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АПСТРАКТ 

 

 Исхраната и животниот стил се клучни ризик-фактори за развој на 

хиперинсулинемија и дијабетес мелитус тип 2. Меѓутоа, тие се и главни алатки со чија 

помош може да се превенира и подобри состојбата.Целта на ова истражување е да се 

оценат видот и квантитетот на функционалната хранa, квалитетот на животниот стил кој 

го имаат лицата со хиперинсулинемија кои имаат покачена телесна маса и да се утврди 

влијанието на овие фактори врз степенот на изразеност на инсулинската резистенција, 

изразен преку HOMA-IR. 

Избрана е група од 175 лица (103 жени и 73 мажи), кои одговараат на профилот: 

постари од 25 години, со покачена телесна маса (ИТМ>25 kg/m2),  дијагностицирани со 

хиперинсулинемија.  

Утврдена е статистички значајна разлика помеѓу ИТМ и степенот HOMA-IR 

(p˂0,028). Испитаниците имаат, во најголем дел, седечки начин на живот. Од оние кои се 

во работен однос, кај 69(50.36%), работата не е поврзана со физичка активност. 

Најпрактикувана дополнителна физичка активност е пешачењето, со честота од еднаш до 

два пати неделно и времетраење од 30 до 45 минути. Најголем дел од испитаните 118 

(67.42%) имаат уреден сон во текот на едно деноноќие од 6 до 8 часа. 

Кај возрасната група од 41 до 55 години, забележана е статистички значајна 

разлика помеѓу HOMA-IR и неделното количеството на консумирано овошје (p˂0,13), 

честотата на консумација на ферментирани млечни производи (p˂0,0145), млечни 

производи (p˂0,009) и честотата на консумација на процесирани месни производи на 

неделно ниво (p˂0.005). HOMA-IR индексот кај сите испитаници зависи од честотата на 

консумирање на житарки од полно зрно (p˂0,013) и бројот и видот на ужинки (p˂0,041). 

Ладно цедените масла, поради квалитативниот состав се препорачуваат во исхраната, 

евидентно е што 57(32.57%) од испитаните се изјаснија дека не ги консумираатво својата 

исхраната. Легуминозите, циметот, куркумата, грчкото семе, горчливата диња, коренот 

од жен-шен, кромидот и лукот, имаат потврдено позитивно влијание кај 

хиперинсулинемија, меѓутоа тие недоволно или воопшто не се застапени во исхраната.  

Клучни зборови: хиперинсулинемија, HOMA-IR, исхрана, зголемен ИТМ 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Diet and lifestyle are key risk factors for developing hyperinsulinemia and type 2 

diabetes. However, they are also major tools that can help prevent and improve the condition. 

The aim of this study is to evaluate the quantities and type of functional food, as well as the 

quality of life of people with hyperinsulinemia who have increased body weight and to 

determine the impact of these factors on the degree of expression of insulin resistance, 

expressed through HOMA-IR. 

A group of 175 people (103 women and 73 men) were selected, who fit the profile: older 

than 25 years, with elevated body weight (BMI> 25 kg / m2), diagnosed with hyperinsulinemia. 

Statistical significance was established between BMI and HOMA-IR level (p˂0,028). 

Respondents have, for the most part, a sedentary lifestyle. Of those who are employed, 69 

(50.36%), work is not related to physical activity. The most practiced additional physical 

activity is walking, with a frequency of once to twice a week and a duration of 30 to 45 

minutes. Most of the 118 respondents (67.42%) have regular sleep during a night of 6 to 8 

hours. 

In the age group from 41 to 55 years, statistical significance was observed between 

HOMA-IR andweekly amount of consumed fruit (p˂0,13), frequency of consumption of 

fermented dairy products (p ˂0.0145), dairy products ( p ˂0.009) and frequency of 

consumption of processed meat products on a weekly basis (p˂0.005). HOMA-IR index of all 

respondents depends on consumption frequency of whole grain cereals (p˂0,013) also from 

number and type of snacks (p˂0,041). Cold pressed oils, due to the qualitative composition are 

recommended in the diet, it is evident that 57 (32.57%) of the respondents stated that they do 

not consume in their diet. Legumes, cinnamon, turmeric, Greek seed, bitter melon, ginseng 

root, onion and garlic, have been shown to have a positive effect on hyperinsulinemia. 

 

Keywords: hyperinsulinemia, HOMA-IR, diet, increased BMI 
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1. ВОВЕД 

 

Начинот на живот кај луѓето се формира под влијание на географското, 

еколошкото, политичкото, културното и религиозното опкружување, а се однесува на 

карактеристиките на населението во определен регион, место и време. Начинот на живот 

го опфаќа секојдневното однесување, функциите на индивидуата во работата, 

активностите, забавата и исхраната. Во последните децении се истражува и животниот 

стил како важен фактор на здравјето. Според Светската здравствена организација (СЗО), 

60% од факторите поврзани со индивидуалното здравје и квалитетот на живот се во 

корелација  со животниот стил (Erio еt al., 2004). 

