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Знаете ли, че:

• Захарният диабет е стар колкото света?
• В следващите минути ще научите:

– На какво се дължи
– Какви типове диабет се срещат най-често
– Кои са най-важни му симптоми
– Защо е важно да бъде правилно лекуван
– Принципите на лечение
– Какво обещава бъдещето



Повече от 35 века
след първото описание на захарния диабет

Първото описание на диабета – т.н. 
Еберсов папирус от 1550 год. пр. Хр. 

Въпреки изминалите 35 века - не е
намерено средство за неговото
«излекуване». 

ЗД е хронично заболяване,  чието
лечение продължава цял живот. 



Типове захарен диабет:
1. Тип 1 ЗД

• Най-чест при децата и
подрастващите е Тип 1 ЗД
/инсулинозависим/

• Липса/недостатъчност на
хормона инсулин

• Хипотеза за „автоимунен
процес“,  унищожаващ
инсулин-продуциращите
В-клетки в панкреасната
жлеза



Защо инсулинът е толкова важен?



Възрастово разпределение
на тип 1 ЗД /данни за Австралия/ 



Типове захарен диабет:
2. Тип 2 ЗД

• По-чест при хора над 35 
години

• Намалена чувствителност
към собствения
инсулин/резистентност

• Свръхпроизводство на
инсулин, за да се
преодолее дефекта

• „Изтощаване“ на жлезата и
изява на диабета

• Около 80% от пациентите с
тип 2 диабет са с
наднормено тегло

• Зачестяването му сред
децата е резултат от
епидемията от затлъстяване



Динамика на кръвната глюкоза
при общата група затлъстели деца

М. Дамянова дис. д.м.н., 1976 



Динамика на инсулиновата секреция
при общата група затлъстели деца

М. Дамянова дис. д.м.н., 1976 



50-ти персентил за талия
при момчета: 2006 – 2011г.



50-ти персентил за талия
при момичета: 2006 – 2011г.



Признаци /симптоми
на захарния диабет

 ПОВИШЕНА ЖАЖДА
 ЧЕСТО И ОБИЛНО УРИНИРАНЕ /МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ

И НАПИКАВАНЕ ПРИ ДЕЦА,  ВЕЧЕ ПРИДОБИЛИ
ХИГИЕННИ НАВИЦИ/ 

 ПОВИШЕН АПЕТИТ И ВЪПРЕКИ ТОВА –
 ВИДИМО СЛАБЕЕНЕ
 ПОВИШЕНА УМОРЯЕМОСТ И НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ИГРА
 СУХИ КОЖА И ЛИГАВИЦИ /УСТНА КУХИНА/ 



Типични признаци на ЗД



Типични признаци на ЗД



Своевременната диагноза
подобрява прогнозата

• Съхранява се остатъчната секреция

• Намалява се риска от ДКА – застрашаващо живота
състояние

• Зависи от познанията на семейството/ обществото за
признаците на ЗД и

• Своевременното насочване на пациентите към
специалист за потвърждаване на диагнозата и
спешно започване на лечение



Диагнозата на ЗД
се поставя за няколко секунди!



Лечение: от смъртоносно, заболяването се
превръща в лечимо след 1921 г. 

14. ноември - рождената дата на
Фредерик Бантинг /14. ноември
1891 год./ се чества като
Световен Диабетен Ден с
решение на СЗО от 2007 г. 



Откриватели на технологията
за получаване на инсулин

Екипът, спасил живота на милиони хора в
последвалите над 90 години



Нобеловата награда за
физиология и медицина през 1923 г.



Преди и след лечението с инсулин



Преди и 2 месеца след започване
на инсулиново лечение



Продължава разработването
на нови инсулинови препарати



Лечението и контрола:
Трудни, но напълно възможни!

• Изискват непрекъснато наблюдение на състоянието
и промяна на дозите при определени условия

• Изчисляване на инсулиновата доза, покриваща
храната

• Изчисляване на приетите въглехидрати в храната
• Контрол и самоконтрол на кръвната глюкоза
• няколко пъти дневно, както и през нощта – 1 – 2 пъти

седмично!!! 
• за да се установи индивидуалната нужда през денонощието



Принципи на
инсулиновото лечение

• Интензивно /4 – 6 инжекции дневно/или инсулинова
помпа

• Индивидуализиране на вида и дозата на инсулина
• Разполагаме с набор от различни инсулинови

препарати според тяхното действие:
– Начало
– Максимален ефект

– Продължителност



Фармакологична характеристика на
най-често използваните инсулинови препарати



Инсулинов режим с 3 инжекции
бърз аналог и 1 инжекция преди сън – с бавен



Дневник за самоконтрол – огледало на
лечението и възможност за анализ



Цели на лечението и контрола:

 Осигуряване на нормален растеж, развитие и
адекватна социална адаптация

 Предпазване от хроничните усложнения
/“остаряване на организма – атеросклероза“/

 Предпазване от „острите усложнения“: 

 Хипогликемия и

 Диабетна кетоацидоза



Някои типични усложнения:
Намалена ставна подвижност /Твърда диабетна

ръка/, диабетна некробиоза



Едно от най-неприятните
усложнения – кръвоизлив в ретината



Важно е правилното инжектиране
на инсулина /липохипертрофии в местата на инжекциите/



DCCT / EDIC

HbA1c ~ 9,0%

HbA1c ~ 7,1%



Съвременни възможности за
непрекъснато мониториране на глюкозата в

тъканната течност- глюкозен сензор



Глюкомер



Инсулиновите инжекции –
с инсулинови писалки



Инсулиновите инжекции –
с инсулинови писалки



Новите технологии
улесняват и оптимизират инсулиновото лечение

Глюкозният сензор
непрекъснато
информира пациента
и инсулиновата помпа

Но решението взема
пациента! Все още!



Бъдещето е в „изкуствения панкреас“

При свързване на помпата
със сензор, при който двата
механизма обменят
информация чрез интернет –
се получава т.н. „изкуствен
панкреас“
Той вече се експериментира
в реалния живот
Един от начините за
„излекуване“ на диабета.  



„Спасението на давещия се
е в неговите ръце“

 Все още пациентът трябва да управлява своето
лечение

 Семейството е неотделима част, осигуряваща
подкрепа и емоционален комфорт

 Обществото е задължено да разбира и подкрепя
пациентите с хронични заболявания, в това число –
захарния диабет

 Училищните власти и особено специалистите по
здравни грижи са призвани да участват активно и със
сърце в трудното ежедневие на децата с диабет!  



Колективът на Отделение „Диабет“
в Университетската детска болница - София

 Продължава да стои плътно зад пациента и
семейството му с непрекъснато обучение и подкрепа

 Готови сме да осигурим помощ при необходимост и
желание от страна на всеки здравен специалист, за
да разбере „азбуката“ на лечението и контрола на
захарния диабет

 Липсата на знание води до страх!

 Кажете „Не“ на страха!!!


