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 Хипогликемия означава  ниска  кръвна 
глюкоза. Понякога симптомите на хипогли-
кемията се проявяват, дори когато кръвната 
глюкоза не е много ниска и даже когато е 
сравнително висока (вж. “Ниво на кръвна-
та глюкоза и симптомите на хипогликеми-
ята” на стр. 58). Може по-точно да опреде-
лим симптомите на хипогликемията като 
“усещане”, предупреждение за определено 
ниво на кръвната глюкоза, но не винаги за 
наистина ниско ниво.

Нивото на глюкозата може да се измерва 
като глюкоза в цялостната кръв или като 
глюкоза в плазмата. Повечето глюкомери, 
които използват днес, показват стойността 
на глюкозата в плазмата, което е прибли-
зително с 11% по-високо, отколкото стой-
ността на глюкозата в цялостната кръв. В 
тази книга дадените числа се отнасят ос-
новно за глюкозата в плазмата, освен ако 
няма специално уточнение (в първото ан-
глийско издание са използвани стойности-
те на глюкозата в цялостната кръв, ето 
защо числата са по-ниски). 

В много европейски страни се използват 
и двата вида глюкомери (за цялостна кръв 
и за плазма), ето защо трябва да уточните 
с помощта на инструкциите към прибора 
или на своя лекар какво точно показва ва-
шият глюкомер.

Хипогликемия 

Не при всички хора симптомите при раз-
витие на хипогликемия са еднакви. Но при 
всеки симптомите са едни и същи всеки 
път. Трябва да се проверява глюкозата при 
всякакви симптоми и дори просто при не-
познати усещания. Това е особено важно в 
първите дни след поставяне на диагнозата, 
когато се учите да разпознавате своята ин-
дивидуална реакция на хипогликемията. 
Ако скоро са диагностицирали вашия ди-
абет, то е много важно, лекарите и сестри-
те в болницата да ви помогнат да разбере-
те какво означават вашите индивидуални 
симптоми. Също така е важно всички чле-
нове на вашето семейство да знаят как се 
лекува хипогликемия по ефективен и безо-
пасен начин.

Обикновено симптомите на хипогликеми-
ята се делят на две категории: симптоми, 
предизвикани от опитите на организъма да 
повиши нивото на кръвната глюкоза, на-
пример, с помощта на адреналин (извест-
ни като “автономни” или “адренергични” 
симптоми), и симптомите от главния мо-
зък, възникващи в резултат на недостатъка 
на глюкоза в централната нервна система 
(“неврогликопенични” симптоми). Вж. таб-
лицата с основните признаци на стр. 55.

Избягвайте ситуации, 
при които хипогликеми-
ята може да има ката-
строфални последици. 
Това не означава, че хо-
рата с диабет не могат 
да се включват в риско-
ви спортове, като напри-
мер алпинизъм, плуване 
и гмуркане с акваланг. 
Но това означава, че те 
трябва да се подготвят 
много внимателно, да 
мислят за различните 
ситуации, които могат 
да възникнат, и да не са 
сами. Вижте главата за 
гмуркането за повече 
подробности, стр. 282.

Хипогликемични реакции
Симптомите на хипогликемията се де-
лят на два вида:
(1) Симптоми, предизвикани от за-

щитните механизми на вашия ор-
ганизъм, например, в резултат на 
повишаване на адреналина, който 
от своя страна се опитва да повиши 
кръвната глюкоза  (наречени адре-
нергични или автономни симптоми).

(2) Симптоми, предизвикани от недос-
тига на кръвна глюкоза за главния 
мозък (наречени неврогликопенич-
ни симптоми)
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Как реагира вашият главен 
мозък на хипогликемията

Концентрацията на кръвна глюкоза, 
при която главният мозък започва да 
показва дисфункционални симптоми 
(неврогликопенични симптоми) е по-
ниска отколкото при общите адренер-
гични симптоми на организма, и спо-
ред повечето специалисти не зависи 
от вашата последна стойност на кръв-
на глюкоза.

Слабост, световъртеж
Неспособност за концентрация
Двойно виждане или замъглено 
зрение
Нарушение на цветното зрение 
(особено червено-зелените цве-
тове)
Трудно чуване
Топли вълни
Главоболие
Сънливост
Странно поведение, нарушение 
на разсъдъка
Объркано съзнание
Проблеми с кратковременната памет
Нечленоразделна  реч
Неустойчива походка, лоша коор-
динация
Загуба на съзнание
Гърч

Как реагира вашият органи-
зъм на хипогликемията

Общите симптоми (адренергични 
или автономни симптоми) възникват 
в резултат както на секрецията на 
адреналин, така и като реакция на 
автономната нервна система. Обикно-
вено започват при падане на нивото 
на кръвната глюкоза под 3,5-4 ммол/л. 
Прагът, при който се проявяват  се 
мени в зависимост от последните нива 
на кръвната глюкоза (“термостат на 
кръвната глюкоза“, вж. стр. 58). При 
много малките деца общите симптоми 
на хипогликемията се забелязват ряд-
ко или напълно липсват.

Раздразнителност
Глад, прилошаване
Треперене
Тревожност
Сърцебиене
Усилена пулсация в гърдите и ко-
рема
Изтръпване на устните, пръстите 
и езика
Бледен вид
Студена пот

Когато започва хипогликемия, първо се 
усещат общите симптоми на тялото (тре-
перене, сърцебиене). Но хората, които са 
наблизо, трябва да са наясно и с такива 
симптоми като раздразнителност и промя-
на в поведението, което означава, че мо-
зъкът страда. Реакцията на главния мозък 
към хипогликемията обикновено започва 
при по-ниско ниво на кръвната глюкоза, 
отколкото общите симптоми.

Мозъкът е много чувствителен към хи-
погликемията, така че тялото автоматично 

реагира по такъв начин, че да му помогне 
да я избегне. Както децата, така и юноши-
те забелязват, че умствените им способ-
ности и способностите им да планират, да 
вземат решения и да забелязват детайлите 
се нарушават по същия начин, както и ско-
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ростта на техните реакции. Това става оче-
видно, когато концентрацията на кръвната 
глюкоза е 3,3-3,6 ммол/л. Възрастните, из-
глежда, малко по-добре се адаптират към 
ниската концентрация на кръвната глю-
коза, защото усещат неврогликопенични 
симптоми (т.е. от симптомите от главния 
мозък, вж по-горе) при по-ниска концен-
трация на глюкоза в кръвта - при ниво от 
2,8-3,0 ммол/л).

Хипогликемията обикновено е неприятно 
състояние, придружено от загуба на кон-
трол над тялото. Именно това се случва, ко-
гато мозъкът не функционира добре поради 
отсъствието на глюкоза. Някои хора стават 
необичайно раздразнителни, докато други 

Нивото на кръвната глюкоза, при което 
вие изпитвате симптомите на хипогли-
кемията, функционира като термостат 
(“глюкостат”). За съжаление, този тер-
мостат много лесно се пренастройва 
високо или ниско. Ако вашата кръвна 
глюкоза е била висока няколко дни, ще 
почувствате симптомите на хипогли-
кемията на по-високо ниво на кръвна-
та си глюкоза (“хипогликемия на висо-
ко ниво“), но ако е било ниско няколко 
дни, вие ще почувствате симптомите 
на по-ниско ниво на кръвната глюко-
за(“хипогликемия на ниско ниво”).

Различни типове  
хипогликемия

(1) Лека хипогликемия
Възможно е самолечение и нивото 
на кръвната глюкоза лесно се въз-
становява.

(2) Умерена хипогликемия
Организмът реагира със симпто-
ми-предвестници (автономни симп-
томи) на хипогликемията  и вие 
можете да предприемете необхо-
димите действия. Възможно е са-
молечение.

(3) Безсимптомна хипогликемия
(Неспособност да почувствате хи-
погликемията)
Вие изпитвате мозъчните симпто-
ми (неврогликопенични симптоми), 
без да сте имали преди тях никакви 
общи (автономни) симптоми-пред-
вестници. Но за другите хора е 
ясно, че имате признаци  на хипог-
ликемия.

(4) Тежка хипогликемия
Симптомите на тежка хипогликеми-
ята временно ви правят неспособ-
ни, поради което ви е необходима 
помощ от други хора за приема на 
храна или поставяне на глюкагон. 
Тежката хипогликемия може да 
предизвика загуба на съзнание и 
конвулсии.

изглеждат бледи, болни и сънливи. За щас-
тие, много рядко хората правят нещо пре-
комерно опасно или глупаво, което може да 
навреди на тях или на някой друг. 

Транспортни злополуки с велосипед или 
автомобил понякога могат да бъдат причи-
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нени от хипогликемия (виж страница 319). 
Понякога се случва хората да правят наис-
тина странни неща - например, едно момче 
намазало масло на хартиена салфетка и се 
опитало да я изяде. Поради това е важно 
вашето семейство и приятели да разбират 
симптомите и да знаят кога имате хипог-
ликемична реакция и че тогава не можете 
напълно да контролирате сами себе си и 
определено трябва да ви се помогне.