Милиони луѓе следат нездрав начин на живот. Оттука, тие се соочуваат со болест, 

попреченост, па дури и со смрт. Проблеми како метаболични болести, проблеми со 

зглобовите и скелетот, кардио-васкуларни заболувања, хипертензија, прекумерна телесна 

маса, и други, можат да бидат предизвикани од нездрав начин на живот. Денес се 

случуваат промени во животот кај сите луѓе: нездрава исхрана, прекумерна телесна маса, 

недоволна физичка активност, пушење, консумирање алкохол, злоупотреба на 

наркотици, стрес, се доминантно застапени во нездравиот начин на живот. Измените во 

ваквиот начин на живот се превентивен фактор за намалување на стапката на болести 

(Ulijaszek, 2003). 

Начинот на живот има големо влијание врз здравјето на една личност, вклучувајќи 

ја и физичката, менталната и социјалната благосостојба. Болести на животниот стил се 

оние состојби настанати  како резултат на начинот на кој живееме, работиме и 

функционираме, односно животниот стил,  може да биде причина за настанување на 

одредени состојби како што се: дебелина, срцеви заболувања, дијабетес тип 2 и одредени 

форми на рак. Пушењето, алкохолот, лошата исхрана и седечкиот начин на живот може 

или да придонесат за овие болести или да бидат нивна примарна причина за појава.  

Прогресијата на болестите поврзани со животниот стил ги имаат следниве 

карактеристики: неинфективни се, имаат доцен почеток и е потребно подолго време за да 

бидат  причина за смрт. Прогресијата на болеста е најчесто бавна, и токму затоа 

интервенции во животниот стил кои го менуваат однесувањето или изложеноста на 
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потенцијалните ризик-фактори може да спречат или да го одложат појавувањето на 

болеста (WHO, 2013).  

Општо земено, неинфективние болести се дефинирани како хронични болести кои 

не се заразни. Ваквите болести произлегуваат или од генетски фактори или од фактори 

поврзани со животниот стил. Генетските фактори не се менуваат, додека факторите кои 

делуваат на начинот на живот се менуваат. Ова значи дека поголемиот дел од 

неинфективните болести се спречуваат со елиминирање на факторите на ризик поврзани 

со начинот на живот. Терминот „Неинфективни болести“ вообичаено се користи и се 

однесува на болести поврзани со животниот стил. СЗО проектира дека апсолутниот број 

и процентот на глобални смртни случаи на заболени од неинфективни болести ќе се 

зголеми за 70% до 2030 година (WHO, 2015).  

Болестите предизвикани од животниот стил имаат мултифакторно потекло. Тие се 

резултат на интеракцијата помеѓу социјалните фактори, еколошките проблеми и некои 

специфични ризични однесувања. Четирите чести фактори на ризик што придонесуваат 

за развој на неинфективните болести се пушењето, злоупотребата на алкохолот, 

нездравата исхрана и физичката неактивност. За овие фактори се верува дека се причина 

за смрт на 100000 луѓе секој ден. Овие фактори доведуваат до четири големи 

метаболични промени кои се компоненти на метаболичниот синдром: покачен крвен 

притисок, прекумерна телесна маса, хипергликемија и дислипидемија. Смртноста која се 

припишува на хипергликемијата и прекумерна тежина/дебелина се проценува на 6% и 

5%, соодветно (Wylie-Rosett & Jhangiani, 2015). 

Зголемената свесност за врската помеѓу исхраната и здравјето, ги става во фокус 

функционалните, нутритивни и збогатени прехранбени производи како и додатоци на 

исхрана, со кои ќе се минимизира ризикот од болести и ќе обезбедат здравствени 

придобивки. Функционалната храна поради застапеноста на одредени биоактивни 

компоненти/фитохемикалии има докажани позитивни влијанија кај хиперинулинемија и 

дијабетес. Изборот на храна е императив за справување со дијабетесот и неговите 

компликации. Голем број природни производи кои се корисни за контрола на 

прогресијата на дијабетес мелитус се користат како хербални лекови вклучувајќи ги 

семејствата: Rutaceae, Leguminosae Cucurbitaceae, потоа зелен чај, црница, тилчец, црн 

ким, лук, спанаќ, куркума, сладок компир, овес, цели зрна, соја, ленено семе, итн. Во 
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листата на лековити растенија корисни против дијабетес мелитус, се и претставници од 

фамилијата: Leguminosae, Cucurbitaceae, Araliaceae, Liliaceae, Chenopodiaceae, 

Solanaceae, Compositae, Campanulaceae, Cornaceae, Rhamnaceae и Scrophulariace. 

Антидијабетичниот потенцијал на овие растенија се припишува на функционалните 

состојки во нив инхибицијата на ензимите поврзани со метаболизмот на јаглехидрати 

како ефикасна стратегија за модулирање одговорот на гликозата и инсулинот кај луѓето 

(Butt & Sultan, 2013). 

