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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ:
Използвани съкращения
На кирилица
НГГ – нарушена гликемия на гладно
АДА – американска диабетна асоциация
ОГТТ – орален глюкозо толерантен тест
ДАГ - диацилглицерол
ИТМ – индекс на телесната маса
ОТ – обиколка на талията
ТТ – телесно тегло
БИА – биоелектричен импеданс анализ
На латиница
HOMA – homeostatic model assessment
HDL – високоплътностен липопротеин
TNF-α – туморо-некрозен фактор-алфа
IL-6 – интерлевкин 6
Il-1 – интерлевкин 1
RBP-4 – ретинол свързващ протеин 4
NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease
TLR-4 – toll like receptor 4
DGAT – диацилглицерол ацилтрансфераза
DGK – диацилглицерол киназа
VFR – visceral fat rating
FFM – fat free mass
FM – fat mass
TBW – total body water
ECW – екстрацелуларна вода
ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay
XO – ксантин оксидаза
Sph-SI – спектрофотометричен скевинджинг индекс
CFU – колония формиращи единици
CRP – C-реактивен протеин
NO – азотен оксид
iNOS – индицируема NO синтаза
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Диабетът в страната има честота 9,6% (диагностициран – 7,1% и
недиагностициран – 2,5%), а предиабетът – 3,7% (нарушен глюкозен
толеранс – 1,6% и нарушена гликемия на гладно – 2,1%). Инсулиновата
резистентност е широко разпространено физиологично състояние,
характеризиращо се с нарушен отговор на клетките на организма към
действието на инсулин. Бета клетките на панкреаса произвеждат
инсулин, но клетките на тялото са резистентни към неговото действие,
което довежда до повишени нива на глюкозата в плазмата.
Впоследствие, панкреасът секретира още повече инсулин, което довежда
до хиперинсулинемия, а в крайна сметка може да се стигне и до развитие
на диабет от втори тип.
Различни фактори могат да способстват за развитието на
инсулинова резистентност. Например генетичните фактори като
наследствеността (случаи на диабет от втори тип в семейството),
мутациите на рецептора за инсулин, расовата принадлежност и др.
Някои физиологични фактори, които биха могли да допринесат за
развитието на инсулинова резистентност са възрастта, затлъстяването
(особено абдоминалният тип), хипертонията, хипертриглицеридемията
и ниските нива на високоплътностен липопротеин (HDL-холестерол),
застоялият начин на живот (липса на физически упражнения), както и
предишни случаи на гестационен диабет или раждане на бебе с тегло
над 4 килограма.
Определени патологични състояния също са тясно свързани с
развитието на инсулинова резистентност. Такива са например
наднорменото тегло и затлъстяването, метаболният синдром (включва
хиперлипидемия с ниски нива на HDL-холестерол и високи нива на
триглицериди, както и артериална хипертония и атеросклероза),
чернодробни увреждания и инфекция с хепатит C вирус, гастропареза и
поликистичен овариален синдром. Допълнителни увреждащи фактори,
водещи до развитие на инсулинова резистенност, могат да бъдат
хиперкортизолизмът и приемът на определени лекарства. Основна роля
в развитието на инсулинова резистентност могат да играят и
активирането на възпаление с повишени нива на някои
провъзпалителни цитокини, както и оксидативният стрес, при който
свободните радикали могат пряко да увредят бета-клетките в
Лангерхансовите острови в панкреаса.
Предиабетът е медицинско състояние, при което все още не са
налице всички симптоми, характерни за диабет, но нивата на кръвната
захар са абнормно високи. Този стадий често се характеризира като
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т.нар. „сива зона”. Характеризира се или с нарушена гликемия на
гладно, или с нарушен глюкозен толеранс.
Нарушената гликемия на гладно (НГГ) представлява състояние,
при което кръвната захар на гладно е повишена над смятаните за
нормални нива, но все още не е достатъчно висока, за да бъде
класифицарано като диабет. НГГ се смята за предиабетно състояние,
което често се асоциира с инсулинова резистентност и повишен риск от
сърдечно-съдови заболявания, но все пак е по-малко опасна от
нарушения глюкозен толеранс. Съществува риск около 50% в рамките
на 10 години да премине в изцяло разгърнат диабет от втори тип. Много
от пациентите с новооткрита нарушена гликемия на гладно развиват
диабет в рамките на три години. (1) Нарушената гликемия на гладно е и
рисков фактор за смъртност. (2)
Критерият на Световната Здравна Организация за нарушена
гликемия на гладно е стойност на кръвната глюкоза между 6,1 ммол/Л
(110mg/dL) и 6,9 ммол/Л (125mg/dL). Той се различава от критерия на
Американската диабетна асоциация (AДА), който е между 5,6 ммол/Л
(100mg/dL) и 6,9 ммол/Л (125mg/dL).
Нарушеният глюкозен толеранс (НГТ) е предиабетно състояние
на дизгликемия, което е асоциирано с инсулинова резистентност и
увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания. Може да предхожда
захарен диабет от втори тип с много години.
Според критериите на СЗО и АДА, нарушеният глюкозен
толеранс се определя като: (3)
Стойности на кръвната глюкоза между 7,8 ммол/Л и 11,0
ммол/Л след оралния глюкозен тест (изпиване на 75 грама глюкоза,
разтворени в 300 мл вода).
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Цел на настоящия труд е да се определят ефектите на
фармакологични (пробиотик и метформин) и нефармакологични
(нискокалорична диета, палмово масло) средства върху механизми на
развитите на предиабет, свързан със затлъстяване.
Задачи:
I. Експериментални задачи
1. Да се проучи влиянието на палмово масло върху
показатели на въглехидратна обмяна на мъжки и женски
плъхове. Да се определи риска за развитие на предиабет
под влияние на хронично въвеждано палмово масло на
експерименталните животни.
2. Да се проучи влиянието на палмово масло върху
формирането на свободни радикали в черен дроб и кръв
на мъжки плъхове.
3. Да се изследват ефектите на пробиотика Lactobacillus
bulgaricus ATCC #21815 върху мъжки и женски плъхове,
третирани хронично с палмово масло. Да се определи
влиянието на пробиотика върху формирането на
свободни радикали и показатели на въглехидратна
обмяна.
4. Да се изследват ефектите на палмово масло върху
плазмени нива на провъзпалителните цитокини TNF-α
и Il-6.
5. Да се изследва влиянието на метформин върху животни
с модел на предиабет и да се определят показатели на
въглехидратна обмяна.
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II. Клинични задачи.
6. Да се определи влиянието на нискокалорийна диета
Cambridge Weight Plan (използвана в проекта PREVIEW)
върху мъже и жени със затлъстяване, като се отчетат
антропометрични данни (тегло, ИТМ) и съотношението
на телесните тъкани.
7. Да се определи влиянието на нискокалорична диета,
използвана в PREVIEW върху предиабет на мъже и
жени със затлъстяване.
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За осъществяване на целите на дисертационния труд бяха
проведени следните проучвания:
А. Клинико-експериментално проучване по проекта PREVIEW,
целящо превенция на развитие на втори тип диабет при хора с
наднормено тегло или затлъстяване и предиабет.
Б. Лабораторно-експериментални проучвания върху плъхове от
вида Вистар.
3.1. Материали
3.1.1. Опитни животни.
Бели мъжки и женски полово зрели плъховe (възраст 3-месечни)
общ брой 120 и бели мъжки полово незрели плъхове (на възраст от 1050 дни) общ брой 50 и начално тегло от 45-60 гр, бяха използвани за
целите и задачите на научните изследвания.
Броят на животните
на отделните групи е между 5-8 и
подробностите са посочени в съответните части на раздел резултати.
Отглеждането на животните е провеждано при стандартни условия
на температура и съответно изискване към помещението.
Храненето на животните включва, както използваните пелети за
експериментални плъхове (предимно за контролните групи), така и
хранителни режими обогатени с палмово масло или свинска мас (за
експерименталните групи). Достъпът до вода на всичките животни беше
ad libitum.
Фармакологични средства
3.1.2. Палмово масло. Палмово масло “Del Alma” е растителна
мазнина (двoйна фракция от палмово масло), която не се окислява, не
прегаря при висока температура и е идеална за пържене. Произведено е
в Италия.
3.1.3. Свинска мас. Беше използвана втечнена мас от пречистена,
неосолена и нетретирана с химикали свинска мас.
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Палмово масло хранителна стойност
(на 100 грама)
Енергия 884 ккал
Наситени мазнини 49 гр.
Мононенаситени мазнини 37 гр.
Полиненаситени мазнини 9 гр.

