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Гликираният хемоглобин (HbA1С) е златен стандарт
за оценка на лечението на захарния диабет и е
критерий за дългосрочния му контрол. Той отразява
средната кръвна захар през последните 2-3 месецa.
За повечето пациенти целта е да постигнат и поддържат
гликиран хемоглобин HbA1С <7%, за да се намали
рискът от съдови усложнения. Целта се индивидуализира
в зависимост от продължителността на диабета,
наличните сърдечносъдови и други съпътстващи
заболявания и усложнения на диабета.
S. E. Inzucchi et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered
approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). DIABETES CARE, VOLUME 35, JUNE 2012

Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

Замърсяването на въздуха в градовете,
предизвиквано най-вече от автомобилите,
от отоплението на въглища и от цялата индустрия, е предизвикало нови 3.2 милиона
случая на диабет в света през 2016 година, показаха резултатите от проучване,
публикувано в най-авторитетното специализирано медицинско списание Lancet.
Главен фактор за това са фините прахови частици, изпускани от дизеловите
двигатели и, в по-малка степен, от бензиновите мотори. Отдавна е установена
връзка между фините частици и ръста
на сърдечносъдовите заболявания и захарен диабет тип 2.
Проучването обхваща 1.7 милиона американски военни ветерани, следени в
продължение на 8.5 години (преди това те
не са имали диабет). Използвани са също
данни на американската Агенция за
опазване на околната среда и на NASA.
Замърсяването на въздуха с различни
био-акумулиращи се или токсични вещества и газове и на питейната вода и храната с някои химически вещества и съединения (основно пестициди и детергенти) води до намаляване на чувствителността на мастната тъкан, мускулите и
черния дроб към действието на инсулина
(инсулинова резистентност) и предизвиква хронично възпаление и нискостепенен
оксидативен стрес (повишената продукция на свободни кислородни радикали).
Тези нарушения пречат на организма да
преобразува глюкозата в кръвта в енергия
и водят до увреждане на нормалната
функция на съдовия ендотел (вътрешния
слой на съдовете, който контактува директно с кръвта) и на дейността на митохондриите (микроскопичните „фабрики“
за преработка на енергията в клетките).
Глобализацията, която позволява свободно движение на храни и услуги, техНа стр. 5
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ С НОВО РЪКОВОДСТВО
Предизвикателства и възможности

Общото събрание на сдружението с нестопанска цел Българска асоциация диабет (БА Диабет, БАД) избра нов Управителен съвет (УС) и нов Контролен съвет на асоциацията.
Само трима членове на УС продължават да работят с втори
мандат, което е знак за приемственост, но и за промяна.
Общото събрание прие Програма за дейността на БАД и
определи основните приоритети:
1. Повишаване на информираността и възможностите за
самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на
обучение по утвърдена „Програма за обучения на пациентите с диабет”
2. Разширяване на обхвата на дейността, насочена към
младите хора с диабет с нови форми на контакти и проекти за обучения, повишаване на квалификацията, подпомагане в
търсенето на работа и реализация
3. Постоянна работа за подобряване на условията за обучение, профилактика, лечение, контрол и самоконтрол на диабетиците в България. Сътрудничество с НЦОЗА (Национален
център по обществено здраве и анализи) за осъществяване
на проекти в тази насока и за напредък в създаването на Национална програма за диабета.
4. Действия за запазване и разширяване на социалните придобивки на хората с диабет и хората с увреждания в България
5. Разширяване на ролята и обхвата на международното
сътрудничество за обмяна на добри практики и нови знания
6. Изграждане на партньорства за подкрепа на програмата на асоциацията, за да достигнат инициативите до най-отдалечените кътчета на страната и до повече хора с диабет
7. Повишаване на авторитета и позициите на Асоциацията
сред пациенти, партньори и обществото
Новото ръководство на БАД вярва, че с девиза „Заедно сме
по-силни“, предизвикателствата ще бъдат преодолени и възможностите ще бъдат реализирани успешно!

