
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И 

СЪРДЕЧНОСЪДОВИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

Д-Р ВЕРА НАЛДЖИЕВА 



ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 Броят на болните от ЗД в света понастоящем е около 425 

млн. и техният брой значително нараства, като IDF 

изчислява, че до 2030 година болните ще са приблизително 

522 млн. 

 

 Това е показателно за темповете на нарастване на 

заболяването в целия свят. 

 

 Половината от болните от диабет са недиагностицирани. 



Разпространение на захарния диабет  

International Diabetes Federation. IDF Diabetes, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. Available at: http://www.diabetesatlas.org. 

2015 

Един от 11 възрастни има диабет  

2040 

Един от  10 възрастни  



ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И СЪРЦЕ 

 ЗД е съществен рисков фактор за поява на сърдечно-съдови 
заболявания. 

 Повишената честота на на сърдечно-съдови заболявания при пациентите с 
диабет се отдава до голяма степен на ускорената коронарна 
атеросклероза, която се развива в по-ранна възраст и прогресира по 
бързо до сърдечно-съдови инциденти, отколкото при хората, които нямат 
диабет. 

 При пациенти със ЗД тип 2 вероятността да развият ССЗ е 2-4 пъти по-
голяма.  

 Приблизително 50% от хората със ЗД в света умират от ССЗ. 

 Средностатистически, хора без диабет биха могли да живеят до 12 
години по-дълго от тези с диабет и ССЗ. 



Брой смъртни случаи, свързани с диабет  

(2015) 
 

*Global Health Observatory Data Repository. 
AIDS, acquired immune deficiency syndrome; HIV, human immunodeficiency virus; IDF, International Diabetes Federation; WHO, World Health Organization.  

International Diabetes Federation. IDF Diabetes, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. Available at: http://www.diabetesatlas.org. 

5.0 млн. 
От диабет 

2015 

IDF 

Възрастни, които са починали от диабет, HIV/СПИН, туберкулоза и малария 

1.5 млн. 
От HIV/СПИН 

2013 

СЗО 2013* 

1.5 млн. 
От туберкулоза 

2013 

СЗО 2013* 

0.6 млн. 
От малария 

2013 

СЗО 2013* 



ССЗ са водеща причина за смърт  

сред пациентите с диабет 

 

 

*Информацията за типа на ЗД (1 или 2) като цяло не е била достъпна, макар че според възрастта на участниците, по-голямата част от тях би следвало да имат тип 2 ЗД   

1.  Seshasai SR et al. N Engl J Med 2011;364:829–841; 2. Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Fact Sheet 2011. Available at:  http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf; 3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, 

Belgium: International Diabetes Federation, 2015. Available at: http://www.diabetesatlas.org. 
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Не-съдова смъртност 

Съдова смъртност 

Сърдечно-съдовите заболявания са причина за смърт при повече от 2/3 от хората с 

диабет на възраст 65 години или повече 

Години загубен живот при пациенти с диабет* в сравнение 

с техни връстници без диабет1 

http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf
http://www.diabetesatlas.org/


Кои са най-важните сърдечно-съдови заболявания  

при пациенти със ЗД ? 

 

СС смърт 

 

Миокарден 
инфаркт 

Сърдечна 
недостатъчност 

 

Мозъчен инсулт 

 

СС – сърдечно-съдова 



СС, сърдечно-съдов; ЗДТ2, захарен диабет тип 2 

1. Rydén L et. Al. Eur Heart J. 2013 Oct;34(39):3035-87. 2. Fox CS et. al. Diabetes Care 2015 Sep;38(9):1777-803. 3. Piepoli MF et. al. Eur Heart J. 2016 May 23. pii: ehw106. [Epub ahead of print]  

Как да модифицираме СС риск  

при пациенти със ЗД тип 2? 

