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Глава 4.
САМОКОНТРОЛ

Надяваме се, че вече сте се научили да пресмятате необходимото ви 
количество въглехидрати и  сте усвоили най-важните за вашата инсу-
линотерапия навици. Сега е време да се научим да прилагаме своите 
знания и умения на практика, за постигане на  по-добър контрол над 
диабета. Първото нещо, което трябва да можем да правим е да осъ-
ществяваме добър контрол на кръвната си захар в домашни условия.

Интензивната инсулинотерапия изисква не само често инжектиране 
на инсулин, но и измерване на нивото на глюкозата преди всяко хра-
нене с последваща корекция на схемата за прилагане на инсулина.

Трябв да помните, че еднократното определяне на нивото на кръв-
ната ви захар (КЗ) не отразява вашето истинско сестояние при диа-
бет. Този показател се променя на всеки 3–5 минути.
Погледнете графиката на промените в КЗ за едно денонощие (напра-
вена със специалното устройство MiniMed CGMS, което измерва глю-
козата в подкожната тъкан на всеки 5 минути в течение на 2–3 дни). 
Юноша с диабет тип 1 е направил 3 замервания на КЗ (сините точки), 
които, както виждате, не отразяват истинската картина на колебани-
ята на глюкозата.

Рис. 15. Графика на промените в КЗ за едно денонощие

За да знаете точно какво се случва с вашия организъм, най-добре 
измервайте нивото на КЗ често, а при промяна на дозата или вида на 
инсулина – до 7-8 пъти на ден.

Как да оценим компенсацията на диабета?
За да живеят пълноценен живот хората с диабет е от жизненоважно 

значение да имат компенсация на диабета.
Компенсацията на диабета води до нормални нива на кръвната за-

хар и помага да са задържи по този начин. В повечето случаи е въз-
можно да се избегне появата на сериозни усложнения или поне да се 
забави тяхното развитие.

Компенсацията на диабет може да бъде пълна и частична или напъл-
но да отсъства. В първия случай, кръвната захар се движи в нормал-
ните граници, във втората – често се повишава, докато в последния е 
винаги по-висока. Това състояние се нарича некомпенсиран захарен 
диабет.

Съществуват няколко основни показателя за компенсирано състоя-
ние при диабет:

1. Денонощен профил на кръвната глюкоза
2. Гликиран хемоглобин (HbA1C)
3. Фруктозамин (ФА)
Ежедневият профил на глюкозата трябва да включва:
1. нивото на глюкозата в кръвта:

• преди всяко хранене;
• 2 часа след хранене;
• нощем, в зависимост от типа нощен инсулин, инжектиран в 
22 часа (НПХ -инсулини - на всеки 2–3 часа през нощта, бавни 
инсулини от типа Ултратард, Детемир, Лантус - на 4–6 часа);

2. съдържание на глюкоза и кетони в сутрешната урина.

Гликиран хемоглобин
Гликирания хемоглобин (HbA1C) – е  много важе показател за кон-

трол на диабета. Хемоглобинът е белтък, съдържащ се в червените 
кръвни клетки (еритроцити), чрез който става пренасянето на кисло-
род до всички тъкани на тялото. Част от него се свързва необратимо 
с кръвната глюкоза (гликира се), вследствие на което се образува 
гликиран хемоглобин (HbA1c). Той остава в еритроцитите за период 
от 120 дни, колкото е средната им продължителност на живот. Това 
означава, че по стойността на гликирания хемоглобин можем да съ-
дим какво е било нивото на кръвната захар в предшестващите 2-3 
месеца. Колкото по-високи са нивата на кръвната глюкоза, толкова 
по-голяма част от хемоглобина се гликира, съответно толкова по-ви-
соко е нивото на гликирания хемоглобин. 
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.Гликирания хемоглобин се определя веднъж на 3 месеца. Нормал-
ната стойност на HbA1C е до 6%.

Фруктозамин
Фруктозаминът (ФА) показва нивото на КЗ в последните 2-3 сед-

мици, защото серумните белтъци като албумина, които се свързват с 
глюкозата, циркулират в кръвта именно толкова време. Нормалният 
ФА е до 280 ммол/л.

Таблица 17. Показатели за контрол на диабета.

Показател  Kолко време назад отразява
 нивото на КЗ
КЗ  за минути
Захар в урината  за часове
Фруктозамин (ФА)  за 2–3 седмици
Гликиран хемоглобин (HbA1c)  за 2–3 месеца

Обърнете внимание към съответствието на HbA1C и средната глю-
коза в кръвта.

