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Лечение 
на хипогликемия

та. Това е по-приемливото поведение, 
предвид риска от развитие на по-теж-
ка хипогликемия, ако не започнете да 
предприемате мерки веднага.

(2)  При ниска кръвна глюкоза (по-малка 
от 3,5-4 ммол/л), изяжте нещо сладко, 
желателно таблетки глюкоза. Започ-
нете с по-малка доза в съответствие с 
таблицата на страница 80 и почакайте 
10-15 минути, за да подейства глюко-
зата. Ако не се почувствате по-добре 
след 15-20 минути и кръвната ви глю-
коза не се е повишила, тогава може 
отново да поемете същото количество 
глюкоза.

Макар приемът на чиста глюкоза да е 
предпочитан при лечение на хипогли-
кемия, всеки вид въглехидрати, съдържа-
щи глюкоза, ще повиши нивото на кръв-
ната ви глюкоза. Десет грама глюкоза ще 
увеличат кръвната глюкоза при възрастен 
човек приблизително с 2 ммол/л след 15 
минути. Кръвната глюкоза ще се повишава 
в продължение на 45-60 минути. На децата 
може да се дава по-малко количество глю-
коза. Например, 1,5 г глюкоза/10 кг тегло 
ще повишат кръвната глюкоза приблизи-
телно с 2 ммол/л (вж. таблицата на на стр. 
80). Много е важно да не се поема твърде 
много глюкоза, а само толкова, “че да сте 
в безопасност”, защото кръвната ви глюко-
за може да се качи твърде рязко. Ако има-
те навик да ядете много при ниска кръвна 
глюкоза, има сериозна опасност да напъл-
неете.

Глюкозата от храната може да попадне в 
кръвта едва когато е преминала от стомаха 
в тънките черва. Глюкозата не може да се 
всмуква в кръвта от лигавицата на устата 
или от стомаха. Глюкозата, въведена рек-
тално (под формата на свещички), няма да 
повиши нивото на кръвна глюкоза при де-
цата и възрастните.

Практически  
препоръки:
(1) Проверете нивото на кръвната си глюко-

за. Усещането, че изпадате в хипогли-
кемия не винаги е гаранция, че нивото 
на  кръвната ви глюкоза е наистина 
ниско. Ако усещате симптомите, но е 
сложно в момента да измерите кръв-
ната си глюкоза, разбира се, трябва 
бързо да изядете нещо, което съдържа 
глюкоза или захар. Ако кръвната глю-
коза се окаже висока, малко излишна 
глюкоза няма да промени много неща-

Където и да отидете, винаги носете глюкоза със 
себе си. По-големите деца могат да я държат в 
джобовете си. Малките деца смятат, че е много 
удобно да имат малки чанти, които могат да бъ-
дат прикрепени към колана. Уверете се, че ва-
шите приятели знаят къде съхранявате вашите 
глюкозни таблетки, в случай че имате нужда от 
помощ при намирането им при хипогликемия. 
Също така е полезно да се уверите, че винаги 
имате дребни пари, в случай че трябва да си ку-
пите нещо за ядене.
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Глюкозата ще покачи най-бързо кръв-
на ви захар в сравнение с другите ви-
дове въглехидрати. Ако трябва бързо 
да качите кръвната си захар, избягвай-
те храни и напитки, съдържащи маз-
нини (като шоколад, бисквитки, мляко 
или какао). Мазнините забавят еваку-
ацията на храната от стомаха, поради 
което глюкозата ще постъпи в кръвта 
по-късно (вж. стр. 233).

Каква доза инсулин предиз-
виква хипогликемия?

(1) Режим на многократни инжекции
Преди хранене аналог на инсулина с 
ултрабързо действие (преди закуска, 
обед, вечеря и втора вечеря) и 2 дози 
базален инсулин на ден.

С аналозите с ултрабързо действие 
(НовоРапид, Хумалог) дозата преди 
храна ще е „отговорна“ за хипогли-
кемията, която настъпва до 2-3 часа 
след инжекцията. По-късно, по-веро-
ятно базалният инсулин е този, който 
предизвиква хипогликемията.
* НПХ преди закуската може да влияе 
на хипогликемията след обеда.
Преди хранене бързият инсулин (пре-
ди закуска, обед, вечеря и втора вече-
ря с голямо количество въглехидрати) 
и НПХ-инсулин преди сън

Каква доза инсулин предиз-
виква хипогликемия?