Свинска мас хранителна стойност
(на 100 грама)
Енергия 900 ккал
Наситени мазнини 39 гр.
Мононенаситени мазнини 45 гр.
Полиненаситени мазнини 11 гр.

3.1.4. Пробиотикът NORMOFLOR® e изцяло биологичен
продукт, съдържащ лиофилизирани бактериални клетки от специално
селектирания щам Lactobacillus bulgaricus "I. Bogdanov patent strain
tumoronecroticance B-51" ATCC #21815, накратко наричан "LB51". Един
грам от препаратът съдържа минимум 109 живи бактериални клетки
(CFU - колония формиращи единици). Производителят определя
няколко пъти броя на живите бактерии (колония формиращи единици)
на щама LB51 в пробиотика NORMOFLOR® - когато се произвежда
като лиофилизирана субстанция и поне веднъж годишно по време на
тригодишния срок на годност на продукта. Първоначалните титри
(CFU) са обикновено много високи - *x109-1015 живи бактерии на грам и
в края на срока на годност – не по-малко от *x109 CFU, което е
гарантирано от производителя.
* е индекс, получен от таблицата на McCrady. (метод на разреждане)
3.1.5. Метформин (Metfogamma® - Wörwag Pharma) – прилаган
в доза 100мг/кг т.м.
Нефармакологични средства
3.1.6. Нискокалорична храна Cambridge Weight Plan –
Участниците получават 4 сашета дневно; 3 сашета се разреждат с
нискомаслено прясно мляко: 3 сашета в 250 мл мляко = 750 мл
нискомалсено мляко на ден. 1 саше се разрежда във 250 мл вода. 4
сашета дневно доставят: 810 ккал дневно, 84 гр. белтъчини дневно,
около 5 гр. есенциални мастни киселини дневно, необходимото
дневно количество витамини и минерали. Краве мляко: съдържание: 0.5
гр. мазнини/100 мл, 40 ккал/100 мл, дневен калориен прием от мляко:
300 ккал.
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3.2. Методи
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ
3.2.1. Метод за определяне на свободни радикали.
Методът на преобразуване на MTT във формазан е първоначално
описан от Tim Mosmann, а в последствие модифициран от Denizot и
Lang.
Биохимично определяне на количеството свободни радикали, които се
образуват в кръвната плазма:
Необходими реактиви и химикали:
PBS (50 mM, pH 7.45), получен в дестилирана вода;
Разтвор на МТТ (Thiazolil Blue), 3 mg/ml, при разтворител –
физиологичен разтвор.
Разтвор на Xanthine (3.5 mM) в дестилирана вода.
Необходима апаратура:
UV-VIS Spectrophotometer.
Принцип на метода:

Относителната разлика в образуването на свободни радикали след
приложено въздействие се оценява в проценти спрямо това в
контролната проба от плъх, който не е подложен на въздействие. За
целта се пресмята спектрофотометричен скевинджинг индекс (Sph-SI),
приведен за милиграм протеин в пробата.
В основата на това определяне лежи уравнението:
МТТ (жълт) + 2R = MTT-formazan (пурпурен)
МТТ-формазанът има характеристична абсорбция при 576 нм.
Радикалообразуването се промотира чрез стимулация с разтвор на
ксантин.
Измерване на съдържанието на протеини в кръвната плазма:
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1. Определя се количеството протеини, които се съдържат в 0.01
мл от кръвната плазма. Това става по стандартен метод за
определяне на протеини в тъкани с неизвестно по количество и
качество съдържание на аминокиселини [i]. Използват се
кварцови кювети. В кварцовата кювета се поставя 0.01 мл кръвна
плазма и 2.00 мл PBS. Правят се поне три паралелни замервания
за кръвната плазма на всяко животно. Измерват се А(280 нм) и
А(260 нм)
2. По формулата: Pr (mg)=[1.55*A(280)-0.76*A(260)]*2.01 се намира
количеството протеини, които се съдържат в 0.01 мл от кръвната
плазма.
Измервне на абсорбцията на МТТ формазана:
Измерването се провежда в стъклени кювети с обем 1.00 мл, като в
този обем се съдържат 0.01 мл кръвна плазма, 0.02 мл ксантин и 0.2 мл
разтвор на МТТ, разредени в PBS. За всяка проба кръвна плазма се
правят 5 паралелни замервания за относителното изменение на А (576
нм) в интервал от 5 минути.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ
3.2.2. Методи за изследване на показатели на метаболизма и
въглехидратна обмяна
Определяне на глюкозата
Глюкозата в кръвта на плъховете се определяше от опашката чрез
глюкометър (One Tuch Ultra Easy LifeScan Europe, Швейцария). Капката
кръв се накапва на лентичката и резултатът се получава след 5 секунди.
Орален глюкозо толерантен тест (ОГТТ)
Провеждаше се проба за натоварване с глюкоза на гладно.
Плъховете бяха оставени без храна за 12-16 часа. Определяше се на
гладно кръвната захар сутрин, след което с помощта на сонда се
въвеждаше 20% разтвор на глюкоза (2 гр./кг. т.т.) и се определяше
глюкоза в кръвта на 30-та, 60-та, 90-та и 120-та минута. При някои от
животните се определяше на 30-та и 120-та минута след натоварване с
глюкоза.