 Защо е важно да се контролира диабетът?
В наши дни самоконтролът е скъпоструващ и държавата засега не 

може да обезпечи всички хора с диабет с достатъчно количество без-
платни тест-ленти за глюкомер.

Но доказан факт е, че е по-добре да се инвестират средства в само-
контрол от самото начало на заболяването, отколкото да се лекуват 
усложненията от диабета.

Това е особено важно в първите месеци на диабета. Когато изучите 
себе си и работата на своя организъм, количеството тестове може да 
бъде намалено.

Изберете за себе си и своето семейство подходящата формула:
Добър контрол на диабета = здраве = работоспособност = добри доходи
Лош контрол на диабета =усложнения = инвалидност = ниски доходи

За да ви убедим допълнително за значението на самоконтрола, ще 
цитираме резултатите от някои изследвания ...

Рис. 17. Вероятност за поражения на очите при интензивна и традиционна 
инсулинотерапия

DCCT изследването (Jour. Ped, 1994) за първи път показа, че интен-
зивната инсулинотерапия  значително понижава риска от усложнения 
при ЗД 1 тип.

Напомняме, че интензивна инсулинотерапия  е:
• инжекции инсулин и измерване на КЗ преди всяко хранене
• корекция на дозата инсулин в съответствие с КЗ преди всяко хра-

нене и количеството въглехидрати в храната
• създаване на мотивация за обучение при хората с  диабет.
В норвежко проучване е показана зависимостта на вероятността 

от развитие на микроаневризми в  очни е дъна от нивото на HbA1C 
(Diabetes Medicine, 1992) [343 Hanssen, K.F. 1992].

Рис. 18. зависимост на вероятността от развитие на микроаневризми на 
очните дъна от нивото на HbA1C

HbA1C  Глюкоза Глюкоза
 цялостна кръв плазма

% ммол/л мг/дл ммол/л  мг/дл
5 5,1 92 5,6 103
6 6,9 124 7,6 138
7 8,6 156 9,6 173

8 10,4 188 11,5 208

9 12,2 219 13,5 243
10 13,9 251 15,5 278

11 5,7 283 17,5 314
12 17,4 314 19,5 349
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Изследване от Линкопинг (Швеция) разкрива зависимостта на 
нивото на HbA1C и лезиите на бъбреците и окото при диабет тип 1 
(Diabet Medicine, 1998) [344 Bojestig, M. 1998].

Рис. 19. Зависимост между нивото на HbA1C и пораженията на бъбреците и 
очите при ЗД тип 1.

В Американско изследване, публикувано през 1997 (Arch InterМed) 
[342 Оrchard,T.J. 1997] се посочва, че за развитието на повечето ми-
кроваскуларни усложнения от диабета средно ще са необходими:

• 83 години (при HbA1C до 7%)
• 42 години (при HbA1C – 8%)
• 28 години (при HbA1C – 9%)
• 21 години (при HbA1C – 10 %)
• 18 години (при HbA1C – 11%)

Надваме се, че тези данни са ви убедили, че в контрола на диабета 
си струва да се влагат сили и средства.

Типична грешка при неправилен самоконтрол.
Човек с диабет измерва нивото на кръвната захар (КЗ), но не про-

меня дозата инсулин, независимо от постоянните високи показатели. 
Ако не се коригира лечението според нивото на КЗ, то измерването 

губи смисъл и се превръща в празна загуба на време и тест-ленти. В 
началото не всичко ще ви се получава идеално, но  само ако активно 
провеждате самоконтрол, Вие ще можете да изучите както себе си, 
така и своя диабет.

Контрол на КЗ в домашни условия
Има 2 основни начина за контрол на нивото на КЗ в домашни ус-

ловия: с помощта на глюкомери – специални портативни прибори и 
тест-ленти, променящи цвета си в зависимости от нивото на  глюкоза 

в кръвта.
Правилата за измерване с  глюкомер не са сложни и са показани от 

всеки производител в инструкциите за използване. При глюкомерите 
се използват 2 основни принципа за определяне на концен-
трацията на глюкоза в кръвта: фотометричен и електрохи-
мичен (съвременен).

Фотометричните глюкомери (Glucotrend, Accutrend, Accu-
check Active, One Touch Basic, Profile, Betacheck, Supreme) опре-
делят промяната в оцветяването на тест-зона, което се появява 
в резултат на реакцията на глюкозата със специални вещества, 
нанесени на лентата.