Новият състав на ръководните органи на Българска асоциация Диабет:
Управителен съвет:
1. Майя Иванова Викторова
(на снимката) - председател
на УС - София
2. Мария Николова Брусева
- зам.-председател на УС социални дейности - Варна
3. Кирил Николов Илиев зам.-председател
на
УС
спортни и младежки дейности - Смолян
4. Стоян Михайлов Димитров - зам.-председател Сливница
5. Даниела Иванова Илиева - член на УС - Плевен
6. Гинка Ставрева Иванова - член на УС - Видин
7. Божидар Стойков Вельов - член на УС - Своге
8. Искра Маринова Маринова - член на УС - Правец
9. Христо Василев Антонов - член на УС - Кубрат
10. Йорданка Анастасова Топузова - член на УС - Пловдив
11. Димка Йорданова Кинова - член на УС - София
Контролен съвет:
1. Адриан Константинов Стоев - председател на КС - София
2. Юлия Йорданова Георгиева - зам.-председател на КС Силистра
3. Йорданка Асенова Георгиева - член на КС - Драгоман
4. Цветанка Павлова Лютакова - член на КС - Етрополе
5. Милка Колева Няголова - член на КС - Сливен
Национално представително сдружение с нестопанска
цел "Българска асоциация Диабет"
тел.: 02 931 07 79, факс: 028326175, имейл: www.badiabet.com

СПОРТ И ОЩЕ НЕЩО…
телен отбор за участие в поредното издание на европейския турнир по футзал за
хора с диабет ДиаЕвро от 21
до 29 юли в Братислава, Словакия. КлубД бе предаден за
печат преди началото на турнира, за който ще ви информираме в следващия брой.
Ръководството на асоциаБългарска асоциация Диа- цията одобри изпращането
бет изпрати своя представиНа стр. 3
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
София 1303, ул. „Осогово” 60
Тел./факс.: (02) 822 04 18
e-mail: diabet@protos.bg

КОНСУЛТАНТ:
Проф. д-р Мая Константинова

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
д-р Диляна ЯНКОВА

СОБСТВЕНИК:
д-р Диляна ЯНКОВА

РЕДАКТОРИ:
д-р Лиляна ГОРАНОВА
Мария ШУМАРОВА

ИЗДАВА: protos ООД
www.spisaniemd.bg

РЕКЛАМА:
Севда БЕРКОВА;
GSM: 0895 944 719
berkova@protos.bg

Агенция protos издава:

ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ:
Радостина АНГЕЛОВА

ПЕЧАТ: Спектър
©Всички права са запазени

Приятел в нужда се познава!
Ако искате да бъдете редовно с нашия/ваш
вестник Клуб D, моля, абонирайте се. Това може
да стане във всяка пощенска станция на
страната до десето число на всеки месец или в
редакцията на адрес:
София, ул. „Осогово” 60 (ъгъла с ул. „Пиротска”).
През 2018 година ще излязат 4 броя на Клуб D по един за всяко тримесечие.

Каталожният номер е
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ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ДЕФИЦИТНИ ЛЕКАРСТВА
Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства създаде интернет платформа за търсене на
дефицитни лекарства и ще поддържа горещата линия за
недостиг на медикаменти. Платформата работи 24
часа в денонощието.
Асоциацията е неправителствена организация,
който обединява компаниите, чийто предмет на дейност са паралелен внос и износ на медикаменти.
На своята интернет страница https://paralleltrade-development.org асоциацията ще поддържа
горещата линия за недостиг, като за улеснение на
пациентите се изисква да се попълнят само населеното място, телефон за обратна връзка и търсеното лекарство.
В момента, в който сигналът бъде регистриран, от асоциацията ще започнат да търсят лекарството във фармацев-

СПОРТ И
ОЩЕ НЕЩО…

От стр. 2
на отбора на турнира като
част от програмата на БАД
за подкрепа на активния начин на живот и практикуването на спорт с цел подобряване на гликемичния контрол и
общото физическо състояние
на младите хора с диабет,
както и за промяна в нагласата на обществото за възможностите и способностите
на хората с диабет.
За Българска асоциация
Диабет DiaEuro е мащабен
европейски проект, изградил
не само спортно движение
на хора с диабет от Европа, а
истинска общност на взаимопомощ и доверие между
млади хора с диабет, училище за правилен контрол на
диабета при активен начин
на живот.
Целите на ДиаEвро са:
• Повишаване информираността на обществото за заболяването диабет
• Популяризиране на здравословния начин на живот
• Въвличане на младите пациенти в мероприятията на
диабетната общност за информираност,
обучение,
превенция на усложненията
• Разпространение на положителен опит
В отбора на БАД са играли
младежи и мъже от четирите
краища на България и всички
те са получили нови знания
за управлението на диабета,
самочувствие за равни възможности и права, увереност, че няма пречки за мечтите им.

