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Нацрт - Студија на набљудување: Дескриптивна студија во која биле вклучени 20 

пациенти во период од 3-6 месеци со комплетни режими на исхрна. 

Апстракт  

 Длабока и суштествена е пораката која ја носи со себе поговорката:“Здравјето 

доаѓа преку устата”, бидејќи од начинот на исхрана, количината на конзумираната 

храна и нејзиниот квалитет зависи многу, бидејќи истата е поврзана со најголемото 

богатство на човекот, а тоа е здравјето. 

  Хипократовата изрека – Нека твојата храна биде твој лек,а твој лек нека биде 

твојата храна - кажана многу одамна, денес се повеќе во склад со најновите научни 

достигнувања а и емпириски сознанија,добива на уште поголемо значење.  

 Човековото здравје  може да биде нарушено од неадекватно конзумирање на 

храна било да се работи за недоволна, неквалитетна и еднолична храна или пак од 

преголемо количество на неблансирана,еднолична но и разновидна храна со 

квалитативен и нутритивен состав кој не е сообразен со потребите и физиолошкиот 

статус на индивидуата. Дебелината е класицифициран во повеќе степени на изразеност, 

а истата поприма епидемиски размери во современиот свет.  

 Таа представува патофизиолошка состојба и има негативни импликации врз 

човековото здравје,а воедно е сериозна предиспозиција за други сериозни заболувања.  

Исто така тоа негативно се одразува на потенцијалниот статус на индивидуите со 

прекумерна телесна тежина, сумарниот ефект се изразува како негативни последици и 

за поединецот но и за општествената заедница каде што тој егзистира. 

 Исхраната е процес кој се случува од моментот на внесување на храната до потполното 

искористување на хранливите материи од страна на организмот.  

Хранатакојасеконсумиратреба:- дабиде доволна по количина за да обезбеди потребна 

енергија за растење, обнова на клетките и ткивата и психо-физичката активност. 

- Да биде разновидна и сеопфатана и да ги соджи сите потребни нутритивни елементи 

за обезбедување нормална физолошка функција на организмот во целост.  
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- Од здравствен аспект да придонесува за зачувување и унапредување на здравјето на 

човекот односно здравствено безбедна и квалитетна.  

 

 Неадекватниот внес на храна од аспект на квалитет разнобраснот и количина 

може да доведе до нарушување на физиолошкиот баланс на организмот и разни 

патолошки состојби изразени во вид на ослабен имунитет, намален психо-физички 

развој анемија, хормонски дизбаланс, намалена работна способност, психичка 

неурамнотеженост и т.н.  

 Исто така и  преголемиот внес на неизбалансирана храна но храна со висока 

калориска вредност проследна со недоволна физичка активност доведува до состојба 

на зголемување на телесната тежина како резултат на натрупување на масни наслаги во 

целиот организам што во светски размери  особено во средно и високо развиенти земји 

зазема епидемиски размери. Дебелината не е само естетски и психо-социјален проблем  

туку таа е и основна причини за други сериозни заболувања кај човекот пред се 

кардиоваскуларни, локомоторни, метаболно-ендокринолошки,дури и малигни 

заболувања. Спрема егазктни статистички податоци 7-8 % од популацијата се 

оптеретени со проблемот на дебелината. 

 Истовремено и недостатокот на храна и подхранетоста се исто така се значаен 

општествено здравствен проблем особено во сиромашните општествени слоеви на луѓе 

и ранливата и осетлива популација како што се децата, трудниците, доилките и старите 

лица. Во 2002 година 4,6 % од сите болести во Европа, спрема сознанијата на 

 Светската здравствена организација, биле во врска со лошата исхрана. Тоа било 

како резултат на дефицит на макро но и на микро елементи – олигоелементи во храната 

– железо, јод, цинк, витамини А, Б комплекс и т.н. Но и општата неухранетост со 

неопходен внес насите други неопходни нутритивни елементи, протеини, 

јагленихидрати и масти доведува до процес на изгладнетост,а со тоа и до 

предиспозиција и услови за други заболувања, намаленаработо способност и т.н. со 

последователни импликации врз социоекономскиот момент на општествената 

заедница. Иако дебелинта може да биде секундарна како резултат на некое заболување, 

таа пред се е примарна и  е поврзана со неправилниот начин на исхрана.  
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 Голем дел од луѓето кои се соочуваат со овај проблем – дебелината, а некои од 

нив и со последиците од неа, бараат начин да се ослободат од вишокот на килограми.  

 При тоа во зависност од нивната едуцираност и влијанието на маркетинг 

агенции ( медиуми ) и економската моќ, прибегнуваат кон најразличини методи и 

средства за остварување на таа цел. Но во најголемиот број на случаи, особено кога 

начинот на исхрана самите го одредуваат или се под третман на нестручни лица 

резултатите изостануваат, а кај некои и можни се и негативни импликации врз  нивното 

здравје.  

 Од тука произлезе и мотивот за изработка на овај магистерски труд за 

континуирано мониторирањена индивидуи ставени на стручно изработен програм за 

исхрана со квалитетна храна, но со редуциран калориски внес во однос на нивните 

антропометриски параметри и други индикатори и нивната психофизичка активност. 
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Apstract 

  Deep and essential is the message that brings with itself the saying"Health comes 

through the mouth" because of the diet, the amount of consumed food and its quality the 

greatest wealth of the man depends a lot, and that's health. 

 It can be undermined by inadequate food consumption whether it is insufficient, poor 

and monotonous food or by excessive amount of unbalanced, monotonous, but also varied 

diet with qualitative and nutritional composition that does not comply with the needs and the 

physiological status of the individual . Obesity is a problem classified in more degrees of 

expression, it takes on epidemic proportions in the modern world. 

 It presents pathophysiological state and has negative implications on human health or 

a serious predisposition to other serious diseases.It also adversely affects the potential status 

of individuals with obesity, the summary effect is expressed as negative consequences for the 

individual and for the community where it exists. 

 Nutrition is a process that occurs at the moment of entering the food to the full 

utilization of nutrients by the body.The food that enters the body, among other things should 

fulfill three conditions: - be accompanied by enough quantity to provide the necessary energy 

for growth, renewal of cells and tissues and psycho-physical activity. 

- be diverse and complete and to contain all the necessary nutritional elements for providing а 

normal physiological body function as a whole. 

- From the health point of view to contribute to the preservation and improvement of human 

health or safe and quality food. 

 Inadequate foodconsumption in terms of the quality, diversity and quantity could lead 

to disruption of the physiological balance of the body and various pathological conditions 

expressed in the form of weakened immunity, reduced psycho-physical development of 

anemia, hormonal imbalances, reduced productivity, psychological imbalances etc. 
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 Also, excessive intake of unbalanced food but food with high calorific value traced to 

insufficient physical activity leads to a state of weight gain due to accumulation of fat in the 

entire organism, which worldwide, and especially in middle and high developed countries 

takes epidemic sizes. Obesity is not only aesthetic and psycho-social problem but it is also a 

major cause of other serious diseases in humans primarily cardiovascular, locomotor, 

metabolic endocrinological, diabetes and even cancer. 

 According to exact statistics 7-8% accouns for obesity.At the same time, lack of food 

and malnutrition are also significant social health problem especially in poor social status of 

people and vulnerable and sensitive populations such as children, pregnant women, nursing 

mothers and the elderly. 

In 2002 4.6% of all diseases in Europe according to findings of the World Health 

Organization were related to poor nutrition. 

It was as a result of deficiency of micro elements - trace elements in food - iron, iodine, zinc, 

vitamins A, B complex, etc.  

 But general malnutrition with necessary input all other necessary nutriaelements, 

protein, carbohydrates and fats leads to a process of starvation and thus predisposition to 

conditions and other diseases, reduced productivity, etc. with consequent implications for the 

socioeconomic point of the community. Although obesity may be secondary to a disease, 

obesity is primarily related to improper diet. 

 Most of the people who are facing this problem - obesity and some of them and the 

consequences of it, are looking for a way to get rid of excess weight. In addition, depending 

on their education, and the impact of marketing agencies (media), economic power, resorting 

to various methods and means of achieving that goal.But in most cases, especially 

whenpeople make the diet themselves down or under the treatment of unskilled persons, there 

are no real results and in some cases even some complications with their health. Thus came 

the motive of writing this master's thesis for continuous monitoring of individuals put on a 

diet for reduced calorie intake in relation to their needs. 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

ВОВЕД 

 При изборот на храна за задоволување на секојдневните нутритивни потреби 

треба пред се да се преферира здрава и безбедна храна.  

 Како здрава храна се подразазбираат прехрамбените производи кои осигуруваат 

неопходни нутриенти и енергија која го одржува растот здравјето и животот, а од друга 

страна го задоволува чувството на глад.  

 Тоа подразбира пред се свежа или малку преработена храна, храна богата со 

нутриенти потоа онаа храна која кога се конзумира го одржува правилниот психо – 

физички раст и развој, го оддржува нормалното одвивање на виталните функции во 

организмот, ги намалува болестите или превенира нивно настанување, ги помага 

турболентните состојби, го јакне имуниот систем на организмот, ја зајакнува и одржува 

психофизичката состојба и е прекурсор и промотор на долговечност во симбиоза со 

други позитивни фактори на човековата активност и животната средина.  

 Здравата исхрана не подразбира само правилен избор на здрава, безбедна и 

сигурна храна, иако тие се нераскинливо поврзани, туку тука спаѓа и правилниот начин 

на чување и одржување како и припрема на таа храна. Само на тој начин се обезбеува 

правилна и безбедна исхрана.  

 Небезбедната храна е причина за преку 200 заболувања од дијареа до 

канцер.Како пример заболувањата поврзани со дијареа годишно убиваат околу 2 

милиони луѓе ширум светот.  

 Демографскиот , културулошкиот и животниот развој, глобализацијата на 

трговијата, патувањата и миграциите, потоа стареењето на популациајта, промена во 

трендовите и навиките на потрошувачите вонредните ситуации, климатските промени 

и загадувањето на животната средина – сетоа тоа влијае врз начинот на исхрана а 

следствено на тоа и нејзиното влијание врз човековото здравје. Користењето и 

производството на органски производи добиваат на интензитет и актуелност. 
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 Причините за ова се позитивниот ефект од нивното консумирање  врз 

човековото здравје од една страна ,а од друга страна се елиминира употребата на 

системски пестициди со долготрајно дејство, кое неминовно позитивно  се одразува за 

поздрава животна средина. Истотака редуциран е и бројот на третирања со контактни 

средства за заштита при производство на земјоделски производи ,а се преферираат 

природни протективи во однос на хемиските.  

 Имено од метаанализа направена од Curlu yefert каде биле анализирани 343 

студии во врска со квантитативен и квалитативен состав на органската храна, 

произлегол заклучок дека органската храна има повеќе нутриенти и особено анти-

оксиданси. 

 Од Stemford студијата во која биле анализирани 237 студии за оваа проблематика 

произлегол како краен заклучок дека во органската храна има многу малку пестициди и 

бактерии кои се отпорни на антибиотици, а има повеќе витамини и минерали и има и 

повеќе нутриенти но нема премногу силни докази за тоа.   

 За еден производ да има сертификат или да биде означен како оргрански треба 

да исполнува предходно зададени услови и правила. 
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1. СОСТАВНИ КОМПОНЕНТИ НА ХРАНАТА  

 

1.1Јаглехидрати 

 Јаглехидратите, уште познати икако глициди или шеќери се органски 

соединенија чија што молекула е изградена од трите биогени елементи – 

јаглерод,водород и кислород. 

Имаат општа хемиска формула Cn(H2O)n. Тие се универзална и мошне битна состојка 

на сите живи организми. Карактеристично за јаглехидратите е што можат да се сврзат 

содруги органски материи и да градат комплекси -

со белковините градат гликобелковини,со липидите градат гликолипиди и слично). [1] 

 Во клетката, јаглехидратите се јавуваат како главен извор на енергија, а 

претставуваат и важен градбен материјал на клеточните структури и лесно можат да се 

складираат како резервни материи. Се среќаваат во два вида: 

• Прости (основни органски соединенија), каде спаѓаат моносахаридите и 

• Сложени (производни јаглехидрати), од кои оние со мала молекулска 

маса се олигосахариди, а тие со голема - полисахариди. 

 



 

 

Сл.1 (т

Класификација и особини на јаглехидратите

 

D-Глукоза,Фруктоза, 

пример за алдоза, пример за кетоза

претставена со Фишерова проекција

     

     

 

т.н “добри и лоши Јаглехидрати”) 

 

 

јаглехидратите 

 

кетоза. 

проекција.Кето групата е кислородот  

   поврзан со двојна врска

   вториот јаглероден
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 Јаглехидратите можат теориски да настанат од полихидроксилните алкохоли со 

блага оксидација. Доколку притоа се оксидира примарната алкохолна група, 

настануваат алдехид-алкохоли, а со оксидација на секундарните алкохолни групи се 

добиваат кетон-алкохоли. И во двата случаи настануваат карбонилна или оксо група. 

Алкохолите со алдехидна функција се викаат алдози, а оние со кето група се кетози.[1] 

 Најпрост јаглехидрат е гликолалдехид, кој настанува со оксидација на 

двохидроксилниот алкохол гликол. Гликолалдехидот има и јаглехидратна и алкохолна 

функција. Според ова, едно соединение можеме да го класифицираме како јаглехидрат 

доколку ги има двете наведени функции. Првите два јаглеродни атоми 

во молекулата на еден јаглехидрат мораат да бидат распоредени како на пример кај 

глукозата и фруктозата. 

 

 

 

 

Моносахариди, олигосахариди и полисахариди 

 

 Моносахаридите се прости јаглехидрати. Тие со хидролиза не се делат на 

попрости јаглехидрати. Претставуваат градбени единки на олиго и полисахаридите. 

 Олигосахаридите се јаглехидрати кои се изградени од најмногу шест молекули 

на моносахариди. Тие при хидролиза се делат на моносахаридите од кои се изградени. 

Ако меѓусебно се сврзат две молекули на моносахариди со издвојување 

на вода настанува дисахарид, ако се сврзат три молекули, настанува трисахарид итн. 

Од олигосахаридите најважни се дисахаридите (сахароза, малтоза, лактоза и други). 

 Јаглехидратите чии молекули се изградени од повеќе (над шест) моносахариди 

се викаат полисахариди. Најважни полисахариди се скроб, гликоген, целулоза и 

други.23% од човечкото тело се состои од јаглехидрати.[2] 

 

1.2 Аминокиселни  

 

 Аминокиселините се основни блокови од кои се состојат протеините. Нашата 

потреба за протеини всушност е потреба од аминокиселини. Тие содржат азот кој е 
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четврт по застапеност,елемент во телото.   Сите аминокиселини во 

нашиот организам се од групата Алфа, што значи дека имаат азот на првиот (алфа) 

јаглероден атом во молекулата. Азотниот атом има на себе прикачено водороден атом 

со што ја создава амино групата. Оттука е терминот “амино” во нивното именување. 

 Покрај неа, аминокиселините содржат и карбоксилна група, како кај масните 

киселини. Карбоксилната група е основа на карбоксилната киселина и од овој факт е 

превземена “киселина” во именувањето. Карбоксилната група е исто така прикачена на 

алфа (првиот) јаглероден атом. Се состои од атом на јаглерод, два атома на азот и атом 

на водород. 

 Амино и карбоксилната група прикачена на алфа јаглеродниот атом и даваат на 

молекулата асиметричност која ја накривува поларизираната светлина. Нашето тело 

може да ги искористи само аминокиселините кои ја ротираат светлината кон лево.[4] 

 Таквите аминокиселини ќе ги препознаете според дополнителното L пред 

нивното име. (Со исклучок на тауринот, GABA-та и глицинот кои не се ниту “L” ниту 

“D” вид и фенилаланинот кој може да се искористи и во двете форми). 

 Алфа аминокиселини има многу, но само 20 се пронајдени во човековите 

протеини. Некои протеини ја сочинуваат структуралната форма на организмот, додека 

други се ензими. Иако за животот се неопходни сите 20 аминокиселини, само 9 од нив 

се прехранбено есенцијални.Преостанатите 11 организмот може самиот да ги креира од 

есенцијалните 9. 

 Есенцијалните аминокиселини се хистидин, изолеуцин, леуцин, лизин, 

метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. 

 Иако хистидинот се вбројува во есенцијалните аминокиселини само кај 

новороденчињата, поновите истражувања покажуваат дека би можел да биде 

есенцијален и за возрасните. 

 Аргинин, орнитин, цистеин, цистин, таурин и тирозин се вбројуваат во 

неесенцијалните аминокиселини, но кај некои лица, поради болести или дигестивни 

дисфункции се сметаат за есенцијални. 
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 Недоволното консумирање на есенцијални аминокиселини ја зголемува 

телесната потреба за неесенцијалните аминокиселини. И едните и другите – 

есенцијални или неесенцијални, во телото се заслужни за производството на хормони, 

ензими,неуротрансмитери, антитела и транспортери на хранливи материи. [4] 

Опис на функциите на некои позначајни аминокиселини: 

Л-Аргинин.Есенцијална за мускулниот метаболизам. Тој е вистински превозник при 

транспортот и искористувањето на азотот. Истовремено е многу важна компонента за 

изградба и регенерација на ткивата. Во висока концентрација се наоѓа во кожата и во 

сврзните ткива, и помага во отстранување на амонијакот како дел на циклусот на 

уреата. 

BCAA. (аминокиселини со разгранети ланци, Л-Леуцин, Л-Валин и Л-Изолеуцин). 

Мускулното ткиво во голема мера е составено од ВСАА кое ја користи за производство 

на енергија и синтеза на протеини. Исто така вклучени се во метаболизмот на 

неуротрансмитерите, природни хемиски процеси во мозокот кои влијаат на 

расположението и на менталните функции. 

Л-Карнитин. Карнитинот е всушност дипептид – амино киселина составена од две 

други есенцијални аминокиселини, лизин и метионин. Л-карнитинот е важна за 

метаболизмот на мастите, особено во срцето и мускулните клетки. Неопходна е при 

транспортот на долги синџири на масни киселини во митохондриите каде киселините 

оксидираат и се согоруваат за производство на енергија. 

Л-Цистеин (L-Cistein). Аминокиселина со сулфур и со антиоксидативни својства. 

Важен е за синтеза на креатин, протеините кои се наоѓаат во кожата, косата и ноктите. 

Има важна улога во метаболизмот на енергијата и синтезата на масните киселини. 

Л-Глутаминска киселина. Таа е најзастапена аминокиселина во пченицата. 

Инволвирана е во метаболизмот на шеќерите и мастите. Има важна улога за нормално 

функционирање на мозокот, синтеза на ДНК, глутатион и останати аминокиселини. 

Помага при отстранувањето на амонијакот надвор од телото. 
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Л-Глутамин. Најважен извор на енергија за мозокот и целото тело. Го има во 

церебралниот кортекс и во други делови на мозокот. Концентрацијата на глутамин во 

крвта е од три до четири пати повисока од останатите аминокиселини. Телото го 

конвентира во глутаминска киселина. Докажано е дека има исклучително важна улога 

за правилно работење на имунолошкиот систем. [5] 

Л-Глутатион. Природен носител на сулфур, пептид составен од од три 

аминокиселини: глутаминска, цистеин и глицин. Дејствува како антиоксиданс и 

детоксикант, а учевствува при транспортот на аминокиселините преку страничните 

мембрани. 

Глицин. Природен антацид и засладувач, кој е вклучен во синтезата на ДНК, 

фосфолипидите и колагенот. Помага во складирање на гликозата за енергија преку 

подобрување на гликогенските депоа. 

Л-Хистидин. Иако идецата и возрасните можат да синтетизираат мали количини на 

хистидин во телото, поголемиот дел од него го внесуваме преку исхраната. Тој е 

формиран од хистидинота клетките го ослободуваат како имунолошки одговор. 

Значаен е за раст и поправка на ткивата. 

Л-Лизин. Важен е за раст, за регенерација на ткива и производство на хормони, 

ензими и антитела. Последните истражувања беа фокусирани на можната важна улога 

во борба против херпес вирусот. Во големи количини го има во мускулното ткиво. 

Л-Метионин. Уште една аминокиселина со сулфур и со антиоксидативни својства. 

Важен е за здрави нокти и кожа, за синтеза на таурин, л-цистеин, лецитин, л-кернитин 

и ендорфин. 

Л-Орнитин. Комбиниран со Л-Аргинин делува на хормонот за раст. Неопходен е за 

функциите на црниот дроб и имунолошкиот систем. 

DLPA (D, Л-Фенилаланин). Тој е комбинација на природна форма на фенилаланин (Л 

форма) и неговата рефлексија односно (Д-формата). ДЛ-Фенилаланин веројатно 

поседува единствена улога како блокатор на некои ензими на средниот нервен систем 
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кои вообичаено се задолжени за распаѓањето на природните, слични на морфиумот 

хормони наречени ендорфини и енкефалини. [5] 

Таурин. Едноставен сулфурен спој и една од најзастапените аминокиселини во телото. 

Има различни улоги за нормално функционирање на мозокот, срцето, очите, 

циркулаторниот систем и жолчната кеса. Во основа, неговата функција е во 

овозможувањето на протокот на јоните на натриум, калиум и магнезиум низ 

клеточните мембрани со стабилизирање на клеточниот електрицитет. За малите 

бебиња тауринот е есенцијален, бидејќи не можат самостојно да го синтетизираат. 

Л-Треонин. Важен за развој и стабилна функција на тироидната жлезда и 

имунолошкиот систем. Во комбинација со л-аспатичка киселина и л-метионин ја 

потпомага функцијата на јетрата. 

Л-Тирозин. Тој е составен дел на протеинските амино шеќери и амино липиди, кои 

пак имаат повеќекратни функции. Важен е за мозокот бидејќи е прекурсор за 

неуротрансмитерите – допамин, норепинефрин и епинефрин. Важен дел е и за некои 

пептиди, како што се енкефалините кои служат против мозочните болки. Исто така тој 

е прекурсор за хормоните налик тироидот и катеколестроген (соединенија кои се 

воедно естрогени и катеколамини) и истовремено е најзначаен за пигментацијата – 

меланин. [6] 

1.3 Белковини – Протеини  

 Белковините, или протеини ( грчки- protos- на прво место, најважен) се многу 

сложени органски соединенија составени од јаглерод, (C), водород (H), кислород (О) и 

азот (N), а некои од нив содржат и сулфур (S) и фосфор (P) и мали количества од други 

елементи. 

 Белковините се градбени материјали, затоа што влегуваат во составот на секоја 

клетка, на секое ткиво, хормон, ферменти за варење,антитела, хемоглобин и т.н. 

Нивната улога е огромна затоа што учествуваат во: 

-раст и развој 

-обновување на ткивото 

-зараснување на рани 

-заштита од инфекции и лекување 
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-репродуктивност 

-доење и сл. 

 

 
 

Сл.2Пирамида на исхрана – ( застапеност на намирниците во текот на денот од долу 

према горе)   
 

 Белковините сочинуваат 18% од целокупната телесна маса и по важност се 

наоѓаат веднаш по водата. Во организмот може да се користат и за црпење на енергија, 

така што во извесни услови, тие можат да ги надоместат енергетските потреби за 12-16 

%. 

 Под дејство на ферментите за варење белковините најпрво се претвораат во 

меѓупродукти наречени албумози и пептони, а потоа во своите основни 

состојки, амино- киселините.Познати се 26 амино-киселини  чие име потекнува од 

амино-групата (NH2) со која делуваат базно, и карбонска група (COOH)со која 

делуваат кисело.[7] 

 

  Ова нивно амфотерно (базно-кисело) својство е од извонредно значење за 

организмот во неговото одржување на т.н. ацидобазна рамнотежа, која е неопходна за 

нормално одвивање на животот. 

 Се ресорбираат во цревата, а нивното понатамошно разложување, посебно во 

црниот дроб, се одвива или како дезаминација или како декарбоксилација, при што 

крајни продукти се уреа, CO2 и вода. 
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Белковините во организмот се создаваат по ресорпцијата на амино-киселините со т.н. 

синтеза на белковини со пептидни врски, при што се создаваат огромни молекули со 

различна комбинација.[7] 

 

Основни карактеристики на белковините се: 

 

1. Хемиски состав – во хемискиот состав на белковините влегуваат следните елементи 

со тесно варијабилно количество;јаглерод 50 – 55 %,кислород 19 – 24%,азот 15 – 19 %, 

водрод 6,0 – 7,5%,сулфур 0,3 -  2,4% , фосфор 0,4 – 0,8%. 

 

 

 

 

 

 

  

                                Табела 1. Застапеост на елементите во протеини 

2. Под дејство на киселини, бази, протеолитички ензими, белковините со хидролиза се 

распаѓаат на аминокиселини. 

 

3. Под дејство на соли од тешки метали, неутрални соли и танин, белковините се 

таложат, а заедничко својство им е да не се растворуваат во органските растворувачи, 

алкохол, ацетон, хлороформ. 

 

4. Постојат специфично обоени реакции за идентификација на одделни аминокиселини 

кои се наоѓаат во белковините. 

 

5. Заедничка особина на белковините е во сличноста на структурата и големата 

молекулска маса. [8] 

 

 

 

 Денатурирањето со загревање се вика коагулација. Денатурацијата е 

секогашследена со дехидратација. Денатурирањето е можно да се изведе и сопромена 

Јаглерод (C) 50 – 55,0% 

Водород (H 6 – 7,5% 

Азот (N) 15 – 19,0% 

Кислород (O) 19 – 24,0% 

Сулфур (S) 0,3 – 2,4% 

Фосфор (P) 

 

0,4 – 0,8% 
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на моменталниот ацидитет (pH), при што може да настанат соли наденатурисаните 

белковини, како и киселини, протеини или алкални протеини,на зголемена 

температура, со дејство на незначајни количества на киселиниили бази. [7] 

 

 

Структура на белковините 

 

 

  Молекулата на белковините е доста сложено градена макромолекуларна 

структура во која разликуваме неколку степени на организациона структура: 

·          Примарната (првична) структура е најпроста и е претставена со полипептидната 

низа во која аминокиселините се линеарно подредени една зад друга, според строго 

определен распоред, број и вид. Меѓутоа, полипептидната низа не е праволиниска, а 

најчесто образува спирали, блиску поставени една до друга 

·          Секундарната (вторична) структура е претставена токму со претходно опишаната 

спирала, уште наречена и алфа спирала 

·          Терциерната (третична) структура настанува со повеќекратно спирализирање на 

алфа спиралата, при што се образува една топчеста формација. Оваа структура е 

карактеристична за глобуларните белковини, каков што е миоглобинот. 

