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Глава 1.
Какво представлява диабетът?

Захарен диабет е термин, който обединява група заболявания, 
свързани с хроничното повишаване на глюкозата (захарта) в кръвта.

Броят на хората с диабет се увеличава много бързо, изпреварвай-
ки всякакви прогнози. Смята се, че след 2025 година броят на хората 
със ЗД може да достигне повече от 380 млн. души, или около 7,4% от 
всички възрастни хора. Трябва да отбележим, че този ръст основно е 
за сметка на диабет тип 2, който представлява около 90-95% от всич-
ки случаи на диабет и е свързан със затлъстяването на населението 
като цяло. Заболеваемостта от диабет тип 1 се увеличава не толкова 
драматично - ежегодният темп на увеличаване на случаите на ЗД1 е 
около 3% в Европа.

Рисунка1. Динамика на ръста на броя пациенти със захарен диабет.

Класификация на ЗД
Съществуват два типа захарен диабет (ЗД):
1 тип (инсулинозависим, “диабет на младите”);
2 тип (инсулинонезависим, “старчески диабет”).
По-долу сме показали международната класификация на захарния 

диабет, която включва и други, по-редки типове диабет.

Таблица1 Класификация на нарушения въглехидратен обмен (1999 г.)

Захарен диабет тип 1 Разрушаване (деструкция) на бета клетките 
   на панкреаса, която обикновено води до абсолютна
   инсулинова недостатъчност
Захарен диабет тип 2 С преобладаваща инсулинорезистентност (ИР) 
   и относителна инсулинова недостатъчност или 
   обратно - с преобладаващ дефект при 
   секрецията на инсулин със или без ИР

Други типове ЗД Генетични дефекти на функцията на бета клетките
   Генетични дефекти при действието на инсулина
   Увреждане или отстраняване на панкреаса 
   (задстомашната жлеза)
   Ендокринопатии
   Диабет, предизвикан от медикаменти 
    или химични токсини 
   Инфекции
   Необичайни форми на автоимунни заболявания
   Генетични заболявания, 
   които са свързани с диабет

Гестационен ЗД  Появява се по време на бременност

По своята структура захарен диабет тип 1 е нееднороден. Има няколко 
варианта при развитието на ЗД1:

1. Автоимунен - класически диабет тип 1, когато се открива наличие на 
антитела към инсулина и бета клетките на панкреаса, които го произвеждат. 

2. LADA-диабет - Латентен, автоимунен диабет при възрастни - най-често 
се развива след 40-годишна възраст, като се характеризира с много бавен 
процес на разрушаване на бета клетките на панкреаса.

3. Идиопатичен - проявява  симптомите и клиническите признаци на кла-
сически диабет тип 1, но не се открива наличие на антитела към инсулина и 
бета клетките на панкреаса, които го произвеждат.

Вие трябва точно да осъзнавате разликата между захарен ди 
абет тип 1 и тип 2, защото както самите заболявания, така и методите 
за тяхното лечение силно се различават, особено в началните фази 
след диагностицирането им. 
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Ако при ЗД 1 панкреасът почти не изработва инсулин и единстве-
ният начин за лечение е инжекционното въвеждане на инсулин в ор-
ганизма, то при ЗД 2 нивото на инсулин в организма може дори да 
бъде завишено, но с много малка ефективност, заради намалената 
чувствителност на клетките на организма към инсулина (инсулинова 
резистентност), най-вече породена от затлъстяване.  Ето защо основ-
ните методи за лечение на диабет тип 2 са: диета, намаляване на 
теглото, прием на медикаменти, повишаващи чувствителността на 
клетките към инсулин. При хората с диабет тип 2 може да се наложи 
преминаване към инсулинотерапия, но едва след 5-10 години от мо-
мента на диагностициране.

Таблица 2. Основни разлики между ЗД1 и ЗД2

Признак ЗД1 ЗД2
Начало на диабета
(възраст) До 30 г. След 45 г.