Дори ако хората с диабет осъзнаят, че 
имат симптоми на хипогликемия, може да 
им е трудно да ядат или да пият. Това се 
оказва проблем, дори когато храната е точ-
но пред тях. Трудно е родителите поняко-
га да разберат защо детето им реагира по 
определен начин. Възрастните с диабет 
описват тези епизоди така: „Вие знаете, че 
трябва да пиете сок, но тялото ви просто 

Какво е довело  
до хипогликемия?

Много малко храна или забавяне 
на храненето.
Пропуснато хранене.
Пренебрегване на храненето, въ-
преки симптомите на хипогли-
кемия.
Физически упражнения. След теж-
ки физически упражнения рискът 
от хипогликемия се повишава за 
всички останали часове от деня и 
даже през нощта.
Много голяма доза инсулин.
Ново място за инжекции (напри-
мер, вместо в бедрото -  в коре-
ма или инжекция в място, където 
няма мастни натрупвания (липо-
хипертрофия).
Предишна хипогликемия:
- изтощени са запасите на глюкоза 
в черния дроб;
- по-слаби симптоми-предвестни-
ци на хипогликемията (безсимп-
томна хипогликемия).
Много ниско НbА1с (повишен 
риск от безсимптомна хипогли-
кемия).
Употреба на алкохол.
Невнимателно е разбъркан мътни-
ят инсулин (вж. стр. 139).
Различна абсорбция (всмукване) 
на инсулина (вж. „Колко е точна 
въвежданата доза инсулин?“ на 
стр. 98).
Промяна в дълбочината на ин-
жекцията (попадане в мускулния 
слой).
Гастроентерит или стомашно раз-
стройство.
Определени лекарства за лечение 
на високо кръвно налягане (на-
пример, неселективни бета-бло-
кери) могат да увеличат риска от 
хипогликемия.

Данни от изследвания:  
Действие на ниската кръвна 

глюкоза
 В едно изследване е установено, 
че способността за асоциативно 
обучение, вниманието и съобрази-
телността  са най-силно нарушени 
при ниво на кръвната глюкоза от 
2,2 ммол/л.

 В същото изследване се вижда, 
че способностите при жените не 
са така силно повлияни както при 
мъжете. Това може да се обясни с 
факта, че жените имали по-ниско 
ниво на адреналина и по-слабо из-
разени симптоми на хипогликемия 
от мъжете.

 Изменение на активността на ЕЕГ 
(вълните на главния мозък) се на-
блюдава, когато кръвната глюкоза 
пада под 3,0 ммол/л при децата и 
под 2,2 ммол/л при възрастните.

 Загуба на съзнание се получава, 
когато кръвната глюкоза достигне 
около 1 ммол/л.

 Симптомите на хипогликемията 
могат с времето да се променят 
в зависимост от вашата средна 
кръвна глюкоза.
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не се подчинява на заповедите на мозъка.“
Ако кръвната глюкоза се понижава бър-

зо, даже и да остава в нормални граници, 
при някои хора могат да се появят симп-
томите на хипогликемия. Такъв тип реак-
ция най-често се среща при хора с висок 
HbA1c (вж. стр. 127), но тук има разлика 
между деца и възрастни. В едно проучва-
не кръвната глюкоза при група възрастни 
с диабет, които имали  HbA1c 11%, нама-
лявала от 20 до 10 ммол/л след интраве-
нозно въвеждане на инсулин. Тези хора 
показали същия тип симптоми на хипог-
ликемия, както и  пациентите с добър кон-
трол на кръвната глюкоза при нива от 2,2 
ммол/л. Но при групата от деца и юноши 
със средна стойност на HbA1c от 10,8%, 
не са отбелязани симптоми на хипогли-
кемия при спад на нивото на кръвната 
глюкоза от 21 ммол/л до 6 ммол/л след 
интравенозно въвеждане на инсулин.

Ниво на кръвната глюко-
за и симптомите на хипог-
ликемията

Симптомите на хипогликемията могат 
да не бъдат разпознати от човек с диабет, 
особено ако неговото внимание е фоку-
сирано върху нещо друго. Например, ня-
кои хора отбелязват, че по-слабо усещат 
симптомите на хипогликемията, когато са 
на работа, отколкото, когато си почиват у 
дома. Когато децата не са заети с нищо, 
те по-бързо забелязват симптомите на хи-
погликемията в сравнение със случаите, 
когато играят с приятели.

Вашият мозък съдържа нещо като сво-
еобразен глюкомер, който задейства за-
щитните реакции на тялото и увеличава 
ниската кръвна глюкоза. Той функционира 
на принципа на термостата („глюкостат“) 
и се активира при определено ниво на 
кръвната глюкоза. Тази реакция зависи в 
голяма степен от това, какво е било ваше-
то ниво на кръвна глюкоза през последни-
те няколко дни. Ако кръвната ви глюкоза 
е била известно време висока, симптоми-

те на  хипогликемия и освобождаването 
на контраинсуларни  хормони започват 
при по-високо ниво на кръвната глюкоза 
от нормалното. Ако имате високо HbA1c, 
симптомите на хипогликемията могат да 
започнат да се усещат при кръвна глюкоза 
4-5 ммол/л. При възрастните, обаче, този 
тип реакция е по-рядко срещана.

Симптомите на хипогликемия 
при децата и юношите

Хипогликемичните симптоми при деца 
и юноши са различни от тези, устано-
вени при възрастните, като последни-
те се характеризират с повече проме-
ни в поведението. Следва таблица с 
данни от проучване в Шотландия, къ-
дето родителите са питани колко често 
се появяват някои симптоми на хипог-
ликемия при децата и юношите на въз-
раст между 18 и 16 години.



59

Когато „глюкостатът“ се настрои на 
друго ниво на кръвната глюкоза, този 
ефект е по-силно изразен спрямо общи-
те (автономни) симптоми  на организъ-
ма (стартиращи се от производството на 
адреналин или от вегетативната нервна 
система). 

Нивото на кръвната глюкоза, при което 
се проявяват симптомите, предизвикани от 
мозъка (неврогликопенични симптоми), не 
зависи толкова много от последните стой-
ности на кръвната глюкоза, както е при об-
щите симптоми. Това се дължи на факта, 
че при ниско съдържание на глюкоза в 
кръвта, клетките на тялото се адаптират, за 
да съхранят възможно най-голямото коли-
чество глюкоза за главния мозък. 

При хора без диабет функцията на глав-
ния мозък се нарушава, когато кръвната 
глюкоза пада под около 2.8-3.0 ммол/л. Из-
следване на хората с лош контрол на глю-
козата и високото ниво на HbA1c (9,2%) 
показва, че тяхната краткосрочна памет се 
влошава, когато кръвната им глюкоза е 3,9 

Когато кръвната глюкоза намалява, вашият ор-
ганизъм и голавния мозък реагират на различни 
нива. Тези нива зависят от последните стойности 
на кръвната ви глюкоза, т.е. ако наскоро сте 
имали високи стойности на кръвната глюкоза, то 
симптомите ще започнат да се усещат на по-ви-
соко от обикновено ниво на кръвната глюкоза, а 
ако наскоро сте имали ниски стойности на кръв-
ната глюкоза, то симптомите на хипогликемия 
ще започнат да се усещат, при по-ниско ниво на 
кръвната глюкоза.

Нивото, при което започвате да усещате симп-
томите на хипогликемията, ще се променя в за-
висимост от това, колко често сте имали ниско 
ниво на кръвната глюкоза в последните няколко 
дни. Нека ви стане навик да измервате кръвна-
та си глюкоза, веднага щом усетите симптомите 
на хипогликемия. Ако обикновено хипогликемия 
при вас започва при ниво 3,7 ммол/л (“хипогли-
кемия на нормално ниво“), а сега нямате призна-
ци докато глюкозата ви не падне до 3,2 ммол/л 
(“хипогликемия на ниско ниво”),  вероятно, в 
последно време сте имали твърде ниски нива на 
кръвната глюкоза. Ако, обаче, симптомите на 
хипогликемията започват при ниво на кръвната 
глюкоза 4,0-4,5 ммол/л и по-високо (“хипогли-
кемия на високо ниво“), то напоследък сте имали 
твърде много високи нива на кръвната глюкоза и 
вашият НbА1с, навярно се повишава (вж. също 
стр. 74).
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ммол/л. Вижте също стр. 74.
За да се намали нивото на кръвната глю-

коза, при което се появяват симптомите на 
хипогликемията, трябва да се въздържате 
от храна дотогава, докато кръвната глюко-
за не падне до 3,5-4,0 ммол/л, дори и ако 
усещате симптоми на хипогликемия. Пра-
вете всичко, на което сте способни, за да 
избягвате високите нива на кръвна глюкоза 
в следващите две седмици. Тогава прагът 
на “глюкостата” автоматично ще се намали 
и симптомите на хипогликемия ще започ-
нат да се проявяват при обичайното за това 
ниво (вж. също “Чувствителност и резис-
тентност към инсулин” на стр. 221).