тичните компании, търговците на едро и аптечната мрежа
и ще се опитат да осигурят доставка възможно най-бързо.
Платформата ще работи до момента, в който бъде готова електронната система за следене на пазара
на държавната Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).
Всяка година около 100 лекарства попадат в категорията дефицитни: производителите им престават да ги продават в България заради ниската цена
и малкото търсене; липсват и заради производствени и логистични проблеми.
Федерация "Български пациентски форум" и асоциацията подписаха договор да си сътрудничат, за да гарантират достъп на пациентите до терапия. Те ще работят бързо да
се случи паралелен внос на липсващи медикаменти.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ШОФЬОРИ С ДИАБЕТ
Шофьорите, претърпели инсулт или инфаркт, ще трябва минават на редовни
медицински прегледи, ако искат да запазят книжките си. Хората с диабет
също трябва да представят удостоверение от ендокринолог, че състоянието им
позволява да шофират, според Наредбата за изискванията за физическа годност на водачите на МПС, която е в сила
от февруари.
Ако някой от пациентите с по-сериозни заболявания откаже да се грижи за
здравето си и да ходи на преглед, ще му
бъде отнемане свидетелството за правоуправление. Последствията ще са същите, ако лекарите преценят, че състоянието на пациента може да постави
него и околните в риск.
Идеята на промените е да помогнат за
намаляване на катастрофите и на жертвите по шосетата. Наредбата трябва да
се промени и за да отговори на европейската директива за безопасност на
движението.
Според евродирективата, свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на моторно превозно средство (МПС) със захарен диабет могат да се издават или подновяват при условие, че те провеждат
“редовни медицински прегледи, които
гарантират, че са в състояние безопасно да управляват превозно средство,
като се вземат предвид последиците от
заболяването и това е удостоверено от
лекар-ендокринолог“.

Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен
диабет, лекуван с лекарствен продукт,
който потенциално може да предизвика
хипогликемия, могат да се издават или
подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия
и е способно да се справи адекватно с
това състояние.

“Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати
или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията“. Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които
страдат от трудно компенсиран захарен
диабет, придружен с чести хипогликемии
и труден контрол, докато пациентът не
представи клинични или лабораторни
изследвания и медицинско заключение
от лекар-ендокринолог, подкрепящи неговото стабилно състояние.
Свидетелствата за управление не се
издават или подновяват до три месеца
след последното състояние на хипо-

гликемия по време на всекидневна активност (будно състояние)“.
Евродирективата въвежда категорична
забрана за издаване на медицинско
удостоверение, че водачът е годен да
шофира при: аневризма на аортата над
55 mm; сърдечна недостатъчност от IV
степен; заболявания и операции на
клапния апарат на сърцето (болест на
сърдечната клапа с аортна регургитация, аортна стеноза, митрална аортна
регургитация или митрална стеноза);
ако функционалната способност се
оценява на IV степен или са регистрирани случаи на загуба на съзнание, синдром на Бругада със загуба на съзнание
или осуетена внезапна сърдечна смърт.
Дори при тежки състояния като исхемичен мозъчен инсулт, след трансплантация на сърце, тахикардии и други съдови заболявания се запазва възможността за индивидуална медицинска
преценка дали човек е в състояние да
шофира.
В наредбата е записано, че свидетелства за управление на кандидати или
водачи на МПС със сърдечносъдови заболявания могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда “редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство
предвид последиците от заболяването и
това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар-специалист по кардиология или нервни болести“.

СРЕЩА В ПОМОЩ НА ДИАБЕТИЦИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
В НОВО СЕЛО
КАМПАНИЯ
ЗА ДИАБЕТНА
ПРОФИЛАКТИКА
Клубът на пенсионера и
хората с увреждания във
видинското Ново село
проведе през юни среща с кметове от общината. Целта беше да се възстанови дейността на
клубовете „Диабет“ заради очакваните промени в Закона за хората с
увреждания.
Кампания за измерване на кръвната глюкоза
ще се проведе в общината, посочи председателката на секция „Диабет“ към Клуба на пенсионера и хората с увреждания в Ново село Гинка
Иванова.
"До края на годината
трябва да изградим тези
клубове и да започнем
работа с тях за измерва-

не на кръвната захар, за
лекции от очни лекари,
ендокринолози, кардиолози
и
дейностите,
свързани с почивката на
диабетиците, с правото
им да се сдобият с подходящи обувки," сподели
Иванова.
Кметовете обещаха да
помогнат в издирване на
диабетно болни и активизиране на организационния им живот, защото по този начин ще се
създадат по-добри условия за здравословен начин на живот на диабетиците, особено на социално слабите, които се
увеличават.
Срещата в Ново село
се проведе по инициатива на председателката

