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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
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Фактори, които изискват повишаване на 
инсулиновите дози:

• Краткосрочни фактори
1. болести, протичащи с температура, операции, стрес;
2. слаба физическа активност;
3. декомпенсация на диабета, кетоацидоза;
4. високо ниво на КЗ в продължение на 12–24 часа без кетони;
5. феноменът реципрочност – реактивно повишаване на КЗ след хи-

погликемия;
6. феноменът на утринната зора - в ранните сутрешни часове - око-

ло 4–6 часа сутрин.
• Дългосрочни фактори
1. увеличаване на теглото, затлъстяване, високо кръвно налягане;
2. пушене;
3. пубертет;
4. бременност;
5. някои лекарства (глюкокортикоиди, противозачатъчни средства);
6. хронични заболявания.

Фактори, които изискват понижаване на 
инсулиновите дози:

1. намаляване на теглото;
2. засилена физическа активност;
3. добър контрол на заболяването с показатели на КЗ в норма.

Защо трябва да се прилага инсулинът със средно действие 
късно вечер?

Това се дължи на разликата в нуждата от инсулин през деня и през 
нощта.

В периода 24:00-3:00 ч през нощта нуждата от инсулин е най-ниска. 
В сутрешните часове тя се увеличава значително заради увеличава-
нето на секрецията на контраинсуларните хормони (тяхното 
действие е насочено върху повишаването на кръвната за-
хар). Това е така нареченият „феномен на сутрешната зора“, който 
най-ясно се проявява при юношите, когато много интензивно сутрин 
се секретират хормони на растежа.

По този начин, за да се гарантира съвпадението на пика на действие 
на инсулина със средна продължителност с ранните сутрешни часове 

(след 4:00 часа през нощта), се препоръчва той да се прилага око-
ло 22:00-23:00 часа (пикът на действие на тези инсулини настъпва 
в рамките на 4-6 часа след прилагането му). Ако инжектирате този 
инсулин по-рано, пикът му ще настъпи в онази част от нощта, кога-
то нуждата от инсулин е най-ниска - ще увеличите риска от нощна 
хипогликемия. Този проблем може да се избегне чрез прилагане на 
непикови удължени аналози на инсулин (Glargin, Detemir).

Типична грешка
Грешка е инжектирането на нощния инсулин с продължително 

действие в ранната вечер - в 20:00–21:00 часа или преди вечеря за-
едно с бързия инсулин. При това положение ще е задължително да 
направите втора вечеря, която ще ви помогне да избегнете нощната 
хипогликемия, но има опасност да увеличите теглото си.

Основни правила при корекция на дозите 
инсулин

Има два основни типа корекции на дозите инсулин:
1. Краткосрочна корекция на дозата бърз инсулин (болусен), съ-

образена със самоконтрола, храненето, физическо натоварване. 
Обикновено това не налага промяна на дозата на базалния инсулин.

2. Дългосрочна корекция на дозата инсулин, при която първо се из-
бира доза на базалния инсулин, а след това и на болусния.

На този етап ние ще се спрем само на краткосрочната корекция на 
инсулина: според нивото на КЗ и според количеството храна (въгле-
хидрати).

Корекция на инсулина според нивото на КЗ.
Още в първите дни на диабета вие ще се сблъскате със скокове в 

нивото на КЗ, които трябва да коригирате. Помнете целевите стой-
ности и се старайте да сте близо до тях. Не се отчайвайте, ако не ви се 
получи веднага. Ако нещо ви е неясно или имате въпроси, не експери-
ментирайте на сляпо – попитайте своя лекар.

Таблица 20. Препоръчвано ниво на кръвната захар (КЗ) (цялостна кръв).

Време  Добро  Приемливо  При безсимптомна 
   хипогликемия
Преди хранене  4–6 ммол/л  5–7 ммол/л  5–9 ммол/л
2 часа след хранене  5–8 ммол/л  8–10 ммол/л  8–11 ммол/л
Преди сън  6–7 ммол/л  8–10 ммол/л  8–10 ммол/л
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Какво да направите, ако нивото ви на КЗ е по-
високо от целевото

Първо, определете възможната причина, като си отгово-
рите на въпросите:

•Изядохте ли повече храна при последното хранене?
•Може би сте си сложили по-малко инсулин?
•Може би сте поставили инсулина на друго място, откъдето той се 

усвоява по-бавно?
•Беше ли по-ниска от обичайната вашата физическа активност?
•Може би започвате да се разболявате и се увеличава нуждата ви 

от инсулин?
Ако има причина – отбележете я в дневника си за самоконтрол.
Второ, спомнете си, кога точно сте си сложили инсулина 

и какво е действието му към този момент: начало, пик или 
край.