12

3.2.4. ELISA методи
Метод за определяне на RAT TNF-α ELISA Kit
Беше приложен подвид на ELISA метода, Сандвич-ELISA. Този
метод се базира на реакция двоен-антитяло сандвич.
Плаката предварително е инкубирана с антитяло насочено към
единия край на TNF-alpha. Това антитяло се свързва с TNF-alpha в
стандарта и кръвната проба. На следващия етап в ямките се прилага
второ антитяло, което се свързава със свободния край на TNF-alpha. По
този начин двете антитела се свързват с различни краища на TNF-alpha,
при което се оформя сандвич. По-късно се прибавя субстратен разтвор,
който спира реакцията. Резултатите се отчитат със спектрофотометър на
450 nm. Концентрацията на TNF-alpha се определяше спрямо
стандартна крива на база на резултатите от спектрофотометрията, в
pg/ml.
Meтoд за определяне на Il-6
ELISA kit е използван за определянето на IL-6 в кръв на
животни. Методът е сандвич-ELISA със специфично антитяло за IL-6
на плъхове (RAT IL-6 ELISA Kit). При изследванията се спазват
указанията на производителя, като накрая се определя резутатът
спектрофотометрично при дължина 450 нм. Концентрацията на IL-6 в
плазма на плъхове се определя чрез изчисления на база на стандартна
крива (стандартите са част от набора реактиви в Kit-а).
3.2.4. Методи за оценка на хранителния статус при хората
3.2.4.1. Антропометрия
-

Телесно тегло (ТТ) – този метод е сред най-използваните в
клиничната практика. Краткосрочните промени обикновено
са свързани с баланса на течности. Дългосрочните промени
демонстрират промяна в телесната маса, но не предоставят
информация за промените в телесния състав.

-

Индекс на телесната
(кг)/височина (м2) –

маса

(ИТМ)

кг/м2

=

ТТ
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˂ 18 - малнутриция, респ. недохранване
18-20 – възможна малнутриция, респ. недохранване
20-25 – норма
25-30 – наднормено тегло
30-35 – затлъстяване пръва степен
35-40 – затлъстяване втора степен
˃ 40 – затлъстяване трета степен
3.2.4.2. Биоелектричен импеданс анализ (БИА) – това е метод
за рутинно изследване на телесния състав, основаващ се на различията в
проводимостта на различните тъкани и се извършва със специален
апарат – биоимпеданс-анализатор. Тъканите които съдържат повече
вода и електролити са добри проводници, докато мастната тъкан,
въздухът и костите са лоши проводници. Нискочестотният ток не
преминава през клетъчната мембрана и се получава съпротивление,
което е в негативна връзка с екстрацелуларната течност.
Високочестотният ток преминава през клетъчната мембрана и
измереното съпротивление отразява общата вода в организма.
Стойностите на измереното съпротивление с ниска и висока честота се
използват за изчисляване на екстрацелуларната вода (ECW) и общата
вода в организма (TBW). Тези компоненти се използват за изчисляване
на
мастната
тъкан
(FM)
и
немастната
тъкан
(FFM).
БИА е лесен, неинвазивен, относително евтин метод, без излагане на
йонизираща радиация, който може да се прилага при здрави индивиди и
хронични пациенти със стабилен воден и електролитен баланс.
Използваният биоимпеданс апарат беше Tanita BC-420 MA.
3.2.5. Статистически методи на анализ
3.2.5.1. Описателни методи
Вариационен анализ на количествени променливи – средна,
стандартно отклонение, стандартна грешка на средна при 95%
доверителен интервал; честотен анализ на качествени променливи –
абсолютни и относителни честоти; графично изобразяване на данните
3.2.5.2. Методи за проверка на статистически хипотези
Използваното ниво на значимост, при което се отхвърля
нулевата хипотеза бе p<0.05, p<0.01 или p<0.001.
- параметрични (при нормално разпределение на данните):
Student t-тест за две независими извадки - за сравняване на средните
между две независими групи
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-

непараметрични (при ненормално разпределение на данните):
Метод на Kolmogorov-Smirnov - за проверка за нормалност на
разпределението на количествена променлива
Метод на Mann-Whitney - за сравняване на средните между две
независими групи
Метод Chi-square/точен критерий на Фишер (Fisher’s exact
test) за доказване на връзка между две качествени променливи в
независими извадки.
За обработването на данните и изготвянето на графичните
изображения бяха използвани софтуерните продукти SPSS 16.0, МS
OfficeExcel.
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4. РЕЗУЛТАТИ

Клинични (данни от участници в европейския проект
PREVIEW)
Изследвани са 113 жени и 33 мъже. Продължаващи във втората
фаза на проекта, чийто данни са използвани са 86 жени и 31 мъже.
Критерий за включване във втория етап в проекта е постигане на
редукция в теглото от 8%. Общият брой продължаващи в проекта
участници е 117 души, със средна възраст 48,13г. +/- 11,93 (25-69г.)
Средната възраст за мъжете е 44,66 +/- 11,09 години (30-69г.). Жените са
на средна възраст 49,3 години +/- 12,04 (25-69г.)

Фигура1: Фигурата показва средното тегло при участниците в проекта
PREVIEW, преди и след приема на нискокалорийна храна (800ккал/ден)
за 8 седмици.
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Фигура 2: Средно тегло при мъжете в началото и в края на 8 седмичния
период на ниско-калорийна диета.