Телесна маса Под нормалното В 80-90% затлъстяване

Начало Внезапно (остро) Постепенно
Сезонност Есенно-зимен период Няма
Протичане Лабилно Стабилно

Кетоацидоза Има Няма    
   (понякога умеренa при 
   операции или травми)

Промени Рязко покачване Умерено покачване
в кръвната картина на нивото на KЗ, на нивото на KЗ,
 наличие на кетони отсъствие на кетони
Промени при изслед Има глюкоза Има глюкоза
ване на урина и ацетон 
Ниво на инсулин  Понижен Често повишен
и C-пептиди (показател   или в нормата, 
за работоспособността   понижен след дълги го
на бета клетките)   дини с диабе т тип 2

Наличие на антитела  В 80-90% се появяват Антитела към бета
към бета клетките още в първата седмица клетките няма
 от заболяването
Генетични маркери Има. Това са:  Няма
(наследственост) HLA, DR3-B8, DR4-B15,
 C2-1, C4, A3, B3, DR4

С други думи захарен диабет тип 1 е автоимунно заболяване, 
при което имунната система на организма атакува и унищожава 
бета-клетките на панкреаса, което се появява вследствие на външни 
фактори - вируси, химични токсини и други, при наличие на генетично 
предразположение за това.

Диагностициране на ЗД тип 1
Не е сложно да се диагностицира захарен диабет тип 1 - той може 

да бъде установен по повишеното ниво на глюкозата и (но не задъл-
жително) ацетон в кръвта и урината. ЗД тип 1 се развива бързо, ето 
защо рядко се налага да се правят допълнителни тестове на кръв и 
урина. 

Таблица 3. Диагностициране на захарен диабет

Концентрация на глюкоза, ммол/л
 плазма цялата капилярна кръв

Стойности в норма
На гладно (преди хранене) 4,0-6,1 3,3-5,5
Два часа след хранене Под 7,8 Под 7,8

Стойности при захарен диабет
На гладно (преди хранене) Над 7,0  Над 6,1
Два часа след хранене Над 11,1 ** Над 11,1
или натоварване с  глюкоза

Случайна гликемия Над 11,1 Над 11,1

** В последните години нивото на КЗ 2 часа след храна е променен на 7,8 ммол/л.

Речник:
Гликемия -  глюкоза в кръвта или захар в кръвта (КЗ)
Хипергликемия -  висока глюкоза в кръвта
Хипогликемия - ниска глюкоза в кръвта
Капилярна кръв цяла - получава се при анализ на кръв от пръста
Плазма - получава се при анализ на кръв от вената
Трябва да се отчита, че плазмената глюкоза е с около 11-15% по-ви-

сока от капилярната глюкоза.
За уточняване на диагнозата могат да се използват и някои допъл-

нителни показатели, особено когато болните са над 40 годишни и се 
налага прецизиране между LADA-диабет и ЗД тип 2.
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Таблица 4. Разлики между LADA - диабет и ЗД тип 2.

Показатели Описание Значение
С-пептид Характеризира Помага точно да се оцени
 работоспособността остатъчната секреция на
 на бета-клетките на пан- инсулин
 креаса При ЗД1 е много нисък или  

  напълно отсъства
ИРИ Ниво на инсулин в кръвта При ЗД1 не се определя, 
(имуно-  при ЗД 2 е в норма 
реактивен  или повишен
инсулин)  
Авто антитела Определят се към Срещат се при 80-95 % болни
(към клетките на различните  елементи от ЗД тип1. Те са маркери на
собствения на панкреаса автоимунно възпаление, 
организъм)  появяват се преди изявена 
ICA към бета-клетките клинична картина
IAA към инсулина на ЗД 1 (10-12 години)
GADA към глютаматдекарбоксилазата
IA2A към фосфотирозинфосфотазата

Авто антитела могат да отсъстват при ЗД 1 в следните случаи:
- Загинали са всички бета клетки на панкреаса
- ЗД1 е предизвикан от остра вирусна инфекция или агресивни хи-

мични токсини 
Инсулинът се произвежда в бета клетките на панкреаса и осигурява 

обмяната на захар в организма.

Рисунка 2. Разположение на панкреаса

Какво се случва в организма при появата на захарен диабет тип 1?