Противоположният ефект възниква тога-
ва, когато кръвната глюкоза е била ниска  
известно време или сте имали чести хи-
погликемии. “Глюкостатът” ще измени на-
стройките си така, че защитните механизми 
срещу хипогликемията да не се включват 
дотогава, докогато кръвната глюкоза не 
падне под 2,6 ммол/л.

Кафето и кока-колата съдържат кофеин, 
който способства симптомите на хипог-
ликемия да се проявят на малко по-високо 
ниво на кръвната глюкоза, отколкото обик-
новено. Това може да се окаже полезно за 
хора с „безсимптомна хипогликемия“ (вж. 
стр. 64), тъй като кофеинът увеличава ин-
тензивността на симптомите.

Някои лекарства за лечение на високо 
кръвно налягане (бета-блокери) дават про-
тивоположния ефект и правят симптомите 
на хипогликемия по-малко забележими. 
Ако имате диабет и приемате бета-блокери,  
винаги проверявайте кръвната глюкоза, 
когато започнете да се потите без видима 
причина, тъй като това може да бъде един-
ственият симптом при много ниска кръвна 

Кофеинът в кафето и кока-колата може да уве-
личи вашата чувствителност към симптомите на 
хипогликемия.

Данни от изследвания : Хи-
погликемични симптоми
 В едно проучване прагът за симп-
томите на хипогликемията се 
променил, падайки с 0,3 ммол/л 
след четири дни с ниско ниво на 
кръвната глюкоза (2,3 ммол/л) за 
по един до два часа на ден.

 В друго проучване, единичен епи-
зод на хипогликемия (около 2,8 
ммол/л) е довел до намаляване 
на симптомите и отслабване на 
хормоналната защитата по време 
на нови хипогликемии на следва-
щата сутрин. Освен това е уста-
новена и повишена чувствител-
ност към инсулина (в сравнение 
с обичайната), като кръвната глю-
коза била по-ниска от предишния 
ден, при една и съща стойност на 
инсулиновите дози.

 Въпреки това, според друго про-
учване, два дни след епизод на 
хипогликемия (2 часа при 2,8 
ммол/л) умението за разпознава-
не на симптомите се върнало към 
нормалното.

 Нощна хипогликемия със сред-
но ниво на кръвната глюкоза 2,7 
ммол/л за повече от 3 часа до-
вела до намаляване на общите 
симптоми (адренергични) без 
значителна разлика в мозъчните 
(неврогпикопенични) симптоми 
при нова хипогликемия на също-
то ниво на кръвната глюкоза на 
следващия ден.

 Хората в това проучване по време 
на тестове, които измерват памет-
та, вниманието и способността за 
учене, са събрали повече точки 
по време на хипогликемия след 
нощна хипогликемия (в сравне-
ние с хипогликемия след нормал-
на кръвна глюкоза през нощта). 
Това означава, че мозъкът има 
някои механизми, които му позво-
ляват да се адаптира към ниски-
те нива на глюкозата, като по този 
начин се запазват функциите му.
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глюкоза - 3.3 ммол/л или по-ниска. Някои 
лекарства за лечение на депресия (така 
наречените SSRI като пароксетин /Paxil и 
Серталин/Zoloft) предизвикват загуба на 
симптомите при някои хора с диабет. Някои 
лекарства (бета-стимуланти) за лечение на 
астма увеличават нивото на кръвната глю-
коза чрез стимулиране на производството 
на адреналин и успешно се прилагат за 
предотвратяване на нощна хипогликемия.

Симптомите на хипогли-
кемия при висока кръвна 
глюкоза 

Някои деца изпитват едни и същи симпто-
ми както при висока кръвна глюкоза, така и 
при ниска. За по-малките деца е още по-труд-
но да правят разграничение между тези две 
състояния. Те могат да изпитват глад и праз-
нота в стомаха с висока кръвна глюкоза, за-
щото клетките им гладуват поради липса на 
инсулин (вижте илюстрацията на страница 
40 и „Какво да направите, когато кръвната 
глюкоза е висока“ на страница 156).

Tежка хипогликемия
Тежкатa хипогликемия се определя като 

хипогликемична реакция с документирана 
ниска кръвна глюкоза (<3,1 ммол/л) и из-
чезване на симптомите след въвеждане на 
глюкоза или гликоген, или с много тежки 
симптоми, изискващи помощ от други хора 
и дори болнично лечение. В много случаи, 
човекът с диабет губи съзнание (изцяло или 
частично) и/или получава гърчове. Хипог-
ликемичната кома включва тежка хипогли-
кемия със загуба на съзнание. Прегледът 
на данните показва, че 10-25% от хората 
с диабет тип 1, имат поне по един тежък 
хипогликемичен епизод в рамките на една 
година. Тежката хипогликемия е по-веро-
ятна при възрастни с късни усложнения от 
диабет, след употреба на алкохол, при пра-
гово ниво на хипогликемичните симптоми 
по-малко от 3 ммол/л и при приемане на 
някои лекарства (така наречените неселек-
тивни бета-блокери). Други фактори, които 
увеличават риска от тежки хипогликемии 

са: въвеждане на неправилна доза инсулин, 
малко храна или пропускане на ядене, упо-
треба на алкохол, интензивна физическа 
активност, например, след танци в нощен 
клуб. Някои изследвания показват,че теж-
ката хипогликемия е по-често срещана при 
по-малките деца. Други данни, обаче, не 
подкрепят това твърдение. Тежката хипог-
ликемия се среща рядко през първите 12 
месеца след диагнозата.

Международно изследване, включващо 
участници от 18 страни установило, че 20-
30% от децата и 15-20% от подрастващите 
са имали тежки хипогликемии със загуба 
на съзнание и гърчове в рамките на една го-
дина. Ако това се случи с вас, тогава тряб-
ва внимателно да контролирате дозите си 

Данни от изследвания:  
Тежка хипогликемия

 Рискът може да се увеличи при 
ниска стойност на HbA1c. В ав-
стралийско проучване, при деца 
и юноши на двукратен режим 
на инжектиране и с HbA1c 9,1% 
(DCCT числа) рискът от сериозни 
хипогликемии със загуба на съз-
нание и гърчове е 4,8% на година.

 Финландско педиатрично изслед-
ване показва, че при режим на 
3-4 инжекции на ден и HbA1c - 
9%, рискът е само 3,1%. Обаче, 
шведско изследване показва, че 
при режим на 4-5 пъти инжекции  
на ден и HbA1c -  7% (еквива-
лентен на 8,1% за стойностите 
по DCCT), рискът е 15%. В това 
проучване не е правена връзка 
между HbA1c и риска от тежка 
хипогликемия.

 Сравнете това с данните от 
DCCT (вж. стр. 351), където при 
13-17-годишните в групата, кои-
то са на интензивно лечение и 
HbA1c -  8,1%, рискът от загуба 
на съзнание и гърчове е 26.7%, а 
в групата на традиционно лече-
ние и HbA1c - 9,8%, рискът е бил 
9,7%.
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инсулин. Обикновено можете да разберете 
на какво се дължи тежката хипогликемия, 
например, сложили сте си прекалено висо-
ка доза инсулин, направили сте повече уп-
ражнения, пропуснали сте хранене,  пили 
сте алкохол или сте били активни в танците 
или спорта. Ако не можете ясно да иден-
тифицирате причината, трябва да намалите 
„виновната“ доза инсулин (вж. таблицата 
на стр. 153). 

Тревогата за евентуален друг епизод на 
тежка хипогликемия и усещането, че не мо-
жете да се доверите на тялото си, може да 
бъде много плашещо. Ако имате повторна 
тежка хипогликемия, трябва да обсъдите с 
вашия диабетен екип промени в режима на 
инсулиновата си терапия и храненето. На 
някои хора в такава ситуация се препоръч-
ва използване на инсулинова помпа.

Гърчове
Много ниска кръвна глюкоза (обикнове-

но близо до 1 ммол/л) може да предизвика 
гърч. Някои много чувствителни деца мо-
гат да получат неконтролируеми съкраще-
ния на мускулите дори при долната грани-
ца на нормалната кръвна глюкоза. Такива 
деца могат да загубят съзнание след нача-
лото на конвулсиите. Други от тях могат да 
разговарят и дори поддържат очен контакт.

Конвулсиите обикновено не са опасни, но 
могат много да изплашат околните. Може 
дори да изглежда, че детето умира. Дишане-
то обаче рядко се повлиява в подобни ситу-
ации. Обърнете детето на една страна и се 
уверете, че дихателните пътища на детето са 
свободни. Това е най-безопасната позиция за 
човек, който може да повърне. Пригответе 
глюкагон и поставете инжекцията (за дозата 
вижте стр. 50). Обадете се на линейка, ако 
детето не се съвземе след 10-15 минути.

