Как работи
вашият организъм
Много е важно да знаете как работи тялото нормално, за да разберете промените,
които настъпват при развитие на диабет.
Ако не сте запознати с медицинските термини и не желаете да ги помните, можете
просто да не обръщате внимание на термините, дадени в скоби. Не е необходимо да
ги знаете, за да разберете какво е обяснено
тук.
Трите най-важни компоненти на храните,
които ядем, са въглехидрати (захари или
нишесте), мазнини и белтъчини (протеини). По време на хранене, разграждането на нишестето (дълги вериги на захарта,

Етапи на метаболизма на глюкозата

(1) Създаване на запаси по време на
хранене:
По време на хранене и в следващите 2-3 часа глюкозата се използва от клетките като източник
на енергия. Същевременно се
възстановяват запасите от гликоген (глюкоза в дълги вериги, вижте
фигурата на страница 229), мазнини и белтъчини.
(2) Периоди на гладуване между
храненията:
Три до пет часа след хранене
въглехидратният компонент на
храната е вече изконсумиран и
глюкозата в кръвта започва да
намалява. Започва разграждане
на запасите от гликоген в черния
дроб, така че да се поддържа постоянно ниво на кръвната глюкоза.
Глюкозата, която се изработва по
този начин, се използва от мозъка,
докато тялото консумира свободни мастни киселини от мастната
тъкан като източник на енергия.

Веднага щом видите храната, в устата започва да
се отделя слюнка и тялото се подготвя за храносмилането.

виж страница 229) започва още в устата
с помощта на специален ензим (слюнна
амилаза). Ензимът е протеиново вещество,
което разрушава връзките, които свързват
химическите компоненти. Храната се събира в стомаха, където се смесва и се разгражда с помощта на киселинен стомашен
сок. После стомаха освобождава тази смес,
като тя малко по малко преминава в тънките черва през долния отвор на стомаха (пилор, сфинктер, вж. илюстрациите на стр.
36 и 82).
След като храната премине в тънките
черва, тя се разгражда допълнително от
храносмилателните ензими на панкреаса
и се смесва с жлъчката, която се получава
от черния дроб. Ако ядете захар (например при хипогликемия, виж. стр. 77), тя не
може да се абсорбира в кръвта дотогава,
докато не достигне тънките черва. Проучване, проведено при възрастни, показва, че глюкозата не може да се абсорбира
(всмуква) в устата (устната кухина) или в
стомаха. В светлината на това, скоростта на
освобождаване на стомаха оказва влияние
върху бързината на усвояване на захарта,
която се яде, за да отиде в кръвния поток
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и да увеличи нивата на кръвната глюкоза
(вж. стр. 230).
Въглехидратите, които ядем, се разграждат на прости захари (монозахариди): глюкоза (декстроза, гроздова захар), фруктоза
(плодова захар) и галактоза. Фруктозата
първо трябва да се трансформира в глюкоза в черния дроб, преди да повлияе на глюкозата в кръвта.
Белтъчините в храната се разграждат
на аминокиселини, а мазнините - на малки капчици (известни като хиломикрони и
състоящи се предимно от триглицериди).
Простите захари и белтъчини се абсорбират директно в кръвта, докато мастните
капчици се абсорбират в лимфната система и навлизат в кръвообращението през
лимфните съдове.
Венозната кръв, излизаща от стомаха и
червата с абсорбираните в нея вещества,
преминава през черния дроб и след това
навлиза в други части на тялото. Голяма
част от глюкозата се абсорбира в черния
дроб с помощта на инсулин и след това се
съхранява като резерв под формата на гликоген (вж. стр. 47). Тези запаси се използват между храненията, през нощта и когато
човек гладува. Само тази глюкоза, която
не се абсорбира от черния дроб, навлиза
в периферната кръв (снабдяваща всички
тъкани на тялото) и се доставя към всички
други части на тялото. Тази глюкоза се измерва чрез анализ на кръвта от пръста или
от вената.
Мускулите също се запасяват с определено количество глюкоза под формата на гликоген. Докато гликогенът, който се съхранява в черния дроб може да се използва за
увеличаване на кръвната глюкоза, мускулните запаси могат да се консумират само
от самите мускули по време на тренировка.
Способността на тялото да съхранява глюкозата е много ограничена. Резервите на
гликоген са достатъчни само за 24 часа без
храна при възрастен и за 12 часа при дете.
При хора без диабет съдържанието на
кръвна глюкоза е изненадващо постоянно и
през деня и през нощта (около 4-7 ммол/л).
При възрастните това ниво на кръвната
глюкоза съответства приблизително на две