Рисунка 3. Аутоимунно разрушаване на β-клетките

Иммунната система помага на хората да се борят с вирусите и ми-
кробите, да унищожава чуждите клетки, в това число и раковите. В 
човешкия организъм постоянно се обновяват клетките на различните 
органи на човешкото тяло: старите загиват и се образуват нови,  кои-
то да ги заместят. Това се случва и с β-клетките на панкреаса. Имунна-
та система трябва добре да различава «своите»  клетки от «чуждите» 
(вж. рис 3).

Но при захарен диабет тип 1, имунната система не може да раз-
личи «своите»  клетки от «чуждите» и започва да ги разрушава  
(вж. рис 3).
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При наличието на генетична предразположеност, под 
действието на външни фактори (предимно вируси), се 
променят свойствата на β-клетките и започват да се про-
извеждат автоантигени (1). При диабет тип 1 белите кръв-
ни клетки, наречени Т-клетки или Т-лимфоцити, атакуват и 
унищожават бета-клетките. 

Автоантигените предават к летките на имунната система (макрофаги 
МФ, дендритните клетки ДК) на Т-лимфоцитите (2), които на свой ред 
започват да ги възприемат като чужди . Част от Т-лимфоцитите се пре-
връщат в специфични цитотоксични автоагресивни лимфоцити (ЦТЛ ), 
предизвикват възпаление на панкреаса и разрушават β-клетките (4). 
Този процес е продължителен и протича с различна скорост: от някол-
ко месеца при малките деца до няколко години при възрастните. По 
данни на научни изследвания при хората с наследственапредразпо-
ложеност към ЗД 1 тип, няколко години преди клиничната проява на 
диабета, в кръвта се определят специфични антитела (към инсулина 
– IAA, към  β-клетките – ICA, GADA антитела, IA-2 β), които макар и 
все още да не са разрушили β-клетките, са ранен маркер за риска от 
развитие на ЗД 1 тип (6). За  съжаление, в имунната система се съз-
дава памет за антигените към β-клетките, поради което процесът на 
разрушението им е много трудно да бъде спрян.

Рис. 4. Етапи на развитието на ЗД 1 тип

На рисунката се вижда, че ЗД 1 тип се проявява, когато в панкреаса 
са останали по-малко от 10% β-клетки. Ето защо единственият ефек-
тивен метод за лечение на ЗД 1 тип е инжектиране на инсулин.

Ще стане ли лечим ЗД 1 тип?
Учените смятат, че при ЗД 1 тип β-клетките могат да се възстановят. 

Дори при загубата на 90% процента от всички β-клетки от останалите 
10 % може да се получи възстановяване. Но, за да се получи това е 
необходимо да бъде спряна «агресивната» реакция на имунната сис-
тема. Само  тогава ще е възможно лечението на ЗД 1 тип. Правени 
са научни изследвания, чиято цел е да се преустанови «агресивното 
поведение» на имунната система по отношение на β-клетките чрез из-
ползването на няколко групи препарати като никотинамид и глюко-
кортикостероидни средства. Но, за съжаление, всички те се оказват 
неуспешни. Най-голяма надежда учените имат с възможността за из-
ползване на моноклонални антитела, способни да променят поведе-
нието на имунните клетки в желана посока (да понижат автоимунната 
реакция в панкреаса). На  тези изследвания се възлагат най-големи 
надежди, защото ако няма контрол над имунитета, дори присаждане-
то на β-клетки и използването на стволови клетки няма да е ефектив-
но, т.к. имунната система няма да ги разпознае като свои и ще започ-
не и тяхното разрушаване.

Меденият месец – фаза на ремисия.
Когато човек с диабет започне лечение с инсулин, обмяната на ве-

ществата се подобрява и останалите β-клетки на панкреаса могат час-
тично да възстановят своята работа. Ето защо няколко седмици след 
началото на лечението с инсулин, инсулиновите нужди могат да нама-
леят.  Когато необходимата доза инсулин стане по-малко от 0,5 Ед на 
1кг (например, при тегло 40 кг и обща денонощна  доза инсулин 100 
Ед, съответстващото число ще е 40:100 =0,4 Ед/кг), то тогава говорим 
за настъпване на фазата на ремисия или меденият месец на диабета. 
Колко точно ще продължи тя е строго индивидуално– от 3 месеца до 
1 година, понякога и повече. Смята се, че колкото по-рано е проявен 
диабетът, и колкото по-добър е контролът на кръвната захар в начал-
ния етап от протичането на заболяването,толкова по-продължителна 
ще е фазата на ремисия.