на секция „Диабет“ и
със съдействието на Общинска администрация.
Домакин беше Георги
Нинчев – председател
на
Клуба.
Срещата
беше водена от Иван Базов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в
общината.
Създадените през 2011
година във всички села
на общината клубове са
имали общо 180 членове.
Днес активно работи
само секцията в Ново
село. Тя осигурява помощ
на членовете си с редовен скрининг, диетични
храни, специализирани
обувки за нуждаещите
се, витамини и противогрипни ваксини.

В рамките на кампанията за профилактика на диабета във Велика Търново през юли бяха извършвани безплатни измервания на кръвна глюкоза. Ендокринолози консултираха хората за
последните тенденции при лечението
и профилактиката на диабета, контрола на кръвната глюкоза, хранителните
режими.
Инициатори на кампанията са пациентска организация „Диабет, преддиабет и метаболитен синдром“, „Викинг медикъл България“, Младежка
банка – Велико Търново, и доброволчески клуб „Заедно успяваме“ към
Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с подкрепата на Община Велико Търново.
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СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Предлагаме ви препоръките на Американската диабетна
асоциация (АДА) за хранителна (нутриционна) терапия:
1. Яжте разнообразни здравословни храни в подходящите
количества (размери на порциите)
2. Изберете модел на хранене (Средиземноморска диета,
вегетарианска диета, DASH* или нисковъглехидратна диета),
който да съответства на кулинарните ви предпочитания и вкус,
стил на живот и хранителни нужди. Няма доказателство, че
един от тези модели е по-добър от друг. Затова, изберете този,
който ви се струва най-удачен („пасва“ най-точно), и го следвайте с постоянство.
3. АДА препоръчва въглехидратите да бъдат набавяни от зеленчуци, зърна, плодове и варива (бобови култури), които имат
високо съдържание на фибри. Да се избягват като източник на
въглехидрати храни, които са с високо съдържание на наситени и транс мазнини, натрий и захар.
4. Да се предпочитат „добри“ (ненаситени) пред „лоши“ (нездравословни наситени и транс) мазнини. Добри са мононенаситените (зехтин, авокадо и ядки) и омега-3-полиненаситените (риба, ленено семе и орехи) мазнини.
Да се избягват наситени мазнини от животински произход (тлъсто червено месо и други месни продукти, сланина, мас), растителни мазнини с тропически произход (палмово олио, кокосово
масло) и транс (хидрогенирани мазнини в храни, продавани в
търговската мрежа - пържени закуски и тестени печива).
Протеините да се набавят от източници, които са с ниско съ-

държание на наситени мазнини. Рибата, птиците, варивата и
соята са предпочитан източник на протеини вместо червеното
месо и колбасите.
Храната трябва да се обработва топлинно чрез методи (печене, грил, задушаване на пара), които не изискват добавянето на
излишни мазнини. Да не се пържи или поне за целта да се използва олио от рапица. Риба да се консумира поне два пъти в седмицата. Да се предпочитат тлъсти риби като сьомга, херинга, пъстърва, сардини, тъй като са богати на омега-3 мастни киселини.
Да не се консумират подсладени със захар газирани напитки и готови плодове сокове, както и плодови млека и други десерти, подсладени с фруктоза. Да се огриничи дневният прием на натрий (готварска сол).
Цели на хранителната терапия при пациентите с диабет:
• Поддържане на нивото на кръвната глюкоза, близко до
нормалните стойности за отлагане и превенция на диабетните
усложнения
• При бременните, децата и много възрастните хора диетата трябва да отговаря на нуждите от енергия (да осигурява
нужните калории), за да се избегне недохранване и дефицит
на витамини и минерални вещества.
Очаквайте в следващия брой представяне и сравняване на
ризлични диетични модели, както и още съвети за здравословно готвене и хранене.
*DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) - диетични подходи за спиране
на хипертонията (намаляване на кръвното налягане)