Фигура 3: Средно тегло при жените в началото и в края на 8
седмичния период на ниско-калорийна диета.
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Резултатите показват, че изследваните мъже и жени намаляват
статистически значимо средното си тегло след 8 седмичен прием на
нискокалорична храна. Не бяха установени значими разлики в
понижаването на теглото между мъжете и жените. (фигури 1, 2, 3)

Фигура 4: Среден индекс на телесното тегло (BMI) при всички
участници преди и след 8 седмичния ниско-калориен период.
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Фигура 5: Среден индекс на телесното тегло (BMI) при мъжете преди и
след 8 седмичния ниско-калориен период.

Фигура 6: Среден индекс на телесното тегло (BMI) при жените преди и
след 8 седмичния ниско-калориен период.
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При проучване на ефектите на нискокалоричната диета върху
среден индекс на телесната маса (BMI) на участници от двата пола бяха
установени статистически значими разлики на 8-та седмица в сравнение
с изходните показатели. (фигури 4, 5, 6) Не бяха отчетени различия в
отговорите на мъже и жени към 8-седмичния режим на нискокалорично
хранене.

Фигура 7: Среден процент на телесните мазнини при всички 117
участници преди и след 8 седмичния ниско-калориен период.

20

Фигура 8: Среден процент на телесните мазнини при мъжете преди и
след 8 седмичния ниско-калориен период.

Фигура 9: Среден процент на телесните мазнини при жените преди и
след 8 седмичния ниско-калориен период.
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В изследването се определи средният процент на телесните
мазнини при участниците в проучването от двата пола. На фигури 7, 8 и
9 са обобщени резултатите. Статистически значимо е понижението на
средния процент на телесните мазнини при мъже и жени, приемали
нискокалорична храна в продължение на 8 седмици. (фиг. 7, 8, 9) Поизразено е понижението на телесните мазнини при мъжете в сравнение
с жените.

Фигура 10: Среден Visceral fat rating (VFR) при всички 117 участници преди и
след 8 седмичен прием на нискокалорична храна. VFR e показател за
натрупване на мазнини в абдоминалната област около жизнено важните органи
като сърцето, черния дроб и панкреаса. За нормални (ниско-рискови) се считат
стойности на VFR под 13.
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Фигура 11: Среден Visceral fat rating (VFR) при мъжете преди и след 8 седмичен
прием на нискокалорична храна. VFR e показател за натрупване на мазнини в
абдоминалната област около жизнено важните органи като сърцето, черния
дроб и панкреаса. За нормални (ниско-рискови) се считат стойности на VFR
под 13.

Фигура 12: Среден Visceral fat rating (VFR) при жените преди и след 8 седмичен
прием на нискокалорична храна. VFR e показател за натрупване на мазнини в
абдоминалната област около жизнено важните органи като сърцето, черния
дроб и панкреаса. За нормални (ниско-рискови) се считат стойности на VFR
под 13.
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В изследването беше определено и висцералното затлъстяване,
т.нар. visceral fat rating (VFR). VFR e показател за натрупване на мазнини
в абдоминалната област около жизнено важните органи като сърцето,
черния дроб и панкреаса. Този тип затлъстяване е свързано с повишен
риск за сърдечно-съдови и метаболитни заболявания. При анализиране
на ефектите на нискокалоричната диета върху този показател се
установиха статистически значими разлики на 8-та седмица в сравнение
с изходните показатели. (фигури 10, 11, 12) По-значимо е понижението
на VFR при мъжете в сравнение с жените.

Фигура 13: Средна глюкоза на гладно при всички 117 участници в проекта
преди и след 8 седмичен прием на нискокалорична храна.
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Фигура 14: Средна глюкоза на гладно при мъжете в проекта преди и след 8
седмичен прием на нискокалорична храна.

Фигура 15: Средна глюкоза на гладно при жените в проекта преди и след 8
седмичен прием на нискокалорична храна.
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В хода на изследването се определи средната стойност на
кръвната глюкоза на гладно при участниците в проекта PREVIEW от
двата пола. Резултатите са представени на фигури 13, 14 и 15.
Статистически значимо е понижението на кръвната глюкоза на гладно
при мъжете и жените, приемали нискокалорична храна в продължение
на 8 седмици. Не бяха установени значими разлики в понижението на
този показател при мъжете и жените. (фигури 13, 14, 15)
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Лабораторни данни (от опити с плъхове Вистар)

Фигура 16 (n=28) Влияние на диета, обогатена с палмово масло (1
ml/100g т.м.), върху теглото на мъжки полово зрели плъхове от линия Вистар.
Теглото е проследявано в продължение на 30 дни. Резултатите са отчитани на
ден първи, ден осми, ден петнадесети и ден двадесет и шести. Control –
контролна група, Експерименти 1, 2, 3 – три паралелни експериментални
групи, които са получавали палмово масло в еднакви количества и за един и
същи период от време.
*опитът е извършен съвместно с д-р Бесим Рами Мемеди
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Фигура 17: (n=24) Влияние на палмово масло и метформин върху телесното
тегло на полово зрели мъзки плъхове Вистар (хроничен 60-дневен опит)
* опитът е извършен съвместно с д-р Бесим Рами Мемеди
Статистически анализ: One-Way Anova: p<0.0001; Barlett: SD’s belong to the
same population; Bonferoni t critical=3.583
На фигура 17 са представени резултатите от определяне на теглото на
животните. Установяват се статистически значими разлики на 60-ия ден между
групата, получаваща палмово масло и тази получаваща палмово масло и
метформин. Приложението на метформин при третирането с палмово масло
води до намаляване на повишеното тегло на животните. Понижение на общото
тегло при третиране с метформин се отчита и в сравнение с контролната група.

28

Фигура 18: (n=24) Ефект на палмово масло и метформин върху инсулинова
резистентност на възрастни мъжки плъхове порода Вистар.
* опитът е извършен съвместно с д-р Бесим Рами Мемеди
Статистически анализ: One Way Anova: p<0.0001
На фигура 18 са показани резултатите от провеждане на ОГТТ. Анализът на
данните показва, че рафинираното палмово масло проявява продиабетно
действие. Статистически значими са промените на 90-тата минута от
изследването след натоварването с глюкоза между контролната група и
животните, третирани с палмово масло за 60 дни. Под влияние на метформин
се потиска развитието на предиабет, което се демонстрира от резултатите при
групата животни, третирани с палмово масло+метформин. Самостоятелното
приложение на метформин е свързано с резултати от ОГТТ, близки до тези на
контролните животни.
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Фигура 19: (n=18) Ефект на диета с палмовото масло (PO) и пробиотик
върху телесното тегло (BW) на експериментални животни. Празна колонка –
ден 1, ляво-наклонени черти - ден 14, дясно-наклонени черти – ден 28. * статистически значима разлика спрямо ден 1, **- статистически значима
разлика спрямо ден 14.