(2) Двукратно инжектиране
Бърз инсулин и НПХ преди закуска и 
вечеря /следобедна закуска

Ниво на кръвна глюкоза 3,5-4,5 ммол/л 
ви дава право на избор дали да хапнете 
малко въглехидрати, дали да отложите 
упражненията или да промените след-
ващата доза инсулин, ако трябва ско-
ро да я поставяте. В тази ситуация е 
подходящо да изпиете чаша сок или да 
изядете някакъв плод.

(3) Ако човек е в съзнание, но не може да 
дъвче, трябва да му се даде глюкоза 
във вид на гел (ХипоСтоп) или мед. 
Гелът е много подходящ за кърмачета 
и малки деца, защото не изисква сдъв-
кване.

(4) Ако човек е в безсъзнание или има кон-
вулсии, трябва да му се направи ин-
жекция глюкагон (вж. дозата на  стр. 
50). Никога не трябва да давате на чо-
век в безсъзнание храна или напитка, 
защото парченце храна може случайно 
да попадне в трахеята и дихателните 
пътища и да предизвика задушаване 
или пневмония.

(5) Не правете никакви физически упраж-
нения, докато не изчезнат симптомите 
на хипогликемията. Почакайте поне 15 
минути преди да започнете да правите 
каквото и да било, изискващо пълното 
ви внимание или бързата ви реакция, 
като шофиране, работа с машини или 
изпит в училище.
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(6) Не оставяйте детето само след хипогли-
кемия. Ако е получило хипогликемия 
в училище, убедете се, че у дома има 
човек, който може да се погрижи за 
детето и да се справи със ситуацията. 
По-малките деца трябва да бъдат заве-
дени от придружител до дома им, ако 
родителите не могат сами да дойдат в 
училище.

(7) Ако сте яли нещо с глюкоза или захар, 
а кръвната глюкоза не се нормализи-
ра, това може да се дължи на факта, 
че стомахът не освобождава храната 
в червата (където се абсорбира глюко-
зата). Ако кръвната глюкоза слабо се 
повиши след 30-60 минути, изпийте 
малко газирана лимонада, за да сти-
мулирате отпускането на мускула (на 
пилорния сфинктер), който контроли-
ра изхода, през който храната отива от 
стомаха в червата. 

(8) Понякога има и други проблеми, напри-
мер хипогликемията да продължава 
няколко часа, ако не предприемете спе-
циални мерки. Най-ефективният ме-
тод за лечение е прилагането на малки 
дози глюкагон, които се повтарят, ако 
е необходимо. (вж. стр. 51).

(9) Ако няма ясно обяснение за случилото 
се по отношение на хипогликемията, е 
необходимо да се намали „отговорна-
та“ инсулинова доза на следващия ден. 
Повече относно избора на инсулинова 
доза вижте на стр. 153.

Ако имате хипогликемия, важно е да помислите колко време остава до следващото хранене. Не яжте 
повече, отколкото е необходимо, за да издържите до следващото хранене. Лесно се преяжда в това 
време, тъй като отнема известно време, за да се вдигне глюкозата и да се почувствате по-добре. 
Ако вашата кръвната глюкоза е под 3,5 ммол/л или усещате симптоми на хипогликемия, възможно 
най-бързо вземете само глюкоза, след което изчакайте 10-15 минути, преди да хапнете нещо друго. 
Ако развиете хипогликемия, когато седите на масата с храна пред вас, скоро ще се почувствате по-
добре, ако започнете да ядете веднага. По-добре е да вземете нещо с повече захар / глюкоза (напри-
мер таблетки с глюкоза), да изчакате 10-15 минути или докато ви стане по-добре, а след това да се 
насладите на храната.
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Време и хипогликемия
Интервалът от време между появата на 

хипогликемията и следващото хранене ще 
определи кое действие е най-подходящо.