Как работи инсулинът
(1) Инсулинът “отваря вратите“ на
клетките за приема на глюкоза.
(2) Той стимулира образуването на
запаси от глюкоза в черния дроб
(във вид на гликоген).
(3) Той стимулира образуването на
мазнини от излишъка на въглехидрати.
(4) Той стимулира образуването на
белтъчни компоненти в организма.

бучки захар. Ако помислите малко върху
това, няма да се изненадате, че дори малко
количество захар, например няколко сладки, може да разстрои баланса на глюкозата
в тялото на човек с диабет.
Най-малките части от тялото ви се наричат клетки. За нормалното функциониране
на всички клетки на тялото е необходима
глюкоза. С помощта на кислорода глюкозата се разгражда на въглероден двуокис,
вода и жизнена енергия, която позволява
на клетките от целия организъм да работят
(вж. „Здрави клетки“ на страница 39).

Инсулин
Много процеси в тялото ви се контролират от хормони. Хормоните работят подобно на ключове, които „отварят вратите“ към
различни функции на тялото. Инсулинът е
хормон, който се произвежда в панкреаса
чрез специален тип клетки, наречени бета-клетки. Тези бета-клетки се намират в
някои части на панкреаса, известни като
„Лангерхансови островчета“. Там се намират и други клетки - алфа-клетките, които
изработват хормона глюкагон (вж. фигурата на стр. 38). Тези островчета синтезират
и други хормони, които помагат на островните клетки да комуникират помежду си.
Панкреасът има и друга много важна функция - да произвежда ензими за смилането
на храната. Тази функция той изпълнява
достатъчно добре и при хората с диабет.
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Кръвната глюкоза в тялото ви се контролира от
много различни процеси, които се балансират
помежду си, за да се постигне възможно най-равно ниво през целия ден.

Специалното значение на инсулина е, че
той действа като ключ, който „отваря вратата“ за навлизането на глюкоза в клетките.
Веднага щом видите или помиришете храна,
в бета-клетките постъпват сигнали, които
увеличават секрецията на инсулин. Когато
храната навлезе в стомаха и червата, други
специални хормони изпращат още повече
сигнали към бета-клетките, за да увеличат
допълнително производството на инсулин.
Бета-клетките съдържат вграден „глюкомер“, който регистрира увеличението на
кръвната глюкоза и реагира чрез изпращане
на подходящо количество инсулин в кръвния поток. Когато човек без диабет приема
храна, концентрацията на инсулин в кръвта
му бързо се покачва (виж схемата на страница 37), като действа върху глюкозата от
храната и я транспортира до клетките. Тогава кръвната захар след хранене обикновено не се увеличава с повече от 1-2 ммол/л.
Инсулинът следва кръвния поток в различните клетки на тялото, като се свързва
към тяхната повърхност със специални инсулинови рецептори. Те позволяват на глюкозата да премине в клетката, като правят
клетъчната мембрана пропусклива за нея.
Инсулинът действа така, че определени белтъчини вътре в клетката да достигнат до повърхността на клетката, да приемат глюкоза
и след това да я пренесат до вътрешността
на клетката. По този начин кръвната глюкоза се поддържа на определено ниво.