·          Кватерната (четвртична) структура настанува со меѓусебно врзување на повеќе 

молекули со терциерна структура. Таква е молекулата на хемоглобинот, каде има 

четири полипептидни низи со кватерна структура. [8]  

 Ако секундарната и терциерната структура на белковината се измени со 

некои физички или хемиски дејства, тој се трансформира во неактивна форма, односно 

настанува денатурација на белковината. Белковините се разликуваат и по начинот и 

условите на денатурирањето. Некои белковини имаат способност под одредени услови 

да се ренатурираат, што е од огромно значење за нивната функција во организмот. 

 Според хемискиот состав се разликуваат прости и сложени белковини. 

Простите се изградени само од аминокиселини, додека сложените содржат и 

небелковинската компонента, наречена простетична група. 

 

Функции на белковините 
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 Секоја белковина има специфична функција, бидејќи практично нема процес во 

живите организми, кој не зависи од одредена белковина. Функциите можат да бидат 

најразлични, но формално може да се обединат во неколку групи: 

 

·      структурна функција - белковини вклучени во архитектурата на клетките, 

поддржуваат одредена форма и внатрешна организација. [9] 

 

·         регулаторна функција - тоа се сите белковински системи кои ги регулираат 

процесите во клетките - белковини од сигнални патишта, фактори 

на транскрипцијата итранслацијата, и иако споменати на крај,никако не по важност на 

последно место - хормоните. 

 

·          заштитна функција - белковини кои обезбедуваат чисто механички заштитни 

бариери. Кај вишите животински организми има специјални системи за заштита од 

одредени патогени ,антигени и страни тела и птогени инфекти – антителата. 

 

·          каталитичка функција - текот на скоро секоја хемиска реакција во организмот, се 

должи на одредена белковина, кој во овој случај се нарекува ензим. 

 

·          транспортна функција - тоа се белковини кои пренесуваат одредени молекули во 

мембраната или транспортираат материи на големи растојанија – кислород 

прнесувачките белковини,како хеомоглобинот,моглобинот и други.  . 

·     движечка функција - сите мускули кај животните, се всушност функција на 

соодветните белковини, како на пример актин и миозин. Често таквите белковини се 

означуваат како „молекулски мотори“. Учествуваат во секое движење - било на 

органела во рамките на клетката или на целиот организам во просторот. [9] 

Според хемискиот состав белковините ги делиме на: 

-прости белковини или протеини и 

-сложени белковини или протеиди 

Во прости белковини спаѓаат: 
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-албумини (овоалбумин од јајце, лакталбумин од млеко) 

-глобулини (овоглобулин, лактоглобулин, легумин од легуминоза и др) 

-глутелини (белковини од жито) 

-проламин или глијадин (зеин од пченка, хордеин од јачмен, глијадин од пченица) 

-хистони и протамини 

-протеиноиди (еластин од еластичното ткиво, кератин од кожа,влакна,нокти и колаген 

од рскавицата и коските) 

 

 

Во сложени белковини спаѓаат: 

-хромопротеиди, содржат пигмент (хемоглобин) 

-глокопротеиди, содржат јагленохидрати (муцини, мукоиди) 

-нуклеопротеиди, содржат нуклеинска киселина 

-фосфопротеиди, содржат фосфорна киселина (казеин од млеко и ововителин од 

жолчката на јајцето) 

Според потеклото, односно од природниот извор, белковините ги делиме на: 

-белковини од животинско потекло и 

-белковини од растително потекло. 

 Нивната биолошка вредност е различна, така на пример, белковините од 

животинско потекло имаат поголема биолошка вредност, т.е. нивниот коефициент на 

искористливост е поголем. 
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Биолошката вредност на белковините е најголема кај јајцата и млекото, а 

понатаму во месото, црниот дроб и рибите. 

Белковини од растително потекло наоѓаме: во мешунките (грашок, грав, леќа и 

соја), потоа во оревите, бадемите, лешниците, компир и друг зеленчук. 

 Биолошката вредност се зголемува со мешање на белоковините од животинско 

и растително потекло. Односот меѓу нив треба да биде 1:1 а најмалку 1/3 : 2/3. 

 Од целокупниот калориски внес, белковините треба да завземаат 10-

20%. Дневните потреби за белковините зависат од староста, физичката активност, 

разни физиолошки состојби (бременост, доење), како и разни состојби при болест 

(инфекции, повреди, изгоретини, крвавење и др.) [9] 

 На децата кои се во полн раст и развој белковините им се најпотребни. На 

доенчињата во првата година им се потребни 3-4 г на 1 кг телесна тежина, по првата 

година од 2,5 до 2 г, а на трудниците и доилките им се препорачува по 1,5 г белковини 

на 1 кг тежина. Кај возрасните обично важи правилото за внесување на 1-1,5 гр. 

белковини на 1 кг телесна тежина во зависност од нивната момбилност и видот на 

физичката активност со која воглавно се занимаваат.Кај одредени активности насочени 

самоволно кон зголемување на мускулната маса потребата од протеини се драстично 

поголема во однос на останатата популација. 

 

Сл.3 Храна со најголем извор на протеини – сл.5 
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1.4 Мастите во исхраната 

 Во денешно време многу се зборува за диети и за редукција на мастите во 

исхраната, дури во толкава мера што многу луѓе сметаат дека мастите треба сосем да 

се одбегнуваат зашто се лоши за нас. Секако, тоа не е правилноразмислување. 

Многу продукти содржат масти. Мастите го подобруваат  вкусот на храната што ја 

внесуваме и го забавуваат варењето на храната во стомакот, што го спречува прераното 

чувство на глад по јадење. 

 Мастите, покрај белковините и јаглеродните хидрати, се главни состојки на 

храната, со енергетска вредност од 9kcal  на 1 грам маст. 

 

Улога на мастите  

 Освен што ни даваат енергија, мастите се важни за апсорпција на витамините А, 

D, Е, K, како и на есенцијалните масни киселини што организмот не може сам да ги 

произведе. Исто така, мастите обезбедуваат нормално функционирање на организмот, 

учествуваат во изградбата и одржувањето на структурата на клетките, служат во 

синтезата на антителата и на некои хормони, служат како извор на топлина и го штитат 

телото од екстремни температури.Мастите влијаат на нивото на холестеролот во крвта. 

Важно е да се одржува нивото на „добриот“ холестерол, кој го отстранува вишокот 

холестерол од крвта и ткивата го враќаат во црниот дроб, како и да се намали нивото 

на „лошиот“ холестерол што се таложи на ѕидовите на артериите и со време може да 

предизвика артериосклероза и други болести на кардиоваскуларниот систем.[10] 

Физикални својства на мастите и нивното влијание врз здравјето 

 

 По својот состав мастите се естери на масни киселини и на алкохол глицерол, а 

на собна температура може да бидат во течна или во цврста агрегатна состојба. 

Заситените масти на собна температура се обично во крута агрегатна состојба, а се 

наоѓаат во производи од животинско потекло, како што  се путер, млеко, месо, како и 

во колачи. Заситените масни киселини го подигаат нивото на лошиот холестерол во 

крвта и поради тоа е потребно посебно да се внимава на нивното внесување. 
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 Преголемо внесување на заситени масни киселини и на трансмасни киселини го 

зголемува ризикот од болести на срцето и на крвните садови, т.е. артериосклероза, 

дијабетес, воспалителни процеси,обзитас и некои видови рак. 

 Моно и полизаситените масни киселини се во течна агрегатна состојба на собна 

температура. Тие го подигаат нивото на добриот холестерол во крвта, а го намалуваат 

нивото на лошиот холестерол. Најпознат извор на монозаситени масни киселини е 

маслото од маслинки и од репка. Кога зборуваме за полизаситени масни киселини, 

разликуваме омега 3 и омега 6 масни киселини. [10] 

 Омега 6 масните киселини  (линоленска и арахидонска) ги има во растителните 

масла, а омега 3 масните киселини (линолеинска) ги има во риба и во рибино масло. 

Тие се есенцијални, што значи дека мора да ги внесеме со храната, зашто организмот 

не може сам да ги синтетизира. 

 Трансмасните киселини, иако спаѓаат во групата  незаситените масни киселини, 

го подигаат нивото на лошиот холестерол во крвта, а истовремено го намалуваат 

нивото на добриот холестерол во крвта, па затоа е особено важно  да се внимава на 

нивното внесување.  

 Тие може во мало количество да се природно присутни во продуктите (млечни 

производи, месо), а настануваат и при процесот на хидрогенизација на растителните 

масла при производството на некои продукти. [10] 

Дневен внес на масти  

 

 Насоките за дневен внес на масти за здрав возрасен човек со просечна телесна 

тежина  налагаат вкупниот дневен внес да не преминува 70 g, а внесот на заситени 

масни киселини треба да се ограничи максимално на   20 g дневно. 

 Мастите во никој случај не смеат целосно да се исфрлат од исхраната, но тоа 

што треба да се направи е да се ограничи нивниот вкупен внес, со нагласување на 

заситените и на трансмасните киселини, а притоа да се направи место за внесување на 

монозаситени и на полизаситени масни киселини. [11] 
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Препораки  

 

1.Треба да се ограничи внесот на масти. Вкупниот внес на масти во исхраната на 
просечен возрасен човек не би требало да преминува 25-30% од дневниот енергетски 

внес. 

 

2. Храната треба да е  разновидн и умерено да се консумира.Хранливиот продукт  кој 
содржи масти во нешто поголем процентуален износ треба да се комбинира со 

производи и со други продукти пред се од растително потекло кој содржат растителни 

влакна. Рибата треба да е присатна минимум барем два пати неделно на нашата трпеза. 

 

3.Треба да се консумира храна што содржи монозаситени и полизаситени маснотии, а 
да се ограничи внесот на храна богата со заситени и со трансмасни киселини.  

 4.Атерогениот индекс како индикатор за количеството на масти во определен продукт 
треба да биде пресуден во однос на  квантитативната застапеност во програмите за 
исхрана,особено кај клиенти со одредени заболувања од страна на КВС. [11] 

 

 

 
 

Сл.4 Визуелен приказ на крвен сад – масни плаки наталожени на ѕидовите на крвниот 
сад 

 

1.5 Витамини  

 Витамините (латински: vita-живот; amin-амин, органско соединение со азот) 

се комплексни соединенија од различна хемиска природа кои се важни за нормалното 

биолошко функционирање на многу живи суштества. Поточно, тие во многу мали 
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количини се  потребни за растењето, нормалното функционирање на  клетките и 

ткивата и општо,за одржување на здравјето.    

 Растенијата и некои микроорганизми се способни сами да ги синтетизираат сите 

потребни витамини, додека луѓето и животните одредени витамини ги создаваат сами, 

а други мора да ги внесат преку исхраната. Витамините се делат на витамини 

растворливи во вода и витамини растворливи во масти. [12] 

 Витамините се среќаваат во две основни форми: активна (дејствуваат веднаш 

во организмот) и неактивна (за да дејствуваат, треба да се активираат). Повеќето 

витамини, животните ги внесуваат во активна форма, но има и такви, како витамините 

A и D кои се внесуваат во организмот во неактивна форма. Витамините во неактивна 

форма се означуваат како провитамини. Сите витамини растворливи во вода, освен 

витаминот C, влегуваат во структурата на одредени ензими како коензими. Делумниот 

недостиг на определен витамин во организмот се нарекува хиповитаминоза, додека 

целосниот недостиг-авитаминоза. Меѓутоа, и преголемата застапеност на одреден 

витамин во организмот е штетна, состојба означена како хипервитаминоза. При 

различните хипо, а- или хипервитаминози, доаѓа до различни нарушувања на 

организмот. 

 Вредноста да се јаде посебна храна за да се одржи здравјето била позната уште 

многу пред витамините да бидат идентификувани. Античките Египќани знаеле дека 

еден човек хранејќи се со црн дроб може да се излекува од ноќно слепило, болест за 

која сега се знае е предизвикана од недостиг на витамин А. Развојот на 

прекуокеанските патувања во текот на ренесансата, резултирал со подолги периоди без 

пристап на свежо овошје и зеленчук и голем дел од луѓето на бродовите се разболувале 

поради недостиг на витамини. 

 Во 1747 година, шкотскиот хирург Џејмс Линд открил дека овошјето од 

родот Citrus ја спречува појавата на скорбут,која се јавува како резултат на недостиг на 

вит. Ц, смртоносна болест, при која не доаѓа до правилно формирње на колаген, 

предизвикувајќи слабо заздравување на раните, краварење на непцата, а потоа и од 

дрги органи, тешка болка и смрт. 

 Во 1912 година полскиот биохемичар Казимир Функ изолирал комплекс на 

микронутриенти и предложил комплексот да биде наречен „витамин“. 
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 Во 1929 година, Фредерик Хопкинс и Кристијан Ајкман биле наградени со 

Нобелова награда за физиологија или медицина за откривањето на неколку витамини. 

 Во 1943 година, Едвард Адалберт Дојзи и Хенрик Дан биле наградени со 

Нобелова награда за физиологија или медицина за нивното откривање на витаминот 

К и неговата хемиска структура. [12]  

 

Сл.5 застапеност на витамините во одредени намирници 

 

 Витаминот А е важен за раст на клетките, особено за кожата, слузокожата и 

'рскавицата. Освен тоа, го подобрува видот, го јакне имунолошкиот систем и штити од 

рак.Дневни потреби од овој витамин: 0,8 милиграми кај жените и 1 милиграм кај 

мажите. Главни извори: морков, спанаќ, жолчка од јајце. 

 Витамин К е витамин растворлив во масти кој е потребен за изградба и 

одржување на силни коски. Витаминот К е неопходен за остеобластите (клетки кои ја 

градат коската), за активирање на остеокалцин (osteocalcin), протеин кој го врзува 

калциумот за коските. Исто така, тој може да го инхибира производството на 

остеобластите, клетки одговорни за разградување на коската. Витаминот К е исто така 

вклучен во коагулацијата на крвта. За повеќето здрави поединци лесно е да ја внесат 

препорачаната количина на витамин К со консумирање на храна богата со нутриенти. 

 Адекватен внес на витамин К е 120 µg дневно за мажи и 90 µg дневно за жени. 
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Дефицит на витамин К е многу редок и се јавува кога постои неспособност да се 

апсорбира овој витамин во цревата. На пример, дефицит на витамин К може да настане 

по продолжен третман со   антибиотици, кога бактериите во интестиналниот тракт се 

нарушени. Поединците со дефицит на витамин К обично имаат зголемена тенденција 

кон модринки или крварење. 

 Диететски извори на витамин К се: некои темно зелени лиснати зеленчуци (кељ, 

зелје, спанаќ, лисја од синап, листови од репка и прокељ) и одредени растителни масла 

(од соја, канола, семе од памук и маслиново). Една чаша варен кељ содржи повеќе од 

1000 µg витамин К. Една чаша варени брокули содржи околу 300 µg витамин К. 

 

 Витаминот D го создава самиот организам под дејство на сончевата светлина. 

Неопходен е за апсорпција на калциумот и фосфатите од цревата, а со самото тоа и за 

здравјето на коските и забите. Дневни потреби: 5 микрограми (15 минути дневно 

изложеност на сончева светлина или две жолчки дневно). Важни извори: рибино 

масло, масна морска риба (на пример лосос, скуша, харинга, сардина, туна), црн дроб, 

жолчки, млеко, млечни производи, спанаќ. [12] 

 Витаминот Е, исто така е важен антиоксиданс. Ги ублажува воспаленијата, го 

спречува запушувањето на крвните садови (штити од инфаркт), допринесува за здравје 

на кожата и штити од рак.  Дневни потреби: 12 милиграми за жени, 14 милиграми – 

мажи или вредносно прикажано -  најмалку една лажица пченични никулци. Важни 

извори: пченични никулци, житарки, јаткасто овошје.[12] 

 Витаминот Це важен антиоксидант (ги штити клетките и другите витамини од 

агресивните слободни радикали) и има речиси универзално дејство. Учествува во 

создавањето на врзивното ткиво и хормоните, во лечењето рани, уништувањето на 

токсините во црниот дроб и снабдувањето на организмот со кислород (ја потикнува 

апсорбцијата на железото кое го транспортира кислородот до клетките). Освен тоа, го 

јакне имунитетот и штити од рак. Дневни потреби: 100 милиграми (на пример о,2l сок 

од портокал). Важни извори: Шипинка, пиперка, брокула, киви, агруми.[12] 

 Витаминот Б е важен за многу процеси во организмот. На пример, го регулира 

добивањето енергија од јаглените хидрати, со што се овозможува преживувањето и 

функционирањето на клетките. Освен тоа важен е за пренесување на нервните дразби. 
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Дневни потреби; 1 милиграм за жени, 1,2 милиграми за мажи, на пример. најмалку 50 

семки од сончоглед. Важни извори; свинско месо, интегрални житарки, компир, 

грав.[12] 

Кога зборуваме за витамини Б, всушност зборуваме за Б комплексот. Тој ги вклучува 

следните витамини:[12] 

Б1 (тиамин). Значаен е за создавањето на енергија во телото. Влијае и врз работата на 

нервниот систем, срцето и другите мускули. 

Б2 (рибофлавин). Овој витамин е значаен за одржување на добар вид, создавање на 

црвени крвни зрнца, зачувување на силен имунолошки систем и нормално 

функционирање на нервниот систем. 

Б3 ( ниацин) е состојка на многу ензими во организмот и неопходен е за обновување 

на кожата, мускулите, нервите и наследниот материјал во клетките (ДНК). Освен тоа, 

го стимулира варењето, а неопходен е за добивање енергија во организмот. Дневни 

потреби: 13 милиграми кај жените, 16 милиграми кај мажите, на пр. најмалку 100 

грама говедско месо. Важни извори: црн дроб, буковка, квасец, кикирики, месо 

(особено говедско), риба, млеко, млечни прозводи, прозводи од интегрални житарки. 

Б5 (пантотенска киселина). Значаен е за одржување на здрава кожа, влијае врз 

работата на нервниот систем и помага при стрес. 

Б6 (пиридоксин). Помага при разградувањето на протеините и го одржува здравјето 

на нервниот систем. 

Б7 (биотин). Помага за нормализирање на нивото на шеќер кај дијабетичарите. Ги 

зацврстува ноктите и ја одржува косата здрава. 

Б9 (фолна киселина). Помага при стрес и малаксаност. Учествува во создавањето на 

ДНК и ја подобрува крвта. 

Б12 (кобаламин). Го зголемува апетитот и помага во превенцијата од анемија. 

 Секој од споменатите витамини има своја уникатна, биолошка улога во 

организмот. Но, како група овие витамини имаат многу заедничко. Тие во телото 

дејствуваат заедно, како комплекс и многу од нив се застапени во една и иста храна. 
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 Витамините Б се искористуваат скоро во секој дел на телото како коензими 

(клучни компоненти на ензимите). Тие се особено важни за одржување на здрави 

нерви, кожа, коса, очи, џигер и уста. Исто така го помагаат и согорувањето на 

јаглените хидрати, со што се создава глукоза. Тоа му дава енергија на организмот. 

 Различните истражувања пронаоѓаат нови и нови функции на витамините Б. 

Така, докажано е дека Б комплексот има огромна улога за нормално функционирање на 

нервниот систем. Експертите сметаат дека внесувањето на поголеми количества 

витамини Б помагаат во лекувањето на полесни форми на депресија, анксиозност, 

раздразливост и слабо паметење. Голем број на доктори користат поголеми од 

препорачаните дози на Б комплекс за успешно лекување на шизофренија и други 

психички растројства. 

Преглед на витамините и нивното дејство [12] 

Табела.2. Витамини – застапеност на витамините во исхраната и нивното дејство врз 
човековото здравје  

Витами

ни 

Значење и во што се 

раствора 

Дефицит и 

авитаминози 

Хиповитам

инози 
Природни извори 

B1 (тиам
ин) 

Водорастворлив. Метабол
изам на јаглехидрати 

Парализа и атро
фија на мускули
те 

Бери-

бери (полин
еуритис) 

Месо, црн 

дроб, јајца, лушпи 

од жито, 

мешунки, орев и 

др. 

B2 (рибо
флавин) 

Водорастворлив. Коензим 

FMN (флавин-

мононуклеотид), FAD 

(флавин-аденин-

динуклеотид) 

Воспаление во 

аглите на устата 

Дерматитис,
 снежно 

слепило 

Млеко, јајце, риба, 
внатрешни органи,

 спанаќ, грашак и 

др. 

PP (нија
цин) 

Водорастворлив. Коензим 

NAD (никотинамид 

аденин динуклеотид) и 

NADP (никотинамид 

аденин динуклеотид 

фосфат) 

Застој 
во растот и 

во развитокот н
а ЦНС 

Пелагра 

Месо, црн 

дроб, компир, квас
ец и др. 

B6 (пири
доксин) 

Водорастворлив. 

Метаболизам 

на аминокиселини 

Ретко Ретко 

Мешунки, житни 

и градинарски раст
енија, јајца, црн 

дроб, млеко и др. 

Пантоте
нска 

киселин

Водорастворлив. Коензим 

А, метаболизам 

на глукоза и масни 

Ретко 
Burning foot 

синдром  

Не се среќава 
слободна 
во природата 
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а 
киселини 

Фолна 

киселин
а 

Водорастворлив. 

Метаболизам 

на нуклеински и 

аминокиселини 

Недиференцира
ни 

(големи) еритро
цити, 

вртоглавица, 
исцрпеност 

Мегалоблас
тна анемија 

Во темно-зелени 

делови на 
растенијата, месо, 

ја синтетизираат м
икроорганизми 

В12 (коб
аламин) 

Водорастворлив. 

Создавање и созревање на 
еритроцити, метаболизам 

на аминокиселини, синтеза 
на масти и гликоген 

Вртоглавица, 
физичка 
слабост, 
намалена 
вредност 
на хемоглобин 

Пернициозн
а анемија 

Месо, пилешко, 

риба, жолток од 

јајце, црн дроб 

С (аскор
бинска 
киселин
а) 

 

 

 

 

Водорастворлив. 

Структурна улога 
во коските, забите,формир
ање на колаген, 

метаболизам на шеќери 

Крвавење 
на непцата, 
пукање 
на крвни 

садови (модрин
ки) 

Скорбут 

Во сите 
свежи овошки, зел
енчук, особено 

во пиперките, шип
ките, доматите и 

др. 

А (ретин
ол) 

Масторастворлив. Синтеза 
на родопсин, формирање 

на коски, 

заби, епителизација 

Воспалителни 

процеси на 
слузокожата 
и рожницата на 
окото 

Кокошкино 

слепило, ксе
рофталмија 

Се формира 
од каротинот во 

темножолтиот и 

зелен лиснат 
зеленчук, жолток 

од јајце, риба, црн 

дроб 

D2, D3 се 
добиваа
т со UV 

зрачење 
од 

провита
мини 

Масторастворливи. 

Поттикнуваат растење на 

коските, минерализација и 

апсорпција на Са++ 

Меки, 

еластични 

коски, губење 
на апетит, застој 
во растот и 

развојот 

Рахитис  

Во црн 

дроб, морски плод
ови, риба, жолток 

од јајце, рибино 

масло 

К (фило
хинон) 

Масторастворлив. Фактор 

на коагулацијата, 
транспорт 
на електрони при синтеза 
на АТР 

Спречува 
крвавење 

Хеморагија 

Најмногу се 
создава 
од бактериите на д
ебелото црево. Се 
содржи 

во карфиол, лиснат 
зеленчук и др. 
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Дали и кога треба да се внесуваат витамини и минерали како додатоци на 

исхраната? 

  Повеќето доктори во минатото верувале дека поголемиот дел од луѓето преку 

исхраната ги внесуваат неопходните витамини и минерали. Факт е дека во современиот 

начин на живот тоа не е така. Денешниот начин на преработка и производство на 

храна, индустриската загаденост на средината и стресниот начин на живеење најчесто 

се предуслови за потребата од земање на додатни количини на витамини. Сите 

витамини и олигоелементи треба да се земаат во текот на оброкот или веднаш по 

јадење, бидејќи на тој начин значително се зголемува степенот на апсорпција. 

Витамините растворливи во масти (A, D, E, и K) треба да се земаат со масна 

храна.Сепак добро избалансирана од квалитативен и кавантитативен аспект исхрана, 

пред се изработена од дипломиран нутриционист, во секој случај и во потполност при 

целосно придржување на клиентот или популацијата воопшто сосигурност може да го 

задоволи во целост витаминско минералниот статус на организмот.[12] 

Кога и колку се потребни додатни витамини и минерали? 

  Мултивитаминскитедодатоци  помогаат доколку не се јадеразновидна храна 
како што е овошје, зеленчук, месо, риба итн. Исто така може да помогнат и на 
вегетаријанци кои не јадат животински производи, бремени жени или жени кои се 
обидуваат да забременат, жени кои дојат, лица со заболувања на органите за варење и 

други. Додатоците со витамини и минерали имаат препорачани дневни дози кои му се 
потребни на организмот. Постои минимум кој му е потребен на организмот и 

максимум кој не смее да биде надминат. Витамините и другите додатоци во никој 
случај не се форма или облик за замена на здрава исхрана. Добро балансирана исхрана 
и додатни витамини и минерали помагаат да сепостигне и одржи здрав начин на живот. 
Прекумерната употреба на витамински и минерални додатоци во исхраната кај лица 
кои немаат недостаток може да има штетни ефекти. Заради тоа, на конзумирањето на 
витамински и минерални додатоци треба сепак да се гледа внимателно и да е под 

стручен надзор. [12] 

3.6 Минерали  

 Минералите се неоргански хемиски елементи, има 103, а 80 од нив се наоѓаат во 

нашето тело. Минералите сочинуваат 4,5% од телесната тежина на нашето тело, а 

повеќето од нив се наоѓаат во коските. Телото само по себе не може да ги создаде и 

мораме да ги внесуваме преку храна, вода и лекови. Минералите се од суштинско 

значење за градење на ензими, хормони, хемоглобин, структурни протеини, витамини, 
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а преку нив и да влијаат во речиси сите делови на човековото тело. Секој минерал има 

специфична функција и тие се меѓусебно поврзани.[13]. Листата на есенцијални 

минерали не е конечна. За поголемиот дел од есенцијални минерали се препорачува 

доза (RDA). Употребата на минерали добива се поголемо значење во превенција и 

терапија исто како и витамините, а се препорачува пред користење на истите да се 

консултира доктор или фармацевт.Меѓу состојките на храната, минералите завземаат 

посебно место. Тие се важни елементи на сите клетки, неоходни за стварањето на крвта 

и коските, како и за одржување на здравјето на нервниот и ендокриниот систем. 