Хипогликемия точно преди 
храна

Вземете глюкоза и изчакайте 10-15 ми-
нути преди да започнете храненето. Ако 
започнете да ядете веднага, храната ще се 
смеси в стомаха с глюкозата. Тъй като за 
смилането на плътната храна обикновено 
са необходими около 20 минути (достатъч-
но за да отиде в червата), толкова време ще 
е необходимо и за повишаване на нивото 
на глюкозата в кръвта. Не забравяйте, че 
изядената глюкоза трябва да достигне до 
тънките черва, за да влезе в кръвта.

Хипогликемия 45-60 минути 
преди следващо хранене

За бързо отстраняване на хипогликемия-
та се прилагат същите действия като при 
предишния пример. След това трябва да 
изядете нещо (например, плодове), което 
да запази нивото на кръвната глюкоза до 
следващото хранене.

Винаги ли трябва да ям, кога-
то чувствам хипогликемия?

(1) Определете своята кръвна глюко-
за.

(2) Ако е под <3,5 ммол/л, изяжте 
нещо сладко, желателно глюкоза.

(3) Ако е 3,5-4,0 ммол/л, изяжте нещо, 
ако следващото хранене ще е след 
0,5-1 час или сте установили, че 
кръвната глюкоза ще продължава 
да пада, например, след физиче-
ски упражнения.

(4) Ако глюкозата е над 4,0-4,5 
ммол/л, вие, вероятно, имате хи-
погликемични симптоми на твърде 
високото ниво на кръвна глюкоза. 
Почакайте известно време и изме-
рете пак. Не приемайте нищо до-
пълнително докато кръвната глю-
коза не падне под 4,0 ммол/л, вж. 
точка (3). Вж. също текста на стр. 
59 и 74.

Основно правило
1 таблетка (3 г) глюкоза/10 кг тегло вди-
га кръвната глюкоза приблизително с 4 
ммол/л, т. е. вашата кръвната глюкоза 
след 15-30 минути ще бъде приблизи-
телно с 4 ммол/л по-висока, отколкото 
е била преди да вземете глюкозата. 
Обикновено е достатъчно увеличение 
с 2 ммол/л, но ако скоро сте си инжек-
тирали инсулин и кръвната глюкоза 
продължава да пада, ще ви е необхо-
дима повече глюкоза. Проверете до-
зата на таблетките глюкоза, които вие 
използвате, тъй като те могат да са 
различни - от 3 г до 5 г глюкоза.

Колко таблетки глюкоза (3 г) 
трябва да изядете при хипог-

ликемия?
Телесна  Повишение на
маса кръвната глюкоза
 с
килограми 2-3 ммол/л    5-6 ммол/л 

10 1/2 табл. 1 табл.
20 1 табл. 2 табл.
30 1 и 1/2 табл. 3 табл.
40 2 табл. 4 табл.
50 2 и 1/2 табл. 5 табл.
60 3 табл. 6 табл.
70 3 и 1/2 табл. 7 табл.
80 4 табл. 8 табл.
Глюкоза/10 кг 1,5 г 3 г
      /10 фунта  0,75 г 1,5 г
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Хипогликемия 1-2 часа преди 
следващото хранене

Вземете глюкоза и преди да ядете нещо 
друго, изчакайте 10-15 минути, за изчезнат 
симптомите на хипогликемия по-бързо. 
Като се има предвид доста дългия период 
преди следващото хранене, важно е да из-
ядете нещо, съдържащо по-бавни въглехи-
драти (виж илюстрацията на стр.79). Ако 
хипогликемията се развива бавно, можете 
да не приемате глюкоза, а да изпиете чаша 
мляко или да изядете малък сандвич. Ал-
тернативен подход е да се вземат само бър-
зи захари и да се повтаря дозата им, ако 
е необходимо. Този подход помага да се 
избегне ненужно наддаване на тегло. Раз-
берете какво ви подхожда най-добре и го 
обсъдете с вашия лекар.

Помощ на човек с диабет, 
който се чувства зле

Ако се окажете в ситуация, при която ня-
кой с хипогликемия се нуждае от помощ, е 
малко вероятно да знаете каква е стойност-
та на кръвната глюкоза на този човек; не 
губете ценно време, опитвайки се да я из-
мерите. Най-доброто действие е да дадете 
на човека нещо, което съдържа захар въз-
можно най-бързо, а след това да се обадите 
за помощ. Трябва да сме сигурни, че хората 
(например учители, придружители и т.н.), 
чиято помощ може да бъде необходима, 
знаят тези прости съвети.