В „медения месец” се намалява количеството инжекции на инсулин. 
Най-често се поставя малка доза «бърз» инсулин преди закуска и пре-
ди вечеря. Инжекции с инсулин с удължено действие се  правят вечер, 
преди лягане. На този етап може да се вузприеме «двукратна» схема 
на терапия (ще я разгледаме по-подробно малко по-нататък). Ние не 



14 15

препоръчвам пълен отказ от инжектиране на инсулин във фазата на 
ремисия. Необходимо е ежедневно да се контролира нивото на кръв-
ната глюкоза, за да  може навреме да се увеличи дозата инсулин при 
необходимост. Често при стресови ситуации и при боледуване (грип 
и др.) нуждата от инсулин рязко се увеличава.

Защо са необходими глюкоза и инсулин?
Глюкозата е основният източник на енергия в организма.
Инсулинът е хормон, който действа на рецепторите на клетките като 

«ключ», който ги «отключва», за да може да влезе вътре глюкозата. 
Когато в организма няма инсулин – глюкозата не може да проникне 
в клетките и те започват да «гладуват» и да търсят друг източник на 
енергия.

Рис. 5. Схема на постъпване 
на глюкозата в клетка.

Алтернативни източници на енергия в организма са мазнините и 
белтъчините (протеините). При разграждането на мазнините в черния 
дроб се образува глюкоза и кетонови тела (ацетон), а на белтъчините 
-  глюкоза. При положение, че няма инсулин или е недостатъчно, глюко-
зата не може да проникне в клетките, а остава да циркулира в кръвта - 
увеличава се нивото на кръвната захар (КЗ). «Излишната» КЗ започва 
да се отделя от бъбреците, което предизвиква желание за често урини-
ране и последващо обезводняване на организма.  При натрупване на 
голямо количество кетони започва развитието на кетоацидоза.

Рис. 6. Схема на обмен на мазнини, белтъчини и въглехидрати при недоста-
тък на инсулин

Характерни симптоми на ЗД 1 тип
Високата кръвна глюкоза предизвиква сухоста в устата, жажда, 

сърбеж по кожата, често и обилно уриниране, предимно нощем. По-
явява се дъх на ацетон в устата,  човек започва да отслабва, трудно 
зарастват всякакви кожни ранички, расте общата слабост, намалява 
работоспособността. При продължително отсътствие на инсулин може 
да настъпи рязко обезводняване, отравяне на организма с кетонови 
тела, да се стигне до изпадане в кома (загуба на съзнание).

Цел на лечението на ЗД 1 тип
Целта на лечението на ЗД 1 тип е поддържане на физиологическите 

колебания на нивото на кръвна глюкоза с помощта нз инсулинотера-
пия, имитираща работата на панкреаса на здрав човек. Нормално 
задстомяшната жлеза постоянно секретира малко количество инсу-
лин за поддържане на обмяната на веществата (базално ниво), а по 
време на хранене отфелянето на инсулин рязко се повишава (болу-
сен инсулин) за усвояване на хранителните вещества (на първо място 
въглегидрати – глюкоза) от храната. Определено количество глюкоза 
постъпва в клетките, а излишната глюкоза « се складира » в черния 
дроб и мусколите във вид на гликогена. По този начин нивото на кръв-
на глюкоза се поддържа в нормалните граници - от 3,5 до 7,8 ммол/л 
през целия ден.
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Рис. 7. Денонощен профил нанормален инсулин и кръвна глюкоза.
«Здравият» панкреас  сам, с помощта на сложна система от рецеп-

тори и хормони изработва необходимото количество инсулин. Но при 
ЗД 1 тип се нарушава системата за тази «саморегулация», поради 
което е необходимо да бъде въведен инсулин отвън.