Минералите мораме да ги внесуваме со храната, водата или со додатоци во исхраната. 

Секој минерал има своја функција и значење. 

 Минералите, според тоа колку му се потребни на организмот и во која количина 

се наоѓаат во него, се поделени на: 

Макроелементи: Тоа се оние минерали кои му требаат на организмот во количина 

поголема од 100 mg, а тоа се; калицум, магнезиум, калиум, фосфор, натриум, хлор, и 

сулфур. 

Микроелементи: Тоа се минерали кои му требаат на организмот во помали количини, 

а тоа се. цинк, манган, железо, флуор, бакар и јод. 

Елементи во трагови: селен, бор, хром, силициум, молибден и кобалт. 

 Минералите се од суштинско значење за градење на ензими, хормони, 

хемоглобин, структурни протеини, витамини, а преку нив и ввлијаат во речиси сите 

делови на човековото тело.[13] 

Железо (Fe) 

Железото е еден од најважните минерали во телото на човекот. Со избалансирана 

исхрана во организмот консумираме 10-30мг железо на ден. Како природен извор, 

железото може да се најде во: говедско, пилешко, телешко, туна, остриги, соја, семки 

од тиква, овес, грашок, семе од коприва, телешка слезина,телешки џигер итн.                      

Недостатокот на железо е многу честа појава, а се верува дека 30% од жените имаат 

недостаток на железо. Причините за феродефицитарната анемија можат да бидат: 

неадекватна исхрана, намалена апсорпција поради заболувања на дигестивниот систем, 

загуба на крв, посебни услови, како што се бременоста, детската возраст  
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адолесценција, репродуктивниот период итн.    Препорачаната дневна доза за здрава 

жена (RDA) е 10мг железо, а за мажи е 15мг. [13] 

 

Сл.6 Застапеност на железото во исхраната  

Kалциум (Ca) 

Природни извори на калциум се млеко, јогурт, сирење, овес, броколи, бадеми, спанаќ, 

соја, ореви, суви сливи. Преку правилна исхрана внесуваме околу 800мг калциум на 

ден.Калциумот е најзастапен минерал во човечкото тело. Тој учествува во многу 

витални процеси,а е од суштинско значење за коскената осификација, нормални 

мускулни контракции, учествува во регулацијата на пропустливост на клеточната 

мембрана. Многу чест случај е недостатокот на калциум. Зголемениот внес на калциум 

е од голема важност, поготово во време на раст и развој, но и во доцните години од 

животот. Препорачаната дневна доза (RDA) за здрави луѓе е 800мг.[14] 

 

Сл.7 застапеност на калциумот во хранта  
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Магнезиум (Mg) 

 Преку правилна исхрана дневно внесуваме околу 300мг на магнезиум. 

Природни извори на магнезиум се соја, кикирики, лиснато зелен зеленчук, семиња, 

ореви, банани, овес, авокадо, компир во лушпа, кафеав ориз. 

Во човечкото тело е повеќе од половината од магнезиумот е присутен во коските. Тоа е 

важен минерал, бидејќи учествува во повеќе од 300 ензимски системи во телото. 

Препорачаната дневна доза на магнезиум за здраво женско лице е 320мг и 420мг за 

мажи.[14] 

 

Сл.8 Застапеност на магнезиумот во храната  

 

Цинк (Zn) 

 Преку балансирана исхрана дневно внесуваме 8,6мг-14мг цинк. По природен 

пат цинкот можеме да го конзумираме преку: остриги, говедско месо, рак, мисирка, 

туна, пивски квасец, соја, семки од тиква, сирење, грашок. 

Цинкот е присутен во сите органи, а повеќето од тоа се наоѓа во црвените крвни зрнца, 

коските, мускулите, црниот дроб и простатата. Цинкот е влкучен во растот и делба на 

клетките, имунолошкиот систем, репродукција. Препорачаната дневна доза за жените е 

12мг, а за мажите 15мг цинк. [13] 

Nатриум (Na) 

 Натриумот главно се внесува преку сол, од прилика внесуваме 4г-12г натриум 

дневно. Храната која ја конзумираме најчесто има многу сол, особено преработената, 

конзервираната, пушената, рибата, алгите и други видови морска храна. Натриум е 

исклучително важен за регулирање на киселинско-базната рамнотежа и заедно со 
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калциумот и калиум ја одржува функцијата на нервните и мускулни клетки. 

Препорачаната дневна доза според СЗО (Светска здравствена организација) е 3,9г на 

сол за здрави возрасни.[14] 

Калиум (K) 

 Калиумот е широко присутен во храната, особено во овошјето и зеленчукот. 

Природни извори се суви кајсии, авокадо, компири, грав, домати, банани, брокула, 

портокал. Во телото калиумот воглавно се наоѓа во клетките. Има голема улога во 

преносот на нервните импулси, мускулната контракција и за одржување на нормален 

крвен притисок. Недостатокот на калиум често се јавува како пропратен ефект на 

земање на диуретици, а симптомите се: гадење, анорексија, апатијата, поспаност и 

раздразливост. Препорачаната дневна доза (RDA) на здрави возрасни лица е 2.000мг 

калиум на ден.[13] 

Селен (Se)Природни извори се: школки, овес, семки од сончоглед, кафеав ориз, јачмен, 

сок од портокал, кокос, лук, свинска маст.Селенот го стимулира метаболизмот и го 

штити телото од штетните ефекти на слободните радикали. Тоа влијае на 

имунолошкиот систем на организмот.Преголема доза на селен може да предизвика 

токсичност, и границите помеѓу терапевтски и токсични доза е многу ниска.

 Препорачаната дневна доза (RDA) е 55мг.[13] 

 
Сл.9 Застапеност на селенот во исхраната  

Јод (J) 

 По природен пат јодот се најмногу се наоѓа во морски алги, 

харинга,школки,сардини.. 

Во телото во најголем дел се наоѓа во тироидната жлезда. Јодот е дел од тироидните 

хормони, кои се од суштинско значење за клеточниот метаболизам и раст на многу 
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органи - посебно на мозокот.Многу познато е и локалното делување на јодот кое се 

заснова на неговата реактивност и антибактериско дејство, па затоа се користи и како 

средство за дезинфекција и антисептик. [14] 

1.7 Диетални влака  

 Прехранбените влакна несомнено се хранлива материја за која најмногу се 

зборува во контекст на поттикнување на здравјето и на превенцијата од болест. 

Поттикнувањето на здравјето на дигестивниот систем, одржување на нормалното ниво 

на холестерол и овозможување на чувство на ситост се само некои од многубројните 

благодети коишто ги нудат прехрамбените влакна.Прехранбените рафинирани 

продукти не содржат влакна и поради тоа лицата коишто се хранат според просечниот 

американски начин на исхрана не го внесуваат препорачаното количество со коешто се 

поттикнува оптималното здравје и лекување на болести. Интегралните – нерафинирани 

продукти од растително потекло се природни, богати со влакна, и тоа е уште еден 

начин на којшто најздравите продукти помагаат да се зачува сопственото здравје.  

 Луѓето кои јаделе храна богата со диетални влакна го намалиле ризикот од 

болести на срцето,  дијабетесот тип 2, а и ризикот од смрт бил помал отколку кај оние 

кои јаделе храна сиромашна со диетални влакна. Најголемо влијание на здравјето 

имале диетални влакна добиени од житарки. 

Прехранбени - диетални влакна 

 

 Прехранбени или диетални влакна спаѓаат во групата на сложени јаглехидрати 

или полисахариди. Основна карактеристика на влакната е дека ензимите неможат да ги 

разградуваат, но затоа бактериите присутни во дебелото црево можат да ги 

ферментираат некои видови на влакна. 

 Тие не ги апсорбираат витамините и микроелементите, а со тоа не го 

намалуваат нивното делување, а присуството на антиоксиданси во исхраната, на 

пример витамините Е, С и бетакаротин всушност го зголемува степенот на нивното 

делување. Тие не претставуваат извор на енергија. Не содржат витамини, минерали или 

некои други хранливи материи. Тешко сварливи се, па дури и потполно несварливи 
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материи, но и покрај тоа гарантираат добро варење на храната, го шитат организмот од 

заболувања и помагаат во намалување на телесната тежина. [15] 

 Според National Academy of Sciences Institute of Medicine во 2002 година 

објавени се вредностите за соодветно внесување ( СВ ) прехрамбени влакна. Дневните 

потреби од диететски влакна се разликуваат во однос на полот и возраста [54] : 

1 - 3 години: 19 грама 

4 - 8 години: 25 грама 

Момчиња  9 - 19 години: 31 грам 

Мажи 14 - 50 години: 38 грама 

Мажи на 51 година и повеќе: 30 грама 

Девојчиња 9 - 13 години: 26 грама 

Девојки 14 - 18 години: 26 грама 

Жени 19 - 50 години: 25 грама 

Жени на 51 години и повеќе: 21 грам 

Бремени жени: 28 грама 

Доилки: 29 грама 

 

 FDA одреди референтна вредност за декларирање на прехранбени влакна која 

изнесува над 25 грама. Ова е процентот за дневно внесување прехранбени влакна 

којшто може да се појави на декларациите. National Academy of Sciences Institute of 

Medicine сеуште не го утврди највисокото подносливо дневно внесување ( ПВ ) за 

прехрамбени влакна. Се препорачува да се внесува 14 грама влакна на секои 1000 

калории. Доколку се конзумираат повеќе протеини или ако се применува протеинска 

диета, тогаш количината на влакна треба да биде зголемена за да се избегнат 

евентуални проблеми со варењето. [16] 

 Ако е потребно да се конзумираат повеќе влакна тогаш треба да се зголеми 

внесот на житарици и јаткасти плодови ( за зголемување на нерастворливите влакна ), 

додека гравот и оризот се одлични извори на растворливи влакна. Доволно е да се 

зголеми внесот на диетални влакна само на 30% за да се започне со нормализирање на 

тежината, главно затоа што влакнаат даваат чувство на заситеност. 
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Симптоми од недостиг на прехранбени влакна 

 Со недоволно џвакање се губи користа којашто ја нудат влакната. Потребно е 

растворливите влакна дополнително да се џвакаат, за да можат да учествуваат во 

биохемиските процеси. Не постои никаква издвоена, идентификувана болест која би 

била последица на недостигот предизвикан од намалено внесување на прехранбени 

влакна. Но, истражувањата јасно покажуваат дека намаленото внесување ( помалку од 

20 гр на ден ) со текот на годините може да се манифестира со појава на голем број 

здравствени проблеми, како што се хемороиди, рак на дебело црево, дебелина, 

зголемено количество на холестерол, опситација.[15] 

Конзумирање на преголемо количество на прехранбени влакна 

Внесувањето повеќе од 50гр влакна на ден кај чувствителните лица може да 

предизвика цревни опструкции. Но, кај поголемиот дел од лицата ова количество 

попрво би ја подобрила, отколу загрозила работата на цревата. Прекумереното 

внесување на влакна, може да ја наруши рамнотежата на течности во телото, што може 

да доведе до дехидрираност. Поради тоа на лицата на коишто одлучиле двојно или 

тројно да го зголемат внесувањето на влакна, им се советува истовремено двојно, 

односно тројно да го зголемат и внесувањето на вода. Уште подобро е внесувањето на 

влакнада се зголемува постепено, со што на телото му се нуди можност да се 

прилагоди. Прекумерното внесување на растворливи влакна, карактеристично за текот 

на земање на суплементи ( додатоци ), може да резултира со недостиг од минерали, без 

разлика дали се намалува апсорцијата на минерали или пак тие прекумерно се 

излачуваат од телото.[16] 

 

Сл.10Бенефити од конзумирање на свежа храна богата со диетални влакна 
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Извори на диетални влакна 

 

Извор на диетални влакна се било кои видови на свежо овошје и зеленчук , ореви, но 

насеопфатни се влакната од црницата. Сите мешункасти растенија ги содржат двата 
вида на влакна. Тие го стимулираат прочистувањето на системот за варење, а 
„странични ефекти“ се чиста кожа, убав тен и намалена тежина. 

 

Сл 11. храна со најголем % на диетлани влакна 

Продукт 

Содржина 

на влакна 

g/100 g 

Продукт 

Содржина 

на влакна 

g/100 g 

Грашок 5,0 Круша 2,4 

Зелка 2,0 Киви 3,8 

Црвена 

зелка 
4,2 Суви кајсии 7,8 

Боранија  3,1 Кајсии 2,1 

Морков 5,7 Суво јаболко 14,9 

Кромид 5,7 Свежо јаболко 

со лушпа 
2,7 

Варено 

цвекло 

3,0 Портокали 2,2 

Домати 1,4 Суво грозје 9,6 

Спанаќ 4,1 Свежо грозје 2,2 

Ореви  4,0 Црн леб 4,5 

Бадеми 11,2 Овес (цело 

зрно) 

9,75 

  Пченка 7,39 

  Пченични 

трици 

43,0 
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Млекото, месото и јајцата не содржат прехранбени влакна. Видот на храната 
може и не мора да влијае на содржината на влакната. Конзервираното и замрзнато 

овошје и зеленчук содржат скоро исто количество на влакна како и свежото. 

Останатите видови на процесирање може да го редуцираат количеството. Сушењето и 

гмечењето ја уништува способноста на влакната да ја задржуваат водата. Кога се 
отстрануваат семките и лушпите исто така се редуцира содржината на влакната. [15] 

Овошје и зеленчук 

Свежото овошје, посебно јаболка и круши треба да се јадат со лушпата, бидејќи таму 

се наоѓа најголем удел на влакна ( околу 30% или повеќе ). Јаболката со лушпа и 

бананата имаат најмногу влакна, а потоа се крушите и портокалите. Белата кожичка на 
портокалот која се наоѓа под лушпата содржи најмногу влакна. Сувото овошје исто 

така содржи големо количество на растителни влакна, а најмногу содржат сувите 
сливи. Од зеленчукот, грашок, грав, моркови, компири, брокула и пченка содржат 
најмногу растителни влакна. [16] 

Житарици 

Житариците претставуваат важен извор на влакна. Се препорачува редовно 

конзумирање на интегрални житарици како што се цели зрна на ’рж, овес, пченка, но 

  ’Ржан леб 8,0 

Табела 3:застапеност на диетални влакна во продукти 
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не бел леб. Потврдено е дека овесните снегулки се со најдобра квалитет и содржат 
лесно сварливи влакна, затоа се препорачува наутро да се јаде интегрален леб. 

3.1  Десет видови на храна ( производи ) кои содржат најголемо количество на 

влакна 

житни растенија ( пченка, пченица, ориз, овес ) 

 Содржат најголем процент на растителни влакна и на витамин В6 и магнезиум. 

Сурова пченка содржи 85,6гр ( 290% DV ) на 100гр, 60гр     ( 240% DV ) по чаша и 

3,75гр ( 15% DV ) во супена лажица. Ориз и пченица содржат 25гр ( 99% DV ) по чаша 

и 1,6гр ( 6,2% DV ) во супена лажица. Овесот содржи 14,5гр ( 58% DV ) по чаша и 0,9гр          

( 3,6% DV ) во супена лажица. 

сушени растенија, зачини, пиперки 

 Содржат витамини и минерали, и можат да се додадат во различни видови на 

јадења како додатоци. Мелениот цимет содржи најмногу влакна 53,1гр ( 212% DV ) на 

100гр, и 4,2гр ( 17% DV ) во супена лажица. Црн бибер содржи 1,6гр ( 6% DV ) во 

супена лажица. 

какао во прав и темно чоколадо ( црно чоколадо ) 

 Претставува извор на железо и калиум и се повеќе се користи. Какакото во прав 

содржи 33,2гр ( 133% DV ) на 100гр, 28,6гр ( 114% DV ) по чаша и 1,7гр ( 7% DV ) во 

супена лажица. Темното чоколадо содржи 16,6гр ( 66% DV ) на 100гр. 

семиња ( лен, сусам ) 

 Тие се одличен извор на масла и диетални влакна. Семето на лен содржи 27,3гр 

(109%DV), 2,7гр (11 % DV ) во супена лажица. Сусамот содржи 14гр ( 56% DV ) на 

100гр. Путер од сусам содржи 9,3гр ( 37% DV ) на 100гр, 1,4гр ( 6% DV ) во супена 

лажица.   

Dry Roasted Soybeans (Edamame) 

 

 Содржи 17,1гр ( 71% DV ) на 100гр, 30,4гр ( 122% DV ) по чаша и 1,9гр ( 10 % 

DV ) во супена лажица. Варена пченка содржи 5,2гр ( 21% DV ) на 100гр, 8,1гр ( 32% 

DV ) по чаша. 

суви домати ( сушени на сонце ) 

 Содржат железо и калиум. 100гр суви домати на сонце обезбедуваат 12,3гр ( 

49% DV ) на 100гр, 6,6гр ( 26% DV ) по чаша и 0,02гр ( 1% DV ) во супена лажица. 
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апетисани ( бадеми, ’фстаци, ореви ) 

 Бадемите содржи 12,2гр ( 49% DV ) на 100гр, 17,4гр ( 70% DV ) по чаша. 

Оревите содржи 9,5гр ( 38% DV ) по чаша. 

семки од сончоглед 

Содржат витам Е, В1, В6, железо, магнезиум, манган, селен, калиум, бакар, протеини. 

Семките содржат 10,6гр ( 42% DV ) на 100гр, 14,3гр      ( 57% DV ) по чаша. 

грав ( Navy, White, French, Kidney ) 

Navy гравот содржи 10,5гр ( 42% DV ) на 100гр, 19,1гр ( 76% DV ) по чаша, а Kidney 

гравот содржи 38,7гр ( 13% DV ) по чаша. 

Granadilla овошје 

Претставува тропско овошје кое станува популарно. Содржи 10,4гр ( 42% DV ) на 

100гр, 24,5гр ( 98% DV ) по чаша и 1,9гр ( 8% DV ) по плод. 

 

 

ПОДЕЛБА НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ВЛАКНА 

 

 Американското диететско здружение ги опишува влакната како сложени 

јаглехидрати кои човечкото тело не може да ги вари или апсорбира.  

 

Основна поделба на прехранбени влакна според растворливоста: 

 

 Растворливи влакна: гуми и лепила – структурни влакна во растенијата, 

пектин – полисахарид кој формира гел, што го штити целиот дигестивен тракт од 

апсорција на различни супстанции ( пр. се спречува апсорција на холестерол, има улога 

во превенција на кардиоваскуларни болести ), на овошјето му даваат форма и 

структура, некои хемицелулози. Овој вид на влакна е присутен кај овошје и зеленчук, 

како што се сливите, брокула, ориз, зрнести растенија, грав, овес, ореви.  [16] 
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 Нерастворливи влакна: целулоза – структурна компонента на растителните 

клеточни мембрани, лигнин, присутни во дрвенестите делови на зеленчукот, некои 

хемицелулози – главна структурна компонента на влакната во житариците, изградени 

од различни моносахариди. Карактеристично за нив е дека влегуваат и излегуваат од 

трактот непроменети. Може да ја апсорбираат водата, го заштитуваат телото од 

задржување на токсични материи и од болести. Присутни се во морков, трици, смокви, 

поголем дел во зеленчук. Околу 2/3 од вкупните влакна во храната се нерастворливи 

влакна.[15].  

 Поголемиот дел од интегралните продукти ги содржат и двата вида, но во 

различен сооднос. Медицинските и нутриционистичките професионални лица 

предложија класификацијата на прехранбените влакна на растворливи и нерастворливи 

да се замени со класификација на вискозни и фермеабилни влакна. Тие тврдат дека 

првобитните имиња не го опишуваат соодветното физиолошко дејство на различните 

типови од овие влакна.Освен поделба на прехранбени влакна според растворливоста, 

се делат и според начинот на делување на човечкиот организам, начинот на варење и 

апсорција на хранливи материи, според хемискиот состав.  

 

 

 

 Поделба врз основа на физиолошките особини 

 Светската здравствена организација ( WHO ) и Светската организација за храна 

и земјоделство ( FAO ), т.н експертна група за јаглехидрати ги класифицира влакната 

според физиолошките својства. Според оваа класификација влакната кои се 

разградуваат и апсорбираат во тенкото црево и влијаат на зголемување на нивото на 

гликоза во крвта, се нарекуваат “гликохемиски јаглехидрати”, а “негликохемиски 

јаглехидрати” се оние кои не хидролизираат во танкото црево и не влијаат на 

зголемување на гликозата во крвта.[15] 

Влакната се делат и на следните категории:  

� целулозни влакна,  
� хемицелулозни влакна,  
� полифруктани,  

� гуми, 

� растителни смоли,  
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� пектини,  

� лигнини, 

� резистентен скроб - трета генерација на диеталните влкна. 

 

СТРУКТУРА НА ДИЕТАЛНИ ВЛАКНА 

 Нерастворливи влакна 

 Целулоза – претставува структурен елемент на клеточните ѕидови на 

растенијата и е една од компонентите на нерастворливите прехранбени влакна. Според 

хемискиот состав таа е полиглукан со различна должина, на ланците каде молекулите 

на глукозата се поврзани со β-1,4 гликозидна врска и не го разградуваат ензимите во 

човечкиот дигестивен тракт. Макромолекулите се линерани и не образуваат спирални 

форми, туку фибрили и кристали кои се нерастворливи во вода и во други водени 

раствори. Ланците се поставени паралелно едни спрема други. Иако секој ланец може 

да биде неколу илјади единици долг, тие започнуваат и завршуваат на различни места, 

со што микрофибрилите се долги и може да се завиткаат околу секоја ќелија. 

Целулозата обично е поврзана со останатите супстанции за изградба.[17] 

 

 

 Хемицелулоза – вклучува комплекс на полимери каде основниот ланец го 

сочинуваат ксилати, глукоманани и галактани, а страничните ланци галактоза, 

арабиноза и различни уронски киселини. Кај житата ксилатите се линеарни полимери 

кои се состојат одD-ксилоза, односно пентоза, додека глукоманатите се линеарни 

полимери кои се состојат од две хексози и тоа D- глукоза и D – галактоза. 

 Во основните молекулски ланци шеќерите се врзани со β-1,4 врски, како и кај 

целулозата, тие ланци се линеарни. Страничните ланци се врзани на секој втор или 

трет молекул на шеќер во полимерите. Составот на шеќер во макромолекулите на 

хемицелулозата зависи од нејзиното потекло.[17] 



 

 

Слика 13: 

 Лигнин – е компонента

ќелиите на растенијата. Претставува

настанат со фенилпропан и/или

карактеризира со мала способност

за врзување на вода на прехранбените

Слика 12: хемиска структура

 Инулин – е дел од групата

шеќери поврзани со гликозидна

растенија -билки. Припаѓа на групата

од единици на фруктофуранозни

Во некои растенија инулинот

наоѓаат во корените и ризомите

складираат инулин не содржат

 Денес се повеќе се корист

хранлива и физиолошка вредност

користи како замена за шеќер

 

: хемиска структура на хемицелулоза 

компонента која ги поврзувацелулозата и хемицелулозата

Претставува полимер на ароматични јаглеводороди

или ванилин и етилванилин, со сложена структура

способност на хидратација која влијае на вкупната

прехранбените влакна. 

структура на лигнин и застапеност кај растенија

групата на природните олигосахариди ( неколку

гликозидна врска ), кој влегува во составот на различни

групата на јаглехидрати познати како фруктоза

фруктофуранозни поврзани 2,1-врски, а ланецот завршува

инулинот е една од главните енергетски резерви и

ризомите. Поголемиот број на растенија кои синтетизираат

содржат други слични супстанции, како што се скроб

користи во човечката исхрана, како резултат 

вредност. Има пријатен, многу сладок вкус и 

шеќер. Инулинот содржи 1/3 до 1/4 енергија 
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хемицелулозата во 

јаглеводороди кој е 

структура. Се 

вкупната способност 

 

растенија 

неколку едноставни 

различни видови на 

фруктоза, изграден 

завршува со глукоза. 

и најчесто се 

синтетизираат и 

скроб. 

 на високата 

 може да се 

во однос на 
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шеќерот и други јаглехидрати, а 1/6 - 1/9 повеќе енергија отколку мастите. Помага при 

апсорпција на калциум и магнезиум од храната и создава поволни услови за раст и 

развој на бактерии на цревната микрофлора. Инулин и олигофруктозите се отпорни на 

варењето во тенкото црево, а во дебелото црево ферментираат, и поради тоа 

нутриционистите го ставаат во групата на диетални влакна. Конзумирање на големи 

количини на инулин ( кај осетливи лица ) доведува до намалено производството на 

гасови и намалена надуеност на дигестивниот тракт. Минимално влијание врз шеќерот 

во крвта, може да се консумира од страна на дијабетичари и помага за намалување на 

крвниот шеќер.[18] 

 Восоци – смеса на различни супстанции, каде главната компонента е естер на 

долгата низа со едновалентни алкохоли со повисоки масни киселини. 

 Резистентен скроб – по процесот на желатизиција на скробот дел од амилоза 

брзо ретроградира. Фракција на амилоза со ниска молекуларна маса (10 000 D ) 

кристализираи притоа гради структура која α-амилаза не може да ја хидролизира, и во 

телото делува како диететските влакна. Уделот на оваа структура зависи од односот на 

амилоза и амилопектин во скробот, а дел и од топлотниот режим на којшто бил 

изложен скробот. [18] 

 Производи на Maillard - ова реакција - настануваат при температура над 100°C 

кога шеќерите реагираат со слободни аминокиселини и тие соединенија се нарекуваат 

меланоиди. Нерастворливите меланоиди претставуваат многу мал дел од диететските 

влакна.  