Фигура 20: (n=18) Ефект на диета с мас (Lard) върху телесното тегло (BW) на
плъхове Wistar. Празна колонка – ден 1, ляво-наклонени черти - ден 14, дяснонаклонени черти – ден 28. * - статистически значима разлика спрямо ден 1, **статистически значима разлика спрямо ден 14.
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Фигура 21: (n=18) Ефект на пробиотика върху формирането на MTTformazan в кръвна плазма (празна колонка) и черен дроб (раирана
колонка) при плъхове, третирани с палмово масло *значително
различно от контролната група, **- значително различно от групата,
получаваща палмово масло.
Фигура 21 показва увеличено образуване на свободни радикали в
плазмата и черния дроб при млади мъжки плъхове, третирани с палмово
масло в сравнение с контролната група. По-силен този ефект беше в
черния дроб, спрямо плазмата. В същото време използваният пробиотик
Normoflor® проявява in vivo антиоксидантен ефект.
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Фигура 22: (n=18) Ефект на пробиотика върху формирането на MTTformazan в кръвна плазма (празна колонка) и черен дроб (раирана
колонка) при плъхове, третирани с мас *значително различно от
контролната група, **- значително различно от групата, получаваща мас.
Установихме и увеличено образуване на свободни радикали в плазмата и
черния дроб при млади мъжки плъхове, третирани със свинска мас в
сравнение с контролната група. Отново този ефект беше по-силно
изразен в черния дроб, спрямо плазмата. В същото време използваният
пробиотик Normoflor® прояви in vivo антиоксидантен ефект.
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Фигура 23: (n=24) ОГТТ – средни стойности при женски плъхове Вистар

Таблица 2: ОГТТ при плъхове Вистар, подложени на диета с фруктоза
или палмово масло
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Фигура 24: (n=24) Палмовото масло увеличава ROS в черния дроб на млади и
възрастни мъжки плъхове
Резултатите показват увеличено образуване на свободни радикали в кръвната
плазма, както при полово зрели, така и при полово незрели животни под
влияние на рафинирано палмово масло. Няма статистически значими разлики
между двете възрастови групи при определяне на свободните радикали в кръвта.

Фигура 25: (n=24) Ефект на палмовото масло върху TNF-α
На фигура 25 са представени промените в TNF-α под влияние на рафинирано
палмово масло. Статистически значимо е повишеното ниво на този провъзпалителен цитокин в кръвта на полово зрели и полово незрели животни в
сравнение с контролните групи. (*p<0.05; **p<0.001)
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Фигура 26: (n=24) Ефект на палмово масло върху IL-6
На фигура 26 са представени промените на IL-6 под влияние на рафинирано
палмово масло. Демонстрират се по-значителни промени при полово
незрелите в сравнение с полово зрелите животни, като и при двете групи
разликите са статистически значими между контролните и опитните животни.

Фигура 27: (n=18) ОГТТ при млади мъжки плъхове, третирани 5 седмици с
палмово масло. Фигура 27 показва, че пробиотикът Normoflor® намалява риска
от развитие на предиабет след продължително ежедневно орално приложение.
Резултатите демонстрират физиологични нива на кръвна захар след
приложение на пробиотик на плъхове, третирани с палмово масло.
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5. ОБСЪЖДАНЕ