Терапиите базирани на исхрана сега стануваат популарни за третман на пациенти 

со дијабетес. Функционалната храна и нејзиното вклучување во секојдневната исхрана 

нудат можност за да спречи или одложи појавата на хиперинсулинемија и дијабетес. 
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1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

 

2.1 ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА И ХИПЕРИНСУЛИНЕМИЈА 

 

Отпорноста на инсулин, е препознаена како водечки елемент на метаболичниот 

синдром. Состојбата постои кога нивото на инсулин е повисоко од референтните 

вредности во однос на нивото на гликоза во крвта, кое може да биде во нормална 

граница или покачено. Зголемена секреција на инсулин се појавува како компензаторен 

одговор за да се одржи нормогликемијата. Инсулинската резистенција е поврзана со 

хиперинсулинемија. Инсулинската резистенција (ИР) и неправилната секреција на 

инсулин се главните патогенетски фактори во нарушената толеранција на гликоза (ИГТ) 

и појавата на дијабетес мелитус тип 2 (ДМТ2). ИР широко постои во многу 

патофизиолошки состојби. ИР постои пред да се појават абнормалности на гликоза во 

крвта кај пациенти со дијабетес и хиперинсулинемија се јавува пред ИГТ да покаже 

патофизиолошки абнормалности (Kelly еt al., 2014; Crofts et al., 2015).  

Развојот на ДМТ2 може да се подели во следниве три фази: фаза на 

хиперинсулинемија, фаза на преддијабетес во која се јавува ИГТ и нарушена гликоза на 

гладно (ИФГ) и фаза на дијабетес (Groop, 2000).  

Во периодот на транзиција од нормална до нарушена толеранција на гликоза, ИР е 

иницијатор на фазите. Кога бета клетките на панкреасот произведуваат доволно инсулин 

за компензација, гликозата во крвта се одржува во нормални граници. Исфорсираните 

бета клетки со тек на времето ја губат способност и не произведуваат доволно инсулин 

за да се компензира ИР и тогаш нивото на гликоза во крвта започнува да се покачува. 

Хиперинсулинемија и ИР постојат долго пред да се појави ИГТ или ДМТ2. Доколку се 

преземе интервентен третман за време периодот или во претходните фази како што е 

фазата на хиперинсулинемија, лицата имаат можност да го спречат или да го одложат 

појавувањето или развојот на дијабетес и неговите компликации (Yang еt al., 2016).  

Чувствителноста на инсулин е клучна функција за човечкото тело бидејќи игра 

улога во развојот на болести кои станаа многу чести во современото општество и 

значително влијаат на времетраењето и квалитетот на животот. Неговата важност за 
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здравјето на луѓето произлегува од неговата посредничка улога во голем број на 

метаболични функции и метаболични регулаторни механизми (Riccardi et al., 2004). 

 

2.1.1 Преваленца на инсулинската резистенција 

 

Според извештајот на Американското здружение за срцеви заболувања, објавен по 

прегледот на податоците од Националниот центар за контрола на болести, околу 47 

милиони Американци страдаат од метаболичен синдром на инсулинска резистенција, 

или околу 25% од населението, од кои повеќето можат да произведат доволно инсулин за 

да ги одржат нивоата на недијабетична гликоза. Поединци не развиваат ДМТ2, а 

повеќето, иако не ги исполнуваат потребните критериуми за дијагностицирање на 

дијабетес мелитус, остануваат со значително зголемен ризик од развој на 

кардиоваскуларни и други болести. Од споменатиот број на пациенти, метаболичен 

синдром е присутен кај 10% од жените и 15% од мажите со нормална толеранција на 

гликоза (НТГ), 42% од жените и 64% мажи со нетолеранција на гликоза (ИГТ) и 78% од 

жените и 84% од мажите со дијабетес мелитус тип 2. Од нив, 6,7% се во возрасна група 

од 20-29 години, 43,5% се во возрасна група од 60-69 години и дури 42% од лицата 

постари од 70 години. Над 80% од 16 милиони Американци кои имаат ДМТ2 се исто 

така отпорни на инсулин и се проценува дека бројот на луѓе кои страдаат од оваа болест 

ќе се зголеми на 300 милиони до 2025 година, што значи до 500 милиони луѓе кои 

страдаат од ИР. Една од 10 жени има синдром на полицистични јајници, што е исто така 

една од манифестациите на ИР (Ford еt al., 2002).  

Во РС Македонија вкупниот број на новорегистрирани лица со дијабетес, во 2019 

година бил 5378, од кои 2893 жени и 2485 мажи. Според видот на препорачано лекување 

во моментот на дијагностицирање на состојбата кај најголем дел од ново 

дијагностицираните или кај 47387 (52.67%) лица, била препорачана орална 

медикаментозна терапија. Препорака за промена на начинот на исхрана добиле 30984 

(33.44%) од ново дијагностицираните (Мемети и сор., 2020). 
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2.1.2 Механизам на синтеза и секреција на инсулин 

 

Хуманиот инсулин е мал протеин кој има молекуларна тежина од 5808. Тој е 

составен од два аминокиселински синџири, поврзани едни со други со дисулфидни 

врски. Кога двата синџири на аминокиселини ќе се разделат се губи функционалната 

активност на молекулата на инсулин. Инсулинот се синтетизира во β-клетките на 

панкреасот, со вообичаените клеточни механизми за синтеза на протеини, започнувајќи 

со превод на рибонуклеинската киселина (РНК) од рибозомите прикачени на 

ендоплазматскиот ретикулум за да се формира предпроинсулин (слика 1). Овој првичен 

предпроинсулин има молекуларна тежина од околу 11.500, но потоа се дели во 

ендоплазматскиот ретикулум за да се формира проинсулин со молекуларна тежина од 

околу 9000, кој се состои од три синџири на пептиди, А, B и С. Најголем дел од 

проинсулинот, се дели во Гоџиевиот апарат каде се формира инсулин, составен од А и B 

синџири поврзан со дисулфидни врски и C синџирот, наречен поврзувачки пептид (C-

пептид).  