Не забравяйте, че в тази ситуация са мно-
го полезни малките пакетчета захар, които 
винаги се предлагат в кафенетата и заве-
денията за бързо хранене, както и плодо-
ви сокове и напитки, лимонада и кола (но 
само не „диетични“).

Ако човек се чувства лошо поради висо-
кото ниво на глюкоза, излишната глюкоза 
няма да има отрицателен ефект. Не високо-
то ниво на глюкоза причинява неприятни 
усещания, а липсата на инсулин, което е 
довело до високо ниво на кръвната глюко-
за. Ако кръвната глюкоза е ниска, тогава за 
този човек е изключително важно да поеме 
захар възможно най-бързо.

Глюкоза
Чистата глюкоза има най-бърз ефект за 

излизане от хипогликемията. Глюкоза за 
спешна помощ се предлага на таблетки и 
под формата на гел (например HypoStop). 
Много е важно да се мисли за глюкоза-
та като за лекарство за хипогликемия, а 
не като за „десерт“. Всеки човек с диабет 
трябва винаги да има глюкоза в джоба си 
и да знае кога да я вземе. Приятелите също 
трябва да са запознати с това и да знаят кой 
е джобът, в който се съхраняват глюкозни-
те таблетки. Чантата на колана е полезна за 
съхраняване на глюкозата.

Спортните енергийни напитки (като 
Lucozade, Gatorade или други) съдържат чиста 
глюкоза и дават бързо увеличение на количе-
ството глюкоза. Чистият плодов сок съдържа 
главно фруктоза, която дава по-бавно увели-
чение на кръвната глюкоза. Чаша сок, съдър-
жаща 20 грама въглехидрати, дава по-бавно 
покачване на кръвната глюкоза, в сравнение 
с глюкозните таблетките, съдържащи също-
то количество въглехидрати. Обикновената 
захар е захароза (наричана също сукроза), 
която се състои от глюкоза и фруктоза (виж 
илюстрацията на стр. 229). Следователно, не 
предизвиква същото покачване на кръвната 
глюкоза в сравнение със същото количество 
чиста глюкоза, но е подходящо, ако не разпо-
лагате с чиста глюкоза.

Малките деца често тичат много по време на игра 
и поради това получават определена степен на 
натоварване съвсем естествено. Гел глюкоза 
може да бъде много полезен, ако детето е раз-
вило хипогликемия в парка или на плажа. Таблет-
ките с глюкоза могат лесно да се намокрят и да 
станат лепкави.
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Много е важно всеки да разбира защо 
децата с диабет трябва да носят глюко-
зни таблетки със себе си, където и да 
отидат. Тези, които не разбират, могат 
да мислят, че детето „хитрува“ като яде 
таблетките като десерт, вместо да ги 
приема като лекарство за хипогликемия.

Фруктоза
Рафинираната захар (захароза) съдържа 

наполовина фруктоза и наполовина глюко-
за. Фруктозата има по-сладък вкус от обик-
новената захар. Фруктозата се абсорбира от 
червата по-бавно и не е толкова ефективна 
като глюкозата за повишаване на кръвната 
глюкоза. Фруктозата не влияе пряко върху 

нивото на кръвната глюкоза. Тя, основно, 
се поглъща от чернодробните клетки (без 
помощта на исулин), където се превръща в 
глюкоза или триглицериди. Големият при-
ем на фруктоза ще увеличи съдържание-
то на мазнини в тялото. Фруктозата може 
също да повиши кръвната глюкоза чрез 
стимулиране на производството на глюко-
за от черния дроб. Медът съдържа 35-40% 
глюкоза и същото количество фруктоза. 
Сорбитолът, използван в много сладкиши, 
се превръща в черния дроб във фруктоза 
(вж. стр. 251 и 253).