Промяна в стила на живот Гликемичен контрол 

Multifactorial 
approach 

Контрол на артериалното 

налягане 

 

Антиагреганти 

Лечение на дислипидемията 

Комплексен 

подход 

 



РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 Скорошни данни сочат доста голямо понижение на сърдечно-съдовите 
инциденти при пациенти със ЗД чрез оптимизиране подхода към 
рисковите фактори. 

 Препоръчват се промени в начина на живот, вкл.  

 повлияване на психо-социалния стрес,  

 спиране на тютюнопушенето,  

 диета, физическа активност,  

 редукция на телесното тегло,  

 контрол на кръвната захар и хипертонията,  

 липиден контрол,  

 придържане към лечението. 



КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР 

 Под контрол на кръвната захар при ЗД се разбира контрол на т.нар. 

Гликемична триада – кръвна захар на гладно, кръвна захар след прием 

на храна (постпрандиална кръвна захар) и гликиран хемоглобин (HbA1c). 



КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР 

 Кръвната захар на гладно отразява чернодробната глюкозна 
продукия и чувствителността на черния дроб към инсулин. В 
редица случаи се използва като единствен показател за 
гликемичен контрол, но това не е правилно, тъй като не дава 
представа за цялостния контрол. 

 

 Постпрандиалната кръвна захар зависи от препрандиалната 
кръвна захар, глюкозния приток с храната, инсулиновата 
секреция и инсулиновата чувствителност на периферните 
тъкани.  

 Има доказателства от редица големи клинични проучвания, че 
постпрандиалната хипергликемия е по-силен предиктор и 
независим рисков фактор за сърдечно-съдова болестност и 
смъртност при ЗД в сравнение с кръвната захар на гладно. 



КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР 

 HbA1c – индивидуализирани терапевтични цели. Основните фактори, 
които трябва да се имат предвид при определяне на цел за HbA1c при 
отделния пациент са: давност на диабета; очаквана продължителност на 
живота; съпътстващи заболявания; установени съдови усложнения; 
потенциални рискове от хипогликемия; странични ефекти; отношение на 
пациента; очаквани усилия на пациента. 

 По-ниско прицелно ниво на HbA1c (6.0-6.5%) се препоръчва при 
определени пациенти с малка давност на заболяването, без значимо ССЗ, 
и ако това ниво може да бъде постигнато без значим риск от 
хипогликемия. 

 По-високи прицелни стойности на HbA1c (7.5-8.0%) са подхдящи за 
пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, напреднали усложнениея, 
множество съпътстващи заболявания.  



Връзка между стойностите на кръвната захар и  

гликирания хемоглобин HbA1C 

Date 

Гликиран хемоглобин  

(HbA1C) 

Средна кръвна захар през 

последните 2-3 месеца 

12% 16,5 mmol/l 

11% 14,9 mmol/l 

10% 13,4 mmol/l 

9% 11,8 mmol/l 

8% 10,2 mmol/l 

7% 8,6 mmol/l 

6% 7,0 mmol/l 

5% 5,4 mmol/l 



ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБЪР ГЛИКЕМИЧЕН 

КОНТРОЛ 

 Плазмена глюкоза на гладно: 4.0-6.1 mmol/l. 

 

 Постпрандиална плазмена глюкоза: <7.8 mmol/l. 

 

 Гликиран хемоглобин: <7% (индивидуализиран) 



РОЛЯ НА ХИПОГЛИКЕМИЯТА 

 Хипогликемията се асоциира с повишаване на симпатикусовата активност 

и освобождаването на катехоламини. Тези наблюдения подкрепят 

твърдението, че тахикардията и повишаването на АН по време на 

хипогликемичните епизоди могат да дестабилизират атеросклеротична 

плака. 

 Хемодинамичните промени повишават миокардната работа, а 

индуцираното от хипогликемията повишаване на тромбоцитната 

агрегация, тромбоцитната активност и хематокрита може да преципитира 

сърдечни и мозъчни исхемични събития при пациенти с висок риск за 

ССЗ. 