При измерването на теглото на животните след третиране с
палмово масло се установява статистическо значимо повишение на
телесното тегло при различните експериментални групи животни в хода
на експериментите. Резултатите от 60-ия ден на проучването показват
статистически значими различия, както следва: комбинацията от
палмово масло и метформин променя теглото статистически значимо в
сравнение с контролната група (p<0.001) и в сравнение с групата,
третирана с метформин (p<0.001), а теглото на животните, третирани
само с метформин се различава от това на животните, третирани с
палмово масло. Ефектът на метформин по отношение на редукцията на
тегло е добре известен и описан в литературата. (158), (159) Има
изследвания, демонстриращи и антиоксидантен ефект на метформин
при плъхове, третирани с палмитинова киселина. (160) Екипът на
Simon-Szabo показва, че метформин проявява протективна функция по
отношение на бета-клетките на панкреаса чрез потискане на
оксидативния стрес в ендоплазмения ретикулум, както и намаляване на
сериновата фосфорилация на инсулино-рецепторния субстрат и
апоптозата при плъши инсулиномни клетки. Данните в литературата
сочат, че палмитатът може да предизвика оксидативен стрес в
ендоплазмения ретикулум на бета-клетките на панкреаса и по този
начин да доведе до инсулинова резистентност и дори до втори тип
диабет. В същото време метформин е лекарствен препарат, който може
да антагонизира тези вредни въздействия на диета, богата на
рафинирано палмово масло и съответно е алтернатива за хора със
затлъстяване и предиабет.
Резултатите от проведеното изследване потвърждават
посочените данни, че продължителното приемане на рафинирано
палмово масло води до повишаване на кръвната захар при всички
измервания в сравнение с контролната група (p<0.001 за трите
измервани стойности на 0, 30-та, 90-та и 120-та минута). Прилагането на
метформин не променя кръвната захар на животните в сравнение с
контролната група (p>0.05 за трите измервани стойности на 0, 30-та и
90-та минути). Разлики се откриват при животните, които са третирани
продължително време с палмово масло и метформин, въвеждан през
последните 30 дни на опита. При тази група се установява понижение на
кръвната захар при анализ на резултатите от ОГТТ.
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При експериментите с пробиотик животните повишиха теглото
си, което е очаквано, поради редовното им хранене със стандартната
храна за гризачи. Рафинираното палмово масло и използваният
пробиотик Normoflor®, обаче, не промениха статистически значимо
наддаването на тегло. Това може да е свързано със силната
хомеостатична регулация на приема на храна и изразходването на
енергия за поддържане на теглото (‘body weight set-point’) при гризачите.
Свинската мас и използваният пробиотик Normoflor® също не
промениха статистически значимо наддаването на тегло. Това вероятно
отново е свързано със силната хомеостатична регулация на приема на
храна и изразходването на енергия за поддържане на теглото при
гризачите. Възможно е също моделът с палмово масло и пробиотик (за
30 дни) да не е бил с достатъчна продължителност, поради което да не
сме получили редукция в теглото при групите, третирани и с пробиотик.
Нови изследвания с по-голяма продължителност на опита ще внесат
допълнителна светлина относно ефекта на Normoflor® върху телесното
тегло на опитните животни.
Наблюдавахме увеличено образуване на свободни радикали в
плазмата и черния дроб при млади мъжки плъхове, третирани с палмово
масло в сравнение с контролната група. По-силен този ефект беше в
черния дроб, спрямо плазмата, което може да се обясни с действието на
панкреатичната липаза при метаболизма на палмовото масло в
организма. В същото време използваният пробиотик Normoflor®
проявява in vivo антиоксидантен ефект. Установихме и увеличено
образуване на свободни радикали в плазмата и черния дроб при млади
мъжки плъхове, третирани със свинска мас в сравнение с контролната
група. Отново този ефект беше по-силно изразен в черния дроб, спрямо
плазмата, което също може да се обясни с действието на панкреатичната
липаза при метаболизма на маста в организма. В същото време
използваният пробиотик Normoflor® прояви in vivo антиоксидантен
ефект. В литературата съществуват данни за вредното влияние на
палмитиновата киселина върху оксидативен статус и инсулинова
резистентност. Оскъдни са обаче данните за антиоксидантно действие
на пробиотици при палмитатен модел на предиабет. Това наше
изследване демонстрира възможността за използване на пробиотици за
намаляване на натрупването на свободни радикали при хора със
затлъстяване, при които оксидативният стрес често е силно изразен.
При използваните диетични модели за развитие на предиабет,
фруктозният модел не доведе до увеличение на нивата на кръвната
захар, нито на нулевата, нито на 120-ата минута. Палмовото масло също
не доведе до повишение на нивата на глюкоза до предиабетни
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стойности, но все пак се видя ясна тенденция към нарушение на
въглехидратния метаболизъм. В конкретния експеримент използваните
животни бяха на по-голяма възраст (4 месечни) и от женски пол, а
фруктозния модел на предиабет не беше успешен. От тук следва, че
освен възрастта е възможно и женският пол да е от значение и
естрогените да оказват протективен ефект по отношение на
въглехидратния метаболизъм.
Въвеждането на палмово масло предизвиква статистически
значимо (p<0.001) покачване на нивата на Il-6 и при двете възрастови
групи плъхове. При равни други условия, нивото на Il-6 не се влияе от
продължителността на опита, т.е. повишението се отчита както на 30-ия,
така и на 60-ия ден от ежедневното въвеждане на палмово масло. В
литературата е документирана ролята на Il-6 в механизмите на системно
възпаление и развитието на предиабет. (161) Ние допускаме, че
палмовото масло води до затлъстяване с риск от възпаление.
Резултатите от експерименталните изследвания демонстрират
промени във въглехидратната обмяна под влияние на палмово масло.
Промените ги определяме като предиабет на база на провеждане на
орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ). Сравнителните проучвания
между палмово масло и свинска мас показват, че продължителния прием
на свинска мас също води до риск за опитните животни, свързан със
затлъстяване и риск от предиабет, макар и по-нисък от този при
рафинираното палмово масло. При експерименталните изследвания се
установи, че палмовото масло увеличава концентрацията на свободни
радикали в кръвната плазма и в черен дроб, което е статистически
значимо след продължителното прилагане на мъжки плъхове. Взети
заедно изследванията с палмово масло и свинска мас показват, че двете
средства повлияват метаболизма като създават риск за предиабет.
Възможно е увеличената концентрация на свободни радикали да
повлиява бета-клетките на панкеаса и това да води до предиабетни
стойности на кръвната захар при провеждане на ОГТТ. Ролята на
свободните радикали в механизмите на захарен диабет е осветлена в
литературата (162), (58), (60). По-голямо е тяхното значение в
патогенезата на захарен диабет тип 2. Известно е също, че
продължителната диета с тлъсти храни и повече масла води до
повишена концентрация на свободни радикали в различни органи,
включително и риск за панкреаса. През последните години ролята на
свободните радикали, които предизвикват оксидативен стрес в клетките
се изучава интензивно. Нашите резултати допълват литературата с
новост, свързана с ефектите на палмово масло и увеличена
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концентрация на свободни радикали в кръв и черен дроб на
експериментални плъхове.
В дисертационния труд са представени експериментални
резултати за влияние на утвърдения пробиотик Normoflor® върху
ефектите на палмово масло и свинска мас при плъхове. Пробиотикът
намалява риска от развитие на предиабет след продължително
ежедневно
орално
приложение.
Резултатите
демонстрират
физиологични нива на кръвна захар след приложение на пробиотик на
плъхове, третирани с палмово масло. В литературата са публикувани
данни от изследвания на различни пробиотици, които показват
намаляване на липиди в кръвта, повлияване на метаболитен синдром,
повлияване на храносмилателния тракт и др. При нашите изследвания
се установи, че пробиотикът намалява повишените концентрации на
свободни радикали в кръв и черен дроб на плъхове, третирани с
палмово масло и свинска мас. Антиоксидантната активност на
пробиотика Normoflor® е новост за това средство. Установената от нас
инхибираща активност на Normoflor® при оксидативен стрес може да
обясни подобряване на предиабетното състояние на експерименталните
животни, както и установените от други автори ефекти върху
метаболизъм, имунна система и други. Пробиотикът Normoflor®може
да бъде препоръчан като средство за профилактика за предиабет при
хора в риск от захарен диабет тип 2. На база на нашите
експериментални изследвания може да се допусне, че пробиотикът
Normoflor® подобрява здравето на човек чрез намаляване на
свободните радикали, предизвикани от употребата на различни видове
мазнини, включително палмово масло и свинска мас. За първи път
съобщаваме в литературата резултати, че пробиотикът Normoflor®
намалява риска от предиабет чрез инхибиране образуването на
свободни радикали под влияние на палмово масло. Експерименталните
резултати от изследванията върху черен дроб имат важно значение за
клиниката, защото демонстрират намаляване на свободните радикали в
черен дроб под влияние на пробиотик.
При високо-мастните диети с палмово масло и свинска мас
пробиотикът Normoflor® не повлия статистически значимо наддаването
на тегло на полово незрелите мъжки плъхчета. По-горе допуснахме, че
това може да се обясни със силната хомеостатична регулация на приема
на храна и изразходването на енергия, целяща поддържане на
„зададеното тегло” (‘body weight set-point’) при гризачите. (163), (80)
Възможно е също, че пробиотикът има самостоятелен ефект върху
апетит (усилва го), което антагонизира възможността да се намали
теглото. Макар и теглото да не се промени под влияние на използвания
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пробиотик, ние наблюдавахме значително повишение на свободните
радикали в кръвната плазма и черния дроб на опитните животни под