ЗАМЪРСЕН ВЪЗДУХ
И ДИАБЕТ

От стр. 1
нологичните иновации в селското стопанство и драстичната промяна в традиционните аграрни практики, възможностите за постоянно прехранване поради осигурен достъп до висококалорични, бързи и „джънк“ храни, на фона
на минималната физическа активност
при отиване на работа и в свободното
време, в резултат на урбанизацията и
променените трудови процеси и социален живот и, водят до тотален дисбаланс
между приеманата с храната енергия и
нейното изразходване с физическо движение и спорт.
Резултатът от всичко това е развитието
на коремно затлъстяване и инсулинова
резистентност - предпоставки за появата на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и на
кардиометаболитно заболяване (комбинацията между диабет и сърдечносъдово заболяване – коронарна, мозъчносъдова и периферна съдова болест).
Освен генетичната предиспозиция, за
развитието на ЗДТ2 участват и фактори
на околната среда като нездравословна диета, различни замърсители и токсини (твърди частици и газови конпоненти), стрес (ментален и емоционален) и културни и социално-икономически фактори.
Различни епидемиологични проучвания
в Китай и Индия показват голямо увеличаване на честотата на ЗДТ2 (над 90% от
всички случаи на диабет) при сравняване на селските и градските региони.

Съвременият човек, живеещ в градовете, има неограничен достъп до висококалорични и нездравословни храни,
които може да си купи зад ъгъла на
блока или возейки се с автомобил до
супермаркета, като в същото време
диша замърсен въздух, чакайки на десетки сфетофари поради перманентните задръствания. Всичко това предизвиква неблагоприятни промени в
обмяната и в стената на съдовете, води
до стрес и вероятно изостря апетита и
влечението към сладки и мазни храни.
Съвременият човек паркира колата, взима автобуса и асансьора и
след няколко вяли крачки е пред хладилника у дома. Сяда на масата, на
бюрото и пред телевизора, диша замърсен въздух на улицата, на градския паркинг, през отворения прозорец... Нездравословна среда, която
предразполага не само към кардиометаболитно заболяване, но и и към
повечето от раковите заболявания.
Изследователи от различни държави
търсят връзка между различни замърсители на околната среда и функция на хипоталамуса – сложна структура в мозъка, участваща в регулацията на апетита.

Алтернативата? Екологично чисти органични храни, биологично замеделие,
екологично чисти населени места със
зелени площи и велоалеи, енергия от
възобновяеми източници, грижа за
опазване на околната среда, физическа работа, плуване, каране на колело, разходка в планината, селски туризъм... Звучи като утопия за всеки, които
чака на сфетофара в колата или на пешеходната пътека, задушен от газове,
зашеметен от градския тътен, ядосан
на света и на градската управа, надявайки се на медицински туризъм. Да
светне, най-после, зелена светлина.
Лято е – добро начало да излезем
на свежо и чисто. Да повървим, докато открием тихо природно кътче. Да
подишаме с пълни гърди. Да се насладим на ромона на естествен поток, на волна птича песен, на морски
прибой, на зелена трева.
Повече по темата за замърсения въздух в българските градове можете да прочетете на
http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/
29884-pet-mita-za-sofiiskiia-smog.
Повече по темата замърсители на околната среда
и диабет можете да прочетете на
h t t p : //d i a b e t e s . d i a b e t e s j o u r n a l s . o r g /
content/61/12/3037
h t t p : //d i a b e t e s . d i a b e t e s j o u r n a l s . o r g /
content/61/12/3037
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ВЕГЕТАРИАНСКА ИЛИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ДИЕТА?
И ДВЕТЕ ПОНИЖАВАТ ТЕГЛОТО И МАЗНИНИТЕ
Тримесечната нискокалорична вегетарианска или тримесечната нискокалорична средиземноморска диета понижават сходно телесното тегло и повлияват благоприятно сърдечносъдовите рискови фактори, показват резултатите от първото рандомизирано кръстосано проучване, в което двата модела на хранене са сравнени директно един с друг.
Вегетарианската диета е поефикасна за понижаване на
холестерола в липопротеините
с ниска плътност - ЛПНП (LDL холестерол, наричан „лош“ холестерол, тъй като се отлага в
стените на кръвоносните съдове и води до натрупването на
атероклеротични плаки).
Средиземноморската диета
(традиционната кухня в Средиземноморския регион) е поефикасна за намаляване на
триглицеридите – друг вид кръвни мазнини, които често са повишени при хората със захарен
диабет, както и при всички, които консумират прекомерно рафинирани въглехидрати и алкохол.
Тези резултати са установени от проучването CARDIVEG
(Cardiovascular Prevention With Vegetarian Diet – Сърдечносъдова превенция с вегетарианска диета), проведено от изследователи от Университета на Флоренция, Италия, и публикувано в списание Circulation (1).
Участниците в него - около 120 души (повечето от тях жени,
на възраст от 18 до 75 години, над половината с наднормено
тегло и останалата част – със затлъстяване*), са получавали
персонални напътствия и готварски рецепти от професионален диетолог как да спазват един от двата модела на хранене. Вегетарианците са можели да консумират млечни продукти и яйца (лакто-ово вегетарианска диета), но месото е било
изключено напълно от менюто им.