След хипогликемия с конвулсии, доза-
та инсулин трябва да бъде преразгледана 
и трябва да се намали в случай, че детето 
няма усещане за ниска кръвна глюкоза. 
Трябва да имате за всеки случай и антикон-
вулсивно лекарство, за да се предотвра-
тят повтарящи се припадъци, особено ако 
се получават при кръвна глюкоза 3,0-3,5 

ммол/л, дори ако са придружени от нор-
мална ЕЕГ (електро-енцефалограма - запис 
на вълните на главния мозък).

Наблюдавахме няколко деца и юноши в 
училищна възраст, при които гърчовете се 
появяваха при ниво на кръвната глюкоза от 
около 3,0-4,0 ммол/л. След прием на таки-
ва препарати, кръвната им глюкоза може-
ше да падне под 2,5 ммол/л без гърчове и 
те успяваха да излязат от хипогликемията 
само с прием на глюкоза.

При нисък HbA1c ще имате общи 
(адренергични) хипогликемични симп-
томи и адреналинов отговор на по-ни-
ски стойности на кръвната глюкоза, 
отколкото при висок HbA1c. Нивото на 
кръвната глюкоза, при което мозъкът 
Ви започва да реагира, обаче е също-
то и за високото и за ниското ниво на 
HbA1c.

* Стойностите са за плазмена глюкоза
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Дали мозъкът бива засег-
нат при тежка хипогли-
кемия?

Не е напълно ясно как и дали повтаряща-
та се тежка хипогликемия засяга физиче-
ското и интелектуалното развитие на дете с 
диабет. Глюкозата е най-важният източник 
на енергия за главния мозък. Когато нивото 
на кръвната глюкоза е ниско, се увеличава 
притока на кръв към мозъка, което позво-
лява снабдяването му с повече глюкоза.

Малките деца (на възраст под 5 години) 
са най-чувствителни към тежка хипог-
ликемия с гърчове, тъй като нервната им 
система все още се развива. Децата под 
2-годишна възраст са особено уязвими. На 
всяка цена е необходимо да се избягва теж-
ка хипогликемия в тази възрастова група, 
дори и за сметка на повишен HbA1c.

Необратими неврологични промени и из-
менения на ЕЕГ (мозъчни вълни) са наблю-
давани в изключителни случаи, при деца, 
които са имали тежка хипогликемия със за-
губа на съзнание и, в повечето случаи, гър-
чове. Едно проучване на деца и юноши на 
възраст 10-19 години, показва, че най-ло-
шите резултати от невропсихологичните 
тестове имат тези, които са развили диабет 
преди 5-годишна възраст и които, както из-
глежда, са имали по-тежки хипогликемии. 
Въпреки това, когато същите хора са 
тествани повторно в зряла възраст, резул-
татите им не се различават от контролната 
група на хора без диабет. Това означава, че 
те не са имали необратими неврологични 
промени.

Друго обяснение за най-лошите резул-
тати в групата на юношите може да бъде 
продължителен лош контрол на диабета 
с високи нива на кръвната глюкоза. В ав-
стрийско проучване,  нервно-психологи-
чески тестове на деца и юноши на възраст 
от 4-18 години показват по-лоши резултати 
както при тези, които са имали тежки хи-
погликемии (загуба на съзнание/конвул-
сии), така и в групата с лош глюкозен кон-
трол (HbA1c> ~10%) през последните две 
години. В австралийско проучване, и двата 

фактора: повторни тежки хипогликемии  
и хронично повишени нива на кръвната 
глюкоза се свързват с влошена памет и въз-
можност за учене при деца две години след 
появата на диабет. Швейцарско изследване 
на деца, които са били диагностицирани 
с диабет до 10-годишна възраст разкрива 
спад в интелектуалните способности само 
при момчета, които са получили диабет 
до 6 годишна възраст. Това също така се 
дължи на дългосрочно повишена HbA1c и 
кетоацидоза в началото на диабета, вместо 
тежка хипогликемия. Проучване, направе-
но в САЩ през 2003 г. не открива, че теж-
ката хипогликемия със загуба на съзнание 
и гърчове при деца на възраст 6-15 години 
има негативен ефект върху вниманието, 
планирането и концентрацията при тества-
не на децата през 18 месеца.

Изглежда, че децата са особено уязвими 
при тежка хипогликемия в комбинация с 
гърчове. Едно проучване показва разликата 
в способността за концентрация при деца, 
които са претърпели поне един епизод на 
тежка хипогликемия с гърчове. Въпреки това 
родителите не забелязват разлика в способ-

Трудно е да се каже дали тежката хипогликемия 
засяга развитието на детето. Единични епизоди 
вероятно няма да имат никакъв ефект, но ако де-
тето е с повтарящи се тежки хипогликемии с гър-
чове в първите 2-3 години от живота си, според 
някои проучвания, резултатите в училище няма 
да са толкова добри, колкото би трябвало. Ако 
детето е преживяло тежка хипогликемия, инсули-
новите дози трябва да бъдат преразгледани, за 
да се предотврати друг такъв инцидент. Приема 
се, че е по-добре някои малки деца да поддържат 
по-висок HbA1c, защото така избягват тежки хи-
погликемии.
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ностите на децата и техните оценки в учили-
ще. В същото изследване се установява, че 
деца с високо ниво на кръвната глюкоза по 
време на теста са по-импулсивни в поведе-
нието си. Американското проучване сравня-
ва децата с режими 1-2 и 3-4 инжекции на 
ден. В групата с режим многократни инжек-
ции има по-чести и по-тежки хипогликемии 
(0.80 срещу 0.24 епизода на човек годишно). 

Тестовете показват, че те имат намалена 
способност да си спомнят последните съ-
бития. Но, в центъра, където е направено 
това проучване, честотата на тежка хипог-
ликемия при деца с режим на многократ-
но инжектиране била много по-висока от 
тази, наблюдавана в други центрове. Друго 
проучване на 55 деца на възраст 5-10 годи-
ни показва значително влошаване на па-
метта, но само в групата на тези, които са 
претърпели тежка хипогликемия със загуба 
на съзнание и гърчове.

Изглежда, че възрастните с диабет пона-
сят много по-добре тежката хипогликемия, 
дори ако загубят съзнание. Не е имало връз-
ка между епизоди на хипогликемична кома 
с необратимо увреждане на главния мозък 
при хора, които са заболели от диабет тип 
1, когато са били възрастни. Нито DCCT, 
нито Стокхолмското проучване откриха 
някакви аномалии в невропсихологичните 
тестове при хора, които са имали повтаря-
щи се епизоди на тежка хипогликемия.

Безсимптомна  
хипогликемия

Безсимптомната хипогликемия (или не-
способност да се усеща хипогликемията) 
се определя като състояние на хипогли-
кемия, което започва без симптомите-пред-
вестници, които обичайно се асоциират с 
намаляване на кръвната глюкоза. Ако сте 
често в хипогликемично състояние, то пра-
говите нива, при които можете да разпоз-
наете симптомите, ще бъдат при по-ниско 
ниво на кръвната глюкоза (виж стр. 58). Ако 
прагът за секрецията на контраинсуларни 
хормони падне под нивото на кръвна глю-
коза, което провокира реакция на главния 
мозък, вие няма да имате никакви  физиче-

ски симптоми за предупреждение. Тогава 
вие не можете да реагирате своевремен-
но на хипогликемията (като изядете нещо 
сладко, например) и хипогликемията може 
бързо да стане тежка. Понякога, човек дори 
не може да си спомни, че е претърпял хи-
погликемия. Това е доста често явление. В 
едно проучване на деца и юноши, 37% от 
тях не са знаели за някои или всички свои 
епизоди на хипогликемия.

Безсимптомната хипогликемия значител-
но повишава риска от  тежка хипогликемия 
както при децата, така и при възрастните, 
и често се среща при тези, които са пред-
разположени към тежки хипогликемии. 
Постоянното измерване на кръвната глю-
коза при поява на симптомите, които могат 
да предсказват появата на хипогликемия, 
трябва да стане навик, част от вашия живот 
с диабет. Ако вашите показатели са по-ни-

Данни от изследвания:  
Безсимптомна хипогликемия

В едно проучване при възраст-
ни, способността да разпознават 
симптомите на хипогликемия се 
подобрява след два дни на вни-
мателно предотвратяване на ни-
ски стойности на кръвната глюко-
за, по-малки от 3,6 ммол/л.
В групата на възрастни с HbA1c 
-  6,3% (DCCT стойност) и без-
симптомна хипогликемия внима-
телно се избягвали ниските нива 
на кръвната глюкоза. На пациен-
тите вместо това е препоръчано 
да поддържат средната кръвна 
глюкоза малко по-висока. След 
само две седмици пациентите 
усетили, че вече им е по-лесно да 
разпознаят симптомите на хипог-
ликемия.
След 3 месеца праговото ниво за 
задействане на контраинсуларни-
те хормони (защита срещу ниска 
кръвна захар, виж стр. 46) е про-
менен от 2,3 на 3,1 ммол/л. В съ-
щото време, HbA1c е нараснал 
до 7,4%, което също не е високо 
ниво.
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ски от 3,5 ммол/л, това е предупреждаващ 
знак , че сте в сериозен риск от развитие на 
тежка хипогликемия.

