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Глава 6.
Хипогликемия

Хипогликемията е състояние, което настъпва при понижаване ниво-
то на кЗ под 3,3 ммол/л.

Клетките на главния мозък са много чувствителни към хипогликеми-
ята, защото нямат запаси от глюкоза. Ето защо организмът активно 
реагира на хипогликемията като включва защитни механизми. Чове-
кът с диабет започва да усеща така наречените симптоми предвестни-
ци, които сигнализират, че трябва да се предприемат защитни мерки: 
преди всичко нещо да се изяде.

С времето симптомите предвестници могaт да изчезнат. Хипогли-
кемията, която не се съпровожда от симптоми предвестници, се нари-
ча безсимптомна хипогликемия.

Симптоми на хипогликемията:
1. Общи, предизвикани от отделянето на стресови хормони (адре-

налин, кортизол), които повишават глюкозата в кръвта основно за 
сметка на появата на глюкоза от запасите в черния дроб (след раз-
граждане на гликогена). Те включват чувство за глад, треперене на 
тялото, студена пот, сърцебиене, раздразнителност, изтръпване на 
устните и пръстите.

2. Такива, свързани с признаци на гладуване на главния мозък: 
слабост, замаяност, главоболие, нарушена концентрация, странно 
поведение, объркване, при тежки състояния - загуба на съзнание и 
конвулсии. Винаги анализирайте причините за хипогликемиите, за да 
предотвратите тяхното повторение! Най-чести причини за хипогли-
кемия могат да са следните:

• Недостатъчно количество (липса) на храна
• Физически натоварвания, по-големи от обичайните – след интен-

зивни упражнения рискът от хипогликемия е повишен в продълже-
ние на целия ден и нощ.

• Твърде голяма доза инсулин.
• Ново място за инжекции, откъдето инсулинът се е усвоил по-бързо.
• «Мътният» инсулин не е бил добре разклатен.
• Променена дълбочина на инжекцията (убождане в мускула)
• Хипогликемия, получена след неголям промеждутък от време след 

предишна хипогликемия, която е предизвикала изтощаване на за-
пасите на глюкоза в черния дроб и е подтиснала симптомите пред-
вестници.

• Много нисък HbA1C (< 6%). Повишава риска от безсимптомна 
хипогликемия.

• Употреба на алкохол.
• Гастроентерит и диария.
• Прием на някои лекарства (например, понижаващи артериалното 

налягане – неселективни бета-блокери).
Понякога няма видими причини за хипогликемия. Това състояние 

може да бъде предизвикано от променливост (вариабилност) на ско-
ростта на усвояване на инсулина, особенно НПХ, дори и да сте го ин-
жектирали на същото място, както и преди.

Степени на тежест на хипогликемията
1. Лека хипогликемия – симптомите са слаби, състоянието бързо се 

възстановява.
2. Умерена хипогликемия – симптомите са изявени, човек може да 

си помогне за излизане от нея и сам.
3. Тежка хипогликемия – състояние, когато на човек му трябва по-

мощ от друг. Може да се наблюдават мускулни трампи и загуба на 
съзнание.

4. Безсимптомна хипогликемия (неспособност да се усети хипогли-
кемията) – състояние, при което човек няма симптоми-предвестници и 
не предприема необходимите мерки. Но главният мозък гладува и е 
възможно бързо настъпване на загуба на съзнание.

При някои хора страхът от хипогликемии може да послужи като 
бариера пред подобряването на контрола на диабета. Обикновено 
човек започва да се страхува от ниска КЗ след прекарана тежка хи-
погликемия и съзнателно поддържа КЗ на повишено ниво.

Кое надделява?
По-рано се смяташе: Добрият контрол (нисък HbA1C) намалява ри-

ска от усложнения и повишава риска от тежки хипогликемии.
Днес подходът е: Добър контрол + активно обучение намалява ри-

ска от усложнения и намалява риска от тежки хипогликемии.

С какво е опасна хипогликемията?
Леките хипогликемии са чести спътници на компенсирания диабет и 

не оказват никакво отрицателно влияние на човека.
Ако човек с диабет няма никакви хипогликемии, това е показател-

но, че той няма и добро ниво на КЗ.
Тежките хипогликемии са опасни за деца до 5 години, защото глав-

ният им мозък не е още сформиран напълно и за възрастните хора, т.к. 
могат да провокират изостряне на сърдечно-съдовите заболявания. 
Ето защо целевите стойности на HbA1C в тези групи са по-високи.
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Доказателства, че редките тежки хипогликемии влияят на умствени-
те способности на по-големите деца и възрастните днес не съществу-
ват.