 Други нерастворливи растителни материи - некои други соединенија кои се 

присутни во растенијата и во храната се нерастворливи материи, односно 

претставуваат супстанции кои не обезбедуваат енергија за телото. Во споредба со 

претходно споменатиот износ на диететски влакна количеството на нерастворливи 

материи е многу мал.[18] 

Растворливи влакна 

 Овој вид на влакна се нарекуваат и слуз. Поделени се во две групи во однос на 

потеклото: ендогени и егзогени. Преставуваат долги полисахаридни ланци со бројни 
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странични гранки составени од моносахариди или олигосахариди. Најзастапени се 

следните моносахариди: 

хексоза: D-глукоза, D-маноза, D-галактоза, 

пентози: L-арабиноза, D-ксилоза и L-рамноза. 

 

Претставници на ендогени влакна се: 

 бета глукан – макромолекул каде глукозните остатоци се поврзани со β-1,4 и β-

1,3 врски. Бројот на овие врски е различен. 

 пектините се растворливи во вода. Составени се од ланци на галактуронска 

киселина и рамноза, разгранети се молекули на остатоци од пентози и хексози ( 

арабиноза, галактоза итн. ) присутни се во овошјето и зеленчукот и имаат голема 

примена како средства за желирање, а во индустријата за месо се користат за добивање 

на месни произвооди. 

 

Егзогените влакна 

 Егзогените влакна преставуваат хидроколоиди, и тука спаѓаат гумите и слуз 

добиен со екстракција на морски треви, растенија и семиња. Според хемискиот состав 

имаат различни форми од полисахаридите. Во прехранбените производи во мали 

количества се користат како средства за згуснување, желирање, стабилизирање и 

емулгирање. Во оваа група спаѓаат: гуар - и локус гума, арапски гуми, караја агар, 

алгининска киселина и карагенан.[19] 

ФУНКЦИИ И УЛОГА НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ВЛАКНА 

 

 Храната богата со диетални влакна помага дигестивниот тракт да работи како 

што треба, а според најновото истражување на Националниот институт за здравје, 

можат да го намалат ризикот за смрт предизвикана од кардиоваскуларни, заразни и 

респираторни болести.Поголема потреба од продукти богати со прехранбени влакна 

потребно е за следните индикации: опстипација, хемороиди, високо ниво на шеќери и 

холестерол. Позитивното дејство на влакната е нивната особина да набабруваат во 

вода. Впивајќи ја водата растворливите диетални влакна преминуваат во желатинозна 
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маса која заради поголемиот волумен го пополнува желудникот и го заситува 

организмот. Набабраните влакна ја забавуваат апсорцијата на шеќерите и мастите, го 

забрзуваат празнењето на желудникот што овозможува прочистување на организмот. 

При нивно движење по органите за варење тие „чистат“ се што се наоѓа на ѕидовите на 

системот за варење и ги исфрлаат остатоците како непотребни.[19] 

 

 

 

 

Благотворни дејства на продуктите богати со прехрамбени влакна се: 

� претставуваат најдобар начин за зачувување на нормалната микрофлора, 

� ја поттикнуваат правилната работа на цревата, 

� помагаат при одржување на нормалното ниво на холестеролот,може да го 

намалат и до 60%, 

� помагаат при одржување на нормалното ниво на шеќер во крвта, 

� ги спречуваат насобирањето на несакани килограми, 

� секојдневната употреба е еден од начините за профилактика против рак на 

дебелото црево.  

 

 

Помагаат во работата на дигестивниот систем 
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 Определени видови влакна се нарекуваат нерастворливи затоа што 

„пријателските“ бактерии кои живеат во дебелото црево можат да ги ферментираат. Во 

текот на ферментацијата на дебилите влакна во дебелото црево се ослободува 

кратковерижна масна киселина наречена бутират или бутанска киселина, која служи 

како првобитен извор на енергија за клетките на дебелото црево и помага во 

соочувањето на нивното здравје. Освен што ги произведуваат неопходните 

кратковерижни масни киселини овие бактерии играат важна улога во имунолошкиот 

систем на тој начин што го спречуваат отстапувањето на патогените бактерии ( оние 

што предизвикуваат болести ) во 

дигестивниот систем. Влакната кои, за 

разлика од нерастворливите неможат да 

се ферментираат во дебелото црево, 

помагаат во одржувањето на правилната 

работа на цревата на тој начин што го 

зголемуваат волуменот на фекалните 

материи од организмот и го скратуваат 

времето на нивното поминување низ 

цревата. Правилната работа на цревата 

директно се поврзува со намалената 

опасност од рак на дебелото црево и 

појавата на хемороиди.[19]Сл 14. како 

делуаат диеталните влакна односно 

нивната ресорпција во организмот 

 Двете преостанати 

кратковерижни масни киселини, пропионска и етанска, кои настануваат во текот на 

ферментацијата на влакна, се употребуваат како гориво во клетките на црниот дроб и 

мускулите. Покрај тоа, на пропионската киселина делумно може да и се препише 

својството на влакната да го намалуваат нивото на холестеролот. 

 

 

Го намалуваат нивото на холестерол 
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 Растворливите влакна го намалуваат нивото на серумски холестерол, така што 

ја намалуваат апсорцијата на прехранбениот холестерол. Покрај тоа, се врзуваат со 

желудочната киселина, изградена од холестерол, ја исфрлаат од крвотокот. Како 

последица на тоа црниот дроб мора да го искористи дополнителниот холестерол за да 

произведе жолчна киселина. Растворливите влакна можат да го намалат количеството 

холестерол произведен во црниот дроб. [18] 

Го нормализираат нивото на шеќер во крвта 

 Растворливите влакна помагаат и во нормализацијата на глукозата во крвта така 

што го забавуваат заминувањето на храната од желудникот и ја оддолжуваат 

апсорцијата на глукозата која доаѓа по оброкот. Тие ја подобруваат и чувствителноста 

на инсулинот. Поради тоа, големото внесување растворливи влакна игра важна улога 

во превенцијата и лекувањето на дијабетес тип 2. Покрај тоа, со забавувањето на 

празнењето на желудникот, влакната создаваат чувство на ситост по оброкот и со тоа 

неможе да дојде до прејадување и здебеленост. 

 Многу интегрални продукти содржат 5 или повеќе грама влакна во една порција 

и во својата интеграна, непреработена форма се одлични за здравјето. Но, во текот на  

преработката на продуктот, поголемиот дел од влакната се губат. На пример, лебот во 

некои земји се произведува од житарки од кои се ектракција се отстрануваат 

никулците и лушпата, деловите кој содржат најмногу влакна. Овошјето и зеленчукот се 

бногати со влакна, но при производство на сок влакната се гуват, и производот не 

соджи никакви влакна. Со варењето прехрамбрените влакна остануваат непроменети. 

[20] 

 

Сл. 15 храна богата со растволиви и нерастволиви влакна 

4.Причини за прекумерна телесна тежина 



55 

 

 

 Дебелината е медицинска состојба што се карактеризира со прекумерно 

акумулирани телесни масти кои што предизвикуваат несакани последици врз здравјето 

на човекот, а кои водат до покус животен век. Дебелината е една од водечките причини 

за смртност во современиот свет и секој ден со сé поголемиот број на заболени станува 

сериозен здравствен проблем. Зголемената телесна тежина просечно го редуцира 

очекуваниот животен век за 3 години, а екстремната дебелина дури и до 10 години, 

што е еднакво на скратувањето на животниот век кај долгогодишни пушачи. Повеќе 

студии изведени на американска и европска почва покажаа дека најниска е стапката на 

смртност кај луѓето со нормална телесна маса.Прекумерната тежина или дебелината е 

состојба што се карактеризира со огромно количество акумулирани телесни масти во 

организмот. Прекумерната дебелина добива размери на епидемија, а посебно е 

загрижувачки фактот дека има се повеќе дебели деца. Според податоците на светската 

здравствена организација бројот на лица со прекумерна тежина го надминува бројот на 

неисхранетите и луѓето кои гладуваат. Податоците пак на министерството за здравство 

во Македонија покажуваат дека 60% од мажите и 48% од жените на возраст над 20 

години имаат прекумерна телесна тежина. Една третина од децата на возраст до 7 

години се дебели.[21] 

 

 Мерка за одредување на телесната маса е индексот на телесна маса (Body mass 

index – BMI). Овој индекс се добива како сооднос меѓу телесната маса изразена во 

килограми и квадратот на висината изразена во метри: 

BMI = килограми / метри ²Тоа значи дека човек со телесна маса од 80 kg и со висина од 

185 cm има BMI= 23,4. 

BMI Класификација [21] [22] 

 

< 18.5 подпросечна телесна маса 18.5 – 24.5 нормална телесна маса 25.0 – 29.9 

прекумерна телесна маса 30.0 – 34.9 I класа на гојазност 35.0 – 39.9 II класа на 

гојазност > 40.0 III класа на гојазност. Според класификацијата на Светската 

здравствена организација, оптимална телесна маса е меѓу 20 и 25. 

 Здравата телесна маса кај децата варира во зависност од нивната возраст и пол. 

Дебелината кај нив се дефинира од соодносот меѓу нивната и просечната телесна маса 
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кај деца кои биле на нивна возраст меѓу 1963 и 1994 година ( во овие години од 

минатиот век децата сè уште не страдале од зголемена телесна маса). Ако вака 

добиениот BMI e повисок од 95%, тогаш станува збор за дебелина.[22] 

 Дебелината се јавува најчесто како резултат на зголемено внесување на 

калории, намалена физичка активност и генетска предиспозиција. Најголемиот број од 

вишокот калории доаѓа од зголемената консумација на јаглехидрати преку екстра 

големите порции на брза храна и засладени напивки. Исто така, намалената физичка 

активност и времето поминато во гледање телевизија и работа со компјутер 

пропорционално го зголемуваат ризикот од појава на дебелина и кај децата и кај 

возрасните. 

 И полиморфизмот на некои гени кои го контролираат апетитот и метаболизмот 

во комбинација со зголемено внесување на калории може да доведе до дебелина. 

Испитувањата изведени со близнаци одгледани во семејства со различни прехранбени 

навики покажуваат дека и генетските фактори играат значајна улога во патогенезата на 

дебелината. Овде станува збор за ретки мутации на некои од гените кои се вклучени во 

регулацијата на потрошувачката на енергија и во желбата за внесување на храна. 

Според резултатите од повеќе истражувачки студии, клучни во овој вид на регулација 

се гените 2p, 3q, 5p, 6p, 7q, 10p, 11q, 17p и 20q. [22] 

Mоментално достапната евиденција сугерира четири степени на генетска 

детерминација на дебелина: 

– генетска дебелина, 

– силна генетска предиспозиција, 

– слаба генетска предиспозиција, 

– генетска резистенција. 

 

 Во поретки случаи дебелината може да биде предизвикана од ендокрини или 

психијатриски нарушувања. 
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 Забележана е појава на дебелина и при употреба на антипсихотични лекови, 

антидепресиви, стероиди, фенитоин и валпроат, како и при употреба на некои видови 

хормонска контрацепција. 

 Она што е особено интересно е дека дури и недостатокот на сон како и 

загадувањето на животната околина можат да влијаат врз зголемување на телесната 

маса. Истражувачите од Yale School of Medicine откриле дека менталниот стрес може 

прекумерно да ги ексцитира невроните од хипоталамусот, а ова води кон 

неконтролирано прејадување. 

 Еден тим од американски и јапонски научници, пак , преку in vivo и in vitro 

експерименти успеал да докаже дека изложувањето на органотини (органометални 

соединенија со супституенти од калај) во ниски концентрации вообичаено присутни во 

околината може да доведе до зголемување на телесната маса. 

Се смета дека и малнутрицијата во раните години од животот, особено онаа поврзана 

со недостаток на протеини во исхраната, подоцна во животот може да доведе до 

зголемено складирање на телесните масти и тоа како резултат на настанатите 

ендокрини промени кои ја инхибираат липолизата. 

 На индивидуално ниво, комбинацијата од прекумерно внесување на енергија од 

храна и недостиг од физичка активност се смета како причина за најголемиот број на 

случаи на згоеност. Ограничен број на случаи се јавуваат пред сè како резултат на 

генетиката, медицински причини или психијатриски заболувања. Наспроти ова, 

зголемената стапка на дебелина на ниво на општество, се должи на лесниот пристап до 

вкусни јадења  и зголемената зависност од автомобили и механизирано 

производство.[23] 

 Во истражување од 2006 година, идентификувани се уште други десет можни 

фактори што придонесуваат за брзиот пораст на дебелината недостиг на спиење, 

ендокрин дисруптори (еколошки загадувачи што го попречуваат метаболизмот на 

липидите), намалена варијабилност на собната температура (намалена стапка 

на пушење на тутун /пушење, бидејќи пушењето го намалува апетитот, зголемено 

користење на лекарства што може да предизвикаат дебелеење (пр. нетипични 

антипсихотици), пропорционално зголемување кај етничките и старосните групи што 
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имаат тенденција да бидат потешки бременост на постара возраст (што може да 

предизвика подложност на угоеност кај децата), епигенетски фактори на ризик што се 

пренесуваат на генерацииприродна селекција за повисок ИТМ и спојување според 

сличност што доведува до концентрација на фактори на ризик од дебелина (ова ќе го 

зголеми бројот на дебели луѓе преку зголемување на варијацијата на тежина на 

популацијата). И покрај тоа што има значителни докази што одат во прилог на 

влијанието на овие механизми на зголемената преваленција на дебелина, истите се сè 

уште некомплетни и авторите тврдат дека тие се веројатно помалку влијателни од 

доказите кои се споменуваат во претходниот пасус.[22] [23] 

Седечки начин на живот 

 Седечкиот начин на живот значително придонесува за дебелината. Во светски 

рамки, има голема тенденција кон работа што бара помал физички напор,и моментално 

најмалку 60% од светската популација не вежба доволно. Ова е првенствено како 

резултат на користењето на мехнанизиран транспорт и поголема доминација на 

технологија што заштедува труд во домот. Кај децата има пад на нивото на физичка 

активност, како резултат на помалку одење пеш и физичко образование.Светските 

трендови за активно поминато слободно време физичка активност не се толку 

јасни. Светската здравствена организација укажува дека луѓето ширум светот се 

занимаваат со рекреација што сè помалку бара активност, додека студија од 

Финска  открила зголемување, а студија во Соединетите Американски Држави открива 

дека физичките активности во слободно време не се значително променети. [24] 

 Постои поврзаност помеѓу времето поминато во гледање телевизија и ризикот 

од дебелина и кај децата и кај возрасните.  Испитувањето открило дека 63 од 73 студии 

(86%) покажуваат зголемена стапка на згоеност кај деца со зголемена изложеност на 

медиуми, со стапки кои пропорционално се зголемуваат како што се зголемува времето 

поминато во гледање на телевизија. 

 

 

 

Генетика 
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 Како и многу други болести, дебелината е резултат на меѓусебното дејствување 

на генетските и факторите од животната средина. полиморфизмите кај 

различни гени што ги контролираат апетитот и метаболизмот се предиспозиција за 

дебелина, во случај кога има присуство на доволно енергија од храна. Од 2006 година, 

повеќе од 41 од тие места, се поврзуваат со развојот на дебелина во присуство на 

поволна средина. Откриено е дека лицата со две копии од FTO генот (генот што се 

поврзува со масата со масти и дебелината) во просек тежат 3–4 kg повеќе и имаат 1,67 

пати поголем ризик за дебелина во споредба со лицата без ризичната алела.Процентот 

на дебелина што може да се должи на генетиката, варира од 6% до 85%, во зависност 

од испитуваната популација.[25]
 

 Дебелината е главна карактеристика на неколку синдроми, како на 

пример Прадер-Вилиев синдром, Бардет-Бидлов синдром, Коенов синдром и MOMO 

синдром. (Терминот „несиндромска дебелина“ понекогаш се користи за да се исклучат 

тие состојби.) Кај лицата со тешка дебелина која настапила во рана возраст (која се 

дефинира со почеток пред 10 годишна возраст и индекс на телесна маса со над 

три стандардни девијации над нормалниот), 7% носат мутација на ДНК на едно место.  

 Студиите коишто се сосредоточиле на шемите на наследување наместо на 

специфични гени, откриле дека 80% од потомството на двајца дебели родители исто 

така биле дебели, во спротивност со помалку од 10% од потомството од двајца 

родители коишто биле со нормална тежина.  

 Хипотезата за економичен ген претполага дека поради оскудност на храната во 

текот на еволуцијата на човекот, луѓето се склони на дебелина. Нивната способност да 

ги искористуваат ретките периоди на изобилство за складирање на енергијата како 

масти, би била предност во време на различна достапност на храна, а лицата со 

поголеми адипозни резерви би имале поголеми можности да преживеат глад. Сепак, 

тенденцијата за складирање на масти нема добро да се приспособи во општество со 

стабилни резерви на храна. Оваа теорија беше многу критикувана, затоа исто така се 

предлагаат и други теории засновани на еволуцијата, како на пример хипотезата за 

генетски дрифт и хипотезата за економичен фенотип. [25] 



60 

 

 

 

Сл16.од 1680 година од Хуан Карењо де Миранда од девојче за кое се претпоставува 

дека има Прадер-Вилиев синдром 

 

 

Други болести 

 Определени физички и ментални болести и фармацевтските супстанции што се 

користат за нивно лекување можат да го зголемат ризикот за дебелина. Во 

медицинските заболувања што го зголемуваат ризикот за дебелина спаѓаат неколку 

ретки генетски синдроми (наведени претходно), како и некои вродени или стекнати 

состојби: хипотироидизам, Кушингов синдром, дефициенција на хормон на 

раст, и растројствата во исхраната: прекумерно јадење и синдром на ноќно 

хранење. Сепак, дебелината не се смета за психијатриско нарушување, и затоа не е 

наведена во DSM-IVR како психијатриска болест. Ризикот за прекумерна тежина и 

дебелина е повисок кај пациентите со психијатриски нарушувања, отколку кај лицата 

без психијатриски нарушувања. 

 Одредени лекови може да предизвикаат зголемување на тежината или промени 

во телесниот составво нив се: инсулин, сулфониуреа, тијазолиденедиони, атипични 

антипсихотици, антидепресиви, стероиди, 

одредени антиконвулзанти (фенитоин и валпроат), пизотифен и одредени форми 

на хормонска контрацепција. 

 

 



61 

 

 

Општествени детерминанти 

 Иако генетските влијанија се важни за разбирање на дебелината, тие не можат 

да го објаснат сегашното драматично зголемување што може да се забележи во 

определени држави или во светот.Иако е прифатено дека прекумерното внесувањето на 

енергија, наспроти потрошувачката на енергија, води до дебелина на индивидуална 

основа, многу се дебатира за промените во тие два фактора во рамките на општествата. 

Постојат одреден број на теории во врска со причината, но повеќето веруваат дека таа 

е комбинација од различни фактори. 

 Врската меѓу општествената класа и ИТМ се разликува низ светот. Еден осврт 

од 1989 година открил дека во развиените земји, жените од повисока општествена 

класа имале помала веројатност да бидат дебели. Не е забележана никаква значајна 

разлика меѓу мажите од различни општествени класи. Во земјите во развој, жените, 

мажите и децата од високите општествени класи имале повисоки стапки на 

дебелина. Поново издание на освртот којшто бил спроведен во 2007 година дошол до 

истите поврзаности, но тие биле послаби. Се верува дека намалувањето на силата на 

врската се должи на влијанијата од глобализацијата. Меѓу развиените земји, нивоата на 

дебелина меѓу возрасните и процентот на тинејџери кои имале прекумерна тежина, се 

поврзуваат со нееднаквост на приходот. Помала поврзаност може да се забележи меѓу 

државите на САД: поголем број на возрасни лица, дури и од повисоки општествени 

класи се дебели во држави со поголема нееднаквост. [26] 

 Дадени се многу објаснувања за врските помеѓу ИТМ и општествената класа. 

Се смета дека во развиените земји, богатите можат да си дозволат да купат похранлива 

храна, изложени се на поголем општествен притисок да останат слаби и имаат 

поголеми можности, заедно со поголеми очекувања за својата добра физичка форма. 

Се верува дека во неразвиените земји, можноста на луѓето да си овозможат храна, 

високата потрошувачка на енергија со физички напор, и културните вредности кои 

повеќе претпочитаат поголемо тело, придонесуваат за забележаните тенденции. 

Откриена е поврзаност на промените во ИТМ со текот на времето, меѓу пријатели, 

браќа и сестри и сопружници. Изгледа дека стресот и забележаниот низок социјален 

статус го зголемуваат ризикот за дебелина.  

 Пушењето има значително влијание врз тежината на едно лице. Тие што се 

откажуваат од пушење добиваат просечно 4,4 килограми (9,7 lb) за мажи и 
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5,0 килограми (11,0 lb) за жени над десет години. Сепак, промените во стапките на 

пушење имаат мало влијание врз севкупните стапки на дебелина.  

 Во САД, бројот на децата што ги има некое лице е поврзан со ризикот за 

дебелина. Ризикот за жената се зголемува за 7% од дете, додека ризикот за мажот се 

зголемува за 4% од дете. Тоа делумно може да се објасни со фактот што имањето на 

деца за кои се грижат ја намалува физичката активност кај родителите од западниот 

свет.  

 Во земјите во развој, урбанизацијата има сè поголема улога во зголемување на 

стапката на дебелина. Во Кина вкупните стапки на дебелина се помали од 5%; но во 

некои градови стапките на дебелина се поголеми од 20%.[26] 

 Се верува дека неисхранетоста во рана возраст има улога во порастот на 

стапките на дебелина во земјите во развој. Ендокрините промени коишто настапуваат 

за време на периоди на неисхранетост може да поттикнат складирање на масти, во 

моментот кога има поголема достапност на енергија од храна.  

 Во согласност со когнитивните епидемиолошки податоци, бројни студии 

потврдуваат дека дебелината е поврзана со когнитивни недостатоци. Денес, не е јасно 

дали дебелината предизвикува когнитивни недостатоци или обратно. [27] 

 

Инфективни агенси 

 Проучувањата за влијанието на инфективните агенси врз метаболизмот сè уште 

се во своите рани стадиуми. Откриено е дека цревната флора е различна кај слабите и 

дебелите лица. Постои индикација дека цревната флора кај дебелите и кај слабите лица 

може да влијае врз метаболниот потенцијал. Се верува дека таа очигледна разлика во 

метаболниот потенцијал дава поголем потенцијал за собирање на енергијата која 

придонесува за дебелина. Сè уште треба со сигурност да се утврди дали тие разлики се 

директна причина или последица за дебелината. 

 Кај луѓето и неколку различни животински видови е откриена поврзаност 

помеѓу дебелината и вирусите. Допрва треба да се утврди степенот до кој таа 

поврзаност може да придонела за зголемената стапка на дебелина. 

 



 

 

 

1.9 Параметри за одредување

Индекс на телесна тежина (Body Mass Index 

 Определувањето на т.н

најкористена метода за проценка

треба да се напомене дека со

наслаги. Така, кај спортисти кои

можно е да се добијат покачени

гојазни. Кај нив, редовното

мускулната маса на телото, додека

 Врз основа на податоците

BMI кај луѓето, без разлика на 

 При исти вредности за BMI, 

телото од мажите.[28] 

 Индексот на телесна тежина

ризикот од појава на одредени

тежина. Испитувањата покажале

појава на одредени болести како

• шеќерна болест, 

• болести на крвните садови

• болести на срцето, 

одредување на дебелината 

 (Body Mass Index - BMI) 

.н индекс на телесната тежина (Body Mass 

проценка на степенот на гојазноста кај една индивидуа

со оваа метода не се врши директно мерење

кои професионално се занимаваат со одредени

покачени вредности за BMI, а сепак воопшто тие

редовното вежбање довело до значително наголемување

додека масните наслаги се минимални. 

податоците од Metropolitan Life Tables, просечните вредности

 висината и полот се движат помеѓу 19 и 26. 

 BMI, жените по правило имаат повеќе масни

тежина (BMI) се покажал како многу добар 

одредени заболувања, а кои се последица на прекумерна

покажале дека порастот на BMI над 25 е во тесна

како што се: 

, 
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 (Body Mass Index ) е 

индивидуа. Сепак, 

мерење на масните 

одредени спортови, 

тие да не се 

наголемување на 

вредности за 

 

масни наслаги на 

 

показател за 

прекумерна телесна 

тесна врска со 
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• малигни заболувања. 

 

 Што се однесува до одредување на дебелината на телото, постојат други 

директни методи на мерење како што се: 

• Антропометрија- мерење на дебелината на поткожните масни наслаги (кожните 

набори) на поедини делови на телото како што се грбот, стомакот и др. 

• Дензитометрија- мерење на тежината на телото под вода. 

• Компјутерска томографија и магнетна резонанца - Метода на електрична 

импенданса. [28] 

Дебелината како ризик фактор за настанување на одредени болесит  

 

 Дебелината е ризичен фактор за повеќе болести меѓу кои се вбројуваат срцевите 

болести, дијабетес тип 2, апнеа за време на спиење, некои типови на канцер (на 

ендометриумот, на дојка и на дебело црево) и остеоартритис. Коморбидитетот најчесто 

се појавува во вид на метаболичен синдром што вклучува истовремена појава на 

дијабетес тип 2, висок крвен притисок, покачени вредности на холестерол и 

триглицериди. 

 Овие заболувања настануваат или како директна последица на зголемената 

телесна маса (остеоартритис), или како резултат на зголемениот број на масни клетки 

во организмот (дијабетес, кардиоваскуларни болести, неалкохолна масна цироза на 

хепарот и др.) 

