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Стрес
Стресът и психическото напрежение вли-

яят  на организма и винаги  повишават ниво 
на кръвната глюкоза заради действието на 
различни хормони.

Когато организмът е подложен на стрес, 
надбъбречните жлези отделят хормона 
адреналин, който на свой ред увеличава 
производството на глюкоза в черния дроб. 
За да обясним това, трябва да разберем 
нашето наследство от каменната ера. По 
време на този дълъг период стресът обик-
новено бил свързван със страх, например, 
мечешка атака. Алтернативите били: ос-
танете и се бийте или избягайте възможно 
най-бързо. И двата отговора изискват до-
пълнителна енергия под формата на пови-
шена кръвна захар. Различните индивиди 
са повече или по-малко чувствителни към 
тези реакции на тялото си.

Днес същата реакция на стрес може да 
настъпи пред телевизора, например, ако 
гледате нещо вълнуващо. Но в тази ситуа-
ция вие нямате полза от повишената кръв-
на захар. Човек без диабет автоматично ще 
отдели инсулин от панкреаса, за да възста-
нови баланса на глюкозата. Теоретично, за 
човек с диабет в тази ситуация, трябва да 
се постави малко повече инсулин. Но на 
практика е трудно да се направи, защото 

е трудно да се преценят нивата на всеки 
индивидуално, а стресът е различен всеки 
път. Препоръчва се да бъдете много вни-
мателни, когато използвате допълнителен 
инсулин за коригиране на високата кръвна 
захар, причинена от стрес.

В едно изследване, възрастни с диабет са 
участвали в психологически стрес тест в 
продължение на 20 минути, което е причи-
нило повишаване на кръвната им глюкоза 
след един час. Глюкозата продължавала да 
нараства с около 2 ммол/л през следващи-
те 5 часа. Артериалното налягане също се 
увеличило. Стресът предизвикал инсули-
нова резистентност (виж стр. 221) поради 
повишаване на нивото на хормоните адре-
налин, кортизол и хормон на растежа. При 
пациентите, които можели да произведат 
малко собствен инсулин, се установило, че 
стресът е повлиял по-малко на нивата на 
кръвната им глюкоза. 

След земетресението в Кобе при хората, 
живеещи в засегнатия район, се повишило 
нивото им на HbA1c. Най-голямо увеличе-
ние било регистрирано при тези, които са 
преживели смърт на близък или наранява-
не и при тези, чиито къщи са били доста 
разрушени.

Разводите винаги са много стресиращо събитие 
за детето. Ако родителите, вместо да работят за-
едно, въвлекат детето в своите дрязги, ситуацията 
става много трудна. Детето се чувства зле и в ре-
зултат на това кръвната глюкоза и HbA1c е веро-
ятно да се увеличат.

Вашето тяло е създадено, за да понесе тежкия жи-
вот на мъж или жена от каменната ера. В стресо-
ва ситуация се отделя огромно количество адре-
налин, за да се помогне на тялото да се подготви 
за битка или бързо да избяга.
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Проучванията на жертвите на сърдечни 
пристъпи показват, че така наречените по-
ложителни щамове не са толкова опасни, 
колкото другите форми на стреса. Позитив-
ният стрес се определя като вид напреже-
ние, когато имате много работа, но вие сте 
избрали сами тази работа и имате контрол 
над ситуацията. Отрицателният стрес, кой-
то увеличава риска от сърдечни пристъпи 
настъпва, когато човек не може да повлияе 
на ситуацията, например, когато има про-
блеми в работата или у дома, в семейство-
то, като влошаване на взаимоотношенията 
или развод. Подобни ситуации също могат 
да предизвикат повишаване на кръвната за-
хар. Един наш пациент - малко момче, по-
вичаваше нивата на кръвната си захар все-
ки път, когато му поставяха интравенозна 
игла за подкожен катетър. Глюкозата оста-
ваше повишена няколко дни, въпреки уве-
личаването на дозите инсулин. Иглата го 
стресираше. След отстраняването на кате-
търа, кръвната глюкоза се връщаше в нор-
мално състояние и дозата на инсулина се 

намаляваше отново. В едно проучване при 
юноши, след преживян негативен стрес, се 
установило повишаване на нивото на кръв-
ната глюкоза.

Стойностите на кръвната захар, взети в 
болницата, често са по-високи от тези у 
дома. Повишени нива на кръвната глюкоза 
се наблюдават при хора с диабет в амбула-
торна и в болнична обстановка. Това също 
е причина и за повишено кръвно налягане 
и се нарича “синдром на бялата престил-
ка”.

Стрес в ежедневието 
Ежедневните стресови фактори могат да 

причинят увеличение на HbA1c. Напри-
мер, по време на изпити, много хора смя-
тат, че напрежението повишава нивата на 
глюкоза в кръвта. Изпитите също предпо-
лагат някакви промени в рутината на деня, 
и можете дори да забравите да си инжекти-
рате инсулин, или да не вземете глюкоза на 
изпита . Не е добра идея да си инжектирате 
инсулин преди изпита, но когато приклю-
чи, малко количество инсулин допълнител-
но е съвсем оправдано.