Използвайте всяка възможност за обучение: четете книги на тази 
тема, консултирайте се с лекар, търсете информационни източници 
(специализирана и научно-популярна литература и др.). Количество-
то тежки хипогликемии доказано намалява при активно обучени па-
циенти.

Типове хипогликемия
(адаптирано от книгата на Рагнар Ханас)

1 тип – недостатъчно количество храна
Този вид ХИПОГЛИКЕМИЯ настъпва преди хранене. По това време 

в кръвта има малко инсулин (все още не е поставена новата доза), ето 
защо след това се наблюдава силен феномен на отблясъка (реактив-
на захар): нивото на КЗ се повишава в продължение на няколко часа 
след хипогликемия за сметка на освобождаването на глюкоза от гли-
когена в черния дроб (действието на адреналин, кортизол), а също за 
сметка на по-големия прием на храна в отговор на хипогликемията.

2 тип – много инсулин
ХИПОГЛИКЕМИЯТА настъпва при високо ниво на инсулин в кръвта, 

например при пропуск на допълнителна закуска при бързите инсу-
лини. Тогава, дори да е погълната повече храна заради настъпилата 
хипогликемия, няма да се получи феномен на отблясъка (реактивна 
захар), защото високото ниво на инсулина блокира отделянето на 
стресови хормони (адреналин, кортизол).

Трябва да отбележим, че нашите пациенти много бързо запомнят 
причината за първия тип хипогликемия и на въпроса защо имат висока 
КЗ, отговарят: «Сигурно съм имал хипогликемия и не съм забелязал.»

За сведение, според последни данни този тип хипогликемия с фе-
номен на отблясъка (реактивна захар), се среща по-рядко, отколко-
то се смяташе по-рано. Трябва наистина внимателно да се анализи-
ра причината за настъпване на хипогликемията, за да си отговорим 
на въпроса феномен на отблясъка ли имаме или просто много лоша 
компенсация на диабета. Често феномен на отблясъка (реактивна за-
хар), настъпва при голямо количество приети въглехидрати за едно 
хранене.

правила за лечение на хипогликемията
правило 1
При признаци за настъпваща хипогликемия трябва да се провери  

нивото на КЗ, особено при декомпенсация на диабета, в период на 
нестабилна захар. Усещането за хипогликемия не винаги се получава 
при наистина ниски захари. То може да настъпи дори при нива на КЗ 
7 ммол/л, ако до тази стойност е стигнато за кратко време при рязко 
снижаване след корекционна доза инсулин от например 18 ммол/л.

Само при добре изразени симптоми на хипогликемия започнете да 
приемате храна веднага, без анализ, заради риска от развитие на 
тежка хипогликемия.

правило 2
При ниво на КЗ по-малко от 3,3 ммол/л трябва да поемете бързи въ-

глехидрати веднага – на 1 ХЕ (10-12 г), желателно във вид на таблет-
ки глюкоза*, и да почакате 10-15 минути (за да се усвои глюкозата). 
Ако нещата не се подобряват – приемете още една доза.

Ако КЗ е между 3,3 ммол/л и 4 ммол/л и симптомите са слаби, може 
да изпиете половин чаша сок или да хапнете сладък плод.

Когато глюкозата се усвои и симптомите на хипогликемия намалеят, 
трябва да изядете 1 ХЕ бавни въглехидрати (хляб, солети).

* При хипогликемия най-бързо от всичко действа глюкозата във вид 
на таблетки, напитка или гел (количеството за 1 ХЕ е описано на опа-
ковката), малко по-бавно– захар (тя се състои наполовина от глюкоза 
и фруктоза – на 1 ХЕ са равни 2 чаени лъжички или 2-2,5 бучки) и 
сладки напитки, следва мед (2 чаени лъжички) и плодов сок (100 мл).

Смята се, че глюкозата не се абсорбира в устната кухина. Едва ко-
гато достигне дванадесетопръстника, тя влиза в кръвообращението и 
оказва ефект.