Общото между двете диети е богатото съдържание на зеленчуци и плодове, на варива, зърна и ядки. Двете диети са
също така бедни на наситени мазнини (животински и транс),
търговско обработените храни с добавени захари и готварска сол, газирани безалкохолни питиета и готови плодови сокове. Това ги различава напълно от „западния“ начин на хранене и прехранване с висококалорични и нездравословни
храни, които са бедни на фибри.
Всички участници са консумирали сходен брой порции
зърнени култури (като ечемик, овес, просо, соя, елда, киноа),
зеленчуци, плодове и маслинено олио (зехтин), но вегетаринското меню е съдържало повече варива (грах, боб, леща, нахут), ядки, яйца и нискомаслени млечни продукти, както и ленено семе и авокадо, за сметка на рибата, която е основна
съставка на средиземноморската диета.
В началото участниците са имали сходни сърдечносъдови
рискови фактори като: повишени липиди (мазнини) в кръвта:
общ холестерол, ЛПНП холестерол и триглицериди и повишена кръвна глюкоза (захар) в предиабетни граници.
Двете диети са били с ниско съдържание на калории и са
съдържали следните хранителни съставки: въглехидрати 5055% (с високо съдържание на фибри и с нисък гликемичен
индекс), мазнини 25-30% (ненаситени) и белтъчини 15-20%.

Гликемичен индекс (ГИ) на въглехидратните храни
Гликемичният индекс (ГИ)
показва цифрово колко бързо една храна се превръща
в глюкоза. Рафинираните
Висок ГИ
и захарите
(70 и повече) въглехидрати
имат висок ГИ, тъй като много бързо се разграждат в
тънките черва до глюкоза,
която постъпва в кръвообращението и води до рязко
увеличаване на нивото на
Среден ГИ
кръвната глюкоза. Зеленчуците, варивата, повечето от
(55-69)
целите плодове и киселото
мляко са по-подходящ избор за хората с диабет (с
изключение на случаите с
хипогликемия) поради поНисък ГИ
бавното им разграждане и,
(54 и по-малко) в резултат на това, по-плавното повишаване на кръвната глюкоза – тези храни
имат нисък ГИ (наричат се
също така „бавни храни“).

Ползите след три месеца: средна загуба на тегло 1.88 кг от
вегетарианците и 1.77 kg при хранене със средиземноземноморско меню. И в двете групи е постигната сходна редукция на телесната мастна тъкан (-1.3 кг) и сходно понижение
на ИТМ (-0.65 кг/м2).
По време на вегетарианския режим около 44% от спазвалите го са постигнали понижение на изходните си липидни показатели до препоръчваните от кардиолозите стойности.
Средиземноморската кухня е помогнала на 34% да реализират сходни благоприятни резултати. И двата хранителни модела са ефикасни за загуба на тегло.
При вегетарианците са измерени значимо по-ниски нива
на витамин В12.
*Наднормено тегло – индекс на телесна маса (ИТМ) ≥ 25 кг/м 2
Затлъстяване – ИТМ >30 кг/м 2
Средностатистическият участник в това проучване е на възраст 51 години, с
тегло 84 кг и BMI 31 кг/м 2

Западен модел
на хранене

Вегетариански модел
на хранене

Използван източник:
1. Sofi F. et al. Low-сalorie vegetarian versus mediterranean diets for reducing
body weight and improving cardiovascular risk profile: CARDIVEG Study
(Cardiovascular Prevention With Vegetarian Diet). Circulation. 2018 https://
doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030088
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ПО-ДОБРА ЛИ Е ВЕГЕТАРИАНСКАТА ДИЕТА
ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ ТИП 2?