 Порастот на телесните масти го менува одговорот на телото кон инсулинот и 

води до потенцијална инсулинска резистенција на клетките, при што нормалните 

вредности на инсулин во крвта стануваат недоволни да ја одржат гликемијата во 

оптимални граници. Исто така, зголемените телесни масти често доведуваат до 

проинфламаторна и протромбична состојба и до компликациите кои овие состојби ги 

носат со себе, како што се нарушување во коагулацијата и фибринолизата што 

резултира со зголемен ризик од тромбоемболии [26] [27] 
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Сл.16 Дебелината како причина за една од наведениве болести  

 

Дебелината како ризик фактор за настанување на одредени болести 

1.Кардиоваскуларни болести  

2.Дијабет тип 1 и тип 2  

3.Локомоторни заболувања 

4.Бубрежни заболувања 

5.Различни видови на карциноми 

Кардиоваскуларни заболувања: 

  (КВБ) е класа на болести која го клучува срцето или крвните 

садови. Кардиоваскуларните болести вклучуваат болести на коронарните артерии како 

што се angina и миокарден инфаркт (често познат како срцев удар).Други КВБ се 

, хипертензивни срцеви заболувања, ревматска болест на 

срцето, kardiomiopatija, срцева аритмија, конгенитални болести на 

срцетоѓ, кардитис, аортични аневризми, and венски тромбози. 

 Основните механизми варираат во зависност од болеста за која се работи. 

Коронарна артериска болест и периферна артериска болест вклучуваат атеросклероза. 

Ова може да биде предизвикано одвисок крвен притисок, пушење, дијабет,недостаток 
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на физичка активност , дебелина, лоша исхрана и прекумерно конзумирање на 

алкохол .Високиот крвен притисок учествува со 13% од смртните случаи на КВБ, 

пушењето цигари учествува со 9%, дијабетот 6%, недостаток на вежбање 6% и 

дебелината 5%. [28] 

 Се проценува дека 90% КВБ е превентивна. Превенции на артериосклерози се 

постигнува со намалување на ризик факторите преку: здраво јадење, вежбање, 

избегнување на пушење и ограничување на конзумирање алкохол.Лекувањето на висок 

притисок и дијабет исто така е корисно. 

 Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт во светот. Ова се 

однесува на сите области во светот, освен Африка. Заедно, тие допринесуваат со 17,3 

милиони смртни случаи (31,5%) во 2013 година, за разлика од 12,3 милиони (25,8%) во 

1990 година  Смртни случаи, на одредена возраст, од кардиоваскуларните заболувања 

се почести и се зголемуваат многу во земјите во развој, додека стапки се намалуваат во 

најголем дел од развиените земји од 1970 година.  Коронарна артериска болест и 

мозочен удар се сметаат за 80% од смртните случаи на кардиоваскуларните заболувања 

кај мажите и 75% од смртните случаи на кардиоваскуларните заболувања кај жените. 

[28] 

Фактори на ризик 

 Постојат неколку фактори на ризик за срцеви заболувања: возраста, полот, 

пушењето, физичката неактивност, прекумерно консумирање алкохол, нездрава 

исхрана, дебелината, семејна историја на кардиоваскуларни болести, висок крвен 

притисок (хипертензија), покачен крвен шеќер (шеќерна болест), покачен холестерол 

во крвта (хиперлипидемија), психосоцијални фактори, сиромаштија и низок образовен 

статус, и загадувањето на воздухот. Додека поединечното придонесување на секој 

ризик фактор варира помеѓу различни заедници или етнички групи севкупниот 

придонес на овие фактори на ризик е многу конзистентен.  Некои од овие фактори на 

ризик, како што се возраста, полот и семејната историја, генетски, се непроменливи. 

Сепак, многу е важно кардиоваскуларни ризик фактори се променливи со промена на 

животниот стил, социјалните промени и превенција на хипертензија, хиперлипидемија 

и дијабетес.[29] 
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Возраст 

 Возраст е најважниот фактор на ризик за добивање на кардиоваскуларни и 

болести на срцето, со приближно тројно зголемување на ризикот со секоја деценија од 

животот.  

 Предложени се неколку објаснувања за да објасни зошто возраст, го зголемува 

ризикот од кардиоваскуларни / срцеви заболувања. Еден од нив е поврзана со нивото 

на серумски холестерол. Во повеќето популации, вкупниот серумски холестерол се 

зголемува како што возраста се зголемува. 

 Стареењето е исто така поврзано со промените во механички и структурни 

својства на ѕидот на крвните садови, што доведува до губење на еластичноста на 

артериите и намалување на артериската комплијанса, а потоа може да доведе до 

коронарна артериска болест. [29] [30] 

Пол 

 Мажите се изложени на поголем ризик од срцеви заболувања отколку пред-

менопауза жените. Откако ќе помине менопаузата, се тврди дека ризикот на жената е 

сличен како кај човекот ,иако поновите податоци СЗО и на ОН се спорни со ова. Ако 

една жена има дијабетес, поверојатно е да развие срцева болест од маж со дијабетес.  

 Коронарни срцеви болести се од 2 до 5 пати почести кај средовечните мажи 

отколку жени. [30] 

Пушењето цигари 

 Ризиците по здравјето предизвикани од употреба на тутун се резултат не само 

од директна употреба на тутунот, но исто така и од изложеност на пасивно пушење. 

Околу 10% од кардиоваскуларни болести се должи на пушењето. Сепак, луѓето кои се 

откажете од пушењето на 30-годишна возраст имаат речиси толку низок ризик од смрт 

како луѓето кои никогаш не пушеле.  
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Физичка неактивност 

 Недоволна физичка активност (дефинирано како помалку од 5 х 30 минути на 

умерена активност неделно, или помалку од 3 х 20 минути на силна активност 

неделно) во моментов е на четвртата водечки фактор на ризик за смртност во светот. 

Во 2008 година, 31,3% од возрасните на возраст од 15 или повеќе години (28,2% мажи 

и 34,4% жени) се недоволно физички активни. Ризикот од исхемична срцева болест и 

дијабетес мелитус се намалува за речиси една третина во возрасни, кои учествуваат во 

150 минути умерена физичка активност секоја недела . Покрај тоа, физичката 

активност им помага на губење на тежината и го подобрува контролата на гликоза во 

крвта, крвниот притисок и чувствителноста на инсулин. Овие ефекти може, барем 

делумно, ја објасни својата кардиоваскуларни предности. [29] 

Исхраната 

 Високи диететски внес на заситени масти, транс-масти и сол, и низок внес на 

овошје, зеленчук и риба се поврзани со кардиоваскуларниот ризик, иако дали сите овие 

зaедно се причина е спорно. Конзумирањето на количеството на сол во исхраната е 

исто така важна детерминанта на крвниот притисок и целокупниот кардиоваскуларен 

ризик. Односот меѓу алкохолот и кардиоваскуларни болести е комплексен, и може да 

зависи од количината на алкохол што се консумира. Постои директна врска помеѓу 

високото ниво на консумирање алкохол и ризикот од кардиоваскуларни болести. 

 

Сл.17 Физичката неактивност и  неправилна исхрана  
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Бубрежни  заболувања 

 Статистиката покажува дека луѓето кои се дебели имаат 2 до 7 пати поголем 

ризик да развијат краен стадиум на хронична бубрежна болест 

 Голем број луѓе страдаат од хронични болести на бубрезите, поради што мора 

да одат на дијализа или пак имаат трансплантиран бубрег, но се претпоставува дека 

бројката на луѓе на кои им се заканува оваа болест е далеку поголема. Оваа модерна 

болест зема се' поголем замав. Модерниот начин на живот, кој подразбира прекумерно 

внесување сол, газирани пијалаци, висок крвен притисок и дијабетес, е предиспозиција 

за појава на болеста, исто како и генетската предиспозиција, како и честите инфекции 

кои може да поминат незабележано и да ја влошат состојбата. Бубрежните заболувања 

уште се нарекуваат и тивок убиец на органот нужен за живот, а повеќе од половина од 

луѓето не ги препознаваат на време. [29] [30] 

 Без бубрези не може да се живее, бидејќи тие ја контролираат количината на 

вода во организмот и киселоста на телесните течности, односно на организмот. Преку 

контрола на количината на електролити и телесна вода и регулирање на крвните жили, 

бубрезите служат како клучен орган за регулирање на крвниот притисок.  

 Покрај тоа, бубрезите служат и за контрола на метаболизмот на витамин Д, кој е 

важен за правилно одржување на коскената структура, а со помош на хормонот 

еритропоетин, кој се создава во бубрезите, го надгледуваат и производството на 

црвените крвни клетки, односно еритроцити. Бубрежните заболувања се често тивки и 

бавно се развиваат, се до понапредна фаза на оштетување на бубрежната функција.  

 Следните десет симптоми се најчести показатели на постоење проблеми, а ако 

забележите дека имате три или повеќе знаци, секако треба да посетите лекар.  

 

- Потешкотии и болки при мокрење – уринарните инфекции се честа причина за 

болести на бубрезите. Ако се јавуваат често, тие се сериозен знак за загриженост. 

- Крв во урината - ова е чест симптом на воспаление, но и сериозни болести на 

бубрезите. 

- Отекување – најчесто е на нозете, рацете, стапалата и лицето. 
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- Темни подочници - уште еден показател за нарушување во исфрлање на водата и 

токсините од телото. 

- Исип и чешање на кожата - кај намалена функција на бубрезите, токсините се 

насобираат во крвта што предизвикува симптоми на кожата. 

- Метален вкус во устата и киселкаст здив - ако бубрезите се оштетени, тогаш се 

зголемува нивото на киселост во крвта. 

- Гадење и повраќање - токсините дејствуваат и на дигестивниот тракт, а често се 

придружени со губење на апетит и губење во тежина, како знак на болеста. 

 

- Чувство на студ - една од последиците на болести на бубрезите е анемија и намалена 

циркулација, предизвикувајќи чувство на студенило и трнење. 

 

- Задушеност и замор - најчеста причина е анемијата и отекување на белите дробови, 

поради што во крвта има се' помалку кислород. 

 

- Повторлива болка во грбот - во некои случаи, болката е помала, а во други повеќе 

изразена. Секако треба да посетите лекар ако болката се повторува во долниот дел и од 

страна. 

 

Дебелината ја намалува функцијата на бубрезите 

 

 Зголемување на знаењето и свесноста за факторите на ризик за настанување на 

бубрежните заболувања, како и промоција на здрав начин на живот, пред се', правилна 

исхрана и физичка активност, можат во значителна мера да помогнат во спречувањето 

на појава на болеста. 

 Се проценува дека до 2025 година, 18 проценти од мажите и над 21 проценти од 

жените во светот ќе имаат прекумерна тежина, а шест проценти од сите мажи и девет 

отсто од сите жени се екстремно дебели. Во некои земји, дебелината е веќе присутна 

кај повеќе од една третина од возрасното население.  
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 Токму дебелината е потенцијален фактор на ризик за развој на болести на 

бубрезите и доведува до намалена бубрежна функција, бидејќи кај дебели пациенти 

бубрезите работат повеќе и филтрираат поголема количина на крв од нормално, со цел 

да одговорат на зголемените метаболички потреби. Дебелите луѓе имаат два до седум 

пати повеќе шанси за развој на терминална бубрежна инсуфициенција во однос на 

луѓето со нормална телесна тежина, а напади на акутна бубрежна инсуфициенција се 

почести кај дебелите луѓе. Намалување на телесната тежина може значително да го 

забави прогресот на болеста. [31] [32] 

 

Дебелината како потенцијален фактр  за настанување на дијабет тип 1 и тип2 

 

 Шеќерна болест или ( diabetes mellitus ) е хронично системско пореметување на 

метаболизмот, кое се карактеризира со хипергликемија, т.е. трајно зголемување на 

нивото на глукоза во крвта. Генерално е условен од наследни фактори,  а настанува 

како последица на намалено излачување или намалено биолошко дејство на хормонот 

инсулин, односно во комбинација на овие два фактори.  Тој недостаток ја попречува 

размената на јаглени хидрати, масти и белковини во организмот (што се манифестира 

со карактеристични тегоби), а по подолго време влијае и на структурата и функцијата 

на крвните садови, нервите и другите витални органи и органски системи.[33] 

 Дијабетесот денес се вбројува меѓу најчестите ендокринолошки заболувања, со 

тенденција на зголемен пораст (особено во развиените земји на светот).  Тоа е 

последица на модерниот стил на живот и зголемениот број на надворешни етиолошки 

предизвикувачи, меѓу кои посебно се издвојува претераниот вишок на килограми.  

 Шеќерната болест најчесто се јавува во поодмината животна возраст како 

последица на општите дегенеративни и склеротични промени во организмот (кои го 

зафаќаат и панкреасот), а кај младите лица може да настане поради генетски 

пореметувања или оштетувања на панкреасот кај одредени заразни заболувања. [33] 

Како настанува шеќерната болест ? 
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             Дијабетот  настанува кога во организмот го нема доволно хормонот - инсулин. 

За да може да работи нашиот организам, мора да обезбеди неопходна енергија. 

Организмот ја добива оваа енергија, така што храната која ја прима ја разградува до 

гликоза, која понатаму главно ја користи за енергија. Овие процеси се случуваат во 

цревата и во црниот дроб, а се потпомогнати со одредени ензими 

 Гликозата преку крвотокот патува низ целиот организам, но таа не може да се 

употреби за енергија од страна на клетките, додека не навлезе во нивната внатрешност. 

Инсулинот преставува клуч кој што овозможува гликозата да навлезе преку sидот во 

внатрешноста на клетките. Ако нема доволно инсулин гликозата ќе се натрупува во 

крвта, клетките нема да имаат доволно енергија за нормална работа, а тие луѓе ќе се 

чувствуваат болни. Инсулинот се произведува во панкреасот.[34][33]. Панкреасот е 

жлезда со внатрешно и надворешно лачење.Таа е долга околу 15 cm и има форма на 

положена буква Ј, чиј поширок крај се нарекува глава, средниот дел се нарекува тело, а 

најтесниот дел од жлездата се нарекува опаш. Панкреасот е сместен зад желудникот и 

лежи пред `рбетниот столб. Личи на положена тенка круша. Соковите кои помагаат 

во варењето на храната се создаваат во егзокрините панкреасни клетки (клетки со 

надворешно лачење), додека пак хормоните како што се: инсулинот и глукагонот се 

создаваат во ендокрините панкреасни клетки (клетки со внатрешно лачење).[34] 

Панкреасот во  човековото тело има две важни фукции: 

* произведува и лачи дигестивни сокови, кои помагаaт во варењето на храната, 

* произведува и лачи хормони (инсулин и глукагон), кои го регулираат нивото на 

шеќерот во крвта. Овие хормони помагаат организмот да ја складира и користи 

добиената енергија од храната. 

 Доколку кај инсулин-зависниот дијабетес или тип 1 се знае начинот на кој 

настанува заболувањето, кај инсулин-независниот дијабетес или тип 2 не се знае 

точниот механизам на настанување на болеста. Една од теориите кои го објаснуваат 

појавувањето на оваа болест е инсулинската резистенција на периферните ткива т.е 

неосетливост на периферните ткива на дејството на хормонот инсулин со релативен 

инсулински дефицит или помалку чест фактор е предоминирачки инсулин секреторен 

дефект со или без инсулинска резистенција. [35][34] 
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      Оваа болест започнува подмолно, со бавен и неприметлив почеток и во тој период 

исклучиво со лабораториски испитувања т.е контрола на шеќерот во крвта може да се 

предвиди појавата на болестa. На почетокот на болеста се забележува покачување на 

шеќерот во крвта на гладно но после првиот дневен оброк нивото на гликемијата т.е 

шеќерот во крвта нагло се покачува што укажува на нарушена регулација на 

хипергликемичните. 

 Предијабетес е состојба во која индивидуалци имаат покачен шеќер во крвта, но 

сепак не можат да се вбројат во класата на дијабетичари. Овие луѓе имаат зголемeн 

ризик за појава на дијабет тип 2, срцеви заболувања и мозочен удар. [35] 

Основни симптоми на оваа болест се: 

* зачестено и пообилно мочање,  

* силна жед,  

* јадеж на гениталните органи,  

* општа малаксаност и нагло губење на телесната тежина,  

* заматен вид,  

* повракање и болки во стомакот,   

* ноќно потење. 

 

Сл.18 симптоми при појава  на диабетес 
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Главно постојат 3 типови на дијабет и тоа : 

 

* Тип 1 дијабет или инсулин-зависен дијабет (кој е карактеристичен по тоа што се 

јавува речиси секогаш во најраната детска возраст и речиси секогаш зад неговото 

настанување стои автоимуна реакција зад која претходела некаква вирусна инфекција)   

* Тип 2 дијабет или инсулин-независен дијабет кој се јавува најчесто во подоцните 

години во животот (адултен дијабетес) и најчесто е со непозната етиологија (т.е 

причинителот останува неоткриен). Постојат бројни докази кои овој тип го поврзуваат 

со наследниот фактор т.е огромна е можноста за наследност.[36] 

* Гестациски дијабет е форма на дијабетес кој се појавува исклучиво за време на 

бременоста кај жените.Но треба да се знае дека дијабетес кој постоел пред бременоста 

кај жената не можеме да го класифицираме во групата на гестациски дијабетес.[36] 

Како се дијагностицира шеќерната болест? 

 Доколку кај пациентот постои веќе изразена клиничка слика на болеста т.е веќе 

постојат знаците кои се типични за оваа болест доволно е само една гликемија на 

гладно (испитување на нивото на шеќер во крвта) за да се докаже постоењето на 

дијабетес. Но, доколку пациентот кој се јавил на преглед кај својот доктор не покажува 

никакви симптоми на постоење на шеќерна болест (асимпоматски пациент)тогаш, во 

никој случај не смее да се постави дијагноза шеќерна болест само со едно мерење на 

шеќерот во крв на гладно. [37] 

 Акo при тоа мерење, по претходно 12 часовно гладување се добијат вредности 

повисоки од 6.8ммол/Л пациентот се иследува со изведување на ОГТТ(орален гликоза 

толеранс тест). Тестот се изведува со земање крв на гладно и одредување на гликемија 

по што пациентот пие вода 250-300мл засладена со 75 грама гликоза анхидрат во текот 

на 5 минути по претходното земање на крв. Потоа се чека период од 2 часа и повторно 

се зема крв за испитување на гликемија. Доколку после овој период гликемијата во 

венската крв изнесува над 10 ммол/Л тогаш може да се каже дека станува збор за 
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шеќерна болест. Други испитувања кои се користат во дијагностицирањето на 

шеќерната болест се и испитување на [36] [37] 

Последици од нелекувана шеќерна болест? 

 Лицата кои подолго време боледуваат од шеќерна болест имаат зголемен ризик 

од појава на хронични компликации и тоа како последица на нерегулираниот шеќер во 

крвта. Тие компликации можеме да ги поделиме во две групи и тоа како: 

*микроангиопатии (оштетување на малите крвни садови) и  

*макроангиопатии (оштетување на големите крвни садови).  

 Во првата група на микроангиопатии можеме да ги спомнеме: дијабетичната 

ретинопатија ( оштетување на капиларите во мрежницата во окото и опасност од појава 

на катаракта (перде) и слепило), дијабетична нефропатија(оштетување на 

гломеруларното капиларно корито (гломерулосклероза) со потенцијална опасност од 

појава на бубрежно затајување (ренална инсуфициенција). [36] 

 Третиот тип од микроангиопатиите е појава на дијабетична невропатија 

(оштетување на капиларите кои ги хранат со крв нервните стебла, а со тоа доведуваат 

до нивно изумирање(денервација) и нивна нарушена функција со појава на силни 

болки во нозете,нарушено чувство на допир и атрофија на мускулите).Од 

макроангиопатиите треба да се споменат појавата на: коронарна артериска болест на 

срцето со огромна можност за појава на инфаркт, периферна васкуларна 

болест(затнување на артериите најчесто на нозете и појавување на гангрена), висок 

притисок(хипертензија) која е 3 пати почеста кај болните од оваа болест и 

цереброваскуларна болест со можност за појава на тромбоза (затнување) на крвните 

садови во мозокот но не е исклучена и можноста од мозочно крварење кое може да 

биде со фатален исход. [37] .  Според податоците од СЗО, 346 милиони луѓе во светот 

умираат од дијабет. Во 2004 година, 3.4 милиони луѓе умреле од последиците кои ги 

носи високото ниво на шеќер во крвта. Повеќе од 80% од смртните случаи со дијабет 

се случуваат во земјите со низок и среден приход. Според СЗО, смртните случаи од 

дијабет, двојно ќе се зголемат во периодот од 2005 до 2030 година. Според податоците 

од Регистарот за дијабет во Р.Македонија  во 2006 година вкупниот број на 

регистрирани нови случаи од шеќерна болест бил 1522, од кои што 692 мажи и 830 
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жени. За истата година, вкупниот број на регистрирани лица заболени од дијабет 

изнесувал 29 122, од кои што 11 916 мажи и 17 806 жени.[36] [37] 

Како се лекува шеќерната болест? 

 Основно во лекувањето на оваа подмолна хронична болест е здравиот начин на 

исхрана и вежбањето.    

 Примарно оружје во борба против оваа болест кое го препорачува секој лекар е 

диетата. Доколку и после оваа диета  гликемијата на гладно е покачена над 

дозволените граници, тогаш лекарот е должен да препорача орална таблетарна 

терапија, а тоа се дериватите на сулфонилуреа кои што вршат стимулација на бета-

клетките да лачат инсулин и другата група т.н бигваниди кој што дејствува на подобро 

искористување на глукозата од периферните ткива [ 37] [39] 

               Доколку и на овој начин лекарот не успее да ја доведе под контрола 

шеќерната болест тогаш се употребува најсилното оружје - секојдневната примената на 

хормонот инсулин кој денес најчесто е од хумано потекло и може да биде со кратко, 

средно и долго дејство. Тој е пакуван во специјални пенкала и се аплицира исклучиво 

поткожно (субкутано) најчесто во надколеницата, надлактицата и стомакот. Најчесто 

се користи инсулин со средно дејство кој се аплицира двапати на ден со тоа што наутро 

се зема ударна доза додека вечерната доза не треба да биде поголема од 1/3 од 

утринската доза. [39] 

Следнава табела описно покажува колкав е ризикот од појава на кардиоваскуларни 

заболувања и шеќерна болест при одредени вредности за BMI (Body Mass Index): 

Body Mass Index Ризик од заболување 

20-25 Не постои ризик 

25-30 Постои мал ризик 

30-35 Постои умерено зголемен ризик 

35-40 Постои висок ризик 

Над 40 Постои многу висок ризик 

  

  

Табела.4 – ризик од кардиоваскуларни заболувања во различен период од животот 
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 Ризикот од овие болести е дотолку поголем, доколку истовремено постои 

покачен крвен притисок, намалена физичка активност и пушење. 

Препораки 

 За намалување на ризикот од појава на дијабет треба да се практикува здрава 

исхрана (повеќе овошје и зеленчук, намалување на внес на шеќери и сатурирани 

масти), редовна физичка активност (најмалку 30 мин. на ден), одржување на нормална 

телесна тежина и избегнување на употреба на тутун (бидејќи го зголемува ризикот за 

појава на кардиоваскуларни болести) 

 

Сл.19неколку видови на здрава храна кои можат да го регулираат нивото на шеќер во 

крвта. 

  Доколку луѓето имаат сознанија дека некој во нивната фамилија имал дијабет, 

треба да одат на редовни контроли за мерење на шеќерот во крвта ,а се врши и 

т.н.орален глукоза толеранс тест за откривање на така наречен скриен шеќер. [39]. Кај 

луѓето кои имаат дијабет се препорачуваат истите овие мерки, но и употреба на 

инсулин или апчиња и диета, со кои ќе го намалат нивото на шеќер во крвта, посета на 

едукации каде ќе научат правилна употреба на апаратчињата за мерење на глукоза во 

крвта. Многу луѓе кои имаат дијабет, во комбинација со терапијата против истиот, 

треба да користат и лекови за контрола на холестеролот и крвниот притисок.[39][40] 

 

Нездравата храна како причини за малигни заболувања  
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 Географските разлики во зачестеноста на малигните заболувања делумно се 

поврзуват со различни обичаи на исхрана. 

Различната географска распределба на ракот на хранопроводникот, на желудникот и на 

цревата, потоа податоците од последните децении дека зачестеноста на ракот на 

желудникот се намалува, а дека ракот на хранопроводникот и цревата расте, укажуваат 

дека етиолошките причинители се различни за секоја локализација на туморите во 

дигестивниот систем. 

 Деталните проучувања на исхраната утврдиле неколку фактори кои се поврзани 

со зголемениот ризик. Имено, лица кои со исхраната внесуваат мали количини на 

свежо овошје и зеленчук, мали количини на масти и белковини, а поголеми количини 

на сол, на сложени јаглени хидрати и на нитрити, имаат поголем ризик за развој на рак 

на желудникот. Заштитното дејство на овошјето и зелудникот се должи на дејството на 

аскорбинската киселина (витамин Ц) која тие ја содржат. [41] 

 Присуството на аскорбинската киселина ја намалува киселоста на желудочната 

средина и со тоа го оневозможува претварањето на нитратите во нитрити. На тој начин, 

се намалува и концентрацијата на нитрозамините во организмот, за кои се смета дека 

се канцерогени. Кога pH-вредноста на стомачниот сок е повисока од вообичаената, 

бактериите преживуваат и нивната активност доведува до редукција на нитратите од 

храната во нитрити и до формирање на N - нитрозо соединенија. Канцерогениот ефект 

на N - нитрозните соединенија е експериментално докажан. [41] 

 Преку внесената храна, цревото е изложено да дејството на низа канцерогени, 

мутагени и антиканцерогени агенси, чија концентрација зависи, пред сé, од видот на 

исхраната.Ефектот на секој од овие поединечни фактори се изразува зависно од 

траењето на контактот со слузницата на цревото, што зависи, пред сé, од времето на 

минување низ цревото и од количеството на фекалната маса. 