 Хипогликемията удължава QT-интервала и така провокира ритъмни 

нарушения. 



Признаци на хипогликемиите 

Date 



 В случай на хипогликемия незабавно вземете: 

 15 грама захар (една супена лъжица,  

3 големи или 7 малки пакетчета захар)  

или 1 лъжица мед,  

или 150 мл напитка, съдържаща захар,  

или 3-4 захарни бонбона (не шоколадови!). 

 Измерете кръвната си захар. 

 Ако до 15 минути признаците не изчезнат,  

   приемете още 15 грама захар. 

Действия при хипогликемия: 

Date 



ЛИПИДЕН КОНТРОЛ 

 Повишените нива на плазмения LDL-C играят каузална роля за 
атеросклерозата. 

 Пнижението на LDL-C намалява сърдечно-съдовите събития.  

 Ниският HDL-C е свързан с повишен сърдечно-съдов риск, но опитите за 
увеличаване на HDL-C не са свързани с намаление на сърдечно-съдовия 
риск. При мъже се препоръчва HDL-C >1 mmol/l, а при жени >1.2 mmol/l. 

 При пациенти с МНОГО ВИСОК сърдечно-съдов риск се препоръчва 
прицелна стойност на LDL-C <1.8 mmol/l или редукция с минимум 50%, ако 
базалните стойности са между 1.8 и 3.5 mmol/l. 

 При пациенти с ВИСОК сърдечно-съдов риск се препоръчва прицелна 
стойност на LDL-C <2.6 mmol/l или редукция с минимум 50%, ако 
базалните стойности са между 2.6 и 5.1 mmol/l. 

 



Оценка на сърдечно-съдов риск при захарен диабет  

2016 г. 

 
 Много висок риск – ЗД с таргетно органно увреждане 

като протеинурия или с наличие на поне един голям 

сърдечно-съдов РФ, като тютюнопушене или 

хиперхолестеролемия или високостепенна АХ; 

 

 Висок риск – повечето пациенти със ЗД /с изключение 

на млади болни със ЗД тип 1 без големи РФ/ 

 

 

 Не се препоръчва оценка на риска чрез използване на 

рискови индекси, разработени за цялото население 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practiceEuropean Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw106 



КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 

 При лица със ЗД трябва да има стремеж към понижение на АН, подобно на 

подхода към нивата на глюкозата. 

 Хипертонията е по-честа при пациенти със ЗД, отколкото сред общото 

население. 

 Понижаването на АН намалява риска от обща смъртност, сърдечно-съдови 

събития, коронарни събития, инсулт, СН, ретинопатия, нова или 

влошаваща се протеинурия и бъбречна недостатъчност. 



ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНОТО 

НАЛЯГАНЕ 

 Артериалното налягане трябва да се измерва в седнало положение, 

след поне 5 минути покой при всяко посещение на пациента при 

лекаря. 

 При установяване на повишени стойности, АН трябва задължително да 

бъде измерено в друг ден.  

 Амбулаторното холтер мониториране на АН може да осигури 

допълнителна информация и да разграничи хипертония на „бялата 

престилка“, да разреши несъответствието между измерваното АН в дома и 

лекарския кабинет, както и да се установи недиагностиирана или 

маскирана хипертония. 



ПРИЦЕЛНА СТОЙНОСТ НА 

АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ 

 Систолната прицелна стойност <140 mmHg намалява общата смъртност и 

риска от повечето видове събития. 

 Със систолна прицелна стойност <130 mmHg е постигнато още по-голямо 

намаление на риска от албуминурия, ретинопатия и инсулт, но не и на 

преживяемостта като цяло. 

 С цел ефективно понижение на АН при ЗД често е необходимо 

комбинирано лечение. 



АНТИТРОМБОЗНА ТЕРАПИЯ 

 Пациентите със ЗД са с повишена склонност към развитие на тромбозни 
явления. 