 

 

Слика 1: Структура на проинсулин 

 

Инсулинот и C-пептидот, се поврзани во секреторни гранули и се лачат во 

еквимоларни количини. Околу 5-10 проценти од крајниот секретиран производ сè уште е 

во форма на проинсулин. Проинсулин и С-пептидот практично немаат активност на 

инсулин. Сепак, С-пептидот се врзува за структурата на мембраната, најверојатно за G-
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протеинскиот мембранозен рецептор и предизвикува активирање на најмалку два 

ензимски системи, натриум-калиум ATП-аза и ендотелијален азотен оксид синтеза. Иако 

и двата ензими имаат повеќе физиолошки функции, важноста на C-пептидот во 

регулирањето на овие ензими е сè уште неизвесна. Мерењето на нивоата на  пептиди со 

радиоимуноанализа може да се користи кај пациенти со дијабетес третирани со инсулин 

за да се одреди количество природен инсулин што сè уште го произведуваат. Пациентите 

со дијабетес тип 1, кои не произведат инсулин, обично имаат значително намалено ниво 

на С-пептид. Кога инсулин се лачи во крвта, тој циркулира скоро целосно во неврзана 

форма, има плазматски полуживот во просек околу 6 минути, така што главно се чисти 

од циркулацијата во рок од 10-15 минути. Освен оној дел од инсулин кој се комбинира 

со рецепторите во целните клетки, остатокот се деградира од ензимот инсулиназа главно 

во црниот дроб, во помала мера во бубрезите и мускулите. Ова брзо отстранување од 

плазмата е важно затоа што, на моменти е исто толку важно да се исклучи брзо, како и да 

се вклучат контролните функции на инсулин (Hall, 2011).  

Зголемувањето на гликозата во плазмата доведува до зголемен метаболизам и 

покачен цитоплазматски сооднос на аденозинтрифосфат (АТП)/аденозиндифосфат 

(АДП). Ова ги затвора ATП-осетливите канали на K+ (KATП), што доведува до 

деполаризација на β-клетките, акционо потенцијално отпуштање, активирање на 

зависните од напон канали VDCC (Voltage Dependent Calcium Channels) и влез на Ca2+ 

што предизвикува егзоцитоза на гранулата на инсулин. Електричната активност на β-

клетките е условена од активирањето напонските канали, K+ (Kv), особено изоформата 

(Kv2.1), која посредува во реполаризација на потенцијалот. Секреторните механизми кај 

плазматската мембрана се клучна локација на дејство за контролира на инсулинската 

секреција (MacDonald, 2011). 

Кога здравите клетки се подложени на акутна хипергликемија можат да 

апсорбираат гликоза без употреба на инсулин или гликозен транспорт тип 1 (ГЛУТ 1). 

Хипергликемијата предизвикува ослободување на инсулин од панкреасните клетки за да 

се олесни апсорпцијата, особено во мускулните и масните клетки, или гликозен 

транспорт тип  4 (ГЛУТ 4). Инсулинот се врзува за клеточните инсулински рецептори и 

ја олеснува транслокацијата на ГЛУТ 4 на клеточната површина.  
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Во овој процес, инсулинот преку неговите рецептори се апсорбира во клетката. 

ГЛУТ 4 имаат релативно краток полуживот, ако хипергликемијата опстојува, панкреасот 

ја продолжува секрецијата на инсулин. Ова може да ги исцрпи рецепторите на инсулин 

побрзо отколку што можат да бидат заменети. За време на овој период кога клетките ги 

заменуваат своите рецептори за инсулин, умерено зголемено ниво на гликоза во крвта 

(како што е веднаш пронајдено по нормален оброк) ќе треба малку повисоко од 

нормалното ниво на инсулин за да се врати нормогликемијата. Умерена 

хиперинсулинемија може да го одложи враќањето во нормалната функција на 

рецепторот на инсулин (акутна инсулинска резистенција). Состојбата на ИР  е 

реверзибилна доколку лицето не биде подложено на понатамошни епизоди на 

хипергликемија (Crofts еt al., 2015). 

Нормално ниво на гликоза во крвта, мерена на гладно се движи од 80 до 90 mg / 100 

mL, стапката на лачење на инсулин е минимално, од 25 ng/min/kg телесна тежина. Ако 

концентрацијата на гликоза во крвта одеднаш се зголеми на ниво од два до три пати 

повисоко од нормалното и потоа се одржува на ова високо ниво, секрецијата на инсулин 

значително се зголемува. Концентрацијата на инсулин во плазмата се зголемува скоро 10 

пати во рок од 3-5 минути по акутното покачување на гликозата во крвта. Ова 

произлегува од непосредно лачење на претходно формиран инсулин од β- клетките на 

Лангерхансовите островчиња. Сепак, почетната висока стапка на лачење не се одржува, 

лачењето на инсулин се намалува за половина од почетното во наредните 5-10 минути. 