Родителската реакция на стреса може да 
бъде много важна за психологическото адап-
тиране на детето към диабет. Метаболитния 
контрол на диабета е по-добър в семейства, 
където майката и особено детето са показли 
тревожност и безпокойство в началото на 
поставяне на диагнозата, но бързо са при-
ели новата ситуация без да драматизират 
излишно. Това означава, че стресът прави 
адаптацията по-трудна и че семействата, 
които се фокусират повече върху емоцио-
налната страна на заболяването, а не върху 

Стрес
 Стресът, на който не можем да по-
влияем (проблеми в семейството 
или на работа), оказва най-голямо  
влияние на вашето здраве.
 Стресът може също така да по-
влияе на кръвната глюкоз по прос-
тата причина, че имате  по-малко 
време да се занимавате с диабета 
си, когато животът ви стане трево-
жен  и изпълнен със стрес.
 Адреналинът (хормон на стреса) 
предизвиква:

(1) Повишение на кръвната глюкоза по-
средством:
А) Освобождаване на глюкоза от 
черния дроб.
Б) Намалено поемане на глюкоза 
в мускулите.

(2) Повишаване на кетоните посред-
ством:
Мазнините се разделят на мастни 
киселини, които се трансформи-
рат в кетони в черния дроб.

Човек изпитва “отрица-
телен стрес”, когато не 
може да промени някоя 
стресова ситуация. Не-
преодолимите проблеми 
на работното място или 
у дома и в семейството 
могат да допринесат за 
повишаване нивата на 
кръвната глюкоза.
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изработването и спазването на стратегия за 
управление на диабета, по-трудно постигат 
добри нива на HbA1c. Eжедневното упра-
вление на диабета включва много практи-
чески приложения и изисква концентрация 
и фокусиране върху това какво правите, ето 
защо е необходимо да се научите да контро-
лирате чувствата си.

“Заучена безпомощност” е феномен, кой-
то се получава, когато се чувствате неспо-
собни да контролирате дадена ситуация. 
Причината за това е повече в нереалистич-
ните очаквания, отколкото в незадоволи-
телните способности на самия индивид. 
Един пример: вие следвате всички съвети, 
дадени от ендокринолога ви, а кръвната ви 
захар въпреки това е нестабилна. Това “ви 
учи”, че каквото и да правите, е невъзмож-
но да контролирате кръвната си глюкоза и 
след известно време обикновено спирате да 
опитвате. Причината за това са нереалис-
тичните очаквания, че можете да постиг-
нете стабилно ниво на глюкозата в кръвта, 
просто като “опитвате усилено”. Това също 
се нарича “диабетно прегаряне”. Пример за 
реалистично очакване: кръвната ви захар 
ще се колебае от високи до ниски стойности 
и ще имате най-малко една стойност над 10 
ммол/л всеки ден. Реалистично е да се оп-
итаме да постигнем намаляване на средна-
та гликиран хемоглобин (HbA1c) без тежка 
хипогликемия и сродни проблеми. Реалис-
тичните очаквания в дългосрочен план мо-
гат да включват например способността да 
се справите с училището или работата, така 
че диабетът да не ви притеснява въобще.

По данни от изследвания:  
Стресът и нивата на HbA1c

 Едно проучване показва, че хора-
та с по-високо ниво на HbA1c имат 
по-лошо качество на живот и стра-
дат от тревожност и депресия.
 Когато стойността на HbA1c се е 
увеличавала или понижавала в про-
учването, резултатите за качество-
то на живот, тревожността и депре-
сията съответно се променяли.
 Тези резултати предполагат, че ще 
се почувствате по-добре с по-ни-
сък HbA1c. Друга интерпретация 
на този факт обаче е, че е по-лесно 
да получите добър HbA1c, когато 
се чувствате добре.
 Лица, които са имали много теж-
ки ситуации (неприятни събития в 
живота, продължителни проблеми, 
конфликти с други хора) в пред-
шестващите три месеца са имали 
по-високи NbA1с.
 Друго изследване показва, че 
стресът причинява увеличение на 
HbA1c, но само при индивиди, кои-
то опитват да се справят със стре-
са по неефективен начин. Страх, 
безпокойство и нетърпимост са 
примери за подобни неефективни 
механизми. Стоицизъм (да не се 
реагира емоционално на стресови 
ситуации), прагматизъм (управле-
ние на стреса по проблемно-ори-
ентиран начин) и отказ (да не се  
взема под внимание стреса и пора-
ди това да не му се позволява да 
ви засяга) са механизми на ефек-
тивния контрол.
 Въпреки това, в предишни проуч-
вания бе установено, че неуспе-
хът има връзка с влошаването на 
контрола на кръвната захар. Това 
може да се обясни с факта, че про-
блемът трябва първо да бъде при-
знат преди да се пристъпи към раз-
решаването му. Подход, при който 
първоначално се признава хро-
ничното заболяване, а след това 
се пристъпва към изучаването му 
и прилагането на начините за кон-
трол на диабета , не позволява той 
да има отрицателно въздействие 
върху ежедневието ви. 

По данни от изследвания:  
Стресът и нивата на HbA1c

(продължение)
 При анализа на направени 24 про-
учвания (така наречения метаана-
лиз), се установи, че депресията 
при хора с диабет е свързана с по-
вишен HbA1c. Трудно е обаче да се 
заключи дали повишеният HbA1c е 
резултат от депресия или обратно.

 Някои данни показват, че антиде-
пресантните лекарства могат да 
подобрят HbA1c при някои хора.