Не всички клетки изискват инсулин за
транспортиране на глюкозата в тях. Има
„инсулинонезависими“ клетки, които абсорбират (усвояват) глюкозата в пряка
пропорция според нейното ниво в кръвта.
Подобни клетки се намират в мозъка, нервните влакна, ретината, бъбреците и надбъбречните жлези, както и в кръвоносните
съдове и червените кръвни клетки.
Изглежда нелогично, че някои клетки
могат да абсорбират глюкоза без инсулин.
Но в случай на недостиг на глюкоза в организма, производството на инсулин спира
и глюкозата се доставя само за най-важните органи. Ако имате диабет и сте с висока
кръвна глюкоза, тогава клетките, които не
се нуждаят от инсулин, ще погълнат много
голямо количество глюкоза. С течение на
времето това ще започне да трови клетките, предразполагайки органите към развитието на късни усложнения на диабета.
Тялото се нуждае от малко инсулин, дори
между храненията и през нощта, за да се
осигури усвояването на глюкозата, постъпваща от черния дроб (вж. стр. 47). Този
инсулин, който служи като фон между храненията наричаме „базален инсулин“, за
да го разграничим от „болус“ инсулина,
необходим за усвояването на продуктите
от основните ястия и закуските. Около 4050% от целия инсулин, произвеждан от човек без диабет в продължение на 24 часа,
се секретира като базален инсулин между
храненията.
Голямо количество въглехидрати от храната се складира в черния дроб (под формата на гликоген, виж страница 47). Ако ядете
повече от необходимото, излишните въглехидрати се трансформират (превръщат се в
мазнини) и се съхраняват в мастната тъкан.
Човешкото тяло има почти неограничена
способност да съхранява мазнини, така
че мазнините, останали от храната, се запазват по същия начин. Аминокиселините
(белтъчините) от храната се използват от
различни тъкани на тялото. Но няма специален начин за складиране на белтъчини.
Ако не ядете известно време, черният дроб
може да произвежда глюкоза от аминокиселините. Но това означава, че собствените
белтъчини на организма се разпадат, тъй
като нямаме механизми за създаване на запаси от аминокиселини.
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Организмът не осъзнава,
че има диабет
Когато четете за това как тялото ви функционира при диабет, не забравяйте, че то
винаги „мисли“ и реагира като че ли все
още не е с диабет, или, с други думи, като
че ли произвежда инсулин все така добре,
както трябва да бъде. Когато у вас се появи
недостиг на инсулин, тялото ви не разбира
защо всичко се обърква, защото не осъзнава какво се е случило. От друга страна,
мозъкът ви ще ви помогне да помислите
за всичко, което може да се случи, когато

производството на инсулин спре. Ето защо
е важно да се помни, че е необходимо да се
спре и да се помисли за това как тялото ви
ще реагира на определена ситуация и защо
ще реагира по този начин и как може да повлияете на тази реакция.
Вашата доза инсулин ще варира от ден на
ден, тъй като рядко водим един и същ начин на живот всеки ден. Ако нямате диабет,
бета-клетките автоматично ще регулират
този процес. Но сега всичко зависи само от
вас и трябва да забележите как тялото ви
реагира в различни дни и от колко инсулин
имате нужда в различни ситуации.

Сложните въглехидрати от храната се разграждат в червата на прости захари. Глюкозата се абсорбира
(всмуква) в кръвния поток и се отлага под формата на гликоген в черния дроб и мускулите. Ключовият хормон инсулин е необходим за транспортиране на глюкозата в клетките на тези органи. Мозъкът не може
да съхранява глюкоза, така че нормалното му функциониране зависи от редовното подаване на глюкоза. Нервната система и някои други клетки (например тези на очите и бъбреците) могат да абсорбират
глюкозата без помощта на инсулин. От една страна, това е благоприятно за кратък период от време, тъй
като на нервната система няма да липсва глюкоза дори при липса на инсулин. Въпреки това, години след
диагностицирането при човек с диабет се проявява негативната страна на този процес, тъй като нервната
система е изложена на риск от повишено ниво на глюкоза вътре в клетките при висока кръвна глюкоза.
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Анатомия на вашия организъм
Когато ядете, храната преминава през устата в хранопровода и след това в стомаха.
Захарта не може да се абсорбира, докато
изядената храна не премине през долния
отвор на стомаха (пилор) и не навлезе в
тънките черва. В тънките черва тя се разгражда от ензимите на панкреаса и лигавицата на червата. Тънкото черво е много
дълго (около 3-5 м при възрастните). То
формира гънки, за да се побере в коремната кухина (корема). Дължината на първата
част на тънките черва, дванадесетопръстника е около 25-30 см.
След тънкото черво храната преминава в
дебелото черво, дължината на което е около 1,5 м. Дебелото черво се нагъва няколко
пъти, преди да стигне до ректума.