Почнувајќи од околу 15-тата минута, секрецијата на инсулин повторно се зголемува по 

втор пат и достигнува повисоко ниво за 2-3 часа, овој пат обично со брзина на лачење 

поголема од онаа во почетната фаза. Оваа секреција произлегува и од дополнително 

ослободување на претходно формиран инсулин и од активирање на ензимскиот систем 

кој синтетизира и ослободува нов инсулин од клетките.  

Постои поврзаност на концентрацијата на гликоза во крвта и стапката на секреција 

на инсулин. Кога концентрацијата на гликоза во крвта е поголема од 100 mg / 100 mL, 

рапидно се зголемува и лачењето на инсулин. При концентрација на гликоза во крвта 

помеѓу 400 и 600 mg /100 mL, лачењето на инсулин може да биде зголемено за 10 до 25 

пати повеќе од основното ниво. Зголемувањето на секрецијата на инсулин под стимул на 

гликоза е драматично и по неговата брзина и во постигнатото ниво на лачење. Понатаму, 
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исклучувањето на секрецијата на инсулин е скоро подеднакво исто толку брзо, што се 

случува во рок од 3-5 минути по намалувањето на концентрацијата на гликоза во крвта 

во фаза на гладување. Овој одговор на секреција на инсулин како резултат на покачена 

концентрација на гликоза во крвта обезбедува исклучително важен механизам за 

регулирање на концентрацијата на гликозата во крвта. Секое зголемување на гликозата 

во крвта ја зголемува секрецијата на инсулин, а инсулинот пак го зголемува транспортот 

на гликозата во црниот дроб, мускулите и другите клетки, со што се намалува 

концентрацијата на гликоза во крвта кон  нормалната вредност (Hall, 2011). 

Акутни покачувања на гликозата во крвта или умерено покачени нивоа на гликоза за 

подолг период доведува до тоа да продолжената нарушена сигнализација на инсулин, ја 

попречува транслокацијата на ГЛУТ 4 на клеточната површина со што се предизвикува 

нарушување на внесувањето на гликоза и продолжување на хипергликемијата, 

предизвикувајќи позитивен циклус на повратна информација. Ова истовремено ќе ја 

влоши и пролонгира инсулинската резистенција, потенцијално претворајќи ја, од 

преодна во трајна состојба. Комплексноста на регулацијата на рецепторите за инсулин, 

комбинирана со достапноста на ГЛУТ 4 и факторите што влијаат на лачењето на 

инсулин значи дека е невозможно да се одреди дали инсулинската резистенција 

претходи или следи на хиперинсулинемијата. Тоа е повеќе веројатно дека различни 

индивидуи имаат различни предизвикувачи во циклусот. Овие фактори можат да бидат: 

генетски, прекумерно внесување на јаглехидрати со исхраната, кортикостероиди 

(ендогени или егзогени), слободни масни киселини, лептин или одредени лекови (Crofts 

еt al., 2015). 

Постојат две главни стратегии за управување со хиперинсулинемија: 

максимизирање на чувствителноста на инсулин или намалување на гликемиското 

оптоварување. Чувствителноста на инсулин може да се зголеми преку регулирање на 

ГЛУТ 4 или инсулинските рецептори, или преку спречување на понатамошна 

инсулинска резистенција. Гликемиското оптоварување може да се случи преку ендогени 

метаболични патишта како што се: глуконеогенеза, гликолиза или бубрежна 

реапсорпција и егзогено преку внесување на храна. Постојат три главни механизми за да 

се постигне секоја од овие стратегии: физичка активност, правилна исхрана и лекови и 

други додатоци (Triplitt еt al., 2012).  
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2.1.3 Етиопатогенеза  

 

Кога во крвта има инсулин во вишок, односно присутна е хиперинсулинемија, во 

телото се активираат повеќе патофизилошки процеси кои водат кон прогресија на самата 

состојба, но исто така имаат влијание и врз вкупното здравје на индивидуата, бидејќи се 

потенцијални фактори за  развој на други  заболувања. Хиперинсулинемијата има 

влијание на неколку патофизиолошки механизми во телото, од кои главните се: 

ослободување на слободни радикали и напредни гликациски крајни продукти, покачен 

фактор на раст, како инсулин-1 (ИГФ-1),  хипергликемија, зголемено производство на 

масни киселини/триглицериди, влијае на различни хормони и цитокини. 

Слободните радикали или реактивни видови кислород е поим кој вклучува 

кислородни радикали и нерадикални оксидирачки агенси. Слободните радикали се 

вклучени во многу метаболични процеси, вклучително и ензимски реакции, генска 

експресија и трансдукција на сигнали (Bayir еt al., 2005). 

Aнтиоксидансите се интрацелуарни агенси за редукција на слободните радикали и 

спречуваат реактивно оштетување на клетките. Во услови на  прекумерно производство 

на реактивни оксидативни видови, истите  можат да комуницираат со бројни клеточни 

компоненти, вклучувајќи дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК), липиди и 

аминокиселини. Оштетувањето на ДНК е основниот механизам преку кој слободните 

радикали може да доведат до рак и рано стареење (Crofts еt al., 2015).  