Бонбони и хипогликемия
Сладкишите, съдържащи само чиста за-

хар (карамел, бонбони за смучене), бързо 
повишават кръвната глюкоза. Но не е добра 
идея да пазите сладкиши само за случаите, 
при които децата правят хипогликемия. Та-
кава стратегия може да принуди детето да 
предизвика само хипогликемия, за да по-
лучи нещо сладичко. По-добре избирайте 
като “лекарство” за ниска кръвна глюкоза 
таблетки глюкоза/декстроза. Лекарството 
не е за почерпка с приятелите, ето защо 
таблетките глюкоза не се възприемат като 
нещо сладко. Ако давате на детето бонбони 
за лечение на хипогликемия, рискувате да 
ги подели с приятелите и нищо да не ос-
тане за случай, когато те действително ще 
са необходими. Друго преимущество на 
специалните таблетки глюкоза е в това, че 
те съдържат определена доза, което прави 
по-добър контрола на диабета, когато това 
е най-важно. За учителите също е по-удоб-
но така да оказват помощ, ако детето ви 
развива хипогликемия. Бонбоните при хи-
погликемия могат да са алтернатива тогава, 
когато детето се занимава със спорт, напри-
мер, езда или ски.

Бонбоните, съдържащи шоколад, пови-
шават кръвната глюкоза много бавно и не 
трябва да се използват  за лечение на хипог-
ликемия (вж. графиката на стр. 263). Това е 
особено важно, когато кръвната глюкоза е 
под 3,5 ммол/л, защото тогава съществува 
риск от развитието на феномена на отбля-
съка (вж. стр. 66).

Захарта трябва да влезе в тънките черва, за да 
попадне в кръвта и само по този начин може да 
увеличи кръвната глюкоза. Глюкозата не може 
да се абсорбира през лигавицата на устата или 
от стомаха. Долният сфинктер (пилор) регулира 
движението на храната от стомаха. Различни 
фактори влияят върху скоростта на евакуация на 
храната от стомаха към червата (виж стр. 230), 
и това има пряк ефект върху скоростта, с която 
глюкозата може да попадне в кръвта, за да се ко-
ригира хипогликемията.
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След хипогликемия
Обикновено ще се почувствате по-добре 

10-15 минути след като изядете нещо, което 
съдържа глюкоза. Обаче връщането отново 
към нивото на максималните умения, които 
се изискват, например за училищен изпит, 
често отнема един или два часа след нор-
мализиране на нивото на глюкозата. Труд-
но е да се определи времева граница, но е 
направено изследване за това сред децата в 
диабетичен лагер по време на периода на 
възстановяване след хипогликемия (интер-
валът от време варира между 10 и 45 ми-
нути). Установено е, че децата получават 
по-малко точки при провеждането на не-
вропсихологични тестове, отколкото при 
оценката на паметта и концентрацията. Из-
следване на възрастни с диабет показало, 
че времето за реакция се възстановява до 
нормалното 10-40 минути след повишава-
не на кръвната глюкоза над 3,3 ммол/л.

Главоболието е често срещано след въз-
становяване от хипогликемия, особено ако 
нивото на кръвната глюкоза е било много 
ниско. 

Въпреки че е много по-рядко срещано, 
можете също да страдате от транзиторни 
(преходни) неврологични симптоми, като 
временна парализа или трудности при го-
вор, причинени от определена степен на 
мозъчен оток. Ако изпитате някоя от тези 
прояви, е необходимо спешно да се консул-
тирате с лекар или да посетите диабетното 
отделение.

Графиката показва резултатите от проучване, 
при което 13 възрастни с диабет тип 1 получа-
ват различни видове захари, за да се отстрани 
хипогликемията. С таблетките глюкоза е дадена 
и 400 мл вода. Млякото съдържа мазнини и дава 
по-бавно покачване на кръвната глюкоза, тъй 
като мазнините водят до по-бавна евакуация на 
храната от стомаха.

Данни от изследвания:  
Възстановяване  

след хипогликемия 
 В едно проучване при възрастни 
без диабет била предизвикана хи-
погликемия с помощта на инсулин 
(нивото на кръвната глюкозата е 
поддържано 2,7 ммол/л в продъл-
жение на 70 минути). Времето за 
реакция се намалило в рамките на 
1,5 часа и се върнало в нормално-
то състояние цели 4 часа след нор-
мализиране на кръвната глюкоза.