Всички органи на тялото са изградени от клетки,
подобни на тухлите в къщата. Всеки орган съдържа специализирани клетки, способни да изпълняват определените функции. Тоест, има специализирани бъбречни клетки, чернодробни клетки и
мускулни клетки.
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„Сега аз съм твоят панкреас,
но един ден, когато пораснеш и
се научиш да се грижиш сам за
себе си, мозъкът ти ще стане твоят панкреас“ - майката на Мария
де Алва, бивш президент на IDF Международната федерация по
диабет (IDF).

Панкреасът обикновено е с размера на
дланта ви. Той се намира под лявата арка
на гръдния кош в страничната част на корема близо до стомаха. Панкреасът има
две основни функции: външносекреторна
- произвежда ензими за смилане на храната и вътрешносекреторна - произвежда
инсулин, който контролира кръвната глюкоза.

Храносмилателните ензими от панкреаса навлизат в червата през канала на панкреаса. Той влиза в дванадесетопръстника
заедно с канал на черния дроб и жлъчния
мехур. В панкреаса има около един милион островчета на Лангерханс. Инсулинът
от бета-клетките се секретира директно в
малки кръвоносни съдове, преминаващи
през панкреаса.

Човек без диабет
Ако човек няма диабет, концентрацията на инсулин в
кръвта се повишава бързо след
хранене. Когато глюкозата от
храната се абсорбира в червата и кръвната глюкоза се върне
в нормално състояние, тогава
нивото на инсулина отново ще
намалее до първоначалната
стойност. Нивото на инсулин
обаче никога няма да падне
до нула, тъй като е необходимо малко количество базален
инсулин, ако вземем предвид
глюкозата, която идва от резервните запаси на черния
дроб между храненията и през
нощта.
В резултат на това, нивото на
кръвната глюкоза при човек
без диабет винаги е много стабилно, както е илюстрирано
на тази графика. Нормалното
ниво на кръвната глюкоза варира приблизително между 4 и
7 ммол/л.
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Островчета на Лангерханс
Ако погледнете островчето на Лангерханс през микроскоп, ще видите, че то се
състои от бета-клетки, които произвеждат
инсулин и алфа-клетки, които произвеждат
глюкагон. И двата хормона се секретират
директно в кръвния поток. Бета-клетките
съдържат нещо като „вграден“ глюкомер.
Ако нивото на кръвната глюкоза се повиши, инсулинът започва да се секретира. Ако
се понижи - секрецията на инсулин спира.
Когато глюкозата пада дори под нормалното ниво, започва да се секретира хормонът
глюкагон. Освен това островчетата произвеждат и други хормони, които помагат на
островните клетки да се свържат заедно.

Островчетата на Лангерханс са много
малки, с диаметър само 0,1 мм. При възрастните островчетата съдържат общо около 200 единици инсулин. Ако ги съберете,
общият им обем няма да бъде повече от
върха на пръста ви.

Човек с диабет
При човек с току-що диагностициран диабет тип
1, бета-клетките не са в
състояние да произвеждат
достатъчно количество инсулин. Тогава нивото на
инсулина ще бъде много
ниско и това няма да е достатъчно, за да се осигури
усвояване на цялата глюкоза, идваща от основните хранения и междинните
закуски.