Електрохимичните или сензорни глюкомери (Bionime, 
SmartScan, Glucometer Elite, Precision QID, Сателит, Глюкомер 
ГМ) използват електрохимичен метод, като приборът измерва 
големината на тока, възникващ в резултат на реакцията на КЗ 
със специални химични вещества, нанесени на лентата.

Електрохимичен метод за определяне на КЗ

• Електродите на лентата и контактите 
на входа са изработени от злато

• Автоматично въвеждане на кода
• Нов сменяем порт с всеки набор от 

тестови ленти
• Калибровка по КЗ
• Количество кръв за измерване: 0,5 

(1,4) микролитра
• Амплитуда на измерването: 0.6 – 

33.3 mmol/L
• Памет: 300 резултата с дата и час
• Автоматично вземане на кръв, удобен 

дизайн на тест лентите

Рис. 20. Електрохимичен глюкомер BIONIME

Колко са точни глюкомерите?
Във всеки глюкомер, също като и при лабораторните измервания 

е заложен диапазон на грешка на измерване, ето защо резултатите 
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от анализа на КЗ направени с различни прибори и в лаборатория, 
макар и взети едновременно, могат да се различават. Освен това не 
бива да забравяме, че много от глюкомерите показват резултати за 
нивото на глюкозата в плазмата, а то се  различава с 11–15% от ла-
бораторните показатели за цялостна кръв.(Нивото на глюкоза в плаз-
мата е около 1,1 пъти по-високо от нивото в цялостната кръв.)

 Трябва внимателно да се четат  инструкциите и да се задават въпро-
си на лекаря в случай на затруднение.

Всички съвременни глюкомери са с добро качество, трябва точно да 
се спазват правилата за работа, редовно да се контролира глюкоме-
ра с тестова течност (лента) и да се доверим на своя прибор.

Освен това, резултатът от анализа на нивото на глюкоза в плазмата 
се смята за по-достоверен – при определяне на глюкозата в цялостна-
та кръв различните показатели на общата хемостаза (повишено съ-
държание на липиди в кръвта, отношението на обема на еритроцитите 
към общия обем и др.) могат да влияят на показателите на нивото на 
глюкозата. 

От практиката е известно, че най-големи отклонения глюкомерите 
дават при високи стойности на КЗ, когато не е толкова важно дали 
глюкозата е 16 или 18 ммол/л.

Старайте се да поддържате нивото на КЗ в нормални граници и пре-
тенциите към глюкомера ще са ви по-малко. Най-лесно е за лошите 
резултати да обвиним измервателния прибор!

Правила за убождане на пръста.
• Измийте ръцете си с топла вода и сапун. Не използвайте спирт 

за дезинфекция, тъй като рискът от инфекция е минимален! Ако 
спиртът или друга течност попадне в тест лентата заедно с кръвта, 
устройството ще ви даде резултата от тази „смес“. Но тези данни 
няма да имат нищо общо с истината!

• Необходимо е да пробиете страничната повърхност на пръстите 
-там има по-малко чувствителност.

• Можете да вземате кръв от алтернативни места (ако към устрой-
ството са приложени специални приспособления за това) - от па-
леца на крака (ако нямате проблеми в тази област - намаляване 
на чувствителността, рани), предмишницата. Необходимо е да 
знаете, че след като сте яли, стойностите на кръвната захар от 
предмишницата, изостават от стойностите, взети от пръстите с 35 

минути, поради по-слабо интензивния кръвен поток. Ето защо, ко-
гато има съмнения за хипогликемия, по-добре е да вземете кръв 
от пръста.

• За да пробиете пръстите си, има специални убождащи устройства 
(с ланцети), в които можете да регулирате дълбочината на проби-
ването в зависимост от дебелината на кожата.

• Човек може да използва своя ланцет (игличката) няколко пъти - 
рискът от инфекция е нисък. Но се погрижете за пръстите си, не 
позволявайте убожданията да станат болезнени поради тъпата 
ланцета.

• Не давайте никому да ползва вашето убождащо устройство, за да 
избегнете риска от заразяване с хепатит В или други инфекции, 
предавани по кръвен път. Убождащото устройство и ланцетите за 
него трябва да са строго индивидуални!

Определяне на глюкоза в урината (глюкозурия)
В нормалния случай няма глюкоза в урината. Но при повишение на 

глюкозата в кръвта до така наречения «бъбречен праг»,  бъбреците не 
се справят с високото глюкозно натоварване и в урината започва да 
се процежда захар.