Ако имате проблеми с безсимптомната 
хипогликемия, то трябва да поддържате 
средното ниво на кръвната си глюкоза мал-
ко по-високо. Освен това, трябва да вни-
мавате и да не допускате падане на нивото 
на кръвната  глюкоза по-ниско от 3,5-4,0 
ммол/л. Ако го правите,  след  две седмици, 
ще откриете, че можете по-лесно да раз-
познавате симптомите на хипогликемията. 
Така ще увеличите  шансовете си за свое-
временно лечение на хипогликемията. Вж. 
също стр. 75 и 128.

Много хора, които живеят с диабет дълго 
време, имат понижен адреналинов  отговор 
на ниската кръвна глюкоза. Това означава, 
че при тях симптомите-предвестници, пре-
дизвикани от автономната нервна система са 

Две разновидности на хипог-
ликемията:

Недостатъчно храна:
Типична за този вид е хипогли-
кемията преди хранене. Ако си 
слагате инсулин преди хранене, 
вие още не сте направили инжек-
цията инсулин и затова нивото на 
инсулин в кръвта не е много висо-
ко. При това адреналинът и глю-
кагонът могат бързо да освободят 
глюкоза от черния дроб и вие ще 
получите феномен на отблясъка  с 
повишение на кръвната глюкоза в 
следващите няколко часа след хи-
погликемията.
Твърде много инсулин:

Типично за този вида е да сложи-
те обичайната доза инсулин, но да 
хапнете  по-малко (например, ако 
не ви хареса храната). Кръвната 
глюкоза е ниска тогава, когато ни-
вото на инсулина се повишава. 
При това инсулинът възпрепятства 
продукцията на глюкоза от черния 
дроб, водейки до още по-тежка хи-
погликемия. Високото ниво на ин-
сулина предотвратява феномена 
на отблясъка .

Британско проучване сравнява хора 
без диабет с две групи от хора с диабет 
тип 1, имащи НbА1с съответно 10,1% 
и 7,7%. И двете диабетни групи имали 
еднакъв брой симптоматични хипогли-
кемични епизоди, докато в групата с по-
ниска НbА1с всички участници са регис-
трирали поне три случая, в които нивата 
на кръвната им глюкоза са били под 3 
ммол/л, без те да усетят никакви симпто-
ми (безсимптомна хипогликемия) за пе-
риод от два месеца. Повечето от тях през 
последните шест месеца били претърпе-
ли един или повече епизоди на тежка хи-
погликемия (при които са имали нужда от 
помощ от други хора).
В групата с безсимптомна хипогликемия 
хората не са усетили симптоми дотогава, 
докогато тяхната кръвна глюкоза не се 
понижила до 2,3 ммол/л. Независимо от 
това, времето им за реакция се влошава-
ло на същото ниво на глюкозата, както и 
при другите групи. Това означава, че ако 
получите безсимптомна хипогликемия 
докато шофирате кола, например, при 
ниво 2,8 ммол/л вие можете да се чувст-
вате доста добре, но в същото време, ва-
шите реакции вече са забавени, което ви 
прави опасни на пътя.
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по-малко. Това води до отслабване на симп-
томите и намалява ефективността на контра-
регулацията при падане на кръвната глюкоза. 
Преходът от инсулини с животински произ-
ход (свински и говежди) на човешки инсулин 
се свързва с увеличаване честотата на  без-
симптомните хипогликемии, макар няколко 
изследвания, засягащи тази тема да не са на-
мерили научни доказателства за това.

Феномен на отблясъка 
Вашият организъм се старае да излезе сам 

от състоянието на хипогликемия, използ-
вайки защитни реакции (вж. “Регулация 
на кръвната глюкоза” на стр. 46). Понякога 
тази контрарегулация бива твърде силна и 
кръвната глюкоза се вдига до високо ниво 
няколко часа след  хипогликемията. Тази 
реакция се нарича “феномен на отблясъка” 
или постхипогликемична хипергликемия. 
В продължение на няколко часа, докато ни-
вото на контринсуларните хормони е  по-
вишено, вашият организъм ще е резистен-
тен към инсулин (вж. стр. 221), т.е. нужна 
е по-голяма доза инсулин, за да се намали 
кръвната глюкоза  до нормално ниво (на-
пример, по време на инжекцията преди 
следващо хранене).

Когато хората се намират в състояние на 
хипогликемия, те често поемат твърде мно-
го храна. Освен това, те намаляват следва-
щата доза инсулин, за да избегнат хипогли-
кемията в бъдеще. Тези два фактора също 
влияят на феномена на отблясъка, водейки 
до още по-високо ниво на кръвната глюко-
за.

Феномен на отблясъка  се развива само 
при ниско ниво на инсулина в кръвта в 
следващите часове след хипогликемия-
та. Например, това може да се случи, ако 
хипогликемията е била след физически 
упражнения или пропуск на междинна 
закуска. Нивото на инсулина след нощна 
хипогликемия също намалява сутринта. 
Но, ако хипогликемията е била следствие 
на твърде голяма доза инсулин, високото 
ниво на инсулина ще доведе до секреция 
на по-малко количество контраинсуларни 
хормони, намалявайки вероятността за по-

ява на феномен на отблясъка.
При децата феноменът на отблясъка  е 

по-често срещан, защото техните хормони 
по-силно реагират на хипогликемията, от-
колкото при възрастните. Защитните меха-
низми, освен това, се задействат на по-ви-
соко ниво на кръвната глюкоза, отколкото 
при възрастните. При възрастните феноме-
нът на отблясъка  често продължава до 12 
часа и повече, докато при децата високото 
ниво на кръвната глюкоза се задържа само 
няколко часа (вж. графиката на кръвната 
глюкоза на стр. 67). Понякога феноменът 
на отблясъка  може да поддържа нивото на 
кръвната глюкоза високо повече от 24 часа. 
Когато нивото на хормоните се върне към 
нормална стойност, тогава и кръвната глю-
коза постепенно се нормализира.

Ако си сложите допълнителна инжекция 
инсулин при висока кръвна глюкоза, вслед-
ствие на  феномена на отблясъка, вашата 
кръвна глюкоза може бързо да падне, во-
дейки да нова хипогликемия. Колкото ва-
шият организъм е по-чувствителен към ин-
сулина, толкова е по-голяма вероятността 
това да се случи. Ето защо трябва да сте 

Графиката, получена от СПНГ (Система 
за Продължително Наблюдение на Глю-
козата, вж. стр. 116), показва два фено-
мена на отблясъка  за един ден при 9-го-
дишно момиче (вж. стрелките).
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внимателни с поставянето на допълнител-
на доза инсулин след феномен на отблясъ-
ка. Има значителни индивидуални разлики 
в тенденциите за протичане на феномена 
на отблясъка. Ако имате склонност към 
по-продължителен ефект на отблясъка, мо-
жете да опитате да увеличите количеството 
инсулин преди храненето, следващо хипог-
ликемията.

Твърде малко храна или 
твърде много инсулин?

И двете причини могат да доведат до 
ниска кръвна захар, но механизмите, с кои-
то организмът реагира на тези ситуации 
са различни. Ефектът на глюкагона да раз-
гражда запасите от глюкоза (гликоген) се 
потиска от инсулина. Инсулинът действа 
в обратната посока, транспортира глюко-
за в чернодробните клетки, за да я запази 

под формата на гликоген. От това следва, 
че колкото по-високо е нивото на инсулина, 
толкова по-трудно е да се отдели глюкозата 
от черния дроб. Това означава, че ниската 
кръвна глюкоза, причинена от голяма доза 
инсулин (например, ако инжектирате твър-
де много инсулин), ще бъде по-трудно да се 
нормализира в сравнение с ниската кръв-
на глюкоза, получена поради недостатъчен 
прием на храна.

Нощна хипогликемия
Нощната хипогликемия е по-често сре-

щана, отколкото хората си представят. 

5- годишно момиче, с  наскоро открит 
диабет. При нея феноменът на отблясъка  
е ясно видим вечерта. Забележете нали-
чието на кетони в урината след епизода 
на хипогликемията, което е следствие от 
собственото производство на глюкагон 
(вж. също “Кетони“ на стр. 118). Кръвната 
глюкоза е можела да следва пунктирната 
линия, ако не се беше случила хипогли-
кемия и ответен феномен на отблясъка .