В резултат на това, нивото на кръвната захар ще
бъде много нестабилно и
само от време на време - в
рамките на нормалния диапазон. Всеки път, когато
нивото на кръвната захар
е по-високо от бъбречния
праг (виж страница 111),
глюкозата се екскретира в
урината.
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Клетъчен
метаболизъм
Здрава клетка
Захарта от храната се абсорбира от червата в кръвния поток под формата на глюкоза (декстроза) и фруктоза. Глюкозата
трябва да влезе в клетката, преди да може
да се използва за формиране на енергия
и други метаболитни процеси. Хормонът инсулин е необходим за „отваряне на
вратата“, т.е. за създаване на условия за
проникване на глюкозата през клетъчната

мембрана (пенетрация). След като влезе
в клетката, посредством кислород глюкозата се разгражда на вода, енергия и въглероден диоксид. Въглеродният диоксид
отива в белите дробове, където се заменя
с кислород.
Енергията е жизненоважна за нормалното функциониране на клетката. Освен това,
глюкозата се складира (във форма на гликоген) в черния дроб и мускулните клетки за
бъдеща употреба. Мозъкът обаче не може
да съхранява глюкоза под форма на гликоген. Ето защо работата му зависи от достатъчно и постоянно наличие на глюкоза от
кръвта.
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Гладуване
Когато не сте яли нищо, в кръвта ви
липсва глюкоза. В този случай инсулинът,
отварящ „клетъчните врати“, не носи никаква полза. При човек без диабет с намаляване на нивата на кръвната глюкоза,
производството на инсулин почти спира.
Алфа-клетките на панкреаса разпознават
такова намалено ниво на кръвната глюкоза
и секретират хормона глюкагон в кръвния
поток. Глюкагонът действа върху чернодробните клетки, като им дава сигнал за
освобождаване на глюкозата от резервните хранилища на гликоген. Адреналинът,
кортизолът и растежният хормон са други
хормони, които се секретират по време на
гладуване (виж страница 29).
Ако гладуването продължава, тялото започва да използва следващата резервна
система за снабдяване с глюкоза. С помощ
та на стресовия хормон адреналин, мазнините се разграждат на глицерол и мастни
киселини. Мастните киселини в черния
дроб се трансформират в кетони (те са известни като „гладни кетони“), а глицеролът
се превръща в глюкоза. Такива процеси
протичат в тялото ви, когато сте гладни или
болни и не можете да ядете, ако например,
страдате от гастроентерит.
Всички клетки на тялото (с изключение на
мозъка) могат да използват мастни киселини
като източник на енергия. Но само мускулите, бъбреците, сърцето и мозъка могат да използват кетоните като „гориво“. Клетките ще
получават енергия от тях, но много по-малко,
отколкото ако имат глюкоза. По този начин
кетоните могат да се използват като източник
на енергия от клетките на мускулите, сърцето, бъбреците и мозъка. Ако тялото е без храна твърде дълго, белтъчините на мускулната
тъкан започват да се разграждат, за да може
от тях да се образува глюкоза.

личи нивото на глюкозата в кръвта, защото
смята, че причината за липса на глюкоза в
клетките е ниското ниво на глюкоза в кръвта (вж. “Организмът не осъзнава, че имате
диабет” на стр. 35). Хормоните адреналин
и глюкагон (вж. стр. 48) подават сигнали в
черния дроб за стимулиране отделянето на
глюкоза от запасите гликоген.
Въпреки това, клетките продължават да
гладуват сред изобилие от кръвна глюкоза,
защото няма инсулин, който да ги отключи,
за да я поемат. Кръвният поток вече съдържа излишък от глюкоза, която се процежда
в урината. Вътре в клетките се образуват
мастни киселини, които се трансформират
в кетони в черния дроб („диабетни кетони“). Кетоните също се отделят в урината.
Ако се въведе инсулин, клетките отново ще
могат да функционират нормално и този
„порочен кръг“ ще се разкъса.
„Гладните кетони“ и „диабетните кетони“
са химически идентични, но ги наричаме
по различен начин в зависимост от причината за техния произход (вж. стр. 118).

Диабет и недостиг на инсулин
Диабет тип 1 е “заболяване на дефицита”, при което липсва хормонът инсулин. В
резултат глюкозата не може да проникне в
клетките. Ето защо клетките действат все
едно гладувате - състояние, описано по-горе. Вашият организъм ще се опитва да уве-
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