 Најпопуларната теорија во врска со диеталните фактори се однесува на малата 

количина на растителни влакна во храната застапена во земјите на западниот свет, каде 

што ризикот за појавување на карциномот на дебелото црево е висок.  
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Сл.20 Храна која е т.н предизвикувач на одредени болеси и храна која ги спречува 

истите 

Спротивно на ова, инциденцата на карциномите на дебелото црево во популацијата на 

јужноафричките Банту е мошне ниска, а забележено е дека нивната храна е богата со 

растителни влакна.[42]. Burkitt (1971 год) поставил една едноставна и логична теорија 

според која големата количина на целулозни влакна која се внесува со храната, го 

скратува времето на поминување во цревата и на тој начин го намалува времето на 

изложеноста на цревната слузница на дејството на потенцијалните канцерогени. Исто 

така, се намалува можноста цревните бактерии да продуцираат карциногени, бидејќи 

зголемената количина на измет има разредувачки ефект. 

 

 Се смета дека внесувањето на поголеми количини на зеленчук со храната, го 

намалува ризикот за настанувањето на карциномот на дебелото црево. Високо 

количество на целулозна содржина и покусо време на минувањето на цревната 

содржина низ цревото, се забележани во групите со низок ризик. И покрај 

поткрепувачките факти, постои и критика на оваа теорија, пред сé, поради тоа што во 

овие студии не се земени во предвид и другите аспекти на разликите помеѓу 

популациите, кои, исто така, би можеле да влијаат на раликата во инциденцата на 

малигномот.[41] [42] 

 Само една опсежна епидемиолошка студија со адекватни контролни податоци 

покажала низок ризик со внесување на поголема количина на растителни влакна во 

исхраната, додека неколку интернационални иследувања не го потврдиле овој наод. 

 Експерименталните студии, исто така, не даваат идентични наоди. На тој начин, 

концептот за влијанието на количината на растителните влакна во исхраната останува 

само во теоретски рамки, бидејќи за него нема сеуште сигурна научна потврда. 
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 Афлатоксинот и лактоните се едни од најсилните прехрамбени канцерогени. 

Нив ги создаваат габичките Aspergillus flavus. Овие габи можат да ги загадат 

земјоделските производи, посебно ако складирањето на производите е направено во 

топла и влажна средина. [43] 

 

Сл.21 – намирници кои може да ја спречат појавата на канцер. 

 

 Производи кои се подложни на загадување со габата Aspergillus flavus се: 

кикириките, сојата, гравот, пченката, пченицата, брашното и други. Со пречистување 

може да се уништат афлатоксините од кикириките. 

 Орално дадени афлатоксини на стаорец предизвикуваат рак на црниот дроб и на 

желудникот. Ако афлатоксинот се вбризга со поткожна инекција, тој кај стаорецот 

предизвикува рак на кожата на местото на инјектирањето.[41] 

 Во тек се повеќе студии кои ја испитуваат врската меѓу примарниот рак на 

црниот дроб и афлатокцинот во храната. 

 

5.Програми за исхрана – начин на изготвување 

 Што се однесува до изработка на правилен односно професионален програм на 

исхрана истиот започнува со разгледување односно прецизно читање на лабараториско 

биохемиските параметри односно на крвната слика која што индивидуата е 
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задолжително да ја носи со себе при првото доаѓање во нашиот центар за здрава 

исхрана.  

Следните чекори кои што се преземаат понатаму се :  

1.Антропомоетриски испитување 

-Висина 

-Тежина 

-Поткожно масно ткиво  

-Обем на струк  

-BMI – Body mas index 

Фамилијарна анамнеза  

 Откако ќе се запишат сите овие податоци во индивидуален картон се преминува 

на разговор со самиот клиент односно запишување на семејната и личната анемнеза, 

животниот статус, условите и секако физичкото и психичкото здравје но и степенот и 

времето и видот на секојдневната физичка активност. 

 Потоа следи пополнувње на деловите во картонот каде што треба да се запише 

дали клиентот е алергичен на некоја храна и дали некоја храна му прави проблем при 

самото конзумирање, 

 Следна фаза која што следи е изработка на иднивидуален програм  на исхрана – 

различен за секоја индивидуа. Тоа е така бидејќи секој од клиентите има засебен 

организам, различни антропометриски параметри и различна здравствена и психичка 

состојба,физичка активност,социјален статус и аверзија кон определена храна итн.  

 Изработувањето на програмата за исхрана се состои од пресметки односно 

според одредени Нутриционистички т.н формули се пресметува внеопходното 

вредност на калории што треба таа индивидуа да ги внеси во текот на денот за 

нормално и правилно функционирање на организмот. 

 Следниот чекор е составување на програм за исхрана од комбинирана и 

избалансирана  квалитетна здрава  и безбедна храна во програмот со одреден број  на 
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калории, како и на бројот на оброците што индивидуата треба да ги има во текот на 

денот.Во исто време на клиентот му се одредува и распоредот и времетраењето на 

физичките активности. 

 Програмот на исхрана се состои од разновидна храна но пред се избалансирана 

онака што мора да ги содржи сите потребни макро и микронутриенти за еден 

организам правилно и здраво да функционира во текот на денот, а покрај тоа да ги 

постигнеме и посакуваните резултати а тоа е намалување на телесна тежина како ризик 

фактор за многу заболувања,а истовремено зачувување,дури и подобрување на 

неговата зравствена состојба изразена преку субјективни и објективни параметри – 

клиничко биохемиски анализи. 

 Комплетната програма за исхрана се изработува за 15 дена каде што во тие 15 

дена има 2 пати контрола и по 15 дена следува менување на исхраната се со цел 

индивидуата да има различна, правилно и здраво избалансирана исхрана во текот на 

целиот месец, а не да биде еднолична.  

 Откако ќе се практикува програмата на исхрана 1 месец клиентот прави 

повторно клинико биохемиски и антропометриски испитувања , со која што ја следиме 

комплетната состојба на индивидуата од почетокот односно од првиот ден откако 

започнал со програмот на исхрана па се до крајот на тој програм независно тоа дали ќе 

биде 3,4 или 5 месеци. 

Режим на исхрана 

 Снабдувањето со енергија од храна по лице, видно варира помеѓу различни 

региони и земји. Тоа е значително зголемено со текот на времето. Од раните 

седумдесетти до доцните деведесетти години, просечните калории достапни на лице на 

ден (количината на купена храна) се зголемила во сите делови од светот, освен во 

Источна Европа. Соединетите Американски Држави ја имаат најголемата достапност 

со 3,654  калории по лице во 1996 година. Ова понатаму во 2003 год. се зголемило до 

3,754. За време на доцните деведесетти, Европјаните имале 3,394  во областите во 

развој во Азија имало 2,648  калории по лице и во супсахарска Африка луѓето имале 

2,176  . Утврдено е дека вкупното внесување на калории е поврзано со дебелината.  
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 Широката достапност од нутриционистички упатства немаат голем придонес во 

решавањето на проблемите со прејадување и лошиот избор на храна. Од 1971 до 2000 

година, стапката на дебелина во Соединетите Американски Држави се зголемила од 

14,5% на 30,9%. За време на истиот период, се појавува зголемување на просечното 

консумирање на енергија од храна. За жените, просечното зголемување било 335  

калории на ден (1,542  калории во 1971 година и 1,877  калории во 2004 година), 

додека за мажите просечното зголемување било 168  калории дневно (2,450  калории 

во 1971 година и 2,618  калории во 2004 година). Најголем дел од оваа додатна 

енергија од храна доаѓа од зголемената консумација на јаглехидрати, а не од 

консумирање на масти. Примарни извори на овие додатни јаглехидрати се засладените 

освежителни пијалоци, кои сочинуваат скоро 25 проценти од дневната енергија од 

храна кај младите возрасни групи во Америка  и од пржени 

компирчиња. Конзумирањето на засладени пијалоци се смета дека придонесува за 

зголемување на стапката на дебелина.  

 Како што општествата стануваат сè повеќе зависни од енергија од храна, големи 

порции и оброци од брза храна, врската помеѓу конзумирањето на брза храна и 

дебелината сè повеќе загрижува.  Во Соединетите Американски Држави, трикратно е 

зголемена консумацијата на брза храна, а внесот на енергија од овие оброци е зголемен 

за четири пати во периодот од 1977 до 1995 година. [24] 

 Земјоделска политика и техники во Соединетите Држави и во Европа доведоа 

до намалување на цените на храната. Во Соединетите Американски Држави, 

субвенционирањето на пченка, соја, жито и ориз преку Законот за фарми на САД ги 

направи главните извори за преработена храна евтини во споредба со овошјето и 

зеленчукот. Дебелите луѓе постојано тврдат дека консумираат помалку храна во 

споредба со луѓето со нормална тежина. Ова е поддржано и со тестови на луѓе 

направени во соба со калориметар  и со директно набљудување [24] 

5.1Користење на здрава и безбедна храна 

 Храната во Македонија е делумно безбедна, сметаат домашните потрошувачи. 

Тие не се сосема сигурни во квалитетот, ниту се доволно информирани што 

консумираат од аспект на исправноста. За ботаничко потекло на производите не 

слушнале, а при купувањето најчесто не го добиваат очекуваното, покажува 

истражувањето на институтот за храна во Македониија. 
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Сл.22 здрава и безбедна храна 
 Клучни кај нас во однос на храната се два проблема. Неинформираноста на 

потрошувачите, што се увезува, каков е квалитетот. Тоа го потврдуваат најновите 

случаи со афлатоксините, но и сите ситуации досега, години наназад, кои се резултат 

на дојава, на информации однадвор.[45] 

 

 При последната афера, некој од Хрватска ни кажал дека во млекото има 

афлатоксини, па потоа ние тука испитуваме и викаме „не, кај нас нема“. Истото беше 

со „јафа“ бисквитите од Словенија, со „отровното брашно“ од Србија. 

 Втората клучна причина е недоволното ниво на контрола од страна на сите 

надлежни институции што најчесто се оправдува со причината „немање пари, скапи се 

анализите, реагенсите“. 

 Според него, контролата на зеленчукот што се продава по пазарите, 

присуството на пестициди, хемиски препарати, почна од лани. Доматите можеби убаво 

изгледаат, свежи се, со интензивна боја, но  можеби земјоделецот ги испрскал ден пред 

да ги донесе на тезга. 

 Во земјава засега има само две лаборатории за контрола, Институтот за јавно 

здравје и Ветеринарниот факултет.[45] [46] 

 Ако побарате од нив информација колку е безбедна храната, нема да добиете. 

Ќе ви кажат дека податоците се достапни само за оној што ги нарачил (побарал) 

анализите.  Во пракса никој нема да ви открие дека во неговиот производ има некој  

контаминент, тој за своите испитувања ќе знае, ама јавно нема да каже. 

[45] 

 Така беше со кроасаните што при обид да се извезат во ЕУ, беа вратени. Ние 

дознавме од ЕУ, дека во нив имало  недозволена супстанца, но што и со другите 
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вратени производи кои исто така „некаде“ завршија. Се додека ЕУ не алармира, кај нас 

не се говори. Зошто тоа да не почне од тука, да им се каже на граѓаните„ова и ова не 

чини“, туку чекаме дојава, истакнува авторот на истражувањето. 

 Поразителни се податоците и за медиумското покривање. Во новинарските 

написи преовладуваат политиката, економијата, социјалата,…, додека земјоделството, 

особено делот исхрана, е едвај „видлив“. [46] 

 

Сл.23храна која треба да се конзумира што помалку наспроти храна која треба да се 

конзумира што повеќе. 

 

 

 

 И потрошувачите сметаат дека е потребно многу поголемо новинарско 

третирање, посебно на измамите со храна. На ова прашање потврдно одговориле  скоро 

90 проценти од анкетираните додека само 1 процент велат „нема потреба“. 

 Тие речиси воопшто не слушнале за ботаничко потекло на производите/храната. 

На голем дел, 62 отсто од испитаниците купените прехранбени производи не им ги 

исполниле очекувањата, додека многу мал број, само 3 проценти, се измамени во однос 

на расипана, неквалитетна, храна со истечен рок. Етикетите/ознаките повеќето, 51 

отсто, редовно ги читаат, 28 проценти често, 15 отсто повремено, 5 проценти ретко, а 

никогаш само 1 отсто. 

 Само според два отсто од испитаните, свеста кај луѓето за измами со храна е 

висока. Останатите (55 проценти) сметаат дека е недоволна, задоволителна (14 отсто) и 

ниска (26 проценти). [44] [45] [46] 



 

 

 Анкетата покажува дека

безбедноста на храната (63 

производителот домашен/странски

(2 отсто). 

Сл.24 здрава чинија правилен

5.2 Користење на Органска Храна

Здравата органска храна се 

Конвенционалната употреба 

цврсто забранета и избегнувана

верувања, се употребуваат и 

збор за добиток, животните мораат

на антибиотици, како и хормони

исхрана. Во повеќето држави

модификувани. 

 Производството на 

разграничена од приватното

Унија, САД, Канада, Јапонија и

специјални сертификати за да

рамките на нивната територија

дека Македонците се најзаинтересирани за квалитетот

 (63 проценти), дури потоа за цената (17 

странски (14 отсто), за брендот (4 проценти) и за

 

правилен распоред на намирниците во текот на 

 

Храна  

произведува по одредени производствени

 на неоргански пестициди, инсектициди и 

избегнувана како последна мерка. Сепак, спротивно на 

 одредени неоргански фертилизатори. Доколку

мораат да бидат израснати без рутинираната

хормони за раст. На животните мора да им се обезбеди

држави, органските производи не смеат да бидат

органска храна е тешко регулирана 

приватното градинарство. Во моментов

и многу други држави бараат од производители

да ја пласираат израснатата храна како „органска

територија. Повеќето сертификати овозможуваат 

86 

квалитетот и 

 (17 отсто), за 

за пакувањето 

 денот 

производствени стандарди. 

 хербициди е 

 популарните 

Доколку станува 

рутинираната употреба 

обезбеди и здрава 

бидат генетски 

индустрија, 

моментов, Европската 

производителите 

органска“, во 

употреба на 
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одредени хемикалии и пестициди, па консумирачите треба да внимаваат на 

стандардите кои треба да се исполнат за храната да биде квалификувана како органска, 

во локалите каде купуваат.[47] 

 Обработената органска храна обично содржи само органски состојки. Доколку 

во храната постојат и неоргански состојки, одреден процент од растителните и 

животинските состојки на храната мора да биде органски, за таа да го задржи статусот 

на органска храна (95% во САД и Австралија). Сите неоргански произведени состојки 

во органската храна се подложни на разни агрикултурни услови.  

 Органската храна е често обработувана со што е можно помал број на вештачки 

методи, материјали и услови како што се хемиското созревање, зрачење на храната и 

генетски модификувани компоненти. Покрај тоа, храната мора да биде ослободена и 

од вештачки адитиви.  

 Органската храна по можност се произведува со технологии кои заштедуваат 

енергија, и се пакува во биораспадливи материјали, и материјали кои можат да 

бидат рециклирани.[45] [47] 

  

 Повеќе научни проекти биле формирани со цел да ги истражат и споредат 

конвенционалните и органските системи на земјоделството. Генералниот консензус 

меѓу овие истражувања е дека органското земјоделство е значително помалку штетно 

поради следните причини: 

• Органските фарми немаат потреба од синтетички пестициди, дел од кои имаат 

потенцијал да ги оштетат почвата и водата, како и да му наштетат на живиот свет. 

• Органските фарми покажуваат подобри резултати од конвенционалните фарми во 

можноста за прехранување на различни екосистеми. 

• Пресметано според површината, органските фарми користат помалку енергија и 

произведуваат помалку отпад. [46] 

 Сепак, некои критичари на органските методи на земјоделството веруваат дека 

органските фарми бараат повеќе земја од конвенционалните за да го произведат истото 

количество храна. Тие тврдат дека доколку е ова вистинито, органските фарми можат 

да ги уништат дождовните шуми и да збришат повеќе екосистеми. 
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Сл.25 Лого на светската организација за органска храна 

 

 Некои студии покажале дека органската храна има поголеми хранливи 

вредности од конвенционално одгледаните продукти. Најважната студија на 

органската храна во историјата била остварена во 2007 г. и според неа, органското 

овошје и зеленчук содржат 40% повеќе антиоксиданси од конвенционалните 

еквиваленти, а во однос на органското млеко, процентот бил 60%.  

 Четиригодишната студија била финансирана од страна на Европската Унија, и е 

најобемната од својот вид. Студија во 2001 година од истражувачи од Државниот 

универзитет во Вашингтон, заклучила дека органските јаболки се повкусни. [46] 

 Заедно со вкусот и благоста, текстурата и цврстината на јаболките исто така 

била повисока од онаа на конвенционално израснатите јаболки. Овие разлики се 

препишани на поголемиот квалитет на почвата што резултира од органските 

земјоделски техники.  

 Сепак, во 2002 година мета-анализа (преглед на сите студии на темата) не 

нашла било каков показател дека органската храна нуди поголеми хранливи вредности, 

поголема безбедност за консумирачот или особени разлики во вкусот. 

 Органската храна вреди од 10 до 40 проценти повеќе од конвенционалната, во 

различни држави.[47] 

 Иако органската храна претставува 1-2% од вкупната продажба на храна низ 

светот, пазарот на органската храна расте особено брзо, далеку побрзо од останатиот 

дел од индустријата за храна, во развиените земји, и во земјите во развој. 
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2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Цели на истражувањето во овој труд се : 

 

1. Да се изработи стручно изработена редукциона диета, заснована врз 

квалитетна храна и врз научни принципи и стандарди им помага на лицата со 

прекумерна телесна тежина за справување со тој проблем. 

 

2. За статистичка маса е земеномал примерок на следење на пациенти, кај кои е 

применета соодветен тип на редукциона диета во период од 3 до 6 месеци.  

 

3. Како показател за резултатите од редукционата диета, ќе бидат следени 

хематолошките резулати на пациентите пред и по спроведувањето на диетата. 

 

4.Резултати ќе бидат систематизирани во табели, пред редукциона диетеа 

(контролна колона), и во две други колони по спроведената диета резултатите на прва  

контрола и при втора контрола, за секој пациент. 

 

5. Ќе биде направена:Дескриптивна статистичка анализа, (%), t-тест, и 

корелациона анализа на хематолошките резулати пред и потоа како и временска 

регресија. На тој начин би се добил добил моделот на подобрување на соодветните 

испитаници 

 

На ваков начин утврдената состојба на пациентите и ќе претставува објективен 

показател за : 

-Да се согледаат резултатите при превземени мерките и активностите што се 
при внес на квалитетна храна, на правилен начин. 

- подобрувањето на целокупното здравје кај пациенти при спроведената 

редукциона диета со квалитетна храна и правилен начин на исхрана , 

-квалитетот на животот на лицата,  

- и основа за понатамошни испитувања храната како лек и сперчување на 

болеста како и  компликациите што ги дава. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

 

Извори на податоци 

 

За да се изврши анализа и опсервација на состојбите  користени се следниве 

извори на податоците на пациентите од: 

1. Извештај за хематолошки резулати образец ЛУ - 1 Персонален картон, 

Центар за здрава исхрана - Ресен.  

 

Дизајн на студијата  

 

Вршено е следење на 15 пациенти со прекумерна тежина. 

Извршена е дескриптивна статистичка и регресиона анализа на параметрите на 

пациентите (по пол,возраст, антропометриски и хематолошки резултати пред и после 

редукционата диета.  

Применет е Т-тест(студентов тест) за одредување на статистички значајна 

разлика на хематолошките резултати пред и посе терапијата.  

Корелациона анализа на соодветни параметрикако показатели. 

Изработен е математички модел, со метод на најмали кавдтрати. 

Пациентите се следиени во текот на 3 до 6 месеци. 
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8.Статистичка обработка 

Извршено е: 

- групирање на податоците, 

- табеларно и графичко прикажување, 

-пресметување на линеарен тренд, по метод на најмали квадрата и регресиона 

анализа. 

- изведени се т-тестови за стстистичка значајност на контролната група со 

првата и втората контрола. 

Во пракса за ниво на значајност се зема 0,05 или 0,01. Ако избериме на пример 

0.05 тоа значи постојат 5% шанси дека ќе ја отфрлиме нултата хипотеза кога е таа 

точна или дека сме 95% сигурни дека хипотезата е точна. Тестовите што се користат за 

тестирање на хипотезите се базираат на одредени статистики, односно функции од 

вредностите на примерокот како што се просекот на примерокот, неговата стандатдна 

девијација и други што зависи од тоа што тестираме.[48] 

Вредностите на статистиката кои доведуваат до отфрлање на нултата хипотеза 

се нарекуваат критични вредности или критична област на тестот. 

Доколку тестираме хипотеза за некој параметар на популаијата и вредноста што 

ја тестираме се наоѓа во 95%  интервал на доверба за дадениот параметар тогаш нема 

да ја отфрлиме нултата хипотеза, доколку пак вредоста се наоѓа надвор од соодветниот 

итервал на доверба хипотезата ќе ја отфрлиме со ниво на значајност од 5%. 

Современите статистички пакети даваат таканаречена р –  вредност или 

значајност на вредноста на добиената статистика. Доколку оваа вредност е помала од 

0,05 тогаш ја отфрламе нутата хипотеза, во спротивно истата ја прифаќаме.  

Постои точен математички начин на кој се прикажува најдобро прилагодениот 

правец на линеарен однос. Се определува од условот на збирот на квадратите на 

вертикалните растојанија на точките од правец на најмалите растојанија - метод на 

најмали квадрати. Така одреден правец на поврзаност помеѓу две променливи се 

покажува преку регресивна линија [49].Регресионата анализа покажува форма на 

поврзаност помеѓу две променливи со користење на регресивна линија.Односот на 

променливата (y) спрема променливата (x) може да биде различен, па затоа првиот 

чекор кон откривањето на форми на поврзување е да се подготви дијаграм или табела 

за дистрибуција или дисперзија меѓу двете карактеристики. 
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5.  РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

 Пример за програм за исхрана кај пациент I 08 Ѓ. В 

 
Доручек  

 

� 200 мл јогурт light  

� 4 супени лажици овесни снегулки  

� 1 парче интегрален леб  

� 40 гр – 1 парче тофу сирење  
� 150 гр – ½ свежа краставица  
� 2 кафени лажици чиа семе во јогуртот  

I Ужина 
 

� 1 портокал голем  

� 2 киви  

� 7 бадеми  

Ручек 

� 1 јаболко ( 45 мин пред ручекот) 
� 150 гр риба – пастрмка или ослич ( варена или печна ) 

� 1 кафена лажица свежо цеден лимонов сок врз рибата  
� 150 гр брокула – ½ чинија се вари во посолена вода со ловоров лист и црн бибер 

во зрно  

� 1 чинија салата – 1 домат + марула + магдонос 
� 1 кафена лажица ладно цедено маслиново масло за салатата  
� Вински оцет за салатата 

 

II Ужина  
 

� 2 супени лажици киноа за варење  
� 15 зрна суво грозје  
� 6 лешници  

 

Вечера 
 

� 7 супени лажици грашок за варење со 

� ½ морков  и ¼ кромид + ким зачин за во грашокот  
� 2 супени лажици интегрален орз за варење со  

� ½ морков и ¼ кромид за оризот  
� 1 пиперка зелена свежа  
� 100 гр – ½ чинија печурки шампињони варени или печени во тава без масло или 

на скара. 
� Ладно цедено сончогледово  масло за оризот и грашокот



Медицинска евиденција- сл.27 картон за евиденција на секоја индивидуа 

 

 Во горенаведениот картон се пополнуваат податоци за секоја индивидуа каде 
што во горниот дел се запишуваат неговите лични податоци односно име, презиме , 

матичен број и контакт телефонски број, а во долниот ден се запшува денот кога 
клиентот доаѓа во Центарот.Потоа се запишуваат антропометриски параметри – висина 
измерена во цм. и тежината во кг. измерена на професионална дигитална вага како  и 

годините односно возраста на клиентот. Потоа следува анамнестичкиот запис, каде 
што се запишува дали клиентот има алергија на некој одреден вид на храна, дали е 
пушач, дали конзумира алкохол како и дали боледува од некое заболување и кои 

лекови ги користи.. Исто така во тој дел спаѓа и делот каде што се запишува на која 
дата клиентот приложил крвна слика и дали истиот е физички активен и доколку е и 

степенот на физичка активност.Во забелешката се запишува дел од анемнезата на 
клиентот, а во врска со исхраната - дали има интолеранција на лактоза или глутен и  

аверзија кон некоја храна, како и оние лабараториски параметри од крвната слика кои  

одстапуваат од референтните вредности, а кои ќе бидат земени во предвид 

присоставувањето на индивидуалниот програм за исхрана, а со цел подобрување на 
крвната слика.Контролна крвна слика се доставува  по 2 месеци од започнувањето со 

практикување на програмот за исхрана. И во десниот агол стои делот за контрола каде 
што се запишува телесната тежина на денот на контролата, односно по 15 дена, за да се 
направи споредба на тежината со онаа пред започнувањето со индивидуалниот  
програм за исхрана.  
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Сл.28 Клиничко биохемиска анализа од клиент по случаен избор. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 1: Демографски карактеристики на болните 

 ВИСИНА 

[CM] 

ТЕЖИНА 

[KG] 

BMI HB   

[G/L] 

ALT GPT   

[U/L] 

ИМЕ I I II III I II III I II III I II III 

I 01 Ф.П 169 98,3 93 89 34,00 32,00 31,00 152,00 155,00 161,00 18,00 16,00 26,00 

I 02 Д. Д 177 105 101,7 96,5 33,00 32,00 30,00 153,00 149,00 159,00 21,00 20,00 17,00 

I 03 М. М 173 84,5 80,4 78 28,00 26,00 26,00 112,00 123,00 131,00 15,00 12,00 11,00 

I 04 M. K 152 94 90 87,5 40,00 38,00 37,00 113,00 121,00 114,00 38,00 37,00 25,00 

I 05 A. Б  163 83,3 81 78 31,00 30,00 29,00 131,00 136,00 134,00 39,00 18,70 21,00 

I 06 Ш.В 160 117,9 110,3 106 45,00 42,00 41,00 150,00 168,00 171,00 36,00 16,00 15,00 

I 07 J. Г 175 114 110 108 37,00 35,00 35,00 143,00 151,00 168,00 61,00 58,00 44,00 

I 08 Ѓ. В 166 76 74 73 27,00 26,00 26,00 115,00 133,00 142,00 46,00 29,00 27,00 

I 09 А. С 159 88 83,7 81,5 34,00 32,00 32,00 117,00 121,00 128,00 20,00 15,90 15,00 

I 10 Н. Н 162 104,2 101 99 39,00 38,00 37,00 128,00 131,00 133,00 19,00 17,00 20,00 

I 11 У.Н 170 94 91,7 87 32,00 31,00 30,00 131,00 129,00 138,00 95,00 47,30 21,60 

I 12 И.М 168 124 119,2 116,7 43,00 41,00 40,00 133,00 127,00 131,00 24,00 19,00 21,00 

I 13 М. У  161 112,6 109 108 43,00 42,00 41,00 131,00 136,00 133,00 21,00 19,00 19,00 

I 14 Џ.Ѓ 171 107 104,1 101 37,00 35,00 34,00 146,00 141,00 144,00 48,10 26,70 23,20 

I 15 E.С 173 125,4 120 117 41,00 40,00 39,00 143,00 141,00 139,00 22,00 17,00 21,00 
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Табела 1: Демографски карактеристики на болните(продолжение 1) 