Веганството и вегетарианството помагат за понижаване на нивата на гликирания
хемоглобин (HbA1c) и на холестерола, както и подобряват други кардиометаболитни
рискови фактори при хора
на средна възраст, с наднормено тегло и захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), контролиран с лекарства (различни
таблетки и инсулин), показват
резултатите от проведено в
Торонто, Канада, проучване,
публикувано
в
Clinical
Nutrition (1).
Тези две диети изключват напълно месото, но вегетаринството допуска консумацията
на млечни продукти и яйца,
докато при вегатството се избягват всички храни от животински произход.
В проучването са анализирани данните от девет рандомизирани контролирани изпитвания, в които са участвали над 660 пациенти със ЗДТ2.
Изключването на месото,
местните продукти и на останалите търговско обработени калорични храни е довело
до понижаване на HbА1с с
-0.29% - ефект, който постигат
и някои от новите антидиабетни лекарства.
Хората с новодиагностициран ЗДТ2 трябва да спазват
диетичен режим, който е основан предимно на растителни храни – зеленчуци, плодове, зърна и варива. Това
може да доведе до няколко
кардиометаболитни ползи: да
намали наднорменото тегло,
индекса на телесна маса и
обиколката на талията, както
и да понижи кръвната глюкоза, холестерола и артериалното налягане.
Средно 60-70% от хората
със ЗДТ2 стават жертви на
сърдечносъдовите заболявания. В този процес е на-

месен и нездравословният
начин на хранене – факт,
който не трябва да бъде подценяван.
Посланието от това проучване е ясно: дневното меню
на затлъстелите и захаросани хора трябва да включва
повече растителни храни,
които са богати на фибри и
бедни на наситени мазнини,
за сметка на рестрикция на
продукти като: тлъсти меса,
колбаси и готови сладкиши,
приготвени от фино брашно
и захар.
Резултати от анализа: вегетарианският модел на хранене постига средно понижение на следните метаболитни и кардиометаболитни
показатели: HbА1 с -0.29%,
телесно тегло с -2.15 кг, оби-

колка на талията (показател
за количеството на телесната мастна тъкан) с -2.86 см,
кръвна глюкоза на гладно с
-0.56 ммол/л, ЛПНП-холестерола с -0.12 ммол/л.
Американската академия
по хранене и диететика препоръчва добре планирана
вегетарианска диета (2) за
превенция и контрол на диабета. Мазнините трябва да
бъдат ненаситени (добри източници са авокадо и зехтин).
Вегетаринците и особено
веганите* са застрашени от
хранителен дефицит на желязо, калций, витамин Д и витамин В12. Всяка подобна диета трябва да бъде добре
планирана с помощта на лекар или професионален диетолог.

*Веганите (стриктни вегетарианци)
се хранят само с растителни храни
(зърна, ядки, варива и соя, зеленчуци
и плодове) и избягват всякакви животински продукти, включително яйца,
мляко, сирене и риба.
Вегетарианската диета може да
бъде лакто-вегетарианска и лактоово-вегетарианска в зависимост от
това дали съдържа, освен веганските храни, и млечни продукти (лакто)
или млечни продукти и яйца (лактоово).
Песцетарианската
диета
включва и риба и морски храни, а
флекситарианската (полу-вегетаринската) допуска ограничена консумация на птиче месо (например на
социални събития или набавено по
етичен начин – от птици, които са живели на свобода, или хранени с органични храни).
Използвани източници:
1. Viguiliouk E. et al. Effect of vegetarian dietary patterns on cardiometabolic risk factors in diabetes: A systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials. Clinical Nutrition 2018 www.clinicalnutrit i o n j o u r n a l .c o m/a r t i c l e/S 0 2615614(18)30220-6/fulltext
2. w w w.ontrackdiabetes.com/live well/eat-well/vegetarian-diet-bet-CMYK
ter-diabetes
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(предварително зададени мерни единици)
Постоянно посочване на датата и часа
Три удобни бутона за работа с уреда

Порт за прехвърляне на данни
Място за закрепване на каишка/етикет

Гумени опори за стабилно позициониране

Omnitest® 3 - глюкомерът, който Ви помага
 Голям обем на паметта - 365 измервания
 Прехвърляне на данните към персонален компютър
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ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО НА МЛАДА ВЪЗРАСТ Е БОЛЕСТ
Знаете ли вашия ИТМ?