Полинезаситените масни киселини се исто така подложни на слободните радикали,  

предизвикувајќи пероксидација на липидите, што може да влијае на флуидноста и 

интегритетот на клеточната мембрана, потенцијално како механизам за оштетување на 

ендотелот (Bayir еt al., 2005). 

Слободните радикали предизвикуваат промени кај аминокиселините цистеин и 

метионин кои можат да доведат до развој на Алцхајмерова болест (Eto еt al., 2002).  

Прекумерната, висококалорична и богата со шеќери исхрана е одговорна за 

формирање на напредни крајни производи за гликација преку неензимска гликација и 

гликооксидација. Напредните крајни производи за гликација, може да доведат до 

нарушување на бубрежната секреција како што се: дијабетична нефропатија, промени во 

микроваскуларните системи кои предизвикуваат воспалителни, оксидативни и други 
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дегенеративни процеси на разни хронични заболувања, вклучително и невропатии 

(Chilelli еt al., 2013).  

Факторот за раст (ИГФ-1) и васкуларниот ендотелијален фактор на раст, може да го 

стимулираат растот и поделбата на многу клетки. Инсулинот ја зголемува 

биорасположивоста на ИГФ-1, со што инсулинот е индиректно вмешан во сите процеси 

со посредство на ИГФ-1. Овие процеси вклучуваат промени во васкуларните структури,  

посредство во клеточната делба, но исто така и во размножување на клетките.  

Хипергликемијата обично ја следи хиперинсулинемијата. Клетките на ракот имаат 

континуирано голема потреба од гликоза, хипергликемијата им овозможува услови за 

нивен забрзан раст и размножување (Giovannucci еt al., 2010). 

Хипергликемијата овозможува ИГФ-1 да стимулира пролиферација на 

васкуларните мазни мускули, што е знак на атеросклероза. Исто така, коагулабилноста 

на крвта се зголемува со хипергликемијата, без оглед на нивото на инсулин (Stegenga еt 

al., 2006). 

Хиперинсулинемијата влијае врз производството на слободни масни киселини и 

триглицериди. Покачените нивоа на триглицериди се клучна компонента на 

метаболичниот синдром, додека замастениот црн дроб може да се смета за хепатална 

манифестација на метаболични синдром и може да прерасне во цироза или 

хепатоцелуларен карцином. Хиперинсулинемијата е вклучена во покачување на 

телесната маса преку зголемен апетит и производство на триглицериди.  

Зголеменото масно ткиво се воспоставува како ендокрин орган кој произведува 

хормони и цитокини кои се користат за клеточна комуникација. Хипертрофираните 

масни ткива ги активираат патеките на воспаление и стрес, намалувајќи ја реакцијата на 

инсулинот. Тоа резултира во зголемено производство на цитокини, вклучувајќи тумор 

некротизирачки фактор (TNF-α), васкуларен ендотелијален фактор на зголемена 

секреција на лептин, додека секрецијата на адипонектин е намалена.  

Овие дејства придонесуваат за намален транспорт на гликоза и липиди, што 

доведува до понатамошно намалување до лачење на адипонектин и адипогенеза, како и 

придонес за понатамошна резистенција на инсулин. Намален транспорт на гликоза значи 

дека има помалку глицерол за да се естерифицираат слободните масни киселини, 

овозможувајќи им да се инфилтрираат и да се акумулираат во други ткива. 
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Адипонектинот ја намалува пролиферацијата на адипоцитите, ендотелните клетки и 

клетките на ракот. Улогата на лептин допрва треба да се разбере целосно, но прифатено 

е дека хиперинсулинемијата и хиперлептинемијата резултираат со последователно 

зголемување на апетитот и промовирање на понатамошна дебелина (Crofts еt al., 2015). 

 

2.1.4 Дијагностички критериуми  

 

Предијабетес е терминот што се користи за лица, чии нивоа на гликоза во крв не ги 

исполнуваат критериумите за дијабетес, но се премногу високи за да се сметаат за 

нормални.  

Предијабетесот не треба да се гледа како клинички субјект самостојно, туку како 

зголемен ризик за дијабетес и кардиоваскуларни болести (КВБ). Предијабетесот е 

поврзан со дебелина (особено со абдоминална или висцерална дебелина), дислипидемија 

со високо ниво на триглицериди и/или ниско ниво на холестерол со висока густина на 

липопротеин (ХДЛ) и хипертензија (Feinkohl еt al., 2014; Lee еt al., 2017). 

Пациентите со предијабетес се дијагностицираат според нарушените вредности на 

гликоза на гладно или орален гликозен тест на толеранција (ОГТТ)ивредностите на A1C, 

(табела 1).  