 AST GOT                

[U/L] 

CHOLESTEROL  

[mmol/l] 

CREATININE  

[mmol/l] 

IRON  

[mmol/l] 

ИМЕ I II III I II III I II III I II III 

I 01 Ф.П 36,00 28,00 27,00 5,31 5,03 4,20 44,00 59,90 71,50 15,2 16,3 16,1 

I 02 Д. Д 23,00 19,00 11,00 6,51 4,09 4,07 80,00 81,80 78,60 17,90 19,80 19,10 

I 03 М. М 17,00 17,00 14,00 4,59 3,31 3,78 73,74 76,20 72,10 10,3 13,2 17,4 

I 04 M. K 24,00 28,00 21,00 3,50 4,00 3,85 149,00 138,00 121,00 16,30 14,90 12,90 

I 05 A. Б  44,00 21,50 20,70 5,48 4,69 4,98 81,40 63,97 78,60 16,42 19,71 17,90 

I 06 Ш.В 26,00 21,00 18,00 5,12 4,23 3,18 56,00 61,00 77,00 19,00 22,06 23,40 

I 07 J. Г 51,00 42,00 40,00 8,00 4,40 3,47 109,00 86,00 81,00 17,50 19,10 19,60 

I 08 Ѓ. В 19,00 21,00 17,00 5,97 5,10 4,67 56,00 44,00 41,00 18,40 21,60 22,00 

I 09 А. С 14,80 17,60 17,00 5,40 5,60 4,73 82,00 74,50 71,60 13,90 11,40 12,60 

I 10 Н. Н 20,00 23,00 19,00 5,45 4,11 3,38 91,60 88,60 90,90 15,10 14,80 16,80 

I 11 У.Н 78,00 44,20 28,70 5,79 4,41 3,38 76,00 80,40 83,20 15,98 16,10 18,80 

I 12 И.М 21,00 12,00 17,00 5,90 4,80 4,74 52,60 76,20 81,40 14,70 15,80 17,10 

I 13 М. У  20,00 16,00 17,00 5,49 5,11 5,09 91,00 94,00 90,60 16,00 17,34 17,98 

I 14 Џ.Ѓ 41,60 24,30 22,80 5,27 4,86 4,11 82,00 77,00 71,00 19,80 16,40 17,10 

I 15 E.С 18,00 16,00 20,00 4,11 3,29 3,34 86,00 73,00 77,30 13,70 12,10 13,80 
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Табела 1: Демографски карактеристики на болните(продолжение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME GLUKOZA 

[mmol/l] 

UREA 

[mmol/l] 

TRIGLICERIDI 

[mmol/l] 

 I II III I II III I II III 

I 01 Ф.П 
5,45 5,10 5,30 7,10 6,40 4,10 1,86 1,72 1,66 

I 02 Д. Д 
5,50 5,00 5,40 4,00 3,70 4,74 11,87 3,3 1,92 

I 03 М. М 
21,00 5,30 4,10 3,60 3,40 3,10 0,54 0,79 0,67 

I 04 M. K 
8,60 7,40 7,30 17,80 13,40 8,76 1,3 1,8 1,77 

I 05 A. Б  
5,70 4,98 6,10 3,60 4,10 4,00 1,14 0,84 0,33 

I 06 Ш.В 
6,10 5,90 5,10 3,80 4,00 3,60 2,35 0,99 1,16 

I 07 J. Г 
5,80 5,30 4,90 8,20 5,47 3,59 2,26 2,06 1,95 

I 08 Ѓ. В 
5,00 4,80 4,10 4,00 3,30 3,10 1,45 1,22 1,1 

I 09 А. С 
5,50 6,40 5,10 3,90 4,60 4,10 2,4 1,4 1,2 

I 10 Н. Н 
5,45 5,11 3,95 6,10 5,70 4,50 2,11 1,67 0,83 

I 11 У.Н 
3,35 4,10 3,95 9,70 7,10 5,50 2,68 1,97 1,83 

I 12 И.М 
4,72 4,56 4,67 4,10 7,10 6,20 1,5 1,2 1,3 

I 13 М. У  
5,90 4,70 6,10 9,00 8,40 8,00 1,1 0,98 0,74 

I 14 Џ.Ѓ 
4,38 4,89 5,10 4,00 4,10 3,70 2,44 1,13 0,99 

I 15 E.С 
3,80 4,80 5,00 3,10 3,60 2,70 1,34 1,41 1,13 



Од вкупниот број 285на

храна и исхрана во Центарот за

според пол,покажува нешто поголема

мажите чии процент изнесува 

репрезентативниот примерокод

 

 

График 1.   Процентуално

 

 

  

 Во однос на возраста, како

совет за здрава храна и исхрана

2015-2017година тоа се пациенти

36 години ( 
__

X = 36) со стандардна

  

  Параметрите кои се пратени

втора конпрола после редукционата

холестерол, креатинин, железо

  Кај пациентите резултатите

но заради научното значање и

правилен начин икако мерка колк

на секој парамерар пооделно кој

контролна група) со првата контрола

статистичката значајност помеѓу

 Во прилог следат табелите

Табела 2:T-тест за статистичка значајост за 

податоците при првото доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола

53%

на регистрирани случаи кои побарале совет

за зрава храна –Ресен,во периодот од 2015-2017

поголема застапеност на жените и тоа, 53

 47% (Табела 2, График1). Овој процент соодветствува

примерокод 15 пациенти од коисе земени 7 мажи и 8 жени

 

Процентуално учество по пол во Центарот за зрава храна –Ресен

како континуирано атрибутивно обележје, случаи кои

исхрана во Центарот за зрава храна –Ресен,во 

пациенти со различна возраст, но нивната просечна

стандардна девијација 13σ = ± . 

пратени при приемот на пациентите, и при нивната

редукционата диета се: тежина, хемоглобин, 

железо, глукоза, уреа и триглицериди. 

резултатите се видливи,откако е применетаредукционата

и доказ, за ефективноста од применатана здрава

олку е значајна разлика во праматрите, применет

кој е споредуван со првите податоци при доаѓањето

контрола, односно со врората контрола. Исто така

помеѓу прватконтрола и втората контрола. [50] 

табелите за наведените параметри. 

тест за статистичка значајост за телеснататежина изразена во

податоците при првото доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола

47%

мажи жени

совет за здрава 

2017,анализата 

53% наспроти 

соодветствува со 

жени.  

Ресен 

кои побарале 

периодот од 

просечна старост е 

нивната прва и 

 ALT GPT, 

редукционата диета, 

здрава храна на 

применет е т-тест 

доаѓањето (како 

така најдена е 

изразена во[kg]од 

податоците при првото доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола 



 

 

 

t

 I 
(прво 

доаѓање) 

II 
(контрола

Mean 101,88 

Variance 232,07 
Observations 15 
Pearson 

Correlation 0,99664 
Hypothesized 

Mean Difference 0 
df 14 
t Stat 10,4987 
P(T<=t) one-tail 2,5E-08 
t Critical one-tail 1,76131 

P(T<=t) two-tail 5,1E-08 

t Critical two-tail 2,14479   

 

   Од пресметката 

тежина на ист број на испитаници

следното:средната вредност на 

101,88 kg, додека при втората контрола

тежина е во силна корелација, со 

График 2.   Процентуално претставување
пациентите, 1

 

 Се поставува прашањето дали

на тежината во текот на 6 месеци

  Заклучуваме дека вредностите

при првото доаѓање статистички

телесната тежина после спроведената

90

92

94

96

98

100

102

[k
g

]

t-Test:Телеснататежина во[kg] 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 

97,94 97,94 95,08 101,88

208,39 208,394 204,9 232,07

15 15 15 15

 0,9963  0,99152

 0  0

 14  14

 8,91019  12,3525

 1,9E-07  3,2E-09

 1,76131  1,76131

 3,8E-07  6,4E-09

2,14479   2,14479

 на дескриптивната статистика и  t-тестот  

испитаници пред диетата и после диетата се

телесна тежина на пациентите при доаѓањето во

контрола е намалена на 95, 08kg. Намалувањето

 почтната состојба, првата и втората контрола 0,9.

 

претставување на намалувањето  на телесната тежина
- прво доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2. 

дали ова намалување од 7% е статистички значајно

?    

вредностите на телесната тежина на ист број на

статистичкивисоко значајно СЕ разликуваат од вредностите

спроведената редукциона диета,  (p < 0,01). Истиот

1 2 3

[CELLREF]

96 %

93 %

99 

III 
(контрола2) 

101,88 95,08 

 204,9 

 15 

  

0  

14  

  

  

  

  

   

за телесната 

се заклучува 

во центарот е 

Намалувањето на телесната 

 0,9. 

тежина на 

значајно намалување 

 испитаници 

вредностите на 

Истиот заклучок 



 

 

може да се дададе дури уште 

како и меѓу двете контролиниво

 Т-тестот и добиените резултатио

успешноста на спроведената редукциона

 

Табела 3:T-тест за статистичка значајост за

(контролна група на податоци)и прва и втора контрола

 

 I 

(прво 

доаѓање) 

II 

(контрола

Mean 36,26667 34,66667

Variance 30,92381 28,95238

Observations 15 15

Pearson 

Correlation 

0,993858  

Hypothesized 

Mean Difference 

0  

df 14  

t Stat 9,797959  

P(T<=t) one-tail 6,01E-08   

t Critical one-tail 1,76131  

P(T<=t) two-tail 1,2E-07   

t Critical two-tail 2,144787   

 

  Од пресметката на дескриптивната

испитаници пред диетата и после

BMI на пациентите при доаѓањето

намалена на 34. Намалувањето 

втората контрола 0,9. 

График 3.   Процентуално претставување
доаѓање

 

32

33

34

35

36

37

[CELLREF]

 при првата контрола каде ниво на значајност

ниво на значајност(p < 0,01).  

резултатио за ниво на значајност, преставува

редукциона диета во однос на телелесната тежина

статистичка значајост заBMI податоците при првото доагање

(контролна група на податоци)и прва и втора контрола 

t-Test:BMI 

 

контрола1) 
II 

(контрола1) 
III 

(контрола2) 
I 

(прво 

доаѓање) 
34,66667 34,66667 33,86667 36,26667

28,95238 28,95238 26,8381 30,92381

15 15 15 15

0,995081  0,993089

0  0

14  14

5,526794  12,61578

3,73E-05   2,45E-09

1,76131  1,76131

7,46E-05   4,91E-09

2,144787   2,144787

дескриптивната статистика и  t-тестот  за BMI на

после диетата се заклучува следното: средната

доаѓањето во центарот е 36, додека при втората

 на BMI е во силна корелација, со почтната сост

 
претставување на намалувањето  на BMIна пациентите
доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2. 

1 2 3

[CELLREF]

[CELLREF]

93 %

BMI

100 

значајност(p < 0,01), 

преставува потврда за 

тежина.  

првото доагање 

III 

(контрола2) 

 33,86667 

 26,8381 

 15 

  

0  

14  

  

   

  

   

   

на ист број на 

средната вредност за  

втората контрола е 

состојба, првата и 

пациентите, 1- прво 
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 Се поставува прашањето намалување од 7% на BMI, е статистички значајно намалување 

на BMI во текот на 6 месеци?    

  Заклучуваме дека вредностите на BMIна истите испитаници при првото доаѓање 

статистички високо значајно СЕ разликуваат од вредностите на BMI после 

спроведената редукциона диета,  (p < 0,01). Истиот заклучок може да се дададе уште 

при првата контрола каде ниво на значајност (p < 0,01), како и меѓу двете контроли 

ниво на значајност (p < 0,01). [49]  

 Т-тестот и добиените резултатио за ниво на значајност, преставува потврда за 

успешноста на спроведената редукциона диета во однос на BMI.  

 

 

Табела 4:T-тест за статистичка значајост за Hb податоците при првото доагање 

(контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 

t-Test:Hb  [g/l] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II 
(контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 

III 
(контрола2) 

Mean 133,2 137,46667 137,467 141,73333 133,2 141,73333 

Variance 205,457 184,26667 184,267 260,20952 205,457 260,20952 

Observations 15 15 15 15 15 15 

Pearson 

Correlation 0,85594  0,92833  0,78862  

Hypothesized 

Mean Difference 0  0  0  

df 14  14  14  

t Stat -2,19574  -2,68336  -3,28885  

P(T<=t) one-tail 0,02273   0,00891   0,00269   

t Critical one-tail 1,76131  1,76131  1,76131  

P(T<=t) two-tail 0,04546   0,01783   0,00538   

t Critical two-tail 2,14479   2,14479   2,14479   

 

Од табелата 4, може да се отчитат вредностите од t-тестот за хемоглобин на 

истите испитаници пред диетата и после диетата, се заклучува следното: средната 

вредност за  хемоглобин на пациентите при доаѓањето во центарот е 133,2[g/l], додека 

при втората контрола е зголемено нивото на хемоглобин на 141,73[g/l]. Зголемувањето на  

хемоглобин е во силна корелација, со почетната состојба, првата и втората контрола и 

изнесува 0,85;0,93;0,79, соодветно. 

 Процентуалното претставување на зголемувањето на хемоглобинот, после 

примената на редукционата диета е претставено на график 4. 

 



 

 

 

 

График 4.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

 

 Дали зголемувањето од 6% 

хемоглобинот во текот на 6 месеци

  Заклучуваме дека вредностите

доаѓање статистички високо значајно

после спроведената редукциона

се дададе уште при првата контрола

двете контроли ниво на значајност

 Т-тестот и добиените резултатио

успешноста на спроведената редукциона

 

 

Во табелата 5, може да 

испитаници пред диетата и после

ALT GPT на пациентите при доаѓањето

контрола е намалено нивото 

GPTе во силна корелација, со почетната

соодветно, но слаба корелација

Од график 5 сегледа намалување

значајно намалување на ALT GPT
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претставување на зголемувањето на хемоглобин пациентите

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

% нахемоглобинот, е статистички значајно згол

месеци?    

вредностите на хемоглобинот на истите испитаници

значајно СЕ разликуваат од вредностите на 

редукциона диета,p=0,04546  (p < 0,01). Истиот заклучок

контрола каде ниво на значајност (p < 0,01), 

значајност (p < 0,01).  

резултатио за ниво на значајност, преставува

редукциона диета во однос на хемоглобинот. [51]

 се отчитат вредностите од t-тестот за ALT GPT

после диетата, се заклучува следното: средната

доаѓањето во центарот е 34,87[U/L], додека 

на ALT GPT на 21,78[U/L]. Намалено нивото

почетната состојба, првата контрола и изнесува

корелација после 2 контрола . 

намалување до 38% наALT GPT, дали тоа е 

ALT GPT во текот на 6 месеци?    

1 2 3

100%

+ 3%

+ 6%

Hb
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пациентите,  

лемувањето на 

испитаници при првото 

хемоглобинот 

заклучок може да 

како и меѓу 

преставува потврда за 

[51] 

ALT GPT на истите 

средната вредност за  

 при втората 

нивото на ALT 

изнесува 0,82;0,79, 

 статистички 



 

 

 

Табела 5:T-тест за статистичка значајост за 

(контролна група на податоци) и прва и втора контрола

 

t-Test:ALT GPT  [U/L] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II
(контрола

Mean 34,8733 

Variance 460,455 

Observations 15 

Pearson 

Correlation 0,82574 

Hypothesized 

Mean Difference 0 

df 14 

t Stat 3,08441 

P(T<=t) one-tail 0,00404   

t Critical one-tail 1,76131 

P(T<=t) two-tail 0,00808   

t Critical two-tail 2,14479   

 

График 5.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

  Од т-тестот се добива

0,01),заклучуваме дека вредностите

доаѓање статистички високо значајно

спроведената редукциона диета

што значи статистички значајно

контроли нема статистичка значајна

припрвата контрола се регулирал

граници. [48] 
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тест за статистичка значајост за ALT GPT податоците при првото доагање 

(контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 
24,5733 24,5733 21,7867 34,8733

173,211 173,211 56,7798 460,455

15 15 15 15

 0,78274  0,46001

 0  0

 14  14

 1,2484  2,6404

0,11618   0,00969

 1,76131  1,76131

0,23236   0,01939

2,14479   2,14479

 

претставување на намалувањето на ALT GPTна пациентите

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

добива дека при прва контрола p=0,00808

вредностите на ALT GPTна истите испитаници 

значајно СЕ разликуваат од вредностите на ALT GPT

диета.При втората контроланиво на значајност 

значајно СЕ разликуваатвредностите на ALT GPT

значајна разлика (p > 0,01). Нивото на ALT GPT

регулирал, и потоа делува стабилно без намалување

1 2 3

100 %

70 %
62 %

ALT GPT  
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податоците при првото доагање 

III 
(контрола2) 

34,8733 21,7867 

460,455 56,7798 

15 15 

  

0  

14  

2,6404  

0,00969   

  

0,01939   

2,14479   

пациентите,  

0,00808 т.е. (p < 

 при првото 

ALT GPT после 

 е (p < 0,05), 

ALT GPT,меѓу двете 

ALT GPT уште 

намалување во дадените 



 

 

  Табела 6:T-тест за статистичка значајост за 

доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола

 

t-Test:AST GOT [U/L] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II
(контрола

Mean 30,22667 

Variance 296,9878 

Observations 15 

Pearson 

Correlation 0,852436 

Hypothesized 

Mean Difference 0 

Df 14 

t Stat 2,508625 

P(T<=t) one-tail 0,012523   

t Critical one-tail 1,76131 

P(T<=t) two-tail 0,025046   

t Critical two-tail 2,144787   

 

Во табелата 6, претставени

испитаници пред диетата и 

пациентите при доаѓањето во

намалено нивото на ALT GPT

корелација, со почетната состојба

изнесува 0,85;0,84;0,72 соодветно

График 6.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

Вредноста за AST GOT 

дали тоа е статистички значајно
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тест за статистичка значајост за AST GOT податоците при 

доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 
23,37333 23,37333 20,68 30,22667

83,60352 83,60352 48,93457 296,9878

15 15 15 15

 0,843609  0,71585

 0  0

 14  14

 2,102257  2,808435

0,027053   0,006973

 1,76131  1,76131

0,054107   0,013947

2,144787   2,144787

претставени се вредностите од t-тестот за AST GOT 

 после диетата: средната вредност за  AST GOT 

во центарот е 30,2[U/L], додека при втората

ALT GPT на 23,4[U/L]. Намалено нивото на AST GOT

состојба, првата контрола и втората контрола, чија

соодветно. 

претставување на намалувањето на ALT GPTна пациентите

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

од прводоаѓање до втора контрола е намал

значајно намалување на AST GOT во текот на 6 месеци

1 2 3

[CELLREF]

[CELLREF]
[CELLREF]

AST GOT
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податоците при првото 

III 
(контрола2) 

30,22667 20,68 

296,9878 48,93457 

15 15 

0,71585  

0  

14  

2,808435  

0,006973   

  

0,013947   

2,144787   

AST GOT на истите 

AST GOT на 

втората контрола е 

AST GOT е во силна 

чија вредност 

 

пациентите,  

намалено за 32%, 

месеци?    
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 Од т-тестот се добива дека при прва контрола p=0,025046 т.е. (p < 

0,05),заклучуваме дека вредностите на AST GOTна истите испитаници при првото 

доаѓање статистички значајно СЕ разликуваат од вредностите на AST GOTпосле 

спроведената редукциона диета. При втората контрола ниво на значајност е (p < 0,05), 

што значи статистички значајно СЕ разликуваат вредностите на AST GOT,исто така и 

меѓу двете контроли статистичка значајна разликаp=0,054107, (p < 0,05).  

 Т-тестот и добиените резултатио за ниво на значајност, преставува потврда за 

успешноста на спроведената редукциона диета во однос на AST GOT. [51] 

 

Табела 7:T-тест за статистичка значајост за Cholesterolподатоците при првото 

доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 

t-Test:Cholesterol [mmol/L] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II 
(контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 

III 
(контрола2) 

Mean 5,45933 4,46867 4,46867 4,06467 5,45933 4,06467 

Variance 1,05121 0,42896 0,42896 0,42148 1,05121 0,42148 

Observations 15 15 15 15 15 15 

Pearson 

Correlation 0,34849  0,69426  0,08688   

Hypothesized 

Mean Difference 0  0  0   

df 14  14  14   

t Stat 3,81376  3,06836  4,63684   

P(T<=t) one-tail 0,00095   0,00417   0,00019   

t Critical one-tail 1,76131  1,76131  1,76131   

P(T<=t) two-tail 0,0019   0,00834   0,00038   

t Critical two-tail 2,14479   2,14479   2,14479   

 

 Од пресметката на дескриптивната статистика и  t-тестот  за параметрите 

нахолестеролот на ист број на испитаници пред диетата и после диетата се заклучува 

следното: средната вредност за холестеролот на пациентите при доаѓањето во 

центарот е 5,5 [mmol/L], додека при втората контрола е намалена на 4,5[mmol/L].  

 Намалувањето на холестеролот е во слаба корелација, со почтната состојба, 

првата и втората контрола, тоа значи дека намалувањето на хорестеролот не е во 

линеарна зависност, односно преставува по сложена функција на зависност. 

 



 

 

 
График 7.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

 

На график 7, е претставено

холестеролот, односно, прво

параметарот за 18%, додека

статистички значајно намалување

 Од т-тестот се добива дека

дека вредностите на холестеролот

статистички високо значајно 

спроведената редукциона диета

значајност е p=0,00038т.е. (p <

вредностите на холестеролот, 

 Т-тестот и добиените резултатио

успешноста на спроведената редукциона

 

 

Во табелата 8, претставени

испитаниците пред диетата и

пациентите при доаѓањето во центарот

намалено нивото на Creatinine

силна корелација, со почетната

вредност изнесува 0,88;0,91;0,7
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претставување на намалувањето на Cholesterol на пациентите

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

претставено, процентуалното намалување на вредноста

прво доаѓање до прва контрла, каде има намалување

додека на втора контрола е намален за 26%, 

намалување на холестеролот во текот на 6 месеци?   

дека при прва контрола p=0,0019т.е. (p < 0,01),

холестеролотна истите испитаници при првото

СЕ разликуваат од вредностите на холестеролот

диета. Заклучокот е ист и за втората контрола, каде

< 0,01), што значи статистички значајно СЕ

 како и меѓу двете контроли p=0,00834т.е. (p 

резултатио за ниво на значајност, преставува

редукциона диета во однос на холестеролот. 

претставени се вредностите од t-тестот за Creatinine

и после диетата: средната вредност за Creatinine

центарот е 80,689 [µmol/l],додека при втората

Creatinineна 79,12 [µmol/l].Намалено нивото на Creatinine

почетната состојба, првата контрола и втората контрола

;0,75 соодветно. [48] 

1 2 3

[CELLREF]

82 %
[CELLREF]

Cholesterol
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пациентите,  

вредноста за 

намалување на 

дали тоа е 

 

,заклучуваме 

првото доаѓање 

холестеролотпосле 

каде ниво на 

 разликуваат 

< 0,01).  

преставува потврда за 

Creatinineна 

Creatinine на 

втората контрола е 

Creatinineе во 

контрола, чија 



 

 

Табела 8: T-тест за статистичка

доагање (контролна група на податоци

 

t-Test:Creatinine [µmol/l] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II
(контрола

Mean 80,689 

Variance 653,6 

Observations 15 

Pearson 

Correlation 0,8773 

Hypothesized 

Mean Difference 0 

df 14 

t Stat 0,7463 

P(T<=t) one-tail 0,2339   

t Critical one-tail 1,7613 

P(T<=t) two-tail 0,4678   

t Critical two-tail 2,1448   

 

 Процентуалното намалување

контрла, има намалување на параметарот

2%, дали тоа е статистички значајно

  Од т-тестот се добива дека

дека вредностите на Creatinine

значајно НЕ разликуваат од вредностите

ниво на значајност е p=0,73 т

разликуваат вредностите на Creatinine

0,05).   Т-тестот и добиените резултатио

успешноста на спроведената редукциона

во едно константно ниво. [ 51] 

77,00
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79,00

80,00

81,00
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График 8.   Процентуално

(1- прво

статистичка значајост за Creatinineподатоците 

податоци) и прва и втора контрола 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 
78,305 78,305 79,12 80,689

433,24 433,24 267,23 653,6

15 15 15 15

 0,9181  0,7468

 0  0

 14  14

 -0,363  0,3529

0,361   0,3647

 1,7613  1,7613

0,722   0,7294

2,1448   2,1448

намалување на вредноста за Creatinine, од прво доаѓање

параметарот за 3%, додека на втора контрола 

значајно намалување на Creatinine во текот на

дека при прва контрола p=0,47т.е. (p > 0,05),

Creatinineна истите испитаници при првото доаѓање 

вредностите на Creatinineпосле втората контрола

т.е. (p > 0,05), што исто така статистички значајно

Creatinine, како и меѓу двете контроли p=0,0

резултатио за ниво на значајност, преставува

редукциона диета во однос на Creatinine, кој

 

1 2 3

[CELLREF]

97 %

98 %

Creatinine

Процентуално претставување на вредностите на Creatinine
прво доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 
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 при првото 

III 
(контрола2) 

80,689 79,12 

653,6 267,23 

15 15 

0,7468  

0  

14  

0,3529  

0,3647   

1,7613  

0,7294   

2,1448   

доаѓање до прва 

 е намален за 

на 6 месеци?   