 Антитромбозната терапия с аспирин е демонстрирала ползи при пациенти със 
ЗД и клинично установена коронарна болест, мозъчно-съдова болест или 
други форми на тромбозна болест, с 25% редукция на риска от сърдечно-
съдови събития. 

 Вторична профилактика с аспирин (75-162 мг/дн) се препоръчва при всички 
пациенти със ЗД и анамнеза за ССЗ – прекарали МИ, съдов байпас, инсулт, 
периферно съдово заболяване, клаудикацио или стенокардия).  

 Ролята на аспирин при пациенти без ССЗ остава недоказана. Не се препоръчва 
аспирин за превенция на ССЗ при пациенти с диабет и висок риск (без 
допълнителни сърдечно-съдови рискови фактори) поради риск от кървене.  

 Аспирин не се препоръчва при лица <12 годишна възраст поради повишен риск 
от синдром на Reye. 



СПИРАНЕ НА  

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 

 Спирането на тютюнопушенето е икономически най-ефективната 

стратегия за превенция на ССЗ. 

 Най-ефективни са кратките съвети за спиране на пушенето плюс 

подпомагане на спирането с помоща на лекарствена терапия и 

проследяваща подкрепа. 

 Препоръчва се спиране на всички видове пушене на тютюн или 

растителни продукти, тъй като имат силна връзка със ССЗ. 

 Препоръчва се избягване на пасивното пушене. 



ХРАНЕНЕ 

 Хранителните навици влияят на риска от ССЗ и други хронични 

заболявания, като онкологична болест. 

 Енергийният прием трябва да се ограничи до количеството енергия 

необходимо за поддържане или постигане на здравословно телесно тегло 

(BMI >20.0, но <25.0 kg/m²). 

 

 

 

 Когато се спазват правилата на здравословната диета, не са необходими 

хранителни добавки. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ЗДРАВОСЛОВНАТА ДИЕТА 

 Избор на храни с по-нисък гликемичен индекс (варива, макарони, овесени ядки). 

 Предпочитание към храни богати на фибри (до 40 г фибри дневно). 

 Ограничаване на приема на мазнини, особено на животинските; предпочитание към 
полиненаситени (слънчогледово, царевично олио, риба) и мононенаситени (зехтин, 
ядки, маслини, авокадо) мазнини. 

 Ограничаване на приема на месо – прием на месо веднъж дневно и поне 1-2 постни дни 
през седмицата. 

 Избягване на специалните „диабетични“ храни – съдържат по-малко въглехидрати, но 
повече наситени мазнини и повече калории, по-скъпи са. 

 Ограничаване на приема на сол – до 6 г дневно (при АХ под 3 г дневно). 

 Прием на вода – поне 1.5 л дневно. 

 Предпочитание към некалорийни подсладители (захарин, цикламат, аспартам). 



ТЕЛЕСНО ТЕГЛО 



ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

 Редовната ФA е основен момент в превенцията на ССЗ. Упражняването и 

намалява общата и сърдечносъдова смъртност. 

 • ФA повишава тонуса и подобрява психичното здраве. 

 • Препоръчва се всички здрави възрастни, независимост от възрастта, да 

извършват минимум аеробна ФА с умерен (по-бързо ходене, бавно каране 

на колело, класически танци) интензитет 150 минути седмично или с 

голям (спортно ходене, бягане, плуване) интензитет 75 минути седмично, 

или еквивалентна комбинация от двете. 

 • Обездвижените лица трябва да бъдат насърчавани да започнат аеробна 

ФА с малък интензитет. 

   

 



ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

 



Да действаме днес, за да променим 

бъдещето! 



HAPPY HEART 



 

До 80% от случайте на ЗД тип 2 могат да 

бъдат избегнати чрез промяна към 

здравословен начин на живот. 

 



 

Диабетът  

засяга  

всяко  

Семейство! 

 

Световен ден  

за борба  

с диабета  

2018-2019 