 Друго проучване установило, че 
когнитивните (познавателни) спо-
собности (краткотрайна памет, 
внимание и концентрация) са нор-
мални сутрин след нощна хипог-
ликемия (ниво на кръвна глюкоза 
<2,2 ммол/л <от1 час).

 Британско проучване при възраст-
ни показало, че способностите им 
свързани с правенето на физиче-
ски упражнения не се променили 
след нощна хипогликемия (2,6-3,0 
ммол/л в продължение на 1 час), 
въпреки че се оплаквали от голя-
ма умора, лошо настроение и лош 
сън.

 При деца когнитивните умения(за 
координация, памет, внимание и 
творческо мислене) не са били на-
рушени след нощна хипогликемия 
(<3,9 ммол/л), но тяхното настрое-
ние се е променило негативно.

 В тези проучвания пациентите са 
използвали глюкомери, показва-
щи стойностите на глюкозата в ця-
лостната кръв. Цифрите са преиз-
числени за плазмена глюкоза.
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Ако се грижите за дете с диабет, което не 
се събужда и не достига до ясно съзнание 
15-30 минути след тежка хипогликемия, 
дори когато кръвната му глюкоза се нор-
мализира, това може да означава развитие 
на мозъчен оток. Може да отнеме няколко 
часа, докато детето се събуди и се държи 
нормално. Това е остро състояние и изис-
ква незабавно лечение в болницата!

Понякога хората изпитват гадене или 
повръщат след хипогликемия, особено ако 
нивото на глюкозата е било ниско за повече 
време. Често това се свързва с повишени 
нива на кетоните в кръвта и урината. Ке-
тоните и гаденето са причинени от глю-
кагона, който се секретира в панкреаса по 
време на хипогликемията. Същата нежела-
на реакция възниква след инжектиране на 
глюкагон. Ако повръщането продължава, 
трябва да отидете в болницата. Като се има 
предвид, че собствената секреция на глю-
кагон намалява след няколко години диа-
бет, тази реакция е по-честа при хората с 
наскоро диагностициран диабет.

Научете се да разпозна-
вате симптомите при хи-
погликемия

Всеки път, когато стойността на кръвната 
глюкоза е по-ниска от 3,5-4 ммол/л, тряб-
ва да си зададете въпроса: „Какви са точно 
симптомите, които ме накараха да прове-
ря кръвната си глюкоза? Имах ли някакви 
симптоми 10 или 20 минути по-рано, които 
ме предупредиха, че моята кръвна глюко-

за се понижава? Имаше ли някакви симп-
томи, предупреждаващи ме за ниски нива 
на глюкозата?“ Помолете приятелите си да 
ви кажат, може би те са забелязали някои 
промени в поведението ви, които биха мог-
ли да бъдат причинени от понижаването на 
кръвната глюкоза.

Сега има програми, които тренират хо-
рата с диабет да разпознават специфични 
промени в поведението и усещанията си, 
когато се развива хипогликемия. Такива 
програми използват прости когнитивни 
(познавателни) тестове и вече доказват ус-
пеха си. За да изпробвате общите симпто-
ми, просто станете и ходете наоколо. На-
правете кръгово движение с протегнати 
ръце или дръжте химикалка между пръсти-
те си, за да видите дали има треперене. За 
да проверите симптомите на мозъка, пов-
торете възрастта и датата на раждане на 
майка си и брат си, телефонните номера на 
вашите приятели или комбинация от номе-
ра на апартамента или улицата си. По-мал-
ките деца могат да се опитат да броят от 
100 в обратен ред. Каквито и тестове да из-
берете за себе си, то трябва да са достатъч-
но трудни дори и при нормални глюкозни 
нива, така че да забележите разликата, като 
правите същото на ниски нива на кръвна 
глюкоза.

Трудно е да постигнете високи резултати на из-
пита, ако имате хипогликемия или току-що сте 
преживяли такава. След тежък хипогликемичен 
епизод обикновено отнема няколко часа, за да 
се върнете в по-добра форма.

Кутийка сок може да ви 
потрябва, ако детето 
има ниска кръвна глюко-
за. Добре е да се носят 
няколко и ако детето не 
иска да яде нищо, често 
е по-лесно да изпие 
глътка сок, отколкото 
да използвате глюкозни 
таблетки или гел.


