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ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

на мъжете се влошава
по-бързо - дори само за
10 дни да увеличат захарта
и да намалят ходенето

Майки и бащи,
които преди зачеването
спортуват и се хранят
здравословно, защитават
бъдещото си дете от
метаболитни проблеми
през целия му живот

ност) е характеристика на диабет тип
2, типична е за затлъстяването и до-
принася за сърдечносъдови заболя-
вания.
Изследователите са проследили

съдовата инсулинова резистентност
при млади и здрави мъже и жени. За
целта ги сложили за 10 дни на режим с

наполовина намалена
физическа активност и
повече подсладени напитки

от здравословните количества. Ре-
зултатите от изследванията показ-
ват, че при мъжете заседналият на-
чин на живот и високият прием на
захар причиняват намаляване на
протеин, наречен адропин, който ре-
гулира инсулиновата чувствителност
и е важен биологичен маркер за
здравето на сърцето.
Като следваща стъпка екипът пла-

нира да проучи колко време е нео-
бходимо, за да се обърнат тези не-
желани съдови и метаболитни про-
мени, и да оцени по-детайлно влия-
нието на пола за развитието на инсу-
линова резистентност.

Друго проучване от последната го-
дина също отправя предупреждение
за неподозирани фактори за увели-
чен риск от диабет в резултат от на-
чина ни живот на родителите в годи-
ните преди да създадат поколение.
В Медицинския колеж на Държав-

ния университет в Охайо установя-
ват, че вероятно

превенцията на
метаболитните проблеми
и диабета започва още
преди да сме се родили
Метаболитните проблеми и диабе-

тът често се възприемат като сино-
ними. Не са напълно идентични, въ-
преки че диабетът е най-познатият
метаболитен проблем.
Метаболитите са вещества, произ-

ведени или използвани от организма,
когато тялото разгражда храна, ле-
карства или химикали. А също и ко-
гато усилието е насочено към соб-
ствената му мастна или мускулна тъ-
кан. Този процес, наречен метабо-
лизъм, произвежда енергия и мате-
риали, необходими за растежа,

възпроизводството и поддържането
на здравето.
Затова учените се насочват съм

изследване на метаболитите.
В експериментални условия те

установяват благоприятните ефекти
от тренировките на родителите върху
общото и профилираното метаболит-
но здраве на децата, които ще съ-
здадат.

Учените намират
доказателства, че
всички форми на упражнения
на родителите подобряват
метаболизма на глюкозата
при потомството

през живата. Физическата активност
на родителите има важно въздей-
ствие върху фенотипа на панкреаса
на потомството - основен орган в ре-
гулацията на хомеостазата на глюко-
зата. Нещо повече, при тестване на
метаболитите в серума, мускулите и
черния дроб на децата се установя-
ва, че родителската физическа ак-
тивност води до подобрени процеси
във всички тъкани на потомството.

Чувствителността на клетките
към инсулина е ориентир за
риска от развитие на диабет тип

2. Доскоро го наричахме старчески.
Вече не е така.
Боледуват все по-млади хора и де-

ца. Прогнозите са лошата тенденция
да се запази.
Когато оценяваме риска, обикнове-

но се самоуспокояваме, че той се
проявява след дълги години на дие-
тичен разгул с планини от сладкиши
и реки от подсладени напитки пред
телевизора.
В навечерието на Световния ден

за борба с диабета, то се чества на
14 ноември като почит към един от
лекарите, изолирали инсулин от пан-
креаса на куче, екип на Медицин-
ския факултет на Университета на
Мисури представи

първото доказателство,
че при хора рискът расте
много по-бързо

от представите ни. Дори краткосроч-
ните нездравословни промени в на-
чина на живот могат да нарушат
реакцията на кръвоносните съдове
към инсулина. При това мъжете и
жените реагират различно на тези
промени, установяват учените.
Загубата на чувствителност към

инсулина (инсулиновата резистент-
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Бионичен
панкреас
подобрява
контрола на
диабет тип 1

Проучването за бионичното устройство е сред ключовите проекти за усъвършен-
стваненатехнологиятазаизкуственпанкреаспоотношениенабезопасност,ефикас-
ност, лекота на употреба, физическо и емоционално здраве на участниците и цена,
които финансира американският диабетен институт.Устройство, известно като биони-

чен панкреас, използва техно-
логия от следващо поколение

за автоматично доставяне на инсу-
лин за хора с диабет тип 1. Към мо-
мента системата е достъпна само
за проучвателна употреба (като в
клинично изпитване). Все още не е
одобрена от Американската аген-
цияпо хранитеилекарстватаилидруг
регулаторен орган. Но дава надежди
дасепревърнев следващопоколение
високоавтоматизиран изкуствен пан-
креас.
Поддържането на строг контрол

върху диабета е най-добрият начин
за предотвратяване на усложнения
като очни, нервни, бъбречни и сър-
дечносъдови заболявания.
Според проучването, на което ще

се базира искането за одобрение
пред регулаторните органи, новото
устройство поддържа нивата на кръв-

Технология от следващо
поколение поддържа
нивото на кръвната захар
максимално автоматично та на специалистите по грижа и