ИТМ =

теглото в
килограми (кг)
(ръста в метри)2

< 18,5

18,5 - 24,9

25 - 29,9

30 - 34,9

> 35

Поднормено
тегло

Нормално тегло

Наднормено
тегло

Затлъстяване

Екстремно
затлъстяване

Затлъстелите млади хора имат 50% пожизнен риск да развият диабет тип 2 и
ССЗ. Поради удължаване на продължителността на живота на съвременните
хора, освен диабет тип 2 и ССЗ, трябва
да се очаква, че затлъстелите младежи
имат и по-висок риск да развият по-късно през живота си и хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ), в следствие на по-дългогодишния диабет.
Загубата на години живот, прекарани в
добро здраве, е два до четири пъти по-голяма отколкото е загубата на години живот. Този факт трябва да се има предвид от
здравните системи, защото с увеличаване на честотата и на тежестта на затлъстяването сред младите хора, трябва да се
очакват в бъдеще много повече болни от
свързани с този проблем хронични заболявания. Това означава по-тежък товар за
здравеопазването и за обществото.

Младите хора с тежко (прекомерно) Таблица 1. Загуба на години живот при затлъстелите мъже и жени спрямо технизатлъстяване прекарват средно 20 годите връстници с нормално тегло
ни от живота си с диабет тип 2 (ДТ2) и
Възрастова група
Телесна категория
Mъже
Жени
сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и
Наднормено тегло
2.7
2.6
живеят 6 до 8 години по-кратко, отколко20–39
Затлъстяване
5.9
5.6
то техните връстници с нормално тегло,
Тежко затлъстяване
8.4
6.1
показа проучване в Канада.
Наднормено
тегло
0.0
1.0
Изследователи от Университета Мак40–59
Затлъстяване
1.7
3.0
Джил в Монреал са разработили компютърен модел, който сочи, че честотата на
Тежко затлъстяване
3.7
5.3
ДТ2 и на ССЗ се увеличава с напредване
Наднормено тегло
0.4
0.8
на възрастта (в проучването са участва60–79
Затлъстяване
1.0
1.6
ли мъже и жени от 20 до 79 години), но
Тежко затлъстяване
1.0
1.0
младите хора със затлъстяване развиват
и двете заболявания по-рано през живота
Таблица 2. Загуба на години живот в добро здраве при затлъстели мъже и жени
си в сравнение с връстниците им с норспрямо техните връстници с нормално тегло
мално тегло. Това води не само до съкраВъзрастова
група
Телесна категория
Мъже
Жени
щаване на живота, но и до прекарване
Надноремно тегло
5.9
6.3
на повече години с хронично заболяване.
Участниците са били разпределени в
20–39
Затлъстяване
11.8
14.6
четири категории в зависимост от индеТежко затлъстяване
18.8
19.1
кса на телесна маса (ИТМ, body mass
Наднормено тегло
1.8
3.4
index - BMI): нормално тегло (ИТМ от 18.5
40–59
Затлъстяване
5.9
10.3
до <25 кг/м2), наднормено тегло (25 до
Тежко затлъстяване
11.3
15.9
<30 кг/м2), затлъстяване (30 до <35 кг/м2)
Наднормено
тегло
0.5
3.4
2
и тежко затлъстяване (35 кг/м и нагоре).
60–79
Затлъстяване
2.8
6.3
Най-младите хора с тежко затлъстяване
Тежко
затлъстяване
3.9
7.3
живеят няколко години по-кратко, но наред с това живеят и по-кратко в добро
Да предлагаме съдействие
Да ценим усилията
Да не обсъждаме
здраве – близо една трета от целия си
Да се само
килограми и стойности
живот са болни – таблица 1 и таблица 2.
образоваме
на кръвната глюкоза
за диабета
С надпредване на биологичната възраст, неблагоприятният ефект на наднорменото тегло и затлъстяването върху
* Съветите са предназначени за близки и приятели
продължителността на живота постена хора с диабет.
пенно губи своята значимост, вероятно
И още нещо:
поради намесата и на други фактори,
не разказвайте ужасни
истории за диабета.
които определят общата преживяемост.
Насърчавайте и
Хората със затлъстяване и тежко затМожеше и да е
Сладък
обичайте човека с
по-зле
лъстяване прекарват значително повече
диабет. Подкрепяйте
етикет
опитите му за промяна в
години от живота си с диабет тип 2 и сърКак да
начина на живот.
дечносъдово заболяване отколкото,
говорим с
Отдавайте му дължимото
някой,
който
е
Да не изглеждаме
връстниците им с нормално тегло, което
уважение – животът с
с диабет*?
шокирани, когато
диабет е трудна задача,
означава, че затлъстяването води до
И
Да не
диабетик си измерва
но не трябва да се
още кръвната глюкоза или
успокояваме
влошаване на здравето и развитието на
превръща в мелодрама.
необмислено
си поставя инсулина
хронични болести.