Графиката е получена от СПНГ на 13-го-
дишно момче и показва ниска стойност 
на кръвната глюкоза. След закуска се 
отбелязва рязко покачване на нивото 
на глюкозата, което показва необходи-
мостта от увеличаване на дозата инсулин 
преди закуска. Нивото на глюкоза отно-
во пада на следващата нощ.
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Няколко проучвания показват, че почти 
30-40% от децата и възрастните имат нощ-
ни хипогликемии. Адреналиновите реак-
ции се намаляват по време на дълбок сън, 
което намалява възможността да се събу-
дите при много ниска кръвна захар. Също 
така е по-трудно да бъдат усетени симпто-
мите на хипогликемията, когато спите, от-
колкото когато сте будни.

В две изследвания, се установило, че 
приблизително 45% от децата и юношите 
на режим на двукратни инжекции имали 
нощна хипогликемия с нива на кръвната 
глюкоза под 3.5-3.9 ммол/л. Половината от 
децата не са усетили симптомите на ниска 
глюкоза през нощта. Едно от проучвани-
ята показалo влошаване на настроението 
сутрин след нощна хипогликемия. Когато 
включили в изследването деца, които са 
преминали на режим на многократни ин-
сулинови инжекции или инсулинови пом-
пи, при двукратно повторно наблюдение 
след 6 месеца с помощта на системата за 
продължително наблюдение на глюкозата 
(СПНГ) всеки участник имал поне по един 
случай на нощна хипогликемия с ниво на 
глюкозата под 3,5 ммол/л.

Често младият човек не се събужда от 
леки симптоми на хипогликемия, което 
води до понижаване на нивото на глюко-
зата. Има само един начин да разберете 
със сигурност дали имате ниска глюко-
за - трябва да станете през нощта и да я 
измерите. Добра идея е да правите това 
най-малко през седмица. Понякога децата 
с диабет се събуждат през нощта, усещат 
началото на хипогликемията и викат роди-
телите си. В други случаи родителите се 
събуждат от странни или необичайни зву-
ци. Ако детето ви е с наскоро диагности-
циран диабет или ако промените дозата на 
инсулина през нощта, би било хубаво да 
се измери кръвната глюкоза веднъж или 
два пъти през нощта. Специална система 
за предаване на звуци от детската стая към 
стаята на родителите (бейбифон) може да 
бъде полезна за някои семейства с малки 
деца. Вижте страници 109 и 163 за под-
робни препоръки при измерване на глю-

козата през нощта, в зависимост от типа 
инсулин, който се използва преди лягане.

Нощната хипогликемия може да бъде 
предизвикана от твърде голяма доза ин-
сулин преди лягане. Друга причина може 
да бъде твърде голяма доза болусен инсу-
лин преди вечерния прием на храна, което 
води до хипогликемия в малките часове 
на нощта. Има няколко изследвания  на 
инсулините НовоРапид и Хумалог, които 
показват, че намаляването на времето за 
действие на болусния инсулин (посред-
ством използването на  аналози на инсу-
лина с ултрабързо действие) помага да се 
намали честотата на нощните хипогли-
кемии. Нощната хипогликемия може да 
бъде предизвикана също така от интензив-
ни физически упражнения в следобедните 
часове или вечер (вж. стр. 274).

Ако си инжектирате болусната доза ин-
сулин в бедрото преди вечеря, бавното 
усвояване на инсулина може да доведе до 
нощна хипогликемия. Ако поставите ин-
сулина преди лягане като държите иглата 
под прав ъгъл към кожата или не повдига-
те кожна гънка, можете да се инжектирате 
мускулно, а не подкожно. Тогава инсули-
нът ще се абсорбира по-бързо, излагайки 
ви на риск от нощна хипогликемия.

Основното правило за предотвратява-
не на нощната хипогликемия е да хапне-
те нещо допълнително, ако имате кръвна 
глюкоза под 7 ммол/л преди лягане. Виж 
също така „Инсулин преди лягане“, стр. 

Симптоми, характерни за 
нощна хипогликемия

Нощни кошмари

Изпотяване (мокри чаршафи)

Главоболие сутрин

Умора при събуждане

Неволно уриниране в леглото 
(също може да бъде причинено 
от висока кръвна захар)
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161. Но не забравяйте, че дори да сте 
хапнали сандвич преди лягане, така или 
иначе нищо не ви гарантира, че можете 
да избегнете нощната хипогликемия. Ако 
имате съмнения, има само един начин да 
проверите това  - да станете в средата на 
нощта и да измерите нивото на кръвната 
си глюкоза.

Можете също така да експериментирате с 
вечерно хранене (втора вечеря), опитвайки 
се да намерите нещо, което ще даде бавно 
покачване на глюкозата за по-дълъг пери-
од от време. Опитайте, например, богат 
на фибри хляб намазан с маргарин и си-

рене. Стомахът ви ще евакуира (освобож-
дава) храната по-бавно, което ще доведе 
до по-постепенно усвояване на глюкозата. 
Сладоледът с високо съдържание на маз-
нини може да даде същия ефект. Въпреки 
това, излишната мазнина не е много под-
ходяща, ако имате предразположение към 
наднормено тегло.

Най-бавният въглехидрат, подходящ за 
вечерни ястия, е суровото царевично ни-
шесте, което дава подем на глюкозата в 
кръвта в продължение на 6 часа и е ефекти-
вен начин за предотвратяване на нощната 
хипогликемия. Ние го даваме и на деца с 
други заболявания освен диабет, когато въз-
никнат проблеми с поддържането на кръв-
ната глюкоза през нощта. То, обаче, има 
една отрицателна страна -  вкусът му. Не е 
желателно суровото царевично нишесте да 
се подлага на каквато и да е термична об-
работка, защото тогава въглехидратите ще 
станат по-бързи. Обикновено най-малките 
деца са добре свикнали с вкуса на сместа 
с царевично нишесте. По-големите деца 
смятат, че вкусът на хляба с царевично ни-

Причини за  
нощна хипогликемия:

Твърде висока доза бърз инсулин 
преди вечеря или втора вечеря 
(вечерно хранене) - хипогликемия 
в ранната нощ.
Твърде висока инсулинова доза 
преди сън (хипогликемия около 
2.00 часа или по-късно с NPH-ин-
сулин).
Бърз инсулин преди вечеря или 
втора вечеря, инжектиран в бе-
дрото (ранна хипогликемия, при-
чинена от по-бавна абсорбция от 
бедрото).
Недостатъчна количество храна 
на вечерното хранене или хра-
на, съдържаща най-вече „бързи“ 
въглехидрати, които се всмукват 
твърде бързо.
Упражнения следобед или вечер, без 
да се намали дозата на инсулина.
Употреба на алкохол вечер.

Смес с царевично брашно 
преди сън

Смесете 2 супени лъжици царевично 
брашно със 100 мл вода. Тази смес 
съдържа 14 g много бавни въглехидра-
ти. Тя трябва да бъде студена, когато 
се смесва и е желателно да се затоп-
ли възможно най-малко. Топлината 
разрушава клетките на царевичното 
брашно, което прави въглехидратите 
по-бързи.
Ако детето ви яде бебешка храна 
(млечно хранене), преди сън можете 
да замените част от нея със смес от 
царевично брашно. Започнете с мал-
ка доза и увеличавайте постепенно, 
докато детето свикне. Опитайте се да 
намалявате температурата малко по 
малко всеки ден, така че детето да 
свикне да пие тази смес със стайна 
температура.
Ако детето е на възраст под 3 години, 
може да са необходими панкреатични 
ензими за разграждане на царевично-
то нишесте. Попитайте педиатъра си 
за това.
Някои по-големи деца считат, че вку-
сът на хляба от царевично брашно е 
приемлив, така че може да опитате да 
им давате такъв хляб преди сън.
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шесте е по-приемлив.
Ако имате проблеми с нощната хипогли-

кемия, струва си да опитате друг  вариант 
- например да хапнете обикновен (не „ди-
етичен“) картофен чипс като допълнител-
но хранене преди лягане (освен ако имате 
проблеми с теглото). 

Процесът на готвене и високото съдържа-
ние на мазнини водят до много бавно ус-
вояване на глюкозата от картофения чипс. 
Глюкозата няма да достигне пик дори след 
3 часа (виж графиката на страница 263). 

Двадесет и пет грама картофен чипс съдър-
жа толкова мазнини (8 g) и въглехидрати 
(15 g) колкото и сандвич със сирене. Често 
това е отлична алтернатива за минимизи-
ране на риска от нощна хипогликемия при 
по-малки деца и юноши, които активно се 
занимават със спорт.

За да се избегне нощната хипогликемия, 
в последно време се препоръчва и хранене 
късно вечер с високо съдържание на про-
теини. Въпреки това, според едно проучва-
не добавянето на протеин (хляб с месо) не 
осигурява по-добра защита срещу хипог-
ликемия в рамките на три часа след такава 
втора вечеря. Втората вечеря, обогатена с 
фибри (с бета-глюкан), пък, не помага на 
децата да не развият хипогликемия около 
2:00 ч. сутринта.