влияние на мастната диета. Това е потвърдено и в други опити при
животни и хора. (164), (165), (166), (167). По-силният ефект в черния
дроб от колкото в плазмата може да се обясни с действието на
панкреатичните липази върху метаболизма на палмовото масло и
свинската мас в организма. (167) Пробиотикът Normoflor® прояви in
vivo антиоксидантни качества. Сравнително малкото изследвания на
някои щамове Lactobacillus bulgaricus по отношение на техните
антиоксидантни качества показват, че те са CAT-дефицитни и могат да
произвеждат водороден пероксид (168), поради което не се предполага
директен in vivo антиоксидантен ефект. Може да се предположи, че
антиоксидантния ефект на Normoflor® се дължи на нормализиране на
чревната флора, която често е патологично променена при затлъстели
хора (169), (170) и при гризачи, подложени на мастни диети. (171)
Резултатите от това наше изследване показват, че въпреки
силната хомеостатична регулация за поддържане на теглото при
гризачите, полово незрелите мъжки плъхове Вистар, подложени на
мастни диети с палмово масло или мас, развиват оксидативен стрес в
кръвната плазма и черния дроб. В същото време, приложеният
пробиотик Normoflor® действа като in vivo антиоксидант и намалява
свободните радикали както в кръвта, така и в черния дроб. Може да се
предположи, че употребата на препарати, съдържащи Lactobacillus
bulgaricus могат да помогнат на младежи, прекаляващи с консумацията на
мазнини, да преодолеят диетично предизвикания оскидативен стрес.
Антиоксидантни свойства на пробиотици, съдържащи
Lactobacillus bulgaricus са описани от колектив на доцент д-р Мариета
Георгиева. При експеримент с плъхове от породата Вистар
изследователите определят натрупването на малондиалдехид (MDA –
маркер за оксидативен стрес) в плазма, черен дроб и мозък при животни
третирани с въглероден тетрахлорид и такива, протектирани с
пробиотика Biomilk®. (172) Използваният пробиотик води до
статистически значимо намаляване на натрупването на MDA в
изследваните органи.
Сравнителните изследвания между млади животни и животни в
полова възраст показват, че и при двете групи животни палмовото масло
увеличава, както свободните радикали, така и концентрациите на
провъзпалителни цитокини (TNF-alfa и IL-6) в кръв. Тези факти са нови
и те корелират с данните, представени в дисертационния труд на д-р
Бесим Мемеди (2013).
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В механизмите на инсулиновата резистентност се дискутира
ролята на някои цитокини като например горе представените. Ролята на
про-възпалителните цитокини при инсулинова резистентност не е
добре проучена. Няма достатъчно данни в литературата за влияние на
рафинирано палмово масло върху провъзпалителните цитокини,
механизмите на промени в метаболизма, в това число и инсулиновата
резистентност. Прилагането на палмово масло води до статистически
значимо (за полово незрелите p<0.001, а за полово зрелите p<0.01)
повишение в нивото на TNF-α в кръвния серум. Силата на този ефект
не се влияе от възрастта, нито от периода на прилагане на палмовото
масло (p>0.05). За първи път представените резултати документират
увеличението на този про-възпалителен цитокин под влияние на
продължително въвеждане на палмово масло при животни на ралична
възраст. Резултатите дават основание да се допусне повишен риск от
възпаление както в ранна възраст, така и при зряла възраст под влияние
на рафинирано палмово масло.
Въвеждането на палмово масло предизвиква и статистически
значимо (p<0.001) покачване в нивата на Il-6 в двете възрасти животни.
При други равни условия, нивото на Il-6 не се влияе от
продължителността на опита, т.е. повишението се отчита, както на 30ия, така и на 60-ия ден от ежедневното въвеждане на рафинирано
палмово масло. Взети заедно резултатите демонстрират развитие на
предиабет, с по-значим риск при полово незрели животни, под влияние
на субхронично третиране с рафинирано палмово масло. Установени са
увеличени нива на два провъзпалителни цитокина. Състоянието на
предиабет корелира и с увеличени нива на TNF-α и Il-6.
Експерименталните изследвания с палмово масло върху плъхове
с или без пробиотик са нови за литературата и внасят нови факти,
относно ефектите и на двете фармакологични средства върху
метаболизъм и оксидативен стрес. Тези експериментални факти са
полезни за клиниката, защото дават основание да препоръчаме
намаляване до изключване продължителната употреба на рафинирано
палмово масло при деца и възрастни хора. Употребата на пробиотик
антагонизира пораженията, които свободните радикали оказват върху
панкреас и свързаната с този орган въглехидратна обмяна.
По отношение на полезния ефект на пробиотиците при
интоксикации има различни проучвания. Екип на доцент д-р Мариета
Георгиева изследва действието на препарата Biostim LBS® върху
пациенти, претърпели индустриални инциденти. (173) Изследвани са
234 възрастни пациенти от двата пола, които са претърпели различни
видове остри интоксикации, като 48 от хората са били с тежка
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интоксикация, а останалите 186 с умерена. Хората с тежка интоксикация
са получили орално 70,86% от енергийните им нужди чрез пробиотика
Biostim LBS®, а тези с умерена интоксикация са си набавили около 45%
от енергийния оралнен прием посредством същия препарат.
Използваният препарат от екипа на доц. Георгиева е оказал благотворен
ефект върху метаболизма, както и подобрено усвояване на белтъците и
енергията.
В дисертационния труд са представени и резултати от
проучвания върху хора, включени в научно-изследователския
европейски проект PREVIEW. Клиничните резултати представят
промените в теглото, въглехидратна и мастна обмяна на мъже и жени,
поставени на осем-седмичен прием на нискокалорична диета. Тази
ниско калорична диета е утвърдена и съблюдавана с европейски
документи и норми за хранене. Както при мъже, така и при жени е
отчетено намаляване на теглото, което е по-добре изразено при мъжете
(и при двете групи минималният процент, необходим за продължаване
във втората фаза на проекта е 8%). Намаляването на теглото е позначимо при мъжете вероятно във връзка с по-стабилните хормонални
показатели при мъжете. При жените са известни промени в теглото в
резултат на промени във функцията на яйчниците. Това може да е едно
от обясненията за по-слабата редукция на теглото при жените. В
допълнение са резултатите, които студентския колектив под
ръководството на проф. д-р Надка Бояджиева проучи, относно
функцията на щитовидната жлеза при част от пациентите (Спас
Керимов, Н. Бояджиева 2013-2014). Те установиха, че част от жените,
участващи в проучването имат данни за хипотиреоидизъм и употребяват
заместителна терапия с продукти на тироксин. Възможно е по-бавното
намаляване на теглото при жените да включва и хипофункция на
щитовидната жлеза за някои от тях. Не на последно място е
мотивацията, която при мъжете психологически се оказва по-силна да
бъдат точни с ниско калоричната диета.
При подобно клинично проучване (проектът DioGenes) са
получени сходни резултати в редукцията на теглото и промяната в
антропометрични показатали и състав на телесните тъкани. (174) В това
проучване е използвана друга нискокалорична храна, осигуряваща около
800 ккал дневно, като отново България е част от този проект. Колектив
на доц. Ханджиев и д-р Дърленска използва нискокалоричната храна
Modifast, осигуряваща около 800 ккал дневно. Нормалните енергийни
нужди при повечето хора са около 2400 ккал. Съответно участниците в
конкретния проект получават около една трета от енергийните си нужди
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в течение на 8 седмичен период, което довежда до подобрение на
множество антропометрични и биохимични показатели.
Конкретната нискокалорична диета Cambridge Weight Plan,
обаче, досега не е излседвана върху българи с наднормено тегло или
затлъстяване и предиабет. Настоящото проучване с резултати е първо за
България.
Клиничните резултати от проучването на въглехидратната
обмяна демонстрират намаляване до липса на риск от предиабет и при
двата пола след 8-седмично третиране с ниско калорийна диета.
Намаляването на кръвната захар при провеждане на ОГТТ е важен
елемент на ефекта на ниско калоричната диета върху метаболизма.
Подобрените показатели на въглехидратна обмяна корелират, както с
пониженото общо тегло, така и с понижението на мастите в организма.
Ниско калорийната диета, която е нефармакологичен подход, намалява
концентрацията на различните видове масти, както при жени, така и при
мъже. Нашата хипотеза е, че мастната тъкан е източник на вещества с
про-диабетогенно действие. В литературата се съобщава за адипокини,
които повлияват панкреаса и създават риск за захарен диабет, който в
началната му фаза се отчита като предиабет. Поставянето на
доброволците на нискокалорична диета намали мастната тъкан, понижи
нивата на глюкоза на гладно и при провеждане на кръвно-захарен
профил доведе до намаляване на риска от предиабет и увеличаващо се
затлъстяване.
Взети заедно резултатите от клиничните изследвания показват
ефекта на нефармакологичен подход за профилактика на захарен
диабет чрез намаляване промените при предиабет. Резултатите също
демонстрират риска от предиабет при хора с повишено тегло и
затлъстяване. Тези данни са нови, не публикувани до сега относно тази
приложена ниско калорична диета. Резултатите подкрепят хипотезатата,
че увеличената мастна тъкан е рисков фактор за предиабет.
В заключение, експерименталните и клинични проучвания
демонстрират нови резултати за ефектите на палмово масло върху
въглехидратна обмяна, терапевтичния ефект на пробиотика Normoflor®
при експериментален предиабет и терапевтичните ефекти на
нефармакологичен подход (ниско калорична диета за 8 седмици) върху
предиабет. Ролята на свободните радикали за предиабет, активиран от
палмово масло се съобщава за първи път в литературата. За първи път
също се публикуват резултати с Normoflor® върху свободни радикали
при експериментален предиабет на плъхове.
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6. ИЗВОДИ
1. Рафинираното палмово масло е рисков фактор за развитие на
предиабет, което е документирано чрез резултатите от ОГТТ.
2. Пробиотикът Normoflor® намалява про-диабетогенното
действие на палмово масло върху плъхове.
3. Палмовото
масло
увеличава
нивата
провъзпалителните цитокини TNF-α и Il-6.