Типични грешки на хора с диабет при хипогликемия
• заедно с глюкозата започват да ядат каквото им падне или започ-

ват не с глюкоза, а с бавен въглехидрат, което забавя усвояването 
на глюкозата,

• ядат шоколад при хипогликемия. (При хипогликемия не трябва да се 
ядат храни, които съдържат мазнини: шоколад, мляко, вафли. Маз-
нините забавят усвояването на глюкозата заради забавянето на 
освобождаването на стомаха и хипогликемията се усеща по-дълго).

• ядат много след хипогликемия, а това предизвиква рязко повиша-
ване на КЗ
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изчисляване на индивидуалната доза въглехидрати (глю-
коза) при хипогликемия

1 начин . изчисляване на дозата въглехидрати (глюкоза) 
при хипогликемия по формула [393 Davidson,P. 2003]

въглехидрати (г) = (5,5 – ниво хипогликемия) • k
Таблица 22.

Тегло (кг)  1 г въглехидрати увеличава нивото КЗ с  k

50  0,25 ммол/л  4

75  0,20 ммол/л  5

100  0,15 ммол/л  6

2 начин . изчисляване на дозата въглехидрати (глюкоза) 
при хипогликемия по телесна маса.
3 г глюкоза на 10 кг тегло ще вдигне КЗ приблизително с 4 ммол/л

Таблица 23. Колко грама глюкоза трябва да се изяде при хипогликемия 
Телесна  За повишение  За повишение 
маса, кг на КЗ с 2–3 ммол/л на КЗ с 5 - 6 ммол/л
10  1.5 г глюкоза  3 г глюкоза
20  3 г глюкоза  6 г глюкоза
30  4.5 г глюкоза  9 г глюкоза
40  6 г глюкоза  12 г глюкоза
50  7.5 г глюкоза  15 г глюкоза
60  9 г глюкоза  18 г глюкоза
70  10.5 г глюкоза  21 г глюкоза

правило 3
Ако човек е в съзнание, но му е трудно да дъвче ще помогне мед или 

глюкоза във вид на гел.
правило 4
Ако човек е в безсъзнание, трябва да се извика «Бърза помощ» (ме-

диците ще влеят венозно глюкоза и ще поставят инжекция глюкагон).
глюкагон – това е контраинсуларен хормон, който се изработва в 

алфа-клетките на панкреаса и предизвиква повишение на глюкозата 
в кръвта, освобождавайки я от запасите гликоген в черния дроб и ак-
тивирайки синтез на глюкоза от белтъците.

Дозата глюкагон 0,1–0,2 мг/10 кг тегло, се инжектира подкожно. 

Обикновено на възрастен човек е достатъчна 1 доза глюкагон.
Действието на хормона започва след 10–15 минути и продължа-

ва 30–60 минути. Когато ви стане по-добре, трябва да хапнете нещо 
малко. Не се препоръчва да се яде много, заради риск от прилошава-
не и повръщане. Прилошаването е страничен ефект при инжектиране 
на глюкагон.

Не трябва да се инжектира глюкагон повторно, защото в черния 
дроб вече няма запаси от гликогена. Положителен ефекта няма да 
има – глюкагонът ще предизвика единствено прилошаване. Желател-
но е всички хора с диабет, които си инжектират инсулин и са преми-
нали съответното обучение да имат Глюкагон.

Глюкагонът повишава качеството на живот - човек спира да се стра-
хува от хипогликемии, защото в критична ситуация може да му се по-
могне много бързо. Научете своите приятели и роднини да инжекти-
рат глюкагон.

правило 5
Когато ви станет по-добре, анализирайте причините за хипогли-

кемията. Ако не откривате конкретни причини и хипогликемията се 
повтаря в едно и също време, трябва  да намалите съответната доза 
инсулин – обикновено това е този инсулин, който има пик на действие 
в момента на хипогликемията.

При излизане от хипогликемия е желателно да изчислите времето 
до следващия прием на храна:

• Ако хипогликемията е настъпила точно преди хранене или 20–30 
минути преди хранене, трябва да поемете 1 ХЕ бързи въглехидра-
ти и да почакате 10 минути, за да се усвои глюкозата. След това 
спокойно можете да започнете да се храните.

• Ако хипогликемията е настъпила 45–60 минути преди хранене, 
трябва да поемете 1 ХЕ бързи въглехидрати и 1 ХЕ бавен въглехи-
драт, например някакъв плод.