• Ако високата КЗ се определя при пика на действие на бързия 
инсулин (моля, правете разлика между бърз и ултрабърз инсулинов 
аналог!), например, 2–3 часа след инжектиране, то достатъчно е да 
прескочите междинната закуска без да е необходимо допълнител-
но инжектиране на инсулин. Но ако искате да хапнете, то трябва да 
поставите инсулин, отчитайки коригираща доза.

• Ако инсулинът завършва своето действие (преди следващо хра-
нене), то трябва задължително да добавите коригираща доза бърз 
инсулин преди хранене.

За да изчислите правилно колко единици инсулин ще са ви нужни 
за корекция на повишената КЗ може да използвата т.нар. коригиращ 
фактор (КФ)

Пресмятане на коригиращ фактор (КФ)
Коригиращ фактор (КФ)– това е число, показващо, с колко ммол/л 

ще се понижи КЗ при поставяне на 1 единица инсулин.
Правила за пресмятане на КФ:
• «Правило 83» – за бърз инсулин.
Разделете числото 83 на количеството единици целодневна доза 

инсулин.
• «Правило 100» – за ултрабърз инсулинов аналог.
Разделете числото 100 на количеството единици целодневна доза 

инсулин.

Можете да използвате показаните в таблицата КФ.
Таблица 21. Коригиращ фактор.

Дневна доза, Бърз инсулин, Ултрабърз аналог,
ЕД ммол/л ммол/л
20 4,2 5,0
30 2,8 3,3
40 2,1 2,5
50 1,7 2,0
60 1,4 1,7
70 1,2 1,4
80 1,0 1,9
90 0,9 1,1

Обърнете внимание, че тези пресмятания са валидни при компенса-
ция и субкомпенсация на диабета (HbA1C до 8%) и добре подбрана 
доза базален инсулин. При нестабилни захари тези коефициенти са 
само ориентировъчни.

Имайте предвид, че вашият индивидуален коригиращ фактор ще се 
променя често, особено в първите месеци на диабета, когато е оби-
чайна честата смяна на дозата инсулин. Ето защо, показаните в таб-
лицата числа са приблизителни. За да проверите правилна ли е била 
коригиращата доза, трябва да измерите КЗ 2–3 часа след поставяне-
то, ако сте сложили бърз инсулин или 1–1,5 часа след поставяне, ако 
сте сложили ултрабърз инсулинов аналог. Ако КЗ остава по-висока 
от целевата, то трябва да увеличите коригиращия фактор, а ако е по-
ниска (по-малка от 4 ммол/л), то трябва да намалите КФ.

Корекция на инсулина според количеството храна (въгле-
хидрати Вх).

Корекция на инсулина според количеството храна (въглехидрати 
Вх) се прави с изчисляване на хлебния фактор.

Ориентировъчните начини за изчисляване на хлебен фактор бяха 
дадени по-рано (вж стр. 24).

При пресмятане на дозата инсулин според количеството храна (въ-
глехидрати Вх) при използване на инсулин с бързо действие се смя-
тат въглехидратите, поети общо в основния и допълнителен прием на 
храна.
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Правила за пресмятане:
• Доза бърз инсулин преди закуска = ХЕ закуска + ХЕ 2-а закуска
• Доза бърз инсулин преди обед = ХЕ обед + ХЕ следобедна закуска
• Доза бърз инсулин преди вечеря = ХЕ вечеря + ХЕ 2-а вечеря
• Дозата ултрабърз инсулин се слага преди храна и съответства на 

количеството ХЕ само за това хранене.

Пример за корекция на висока КЗ

1 начин: с повече инсулин преди хранене. 
Ще вземем данните от дневника за самоконтрол, даден на следва-

щите страници.
1. Вашата денонощна доза инсулин – 50 ЕД
2. КЗ преди обяд – 12 ммол/л
3. Обичайна доза болусен инсулин за обяд – 8 ЕД
 Коригиращ фактор (КФ) = 1,7 ммол/л (по таблицата, виж табл. 21).
Целева КЗ преди хранене 6 ммол/л.
12 – 6 = 6 ммол/л, 6 : 1,7 = 3,5 ЕД (закръгляме до 3 ЕД )
Следователно, преди обяд трябва да се сложат 8 + 3 = 11 ЕД , за да 

постигнете целевата стойност на КЗ при това количество въглехидра-
ти за обяд.