,заклучуваме 

 статистички  

контрола, каде 

значајно НЕсе 

0,0722 т.е. (p > 

преставува потврда за 

кој се одржува 

Creatinine,  



 

 

Табела 9: T-тест за статистичка

(контролна група на податоци

 

t-Test:Iron [µmol/l] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II
(контрола

Mean 16,013 

Variance 5,761 

Observations 15 

Pearson 

Correlation 0,7502 

Hypothesized 

Mean Difference 0 

df 14 

t Stat -1,2529 

P(T<=t) one-tail 0,1154   

t Critical one-tail 1,7613 

P(T<=t) two-tail 0,2308   

t Critical two-tail 2,1448   

 

Од табелата 9, може да 

испитаници пред диетата и после

железото на пациентите при доаѓањето

контрола е зголемено нивото на

во силна корелација, со почетната

додека помеѓу првото доаѓање и втората

 Процентуалното претставување

на редукционата диета е претставено

График 9.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

[μ
m

o
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статистичка значајост за Ironподатоците при првото

податоци) и прва и втора контрола 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 
16,707 16,707 17,505 16,013

10,525 10,525 8,9821 5,761

15 15 15 15

 0,8698  0,5319

 0  0

 14  14

 -1,9191  -2,1701

0,0378   0,0238

 1,7613  1,7613

0,0756   0,0477

2,1448   2,1448

 се отчитат вредностите од t-тестот за железото

после диетата, се заклучува следното: средната

доаѓањето во центарот е 16,013[µmol/l], додека

на железото на 17,505[µmol/l]. Зголемувањето на

почетната состојба, првата и втората контрола 0,75;0,87

втората контрола е во слаба корелација 0,53 . 

претставување на зголемувањето на железото, после

претставено на график 9. 

 

претставување на зголемувањето на железото кај пациентите

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

1 2 3

100 %

+ 4 %

+ 9 %

Iron
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првото доагање 

III 
(контрола2) 

16,013 17,505 

 8,9821 

15 15 

0,5319  

0  

14  

  

0,0238   

1,7613  

0,0477   

2,1448   

железотона истите 

средната вредност за  

додека при втората 

на  железото е 

87; соодветно, 

после примената 

пациентите,  



109 

 

 

 Дали зголемувањето од 4% нажелезото (при прва контрола), односно9%(втора 

контрола),е статистички значајно зголемувањето на железото во текот на 6 месеци?    

 Од т-тестот (табелата 9) ги отчитуваме и вредностите за ниво на значајност и 

заклучуваме дека вредностите на железото на истите испитаници при првото доаѓање 

статистички значајно НЕсе разликуваат,p=0,23  (p > 0,05).Но при втората контрола 

ниво на значајност еp=0,47 (p < 0,05), односно се постигнал резултат вредностите за 

железото статистички значајно СЕ разликуваат. [53] 

 Т-тестот и добиените резултатио за ниво на значајност, преставува потврда за 

успешноста на спроведената редукциона диета во однос на железото, за кој процес е 

потребно повеќе време за да се постигне посакуваниот резултат. 

 

 Еден од поважните параметри за следење е нивото на Глукозата, како показател 

за ефективноста, на внес на квалитетна храна од здравите навики на исхрана, и 

одржувањето на чуство на ситост.Во табела  10, преставени се рзултатите од 

дескриптивната статистика и т-тестот на испитаниците пред диетата и после диетата: 

средната вредност за Глукозата на пациентите при доаѓањето во центарот е 6,4167 

[µmol/l],додека при втората контрола е намалено нивото на Глукозата на 5,078 

[µmol/l].Намалено нивото на Глукозатане е во корелација, со почетната состојба, 

(промената на параметарот на глукозата не е линеарна функција, туку друга сложена 

зависност).[49] 

Табела 10: T-тест за статистичка значајост за Glukozaподатоците при првото 

доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 

t-Test:Glukoza [mmol/l] 

 I 

(прво 

доаѓање) 

II 

(контрола1) 
II 

(контрола1) 
III 

(контрола2) 
I 

(прво 

доаѓање) 

III 

(контрола2) 

Mean 6,4167 5,2227 5,2227 5,078 6,4167 5,078 

Variance 17,681 0,6553 0,6553 0,8459 17,681 0,8459 

Observations 15 15 15 15 15 15 

Pearson 

Correlation 0,2595  0,5767  -0,08  

Hypothesized 

Mean Difference 0  0  0  

Df 14  14  14  

t Stat 1,136  0,699  1,185  

P(T<=t) one-tail 0,1375   0,248   0,1279   

t Critical one-tail 1,7613  1,7613  1,7613  

P(T<=t) two-tail 0,275   0,496   0,2557   

t Critical two-tail 2,1448   2,1448   2,1448   

 



 

 

График 10.   Процентуално претставување

(1- прво доаѓање

 

 На график 10 е претставено

доаѓање до прва контрла, за 19

21%, дали тоа е статистички значајно

  Од т-тестот се добива дека

дека вредностите на глукозата

значајно НЕ разликуваат од вредностите

ниво на значајност е p=0,256т

разликуваат вредностите на глукозата

и добиените резултатио за ниво

спроведената редукциона диета

константно ниво. 

 

Во табела  11, преставени

Urea при првото доагање (контролна

Средната вредност за уреа

6,13[mmol/l],додека при втората

4,646[mmol/l].Намалено нивото

првата и втората контрола 0,93;0,91;0,78 

Од т-тестот податаоците

разликуваат од вредностите на

p=0,05.  
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претставување на намалувањето на параметрите на

доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

претставено намалување на вредноста за глукозата

19%, додека на втора контрола е намален параметрот

значајно намалување на глукозата во текот на

дека при прва контрола p=0,28т.е. (p > 0,05),

глукозатана истите испитаници при првото доаѓање 

вредностите на глукозатапосле втората контрола

т.е. (p > 0,05), што исто така статистички значајно

глукозата, како и меѓу двете контроли p=0,496 . 

ниво на значајност, преставува потврда за успешноста

диета во однос на глукозата, кој се одржува

преставени е T-тест за статистичка значајост заподатоците

контролна група на податоци) и прва и втора

уреа на пациентите при доаѓањето во 

втората контрола е намалено нивото на

нивото на уреае во силна корелација, со почетната

 0,93;0,91;0,78 соодветно.[53] 

податаоците за ниво на значајност статистички  значајно

на уреатапри втората контрола, каде ниво на 

1 2 3
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- 19 % - 21 %

Glukoza
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значајно НЕсе 
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Табела 11: T-тест за статистичка

доагање (контролна група на податоци

 

t-Test:Urea [mmol/l] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II
(контрола

Mean 6,13333 

Variance 15,1795 

Observations 15 

Pearson 

Correlation 0,93046 

Hypothesized 

Mean Difference 0 

Df 14 

t Stat 1,14615 

P(T<=t) one-tail 0,13547   

t Critical one-tail 1,76131 

P(T<=t) two-tail 0,27094   

t Critical two-tail 2,14479   

 

 

Параметарот на триглицеридите

пред и после спроведената редукциона

параметрите за T-тест за статистичка

доагање на пациентите во центарот

втора контрола. Средната вредност

центарот е 2,4227 [mmol/l], 

триглицериди на 1,23867[mmol/l]

со почетната состојба и првата

График 11.   Процентуално

триглицериди, (1
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статистичка значајост за Urea податоците 

податоци) и прва и втора контрола 

 
контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 
5,62467 5,62467 4,646 6,13333

7,11698 7,11698 3,14525 15,1795

15 15 15 15

 0,90668  0,77556

 0  0

 14  14

 2,92192  2,08855

0,00557   0,02775

 1,76131  1,76131

0,01115   0,05000

2,14479   2,14479

триглицеридите е меѓу еден од важните параметри

едукциона диета со здрава храна. Во табела 12 

статистичка значајост за триглицеридите, 

центарот, (контролна група на податоци), а потоа

вредност за триглицеридите на пациентите при доаѓањето

додека при втората контрола е намалено

mol/l].Намалено нивото на Глукозатае силна во

првата контрола0,83, како и меѓу двете контроли 0,79

 

Процентуално претставување на намалувањето на параметрите

1- прво доаѓање, 2- контрола1, 3- контрола2). 

1 2 3

100 %

-38  %

-49  %

Trigliceridi
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при првото 

III 
(контрола2) 

6,13333 4,646 

15,1795 3,14525 

15 15 

0,77556  

0  

14  

2,08855  

0,02775   

  

000   

2,14479   

параметри на следење 

 12 дадени се 

при првото 

потоа, прва и 

доаѓањето во 

намалено нивото на 

во корелација, 

0,79. [48 ] 

параметрите на 
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На график 11 е претставено намалување на вредноста за триглицеридите, од 

прво доаѓање до прва контрла, за 38%, додека на втора контрола е намален параметрот 

за 49%, дали тоа е статистички значајно намалување на глукозата во текот на 6 

месеци?      

 

Табела 12: T-тест за статистичка значајост за Trigliceridiподатоците при првото 

доагање (контролна група на податоци) и прва и втора контрола 

 

t-Test:Trigliceridi[mmol/l] 

 I 
(прво 

доаѓање) 

II 
(контрола1) 

II 
(контрола1) 

III 
(контрола2) 

I 
(прво 

доаѓање) 

III 
(контрола2) 

Mean 2,4227 1,49867 1,4987 1,23867 2,4227 1,23867 

Variance 7,2096 0,40967 0,4097 0,24634 7,2096 0,24634 

Observations 15 15 15 15 15 15 

Pearson 

Correlation 0,8342  0,7902  0,475  

Hypothesized 

Mean Difference 0  0  0  

Df 14  14  14  

t Stat 1,6417  2,5662  1,8431  

P(T<=t) one-tail 0,0615   0,0112   0,0433   

t Critical one-tail 1,7613  1,7613  1,7613  

P(T<=t) two-tail 0,1229   0,0224   0,0866   

t Critical two-tail 2,1448   2,1448   2,1448   

 

 Од т-тестот (табелата 12) ги отчитуваме и вредностите за ниво на значајност и 

заклучуваме дека вредностите на териглицеридите на истите испитаници при првото 

доаѓање статистички значајно НЕсе разликуваат,p=0,123  (p > 0,05).Но меѓу првата и 

втората контрола ниво на значајност еp=0,02, (p < 0,05), односно се постигнал резултат 

вредностите за триглицеридите статистички значајно СЕ разликуваат, но потребен е по 

долг период од 6 месеци.. 

 Т-тестот и добиените резултатио за ниво на значајност, преставува потврда за 

успешноста на спроведената редукциона диета во однос на железото, за кој процес е 

потребно повеќе време за да се постигне посакуваниот резултат. [53] 
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5.1 Математички модел сометод на најмали квадрата и регресиона 

анализа. 

Регресивната анализа покажува форма на поврзаност помеѓу две променливи со 

користење на регресивна права. Тоа претставува линеарната зависност на 

променливата (y)-железото и  променливата (x)- хемоглобинот. 

Во прилог е даден дијаграм за дистрибуција или дисперзија меѓу двете 

карактеристики, пред спроведената редукциона диета, и после спроведената 

редукциона диета. 

 

  

График 12.   Дијаграм за дистрибуција или дисперзија меѓу хемоглобинот и железото 

пред спроведената редукциона диета (сини точки), и (десно)Дијаграм за дистрибуција 

или дисперзија меѓу хемоглобинот и железото после спроведената редукциона диета.  

 

Од графикот 12 се гледа дека коефиециентот на регресија мегу праметрите на 
хемоглобинот и железото е само 0,21, што претставува слаба поврзаност меѓу овие 
параметри. Коефициентот на корелација изнесува 0,46. 

По спроведувањето на редукционата диета коефициентот на корелација 
изнесува 0,6 претставува силна коралација, но и коефициентот на регресија пораснува 
на 0,41.  

 Преку математичкиот модел, научно е докажана ефектот и подобрувањето на 

состојба на пациентите и претставува објективен показател доказда се согледаат 

резултатите при превземени мерките и активностите што се при внес на квалитетна 

здрава храна, на правилен начин на ихрана.[52] 
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5. ЗАКЛУЧОК 

Резултатите од клиничко биохемиски, антропометриски и анамнестички испитувања 
недвосмислено го потврдија следново: 

1. Од  психофизичкиот аспект кај клиентите без исклучок имаа субјективно 

чувство на подобрување во однос на времето пред ставање на редукциони диети 

со квалитетна и здрава храна.                                                                                                                         

Ова покрај другото е особено важен момент бидејќи се разбиваат многу табуа околу 

тоа, дека индивидуити кои ќе применуваат редукциона диета треба да се  спремни на 
гладување”односно “дека е тешко да се издржи” , дека “се јавуваат последици во однос 
на психофизичката кондиција и здравјето воопшто”. 

.Овие искуства сигурно дека доаѓаат од примена на така наречени редукциони диети 

составени од нестручни лица или пак клиентите сами импровизирале со некои нивни 

сознанија околу исхраната.Овој труд недвосмислено го покажа токму спротивното,што 

оди во прилог на заложбите за омасовување на трендот за здрав начин на исхрана. 

 2.  Без исклучок кај сите клиенти настапи намалување на телесната тежина и со 

тоа превентивно и куративно се влијае врз здравствената состојба кај истите. 
Куративното делување се состои во намалување на телесната тежина која сама посебе 
претставува патолошка состојба на организмот. А превентивното делување се огледа 
во тоа што со намалување на телесната тежина воедно се превенира и настанување на 
други заболувања кои може да се појавуваат и да се резултат на прекумерна телесна 
тежина а тоа се диабетес мелитус тип 2 како и кардиоваскуларни заболувања, 
локомоторни заболувања и т.н  

 3.Егзактните показатели од клиничко биохемиските испитувања и од нив 

направените компаративни анализи ни го даваат следниов заклучок: Кај најголем број 
на клиенти и покрај тоа што беа под третман со намален внес на калории во однос на 
нивните потреби од антропометриски аспект, пол, возраст и физичка активност, 
настапи подобрување на вредностите на индикаторите кои беа цел на клиничко 

биохемиско иследување. Тоа значи настанаа промени во крвната слика во позитивна 
насока што директно и недвосмислено укажува на зачувување и унапредување на 
здравствената состојба на организмот. Само кај незначителен број состојбата остана 
иста а кај ни еден испитаник немаше нарушување на крвната слика односно на 
лабараториско биохемиските анализи.  

      Пресудно за овие одлични резултати беа неколку фактори: 

         -  употреба на квалитетна и безбедна храна 

        - стручно изработена програма за исхрана 
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        - дисциплината на самите клиенти 

 4. Спроведената статистичка анализа, и т-тест се само научна потврда и доказ за 
горе споменатите ефекти од редукционата диета, кои преку бројки се докажува ефектот 
на навиките на исхрана со квалитетна и безбедна храна. 

 5.Спроведениот модел преку метод на најмали квадрати е исто така научна 

потврда и придонес  на, научно е докажана ефектот и подобрувањето на состојба на 
пациентите и претставува објективен показател доказда се согледаат резултатите при 

превземени мерките и активностите што се при внес на квалитетна здрава храна, на 
правилен начин на ихрана. 

 

 Овај магистерски труд прв од ваков вид на нашиве простори може да биде почетна 
основа за градење на една национална стратегија за здрав начин на исхрана на нашето 

население.Секако дека за тоа е потребно поширок ангажман на општествено 

политичките структури кои со поизитивната законска регулатива се задолжени да 
работат на оваа проблематика, но и учеството на разни граѓански асоцијации и 

невладиниот сектор што би било од огромна полза. 

    Со здрав начи на исхрана до подобро здравје и подолг живот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

[9] Ангелов А., Гачев Е., Николов 
издателство „Св.Климент Охридски

[33]  "About diabetes". World Health Organization. Archived from
Retrieved 4 April 2014. 

[19] AACC Report (2001). "The Definition of Dietary Fibre"
148. ISSN 0146-6283.  

[12] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf

[39] . American Diabetes Association: Nutrition principles and recommendations in diabetes 

(Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1):S36 

[41] Anand, P; Kunnumakkara, AB; Su
a preventable disease that requires major lifestyle changes"

116. doi:10.1007/s11095-008-9661

[51]- Антоска Knights В., Биостаистика

[47] Blair, Robert. (2012). Organic Production and Food Quality: A Down to Earth Analysis. Wiley
Blackwell, Oxford, UK. Pages 72, 223.

 

[1]. Baskaran V, Narasimhamurthy K, Nagendra R 

lactulose syrup in rats. Journal of Food Science and Technology

[27] https://bmcpublichealth.biomedcentral.co

[44] Codex Alimentarius and Food Hygiene"
Organisation of the United Nations

[24]  Ćurčić, V., Banićević
prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata. Zlatibor: Specijalna bolnica za bolesti štitaste 
žlezde i bolesti metabolizma 'Čigota'

[34] "Diabetes Fact sheet N°312"
Retrieved 25 March 2014. 

[21] Eastwood MA. The physiological effect of dietary fiber: an update. Annual Review Nutrition. 
1992.12:19-35. 

[15] Eastwood M, Kritchevsky D (2005). "Dietary fiber: how did we get where we are?".
Nutr. 25: 1–8. doi:10.1146/annurev.nutr.25.121304.131658

[28]http://www.fzo.org.mk/WBStorag
12_godina_Sluzben_vesnik_na_RM,_br._8_od_18.1.2012_godina.pdf

[30] The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008

[14] http://www.fao.org/3/a-y2809e.pdf

 

ЛИТЕРАТУРА  

 Т. Биохимия за медици и стоматолози. София, Университетско
Охридски“, 1996. 

. World Health Organization. Archived from the original on 31 

"The Definition of Dietary Fibre" (PDF). Cereal Foods World 46

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf 

[39] . American Diabetes Association: Nutrition principles and recommendations in diabetes 

(Position Statement). Diabetes Care 27 (Suppl. 1):S36 –S46, 2004  

[41] Anand, P; Kunnumakkara, AB; Sundaram, C; Harikumar, KB; et al. (September 2008).
a preventable disease that requires major lifestyle changes". Pharmaceutical Research

9661-9. PMC 2515569 . PMID 18626751 

Биостаистика- скрипта за интерни предавања 

Organic Production and Food Quality: A Down to Earth Analysis. Wiley
Blackwell, Oxford, UK. Pages 72, 223. ISBN 978-0-8138-1217-5 

Baskaran V, Narasimhamurthy K, Nagendra R & Lokesh BR (1999) Safety evaluation of 

lactulose syrup in rats. Journal of Food Science and Technology-Mysore 36, 355±357.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-7-2

Codex Alimentarius and Food Hygiene" (PDF). Codex Alimentarius. Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations. Retrieved 2007-10-15. 

ć, M., Zdravković, D., Mitić, D. (2008) Medicinski pravilnik centra za 
enje gojaznosti kod dece i adolescenata. Zlatibor: Specijalna bolnica za bolesti štitaste 

igota' 

"Diabetes Fact sheet N°312". WHO. October 2013. Archived from the original on 26 August 2013. 

[21] Eastwood MA. The physiological effect of dietary fiber: an update. Annual Review Nutrition. 

(2005). "Dietary fiber: how did we get where we are?". Annu Rev 
10.1146/annurev.nutr.25.121304.131658. PMID 16011456. 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Nac_god_prog_za_javno_zdravje_vo_RM_za_20
12_godina_Sluzben_vesnik_na_RM,_br._8_od_18.1.2012_godina.pdf 

[30] The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008

y2809e.pdf 

116 

Университетско 

on 31 March 2014. 

46: pp. 89–

[39] . American Diabetes Association: Nutrition principles and recommendations in diabetes 

ndaram, C; Harikumar, KB; et al. (September 2008). "Cancer is 
Pharmaceutical Research. 25 (9): 2097–

Organic Production and Food Quality: A Down to Earth Analysis. Wiley-

& Lokesh BR (1999) Safety evaluation of 

Mysore 36, 355±357. 

2 

. Food and Agriculture 

, D. (2008) Medicinski pravilnik centra za 
enje gojaznosti kod dece i adolescenata. Zlatibor: Specijalna bolnica za bolesti štitaste 

on 26 August 2013. 

[21] Eastwood MA. The physiological effect of dietary fiber: an update. Annual Review Nutrition. 

Annu Rev 

e/Files/Nac_god_prog_za_javno_zdravje_vo_RM_za_20

[30] The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008 



117 

 

 

[11]  Heinz E. . "Plant glycolipids: structure, isolation and analysis". стр. 211–332 in Advances in Lipid 
Methodology, Vol. 3. W.W. Christie (ed.). Oily Press. Dundee.. . 1996. ISBN 978-0-9514171-6-4. 

[43]  Hübner, J; Marienfeld, S; Abbenhardt, C; Ulrich, CM; et al. (2012). "How useful are diets against 
cancer?". Deutsche Medizinische Wochenschrift. 137 (47): 2417–22. doi:10.1055/s-0032-
1327276. PMID 23152069. 

[ 46] How does USDA define the term organic? | USDA". Usda.gov. 2004-06-24. Retrieved 2014-06-
17. 

[42] ^ Jump up to:a b c d e f Wicki, A; Hagmann, J (9 September 2011). "Diet and cancer". Swiss Medical 
Weekly. 141: w13250. doi:10.4414/smw.2011.13250. PMID 21904992. 

[10] Кораћевић, Даринка; Гордана Бјелаковић; Ђорђевић, Видосава. Биохемија. Савремена 
администрација. ISBN 978-86-387-0622-8. 

[5].K. Peter C., Vollhardt; Schore, Neil (1997). Органска хемија. Београд. 

[8] Кольман, К.-Г. Рем. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2000, с. 308 – 309. 

[26] Latham, Jean (1972) The pleasure of your company: a history of manners & meals, 
London: A. and C. Black. ISBN 0713612649 

[3]  Long Island University (May 29, 2013). "The Chemistry of Carbohydrates" (PDF). brooklyn.liu.edu. 

[36]  Проф. др Лазар Лепшановиќ, проф. др Теодор Ковач: Историја на шеќерната болест, 
списание „Ме-Диј“, број 30, 2009. година, стр. 28-30, ISSN 1451-446X 

[4] Meierhenrich, Uwe (2008). Amino acids and the asymmetry of life (PDF, 11.2 MB). Berlin: Springer 
Verlag. ISBN 978-3-540-76885-2. LCCN 2008930865. 

[20] http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/fiber/art-20043983 

[50]Маневска В., „Вовед во теоријана веројатност иматематичка статистика“, 

Универзитет “Св.Климент Охридски“-Битола, 2003, ISBN 9989-786-33-X 

[13] https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf 

[ [6] Nelson, David L.; Cox, Michael M. (2000). Lehninger Principles of Biochemistry (3rd изд.). Worth 
Publishers. ISBN 978-1-57259-153-0. LCCN 99049137. 

[54] https://www.nap.edu/read/10490/chapter/1 

[23]  "Obesity can be deemed a disability at work - EU court". Reuters. December 18, 2014. 
Retrieved December 18, 2014. 

[7] Повещенко А. Ф., Абрамов В. В., Козлов В. В. Цитокины – факторы нейроэндокринной регуляции. 
Успехи физиологических наук. 2007 – 38(3):40 – 46 

[22] Pulver, Adam. An Imperfect Fit: Obesity, Public Health, and Disability Anti-Discrimination Law. Social 
Science Electronic Publishing, 2007. Посетен на January 13, 2009.11 

[38] Peterson, Amy Rachel; Karen Hanson Chalmers (1999). 16 Myths of a Diabetic Diet. Alexandria, 
VA: American Diabetes Association. p. 85. ISBN 1-58040-031-0. 



118 

 

 

 [40] Pastors JG, Warshaw H, Daly A, Franz M, Kulkarni K: The evidence for the effectiveness of 

medical nutrition therapy in diabetes management. Diabetes Care 25:608 – 613, 2002. 

[52] - Paul Newbold, William L.Carlson, Betty Mthrone., “Statistics for business and 

economists, published by Pearson Education Inc., copyright 2007, 2003, 1995,  ISBN 

978-9989-183-99-7. 

[48] Paul Newbold, William L.Carlson, Betty Mthrone., “Statistics for business and 

economists, published by Pearson Education Inc., copyright 2007, 2003, 1995,  ISBN 

978-9989-183-99-7. 

[31] Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић: Дескриптивна и топографска 
анатомија човека, III издање ("Медицинска књига“ Београд – Загреб, 1987.); 

[35] ru)) Старкова, Н. Т. Клиническая эндокринология. Руководство. Санкт-Петербург, Питер, 
2002. ISBN 5-272-00314-4. с. 576 

[25] "Study shows trends in family mealtimes", Refrigerated & Frozen Foods magazine. May 26, 2016. 
Retrieved 7 feb 2017 

[18] University of MD Medical Center Encyclopedia entry for fiber". Diakses tanggal 22 April 2009. 

[37]  Von Mehring J, Minkowski O. (1890). "Diabetes mellitus nach pankreasexstirpation.". Arch Exp 
Pathol Pharmakol 26: 371-387}- 

[32] Вјекослав Дуанчић: Основе хистологије човека, VIII издање ("Медицинска књига“ 
Београд – Загреб, 1983.) 

[2].  Western Kentucky University (May 29, 2013). "WKU BIO 113 Carbohydrates". wku.edu.Jump 
up^ Eldra Pearl Solomon; Linda R. Berg; Diana W. Martin (2004). Biology. Cengage  

[29] World health report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health 

Organization, 2002.  

[45] http://www.zzjzpgz.hr/nzl/68/jelo.htm Ivona Saršon Žarkovac, dipl.sanitarni ing., Narodni 
zdravstveni list, ožujak-travanj 2011. (preuzeto 30. srpnja 2011.) s dopusnicom 

[49] Џон А.Рајс., “Математичка статистика и анализа на податоци”, универзитет 
Калифорниај Беркли, 2007,  ISBN 978-608-229-611-1. 

[53] -  Џон А.Рајс., “Математичка статистика и анализа на податоци”, универзитет 
Калифорниај Беркли, 2007,  ISBN 978-608-229-611-1. 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 