Ще се върне ли ниското ниво на 
кръвната глюкоза към нормални 

Данни от изследвания:  
Царевичнoто нишесте и  

хипогликемията
 В едно изследване на деца и юно-
ши броят на хипогликемичните 
епизоди (< 3,7 ммол/л) в 2.00 ч през 
нощта и преди закуска намалял 
приблизително от един седмично 
до 0,3 седмично, когато 25-50% от 
въглехидратите на втората вечеря 
(вечерното хранене) се давали във 
вид на сурово царевично нишесте 
с мляко.

 При деца на възраст 2,5-6 години 
0,3 г/кг царевично нишесте нама-
лява броя на нощните стойности 
на кръвната глюкоза  <5,6 ммол/л 
с 64%. Храносмилателни ензими 
не са приемани допълнително.

 Студеното царевично нишесте, 
което давали на  възрастни с диа-
бет в доза от 0,3 г /кг по време на 
инжектиране преди сън повече от 
4 седмици, увеличило нивото на 
кръвната глюкоза в 3.00 часа през 
нощта  средно с 2 ммол/л.

 Броят на епизодите на нощната хи-
погликемия <3.3 ммол/л намалял 
със 70%, без да се променя HbA1c.

 В тези проучвания пациентите 
използвали глюкомери, показва-
щи стойността на глюкозата в ця-
лостната кръв. Индексите са пре-
изчислени за глюкоза в плазмата.

Нощна хипогликемия с феномен на отблясък. Без 
измерване на кръвната глюкоза в 1.00 часа из-
глежда, че това 6-годишно момиче е имало висо-
ка кръвна глюкоза цяла нощ. Увеличаването на 
инсулиновата доза преди лягане ще доведе до 
по-ниска кръвна глюкоза през следващата нощ 
(синдром на Сомоджи). Забележете наличието и 
на кетони и на глюкоза в сутрешната урина. Без 
нощна хипогликемия кръвната глюкоза можеше 
да следва пунктираната линия.
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стойност, ако детето не се събуди?

Инсулинът с продължително или средно 
действие, въведен преди вечеря или преди 
сън  почти спира да действа сутрин и кръв-
ната глюкоза се вдига, даже ако хипогли-
кемията не е събудила детето. Организмът, 
също така, ще се опита сам да повдигне 
нивото на кръвната глюкоза с помощта на 
различни защитни механизми (вж. “Регула-
ция на кръвната глюкоза” на стр. 46).

Феномен на сутрешната зора
Нивото на кръвната глюкоза се повишава 

рано сутрин вследствие на така наречения 
“феномен на сутрешната зора ”, който се 
среща при 80-100% от възрастните с диа-
бет 1 тип. Този ефект е предизвикан от по-
вишената секреция на растежния хормон в 
ранното утро. Феноменът на сутрешната 
зора  повишава утринната кръвна глюкоза  
приблизително с 1,5-2 ммол/л в сравнение 
с нивото на кръвната глюкоза по средата на 
нощта при адекватно ниво на инсулина през 
цялата нощ. Високата сутрешна  кръвна глю-
коза е често срещан проблем при растящите 
деца, особено по време на последния период 
на пубертета, когато скоростта на растеж е в 
своя пик. Често е сложно да се подбере ре-
жим на инсулинотерапия така, че той да съ-
ответства на повишената потребност от ин-
сулин сутрин. Лантус или инсулинова помпа 

могат да бъдат добра алтернатива  в такива 
случаи. Малките деца (които лягат да спят 
рано) имат голяма нужда от базален инсулин 
в ранната нощ (често до полунощ).

Синдром на Сомоджи
Ако имате ниско ниво на кръвната глю-

коза през нощта, можете да продължите да 
спите, без да го забележите. Но секреция-
та на контраинсуларни хормони във вашия 
организъм може да доведе до феномен на 
отблясъка  с подем на кръвната глюкоза 
до високи стойности сутрин, ако нивото 
на инсулин в кръвта е ниско. Ако не забе-
лежите ниската стойност на кръвната си 
глюкоза посред нощ, то може да решите, 
че е необходимо да увеличите дозата ин-
сулин преди сън. По-голямата доза инсу-
лин преди сън на следващата нощ ще даде 
още по-ниско ниво на кръвната глюкоза и 
още по-интензивен феномен на отблясъка, 
водещ до още по-високо ниво на кръвната 
глюкоза на следващата сутрин. 

Можете лесно да попаднете в порочен 
кръг. Този тип нощен феномен на отблясъ-

Графика от СПНГ на 16-годишно момиче, която 
показва феноменът на утринната зора водещ до 
значителен ръст на глюкозата от средата на но-
щта до времето за събуждане.

Различни фактори влияят на нивото на кръвната 
глюкоза през нощта и сутрин. Феноменът на ут-
ринната зора зависи от нощната секреция на рас-
тежен хормон, а синдромът на Сомоджи е нощен 
феномен на отблясъка . Ефектът на отслабване на 
действието на инсулина зависи от фармакологич-
ните свойства на инсулините със средно действие, 
които се използват за инжектиране преди лягане. 
Инсулините с продължително действие (Лантус, 
Ултратард, Хумулин У) нямат тези недостатъци. В 
едно проучване на тийнейджъри рискът от нощни 
хипогликемии е намалял с 43% след преминаване 
към Лантус веднъж дневно преди лягане.
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ка  е наречен синдром на Сомоджи на име-
то на учения, който първи го е описал.

Ако вашата сутрешна кръвна глюкоза 
понякога е ниска, а понякога висока, това 
може да е резултат от синдрома на Сомо-
джи. Ако през нощта кръвната ви глюкоза е 
доста ниска, това ще задейства феномен на 
отблясъка, което ще доведе до висока сут-
решна кръвна глюкоза. 

Ако през нощта кръвната глюкоза не се 
намали до нива, които ще стартират фено-
мен на отблясъка, то и сутрешната кръвна 
глюкоза ще е по-ниска.

Механизмът  „Синдром на Сомоджи“ 
е предмет на дългогодишни дискусии, 
но днес е постигнат консенсус, че той е 
по-често срещан при хора, които използ-
ват по-малко инсулин със средно или про-
дължително действие (като при режима 
на многократни инжекции и инсулинови 
помпи), което води до по-ниско ниво на 
инсулина сутрин преди събуждане. Освен 
това, тези хора имат по-голямо от нормал-
ното повишение на кръвната глюкоза след 
закуска, ако преди това са имали нощна хи-
погликемия.

Ако използвате двукратен режим на ин-

жектиране е възможно тялото ви  да натру-
па като запаси повече инсулин със средно 
действие (вижте стр. 97). Инсулинът  се ос-
вобождава от тези запаси (или „депо“) през 
нощта, така че нивото на инсулина рядко е 
твърде ниско, за да се появи нощен фено-
мен на отблясъка.

Анализът на урината в такава ситуа-
ция може да бъде трудно да се интерпре-
тира. Ще се покаже наличие на кетони 
(предизвикани от ниска кръвна глюкоза 
по-рано през нощта или недостатък  на 
инсулин по-късно през нощта, когато 
глюкозата е висока. Ще бъде отчете-
но и наличие на глюкоза в урината (от 
по-късна част от нощта). Но вие бихте 
имали същия резултат от изследване на 
урината (глюкоза и кетони) и ако кръв-
ната ви глюкоза е била висока през цяла-
та нощ, без да сте имали хипогликемия 
(вж. стр. 167).

Графика, получена от СПНГ на 17-годишно момче 
показва ясно изразен синдром на Сомоджи с ви-
сока кръвна глюкоза в ранната нощ, много ниска 
стойност в средата на нощта и последващо високо 
ниво на събуждане. Ако разчиташе единствено на 
сутрешната си стойност, той лесно можеше да вди-
гне дозата, преди да си легне, причинявайки още 
по-ниска стойност на глюкозата си през нощта.

Данни от изследвания:  
Хипогликемия и смърт

 В периода между 1977-1990 год. 
2653 момчета и 2341 момичета в 
Швеция са диагностицирани с диа-
бет. Девет от тях (на възраст 15-23 
г.) са намерени мъртви в леглата 
си. Хипогликемията би могла да 
бъде възможна причина за това, 
защото нито един от тях не е имал 
следи от алкохол в кръвта.

 През същия период седем деца и 
юноши са починали заради кето-
ацидоза. Общият риск от смърт 
е бил 2-3 пъти по-висок при деца 
и юноши с диабет, отколкото при 
връстниците им  без диабет.

    През 1989 г. в Англия са регистрирани 
22 такива случая (на възраст 12-43 го-
дини). В друго британско проучване са 
взети предвид всички смъртни случаи 
под 20-годишна възраст между 1990 и 
1996 г. Кетоацидозата е причина за 69 
смъртни случая, а хипогликемията - за 
седем. В три случая не е имало ясно 
обяснение за причината за смъртта и 
тя е записана като „смърт в съня“.
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Може ли да се умре  
от хипогликемия?