Табела 1: Референти вредности за дијагностицирање на предијабетес (ADA, 2020) 

Дијагностички 

критериум 

Вредности кај хиперинсулинемија 

Гликоза на гладно 100 mg/dL (5.6 mmol/L) до 125 mg/dL (6.9 mmol/L) 

OГТТ 140 mg/dL (7.8 mmol/L) до 199 mg/dL (11.0 mmol/L) 

А1C 5.7–6.4% (39–47 mmol/mol) 

 

Идентификувани групи со поголема веројатност да развијат хиперинсулинемија се: 

лица со покачена телесна маса чија угоеност се изразува преку индекс на телесна маса 

(ИТМ)> 25 или обемот на половината > 102 cm кај мажи, >88 cm кај жени, лица кои 

имаат седечки начин на живот, лица кои се постари од 40 години, припадници на други 

раси (Латиноамериканци, Афроамериканци и др.), семејна историја на дијабетес мелитус 

тип 2, хипертензија или кардиоваскуларни болести, семејна историја на нетолеранција на 

гликоза или гестациски дијабетес, лица со Acanthosis nigricans (состојба на кожата, која 

се карактеризира со темни области, кафени или црни, кои се појавуваат во наборите на 
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кожата и обично се јавуваат кај луѓе кои се дебели или имаат дијабетес), лица кои 

страдаат од синдром на полицистични јајници (ПЦОС) и лица со безалкохолно 

заболување на црниот дроб (Einhorn et al., 2003).  

Искористеноста на гликоза со посредство на инсулин може точно да се утврди со 

тест за толеранција на инсулин, тест за супресија на инсулин, метод на еугликемична 

кламп техника или техника за постигнување рамнотежа на гликоза во серумот со 

употреба на истовремена инфузија на инсулин и гликоза. Сепак, самата техника бара 

висок степен на техничко искуство и поради комплексноста на самата методологија, 

нејзината поширока примена е ограничена.  

Употребата на тест за гликоза се препорачува во случај на ризични лица кои не 

исполнуваат доволно други критериуми за метаболични синдром и кога потребен е 

почувствителен тест. Иако, OГTT е почувствителен индикатор за проценка на 

инсулинска резистенција, не се препорачува овој тест да се користи за масовно 

тестирање, дури и кај сите лица кои припаѓаат на ризични групи. 

Поради сето погоре, најчесто користен е индексот за проценка на инсулинска 

резистенција (Homeostatic model assessment for insulin resistance) HOMA-IR, со кој се 

добиваат вредности за чувствителноста на инсулин и функционален капацитет на β-

клетките на панкреасот и ја користи вредноста на гликозата во однос на вредностите на 

инсулин или С-пептид. Индексот за проценка за инсулинската резистенција (HOMA-IR) 

е адекватен и сигурен метод, бидејќи примарно точно ја одредува вредноста на базалната 

инсулинска резистенција. Ова е метод, кој сè користи во потенцијалните епидемиолошки 

студии, бидејќи обезбедува сигурни мерки на чувствителност на базалниот инсулин со 

употреба на формулата: 

 

HOMA-IR индекс = гликоза на гладно × базален инсулин / 25 

 

Врз основа на добиените вредности, одредени се три степени, според нивото на 

инсулинска резистенција, при што оние во најгорната третина од добиените вредности 

имаат 27% поголем ризик од развој на некои кардиоваскуларни болести од оние во 

долната третина од инсулинскиот пресек. Нормални вредности на индексот се  <2.6. 

Добиени вредности на индексот од 2.6 до 3.8, потврдуваат дека е присутна инсулинска 
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резистенција и постои зголемен ризик за развој на дијабетес, вредностите >3.8 укажуваат 

на висок ризик за развој на дијабетес или други метаболични и кардиоваскуларни 

нарушувања. 

Друг често користен метод на проверка е квантитативниот индекс на проверка на 

чувствителноста на инсулин (Quantitative insulin sensitivity check index) QUICKI, кој се 

користи за проценка на инсулинската резистенција и го калкулира нивото на гликоза на 

гладно за да се утврди гликемискиот и инсулинскиот статус. Иако HOMA-IR и QUICKI 

се корисни алатки кои корелираат со  инсулинска резистенција кај лица со ДМТ2 и кај 

ризични групи на лица кои можат да развијат дијабетес, индексите се засноваат само на 

вредности на гликоза или инсулин на гладно. Подобар предвидлив модел на развој на 

ДМТ2 би вклучувал дополнителни сурогати на инсулинска резистенција како што се: 

ХДЛ, триглицериди и ИТМ (Johnson еt al., 2009). 

HOMA-IR има 89% чувствителност и 67% специфичност во споредба со 

еугликемичнатa кламп техника за одредување на хиперинсулинемијата.  

Друг често користен индекс е McAuley (MCAi), кој се пресметува од нивото на 

инсулин на гладно и триглицерид на гладно со 61% чувствителност и 85% специфичност 

(Crofts еt al., 2015).  

Поставувањето на дијагноза за хиперинсулинемија и нејзино рано откривање е 

многу важно, за да се спроведат навремени интервенции на превенција или одложување 

на прогресијата на хиперинсулинемијата. Хиперинсулинемијата има бавен тек и долг 

временски интервал до детекција на првите симптоми и потенцијалните компликации. 