образование по диабет акцентира,
че в сравнение с вече налични тех-
нологии за изкуствен панкреас био-
ничният ангажира минимално по-
лзвателите. Единствената информа-
ция, която хората въвеждат при на-
стройването на устройството, е тях-
ното тегло. За корекции в
дозирането на инсулин се задават
прицелни стойности за глюкозата,
вида на храненето (закуска, обяд,
вечеря) и персоналната им порция
(обичайна, по-ограничена или по-
голяма). След въвеждане на данни-
те алгоритъмът на помпата автома-
тично коригира дозирането на инсу-
лин. Диабетиците, които биха по-
лзвали бионичен панкреас, не тряб-

ва да броят въглехидратите, нито
да си бият инсулин, за да коригират
висока кръвна захар.
В края на 13-седмичното изпитва-

не участниците, използващи систе-
мата, са постигнали средно по 2,6
часа повече на ден в целевия си
диапазон на глюкоза от тези, които
са останали на използвания от тях
начин за доставяне на инсулин.
Бионичният панкреас използва

тръбна инсулинова помпа, която е
приблизително с размерите на кре-
дитна карта. Носи се подобно на
други устройства за помощ, като
помпата се прикрепя към корема, а
мониториращата система се слага
на гърба на горната част на ръката
или на корема.

ната глюкоза (кръвната захар) в нор-
мални граници. Проучването е фи-
нансирано от Националния институт
по диабет и храносмилателни и бъ-
бречни заболявания на САЩ.
Автоматизираните системи за до-

ставяне на инсулин, популярни като
изкуствен панкреас, по същество са
системи за контрол със затворен ци-
къл. Те проследяват нивата на захар
в кръвта с помощта на непрекъснат
мониторинг. При нужда автоматично
доставят хормона инсулин с помощта
на помпа.
Представяне на резултатите на го-

дишната конференция на Асоциация-



диабета 19ПОНЕДЕЛНИК, 14 НОЕМВРИ 2022 г.

Лечението утре:
с ултразвук,
полета, нови
съединения?

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА променят играта и да открият метод
за неинвазивнен контрол на кръвната
захар при хора. След успешния си ре-
зултат с мишки екипът тества метода
върху човешки чернодробни клетки и
вижда подобрение в инсулиновата
чувствителност, което дава надежда,
че терапията може да е ефективна
при хора.
В Университета на Алабама в Бир-

мингам експериментират с терапия,
която лежи на продължително освобо-
ждаване на азотен оксид, който дей-
ства за отпускане на стените на кръ-
воносните съдове и за подобряване на
инсулиновата чувствителност. До
ефекта при мишки се стига след ин-
жектиране подкожно на гел, който ос-
вобождава масирано азотен оксид
през първите 24 часа, последвано от
продължително изпускане на по-ниски
нива на газообразния химикал за пе-
риод от месец. Според първоначални-
те резултати третираните с гела гри-
зачи са наддали 17% по-малко телес-
но тегло в сравнение с контролните
мишки и са показали подобрен глюко-
зен толеранс.
Нюйоркският университет и Вашинг-

тонският в Сейнт Луис работят над
разработване на нови съединения за
управление на метаболизма. И двата
варианта изглеждат перспективни.
Единият екип залага на субстанция,

която стимулира панкреаса да подоб-
ри производството на инсулин и да
увеличи способността на тялото да ели-
минира излишната глюкоза от кръвта.
Другата група използва съединение,

което се насочва към диабета по ал-
тернативен начин. Пряката цел не е
понижаване на кръвната захар. Идея-
та е експерименталното лекарство да
блокира патологичната клетъчна
смърт в панкреаса, възпалението и
увреждането на органите - често сре-
щан животозастрашаващ фактор и
при двата вида диабет. За успех ще
се смята и при хора субстанцията да
се докаже като средство за предпаз-
ване на кръвоносните съдове, сърцето,
бъбреците, очите и за зарастване на
диабетни рани.

Успехите са при животни,
първите резултати
при хора ще се знаят
най-рано през 2023 г.

Нови предклинични проучвания
търсят обещаващи потенциални
лечения за диабет тип 1 и тип 2.

Най-неочакваните подходи използват
силата на ултразвуковото въздей-
ствие, електрически и магнитни поле-
та, механизми за подобряване на ос-
вобождаването на азотен оксид в ор-
ганизма. По-традиционните изследва-
ния търсят нови съединения, които по-
нижават кръвната захар.
Усилията са част от световната цел

за овладяване на епидемията от диа-
бет. Вече 1 от всеки 10 души живее с
проблема. Най-неприятното е, че в по-
вечето случаи злото не идва само. За-
боляването е свързано с повишен
риск от хипертония, сърдечни заболя-
вания, инсулт, увреждане на бъбреци-
те, чернодробни проблеми и дори може
да увеличи риска за няколко вида рак.
Една от изследователските лабора-

тории използвала силно насочен ул-
тразвуков импулс, наречен периферна
фокусирана ултразвукова стимулация,
за да активира специфични нервни
окончания в черния дроб при експери-
ментални животни с диабет. При тях
около 3 минути въздействие на ден се
оказало достатъчно за стабилизиране
на нивата на кръвната захар. На про-
цедурата вече се подлагат и добро-
волци с диабет тип 2. В началото на
2023 г. се очаква екипът от изследо-
вателския център в Ню Йорк да съобщи
дали ефектът се постига и при хора.
Амбициозни учени от Университета

на Айова се надяват да постигнат ле-
чение на диабета чрез статични елек-
трически и магнитни полета. След
многократно излагане на полетата
гризачите с диабет тип 2 показват
нормални нива на глюкоза в кръвта.
Голямата цел на изследователите е да
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