ПОМНЕТЕ, че сега Вие трябва да се научите да пресмя-
тате и да си инжектирате дозата инсулин в зависимост от 
количеството приета храна.
Ето защо е толкова важно обучението при захарен диа-
бет тип 1. Без знания за тази болест и механизмите на ра-
бота на организма, адекватното лечение е невъзможно.

Обикновено лечението на ЗД 1 тип започва в болница. Как да живе-
ете с диабет ще ви научат на специални лекции, които се провеждат в 
ендокринологичното отделение.  И така, вие имате диабет. Надяваме 
се, че представените данни са ви убедили, че засега няма алтернатива 
на лечението с инсулин. Време е да се вземете в ръце и да се научите 
как да живеете пълноценно с тази дизгноза.

Във всеки процес на обучение има различни нива: начално и висше. 
Да се опитвате да обхванете всичко още в самото начало може да 
ви обърка, големият обем информация да ви обезкуражи и да угаси 
ентусиазма ви.

Тази книга е предназначена за началния етап на вашето обучение. 
Работете на принципа «step by step» («стъпка по стъпка»). Началният 
етап ще ви отнеме от 1 до 3 месеца, в които вие ще получите базови 
знания. Ще усвоите азбуката на диабета – ще се научите да пресмя-
тате въглехидрати, правилно да си поставяте инсулин, да прилагате 
принципите на самоконтрол, да се справяте с хипогликемията.

Съгласете се, като за начало не е никак малко!
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Глава 2.
Правилно хранене при ЗД 1 тип

«Не е нужна диета – нужно е правилно хранене»

При захарен диабет тип 1 не е нужно рязко да промените  своя на-
чин на хранене и да се откажете от всички свои любими храни, ако, 
разбира се, преди диабета сте се хранили правилно, а не само с чипс.

Можете да чуете мнението, че при ЗД 1 тип може да се яде всичко. Прин-
ципно това е така,  но в началото на живота ви с диабет не трябва да 
приемете това за правило.

Ние силно ви препоръчваме в първите няколко месеца да следвате 
определена схема на хранене, за да разберете по-добре влиянието 
на отделните продукти на нивото на кръвната ви захар. Ако до диабе-
та не сте имали определен режим на хранене – ще ви се наложи да си 
създадете такъв. Само когато подберете подходящия за вашия начин 
на живот режим, вие ще можете да направите и правилна схема за 
поставяне на инсулин.

Когато добре изучите себе си и своа организъм, ще можете свобод-
но да регулирате своето хранене и правилните дози инсулин без риск 
да се получи критично ниво на гликемия.

Скоро ще станете истински експерт-диетолог и ще можете да кон-
султирате своите приятели!

Цели на рационалното хранене:
• Поддържане на оптимално (близко до физиологичното) 
ниво на кръвна глюкоза
• Поддържане на нормално тегло
• Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, под-
държане на нормално ниво на холестерол
• По-добро самочувствие

Състав на хранителните продукти 
Задача в началния етап:
Най-важното – да се научите точно да определяте количеството въ-

глехидрати във всички продукти, с които  се храните. За целта тряб-
ва да се научите да разпознавате различните съставни еле-
менти на храната

При рационално хранене се препоръчва следното съотношение на 
веществата:

Белтъчини 15–20 % Мазнини 20–25 % Въглехидрати 55–60%

1 грам = 4 ккал 1 грам = 9 ккал  1 грам = 4 ккал

Витамини и минерали
При правилно и балансирано хранене вие 

си ги набавяте в достатъчно количество от ос-
новните продукти.

Белтъчини
Съществуват два вида белтъчини -  животин-

ски (месо, извара, мляко, риба) и  растителни 
(фасул, грах, соя). При правилно хранене те 
не се пресмятат.

Мазнини (животински и 
растителни)

Животински (наситени, твърди): сметана, 
маргарин, сирене, които при правилно хра-
нене трябва да представляват около 30% от 
общото количество мазнини.

Растителни (ненаситени, течни): растителни 
масла, рибено масло - при правилно хранене 
трябва да представляват около 70% от общо-
то количество мазнини.

При правилно хранене те не се пресмятат.
Приема на мазнини се ограничава един-

ствено при кетоацидоза и наднормено тегло.