2 начин : ядем по-малко въглехидрати (този начин се 
предпочита за хора с наднормено тегло)

Например, може да намалите порциона с 3 ХЕ , като увеличите ко-
личеството минерална вода, салата, извара.

Хлебен фактор на обед  - 1 ЕД на 1 ХЕ , значи от сложените обичай-
ни 8 ЕД инсулин, 3-те ЕД се явяват в повече за така намалената пор-
ция и ще намалят глюкозата ви с 3 х 1,7 (КФ) = 5,1 ммол/л, т.е. почти 
до целевата стойност (12 – 5,1 = 6,9 ммол/л).

3 начин . Често хората комбинират двата начина: слагат малко по-
вече инсулин и хапват малко по-малко.

Когато започнете да провеждате своя самоконтрол, ще забележите, 
че КЗ подскача в определени моменти от деня.

Не се отчайвайте, записвайте всичко и анализирайте – не проме-
няйте общата схема на инсулина всеки ден само по един резултат. 
Първо трябва да се определи цялостната картина на промяна.

Корекция на дозата инсулин се налага, ако 2 дни подред в едно и 
също време безпричинно е имало нежелателни стойности на КЗ (на-
пример, хипогликемия или висока  КЗ).

Дозата базален инсулин можете да коригирате само по 1 път на 3 
дни.

За да се ориентирате правилно във всичко, водете дневник за само-
контрол, не се надявайте само на своята памет. Има различни форми 
за водене на дневника – във вид на таблица, графики, компютърни 
програми.

Инсулинът може да се поставя по следната схема:
• ЧЕТНО ЧИСЛО – Дясна част на тялото 
• НЕЧЕТНОЕ ЧИСЛО – Лява част на тялото

В забележките опишете събитията, които биха могли да доведат до 
промяна в КЗ. Например, бягане в 17.00 обяснява хипогликемията 
преди вечеря. Ето защо на вечеря и втора вечеря трябва да изядете 
повече Вх, за да избегнете хипогликемия през нощта.

Надяваме се, че указаните схеми за корекция на инсулинотерапи-
ята ще ви помогнат сами да можете да вземате вярното решение в 
различни житейски ситуации.
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ИЗХОДНИ ДАННИ

ДНЕВНИК ЗА САМОКОНТРОЛ

 Закуска 2-а закуска обяд след. закуска
 8.00 10.00 13.00 16.00
Болусен инсулин 10 ЕД  8 ЕД

Базален инсулин 12 ЕД

ХЕ хлебни ед. 4 ХЕ 2 ХЕ 6ХЕ 2ХЕ

ХЕ - фактор 10ЕД/6ХЕ (4+2) = 1,7 8ЕД/8ХЕ(6+2) = 1
 1,7 ЕД на 1 ХЕ сутрин 1 ЕД на 1 ХЕ през деня

Коригиращ фактор - 1 ЕД инсулин намалява КЗ с 1,7 ммол/

Тези дневници са пригодени за хора, използващи човешки бързи 
инсулини. Ако използвате ултрабърз инсулинов аналог, преди всяко 
ядене трябва да поставяте съответната доза инсулин. С други думи, 
отпада нуждата от междинни закуски

дата

14.11

15.11

Закуска 2-а зак. Обяд

КЗ Болус Базал ХЕ КЗ ХЕ КЗ Болус ХЕ
 в корема крака     корема

6,2 10 12 4 7,8 2 6,9 8 6

5,8 10 12 6 10,3 0 12,1 11 6

вечеря 2-а вечеря  Денонощна доза инсулин
18.30 21.30 22.00 и деноношна потребност

6 ЕД   24+26=50ЕД/денонощие

  14 ЕД 50ед/59 кг=0,85 ЕД/кг

3 ХЕ 2 ХЕ  19 ХЕ за целия ден

6ЕД/5ХЕ (3+2) = 1,2
1,2 ЕД на 1 ХЕ вечер

Сл. закуска Вечеря 2-а вечеря

КЗ ХЕ КЗ Болус ХЕ КЗ Базал ХЕ
   в корема   крака

5,4 2 7,4 6 3 6,6 14 2

7,1 2 3,0 6 3+1 4,8 14 3 

Забележки:

Бягане в 
17.00