Всички родители се тревожат за нощните 
хипогликемии и задават въпроса, може ли 
тяхното детенце да умре от това. Това поч-
ти никога не се случва. Ние се опитваме да 
предотвратим нощните хипогликемии, съ-
ветвайки винаги да се измерва глюкозата 
преди сън и правилно да се подбира втора 
вечеря. В редки случаи е регистрирана не-
обяснима смърт на здрави иначе хора с ди-
абет тип 1, намирани мъртви в леглото си 
сутрин. Това е изключително рядък фено-
мен и се нарича синдром “Смърт в съня”.

Евентуално обяснение за такава смърт 
през нощта може да бъде погрешното въ-
веждане на бърз инсулин или аналог с ул-
трабързо действие вместо обичайния или 
с продължително действие инсулин. Тий-
нейджърите и младите хора често прием-
ат голяма доза инсулин, а не е рядкост да 
вземат неправилната писалка при инжек-
тиране на нощен инсулин. Например, това 

се случи два пъти при 13-годишен тийней-
джър по време на един от нашите летни ди-
абетични лагери. Лантус може да се обърка 
с инсулинов аналог с ултрабързо действие, 
ако се използват писалки за двата вида ин-
сулин, тъй като и двата инсулина са бистри 
разтвори. Това води до хипогликемия, коя-
то трябва да бъде лекувана с интравенозно 
инжектиране на глюкоза.

Друго обяснение може да бъде пораже-
ние на нервите след много години с диабет, 
което води до това, че реакцията на орга-
низма на хипогликемията е притъпена или 
отсъства. Това е по-вероятното обяснение 
за този синдром при хора, имащи диабет 
повече от 20-30 години.

Имало е и случаи на смърт от хипогли-
кемия при възрастни с диабет тип 1 след 
употреба на алкохол (който пречи на чер-
ния дроб да изработи глюкоза). Такива 
случаи са по-вероятни, когато пациентите 
страдат от други заболявания (например, 
сърдечни заболявания), които задълбоча-
ват стреса, съпровождащ хипогликемична-
та атака.

Инжектиране на грешен вид 
инсулин

 Внимавайте да не объркате раз-
личните флакони или писалки с 
инсулин. 

 Уверете се, че писалките, които 
използвате за дневния и нощ-
ния инсулин, са достатъчно 
различни, така че да не можете 
случайно да вземете погрешна-
та писалка, дори и в пълна тъм-
нина. 

 Пазете се от това и когато използ-
вате спринцовки за еднократна 
употреба! Ако имате спринцовки 
за еднократна употреба от един 
вид и за дневния, и за нощния 
инсулин, има по-висок риск от 
въвеждане на грешен вид инсу-
лин.

Хипогликемия  
и други заболявания

Хората с диабет са в повишен  риск 
от други автоимуни заболявания 
(вж. стр. 336). 

Ако броят на хипогликемиите ви 
расте, независимо от намалява-
нето на дозите инсулин, навярно 
трябва да се изследвате за след-
ните заболявания:

Целиакия

Хипотиреодизъм (намалена ак-
тивност на щитовидната жле-
за)

Надбъбречна недостатъчност 
(недостиг на кортизол).
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Защо се променя нивото на кръвната глю-
коза, при което може да разпознаете хи-
погликемията?
Въздушен балон  
с горещ въздух

Може да се използва пример с въздушен 
балон, за да се илюстрират колебанията в 
нивото на глюкозата, при които може да се 
усети хипогликемия. Височината на балона 
съответства на средното ви ниво на кръвна-
та глюкоза през деня. Кошницата под бало-
на отговаря на нивото на кръвната глюкоза, 
при което започвате да забелязвате симпто-
мите на хипогликемия. При средно ниво на 
кръвната глюкоза 10 ммол/л, симптомите 
обикновено се появяват, когато стойността 
ви е около 3,5 ммол/л.

Скалата на HbA1c отдясно съответства 
на средното ниво на кръвната глюкоза в 
период от 2-3 месеца, което е представено 
отляво на скалата. Средна кръвна глюкоза 
от 10 ммол/л ще даде HbA1c около 8% (ци-
фри, еквивалентни на DCCT, виж страница 
125).

Илюстрациите на следващата страница 
показват какво ще се случи, когато кръвна-

та глюкоза се промени. Но да се илюстрира 
областта на хипогликемията, използвайки 
само една кошница, всъщност е опростява-
не. Нивото, при което ще разпознаете хи-
погликемията, ще се промени, но нивото, 
при което яснотата на мисленето и времето 
за реакция са нарушени, зависи по-малко 
от последните стойности на кръвната глю-
коза. Това означава, че докато тялото може 
да се настрои на ниско ниво на кръвната 
глюкоза, мозъкът не може така да се прис-
пособи. Вижте също стр. 58.



75

Обикновено първо забелязвате общите адренергични  
симптоми  (като треперене и студена пот), при ниво на глю-
козата в кръвта, което е малко по-високо, отколкото при по-
явата на мозъчните симптоми (затруднена концентрация). 
Това ви позволява да мислите ясно и спешно да предприе-
мете необходимите мерки. Ако имате много ниски стой-

ности на кръвната глюкоза(под 
2,5-3,0 ммол/л), рискувате да 
получите безсимптомна хипог-
ликемия (вижте стр. 64). В този 
случай хипогликемията може 
да остане незабелязана, дока-
то кръвната глюкоза не стане 
толкова ниска, че да повлияе 
на мозъка. Тогава става труд-
но да се мисли ясно, а времето 
за реакция рязко се намалява. 
Общите симптоми ще се поя-
вят, когато кръвната глюкоза 
спадне още по-ниско, но вече е 
трудно да предприемете необ-
ходимите мерки.
Би било по-добре, ако общите 
симптоми се появяват по-рано 
от симптомите на мозъка, за да 
ви предупредят навреме да на-
правите всичко необходимо за 
елиминиране на ниската кръв-
на глюкоза.

Високо ниво на кръвната глюкоза
Ако вашата кръвна глюкоза е била известно 
време висока, “глюкостатът”(вж. стр. 56) на 
вашия организъм ще се пренастрои и симпто-
мите на хипогликемията ще  се проявяват при 
по-високо ниво на кръвната глюкоза (хипогли-
кемия “на високо ниво”). Ако сте имали средна 
кръвна глюкоза 15 ммол/л в течение на седмица 
или две (понякога дори по-малко), вие ще може-
те да усещате симптомите на хипогликемията  
даже при глюкоза 4,5-5,5 ммол/л. Когато уве-
личите дозата си инсулин, това ниво ще падне. 
При това е много важно да измервате кръвната 
глюкоза  при усещане за хипогликемия и да не 
ядете дотогава, докогато тя не се доближи до 
3,5-4 ммол/л. След 1-2 седмици “страдания” ва-
шата чувствителност към инсулина отново ще 
се върне към нормалната, и вие ще зпочнете 
да усещате симптомите на хипогликемията на 
по-ниско ниво на глюкозата (“хипогликемия на 
нормално ниво”).
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Ниско ниво на кръвната глюкоза
Ако продължите да инжектирате една и 
съща доза, след една или две седми-
ци кръвната ви глюкоза ще бъде още 
по-ниска, защото инсулиновата чувст-
вителност ще се подобри (по-малка ин-
сулинова резистентност). При по-ниска 
средна кръвна глюкоза, появата на 
общи адренергични симптоми на хипог-
ликемия също ще намалее. При средна 
кръвна глюкоза от 7-8 ммол/л, може да 
не забележите симптомите на хипогли-
кемия, докато глюкозата не спадне под 
3,0-3,5 ммол/л („ниска степен на хипог-
ликемия“). Рискът от безсимптомна хи-
погликемия ще се увеличи.
Когато средната стойност на нивото на 
кръвната ви глюкоза намалява, чувст-
вителността към инсулина се повиша-
ва, следователно трябва да намалите 
дозата инсулин, за да избегнете хипог-
ликемия.

Много неустойчиво ниво на кръвна-
та глюкоза
Понякога е сложно да подбирате доза-
та си инсулин, тъй като,  ако я увели-
чите може да направите както много 
ниски стойности на кръвната глюкоза, 
така и много високи (заради феномена 
на отблясъка ). Високите стойности ще 
ви направят резистентни към инсулина 
и ще повишат вашия HbA1c. В същото 
време ниските стойности ще доведат 
до адаптация на организма към ниска-
та кръвна глюкоза и в резултат симпто-
мите-предвестници ще се  забавят до-
тогава, докогато ваша кръвна глюкоза 
не падне под 3,0-3,5 ммол/л .
Такъв проблем е сложно да се реши. 
Започнете с намаляване на дозите 
на инсулина, за да избегнете нива на 
кръвната глюкоза под 3,5-4 ммол/л. Ко-
гато хипогликемичните симптоми отно-
во започнат да се появяват на ниво от 
3,5-4 ммол/л, ще можете точно да пови-
шите дозата на онзи инсулин, която е 
необходима за премахване на пикове-
те на високата кръвна глюкоза.