в

кръвта

на

4. Рафинираното палмово масло увеличи ROS в черния дроб на
мъжки плъхове.
5. Пробиотикът Normoflor® намалява образуването на свободни
радикали в черен дроб и кръв на плъхове, третирани с високомастни диети.
6. Метформин намалява вредните ефекти на палмово масло върху
въглехидратната обмяна.
7. Животинският модел на затлъстяване с предиабет е адекватен на
тази патология при хората.
8. При изследване върху хора със затлъстяване и риск от предиабет
се установиха показатели за предиабет, документирани чрез
ОГТТ.
9. Нискокалорийната диета предизвиква статистически значима
редукция в теглото както при жените, така и при мъжете.
Диетата предизвиква статистически значима редукция в индекса
на телесната маса и при двата пола.
10. Нискокалорийната диета предизвиква статистически значима
редукция в нивата на глюкозата на гладно както при жените, така
и при мъжете.
11. Нискокалорийната диета предизвиква статистически значима
редукция в индекса на телесната маса както при жените, така и
при мъжете.
12. Нискокалорийната диета предизвиква статистически значима
редукция в visceral fat rating както при жените, така и при мъжете.
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7. ПРИНОСИ
1. За първи път се установява ролята на многократно
използване на пробиотик в подобряване на предиабет при
експериментално затлъстяване
2. За първи път се документира, че пробиотикът Normoflor®
намалява образуването на свободни радикали под влияние
на палмово масло и свинска мас. Normoflor® намалява риска
от развитие на предиабет под влияние на палмово масло.
3. За първи път се документира влиянието на рафинирано
палмово масло върху провъзпалителни цитокини и се
определя риска за развитие на предиабет след
продължителната му употреба.
4. За
първи
път
се
документират
ефектите
на
нискокалорийната диета Cambridge Weight Plan върху
българи (мъже и жени) със затлъстяване и предиабет.
5. За първи път се установява ролята на висцералната мастна
тъкан в механизмите на развитие на предиабет при българи
със затлъстяване.
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