В наши дни определянето на глюкоза в урината не е значим метод 
за диагностика и контрол на диабета, особено от 1-и тип.

Определяне на кетони.
Контролът на кетоните в урината и кръвта при ЗД 1 е много важен. 

Кетони се образуват, когато организмът не може да използва глю-
коза, за да „нахрани“ клетките и започва да набавя необходимата 
енергия от складираните мазнини. А в резултат от разграждането на 
мазнините се отделят кетони – токсични вещества. Има два основни 
типа кетони – бетахидроксибутират и ацетон.

Бетахидроксибутират се образува първо, когато инсулинът започ-
ва да недостига, а след това частично се превръща в ацетон, който  
се отделя при издишане (помните за мириса на ацетон в дъха?) и с 
урината. Ето защо ацетонът в урината се появява по-късно, отколкото 
кетоните в кръвта и може да се отделя още няколко дни след подобря-
ване на състоянието, когато кетони в кръвта вече няма.

Ацетонът се натрупва в масната тъкан и след това бавно се отделя в 
продължение на 1–2 дни. Ето защо липсата или наличието на ацетон 



60 61

в урината не винаги отразяват сериозността на състоянието на човека 
с диабет.

Кетоните могат да бъдат измервани и в урината и в кръвта. По-точен 
е методът за определяне на кетони в кръвта.

Обърнете внимание, че лентите за определяне на кетони в кръвта 
показват наличието на бетахидроксибутирата, а лентите за опреде-
ляне на кетони в урината – ацетона.

Има два вида кетони: диабетни и гладни кетони.

Диабетни кетони:
• образуват се при недостиг на инсулин в организма (КЗ е по-висо-

ка от 12–15 ммол/л);
• те са «сигнал за тревога» – признак за развитие на кетоацидоза, 

когато бързо е необходимо да се коригира лечението – да се по-
виши дозата инсулин.

Гладни кетони:
• образуват се при недостатък на глюкоза в организма(гликемия 

при диабет), срещат се и при здрави хора, които гладуват или па-
зят строги диети, и при бременни жени;

• при чести прояви – трябва да се намали дозата инсулин или да се 
добавят въглехидрати към менюто.

Нивото на кетоните трябва да се определя задължително, 
ако:

• повторни измервания на нивото на кръвната захар в продължение 
на 2 и повече часа е по-високо от 12–15 ммол/л;

• има признаци за остро заболяване;
• появили са се признаци за недостатъчност на инсулина – прило-

шаване, повръщане, болки в стомаха, учестено дишане, ацетонов  
дъх.

Глава 5.
Корекция на дозата инсулин

Дневната доза инсулин е индивидуална за всеки човек с диабет и 
често може да варира в зависимост от много фактори - възраст, тегло, 
компенсация на диабета, физическа активност и съпътстваща патоло-
гия.

При човек без диабет панкреасът произвежда около 0,5 единици 
инсулин/кг на ден.

Денонощна нужда от инсулин
Необходимостта от инсулин зависи от физическото натоварване, 

общото състояние и се променя през целия ден. Например, през лято-
то, на почивка, с редовни физически натоварвания, дозата на инсули-
на може да намалее с 25-40%. А по време на заболяване, при висока 
температура, необходимостта от инсулин, напротив, се увеличава с 
20-25%.

Полезно е периодично да се пресмята общото количество единици 
инсулин, инжектирани за денонощие, на 1 кг телесна маса. Този пока-
зател може да ви каже много.

Ако не можете да се справите с контрола на диабета и захарите 
подскачат, то показател по-малък от 0,7 ЕД на 1 кг тегло (след фазата 
на ремисия) сигнализира за необходимост от увеличаване на дозата 
ви от инсулин.

 Ако стойността на показателя е повече от 1,2 ЕД на кг тегло и ус-
поредно с това качвате килограми (ако липсват условия за повишена 
нужда от инсулин: пубертет, заболяване), това говори за възможни 
скрити хипогликемии. Това означава, че трябва да се намали дозата 
инсулин и да се промени количеството храна и нейната калоричност.

Таблица 19. Средна денонощна потребност от инсулин при ЗД 1 тип

Деца до пубертета  0,7–1 ЕД /кг/ден
Пубертет момчета  1,1–1,6 ЕД /кг/ден
 момичета  1,0–1,4 ЕД /кг/ ден

Възрастни  0,5–1 ЕД /кг/ ден

В началото на диабета  до 2 ЕД /кг/ ден (декомпенсация)

Фаза на ремисия  0,1–0,5 ЕД /кг/ ден