• Ако хипогликемията е настъпила 1 - 2 часа преди хранене, трябва 
да поемете 1 ХЕ бързи въглехидрати и 1 ХЕ бавен въглехидрат с 
мазнина (сладолед, сандвич), за да поддържате приемливо ниво 
КЗ до следващото хранене.

По време на хипогликемия не трябва да преяждате! Това води до 
много високо ниво КЗ след хипогликемията и повишаване на телес-
ната ви маса.
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Нощни хипогликемии
причини за нощната хипогликемия:
• Висока доза бърз инсулин преди вечеря или втора вечеря – хипог-

ликемия в малките часове на нощта (около 24.00–1.00 часа)
• Висока доза нощен инсулин със средно действие - около 2.00–

3.00 часа през нощта с инсулините от типа НПХ .
• Бър инсулин преди вечеря, който е инжектиран не в корема, а в 

бедрото (хипогликемия в малките часове на нощта).
• Недостатъчно въглехидрати на вечеря/втора вечеря или поети 

предимно бързи въглехидрати, които са се усвоили много бързо.
• Физически упражнения през втората половина на деня.
• Употреба на алкохол вечер.

Нощните хипогликемии са особено неприятни за хората с диабет, 
защото по време на сън по-слабо се усещат симптомите-предвестни-
ци и не винаги успяваш да се събудиш, за да хапнеш нещо. Но орга-
низмът включва защитни реакции, които могат да доведат до фено-
мена на отблясъка (реактивна захар) и рикошетно увеличаване на 
глюкозата в кръвта сутринта. Човек може грешно да увеличи дозата 
инсулин за нощта, но това само ще доведе до още по-силен феномен 
на отблясъка (реактивна захар). Описаното явление се нарича «синд-
ром на Сомоджи».

Трябва да се стараем да избягваме нощните хипогликемии и внима-
телно да анализираме какво е довело до появата им.

Без измерване на КЗ през нощта не може правилно да се оцени със-
тоянието в този период.

Таблица 24. Причини за сутрешна гликемия и корекция 
на инсулинотерапията.

Причини за сутрешна хипергликемия  Kорекция на инсулинотерапията

недостатъчна доза нощен инсулин трябва да се увеличи дозата инсулин
и отслабване на неговото 
действие на сутринта 
(КЗ е висока почти през цялата нощ)
феномен «утринна зора»  • може да поставяте нощния инсулин 
(увеличена потребност от инсулин по-късно – в 23.30–24.00 часа или
в ранното утро)- през нощта КЗ да поставите «бърз» инсулин 
е нормална, но започва да се  в 5.00 сутринта
повишава от 4.00–5.00 ч. сутрин • може да преминете на безпикови
 аналози инсулин с
 продължително действие

синдром Сомоджи (нощна  дозата инсулин 
хипогликемия с феномен  трябва да се намали
на отблясък на сутринта)

За да се избегнат нощните хипогликемии трябва винаги 
да се измерва кЗ преди сън.

Таблица 25. Корекция на нивото КЗ преди сън.

Ниво КЗ Вашите действия

< 4 ммол/л  Изяжте 3 ХЕ (1 ХЕ бърз и 2 ХЕ бавен ВХ )
4- 6 ммол/л  Изяжте 2 ХЕ бавен ВХ (напр., мюсли с мляко)
6-8 ммол/л  Изяжте 1 ХЕ бавен ВХ
8-12 ммол/л  Пийте вода и си сложете обичайната доза инсулин
> 12 ммол/л  Увеличете дозата на «нощния» инсулин с 1-2 единици или 

инжектирайте малка доза инсулинов аналог с ултрабързо действие.

Инжекция бърз инсулин преди сън повишава риска от хипогликемия 
в малките часове на нощта и се налага измерване на КЗ през 2–3 
часа. Ако можете да използвате само една тест-лента на ден, тогава е 
по-добре да следите глюкозата преди лягане. Първо, предотвратява-
те нощната хипогликемия, в случай на ниско ниво на КЗ, преди да си 
легнете, и второ, ще можете да коригирате нивото на кръвната захар, 
ако е висока. Именно нивото на КЗ в нощните часове оказва влияние 
на стойността на Вашия HbA1C.

Надяваме се, че сега не само сте осъзнали опасността от хипогли-
кемия, но и сте се научили на начините за предотвратяване и борба с 
това коварно състояние.