Токму затоа и препораките се редовно мониторирање на лицата кај кои се присутни еден 

или повеќе ризик фактор. Скрининг за предијабетес и ДМТ2 со неформална проценка на 

факторите на ризик или идентификувани алатки треба да се земат предвид кај 

асимптоматски лица од која било возраст со над ИТМ ≥ 25 kg / m2 или  ≥ 23 kg / m2, кои 

имаат еден или повеќе дополнителни фактори на ризик за дијабетес. Треба да се 

спроведува тестирање за предијабетес и /или ДМТ2 кај жени кои планираат бременост со 

прекумерна телесна маса или дебелина и/или кои имаат еден или повеќе дополнителен 

фактор на ризик за дијабетес. Кај сите луѓе, тестирањето треба да започне на возраст од 

45 години. Доколку резултатите од тестовите се во препорачаните вредности, 

повторното тестирање се препорачува да се спроведува на интервали од три години. 
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Тестовите за предијабетес и ДМТ2 вклучуваат, следење на гликемија на гладно, OГТТ 

или А1C (АDА, 2020). 

 

2.1.5 Ризик-фактори 

 

Хиперинсулинемијата има мултифакторско потекло. За нејзиното појавување може 

да влијаат фактори на кои може да влијаеме и фактори на кои не можеме да влијаеме. 

Факторите кои даваат свој придонес кон нејзин развој може да се зависни од условите во 

животната средина, културните навики на заедницата во која живееме, изложеноста на 

одредени токсични агенси, социо-економското опкружување и други. 

Надворешните фактори од животната средина можат да влијаат на секрецијата на  

хормони од гастроинтестиналниот тракт и да ја стимулираат хиперсекрецијата на 

инсулин во услови на гладување, што доведува до хронична базална хиперинсулинемија 

преку различни механизми. 

Aерозагадувањето е поврзано со неповолни промени во липидите и повисока 

гликоза и инсулин на гладно, како и со повисок индекс на телесна маса во детството. 

Oваа асоцијација се претпоставува дека се должи на хронично изложување на озон и 

последователно активирање на хипоталамус-хипофиза-надбубрежната оска (HPA-оска) и 

хормонски промени (Thomas еt al., 2019) 

Изложеноста на бисфенол А, кој е органска супстанца која се користи при 

производството на некои видови на пластика, е поврзана со нарушување на 

инсулинската секреција и С-пептидот. Иако е утврдена неговата максимална дневна 

доза, се смета дека подолготрајна изложеност на оваа супстанца може да предизвика 

дополнителни негативни ефекти врз човековото здравје (Chiu еt al., 2001). 

Социјалните фактори во животната средина,  во однос на пристапот до здрави 

извори на храна, места за вежбање, зголемени психосоцијални стресови или ограничена 

социјална кохезија се поврзани со лошите здравствени исходи. Од друга страна лесниот 

пристап до храна е поврзан со зголемен ИТМ. 

Лошите социо-економски услови во опкружувањето се поврзани со зголемено 

пушење, физичка неактивност и послаба контрола на крвниот притисок, што може да 

придонесе за развој на дијабетес и неговите компликации. Справувањето со хронични 
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заболувања може да биде и потешко во ниски социо-економски области (Spanakis еt al., 

2013). 

На развојот на хиперинсулинемијата влијаат и биолошките фактори: расата, полот, 

возраста, позитивната фамилија на анамнеза, генетските фактори и други. 

Истражувањата за испитување на здравјето и исхраната, покажуваат разлики помеѓу 

лицата од бела раса, Латиноамериканците и црната раса во хиперинсулинемија и ИТМ. 

Забележано е значително зголемување на нивото на инсулин на гладно од 1988 до 1994 

година и 1999 до 2002 година. Расните разлики во преваленцата на дебелина се 

зголемиле при што црните имале поголеми зголемувања на ИТМ и обемот на струкот од 

1988 до 2004 година отколку белците или Шпанците. Расни разлики во дистрибуцијата 

на висцералното и поткожното масно ткиво се забележани кај жените од црна раса кои 

имаат помалку висцерални масти од жените од белата раса, но парадоксално е што и 

покрај пониските висцерални масти имаат намалена чувствителност на инсулин (Thomas 

еt al., 2019).  

Во студија, која ги истражува етничките и расните предиспозиции за 

хиперинсулинемија, воочено е дека припадниците на црната раса имаат помалку 

висцерални масти и хепатална стеатоза, отколку припадниците на белата раса и латино- 

американците. Но, спротивно на очекуваното, имале поголема инсулинска резистенција 

и повисоки вредности на HOMA- IR (Guerrero, 2009). 

Кај адолесценти, со покачена телесна маса, и покрај сличните вкупни проценти 

масти во телото, латино - американците имале поголемо таложење на липиди во рамки 

на клетките, а припадниците на црната раса имале помала акумулација на масти во 

црниот дроб во споредба со припадниците на белата раса. Сепак, овие разлики во 

составот на телото не можат целосно да ги земат предвид разликите во функцијата на β-

клетките на панкреасот.  

Жени без дијабетес, припаднички на црна раса имале поголема секреција на 

инсулин во споредба со жените од белата раса, независно од позитивноста и 

чувствителноста на инсулин, без разлики во ефикасноста на гликозата. 

Расни разлики се исто така забележани во ефектите на висцералната масна маса врз 

серумските триглицерид и во горната и долната телесна дистрибуција на поткожното 

масно ткиво кај жени со дебелина.  
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Зголеменото висцерално масно ткиво е поврзано со повисока инсулинемија на 

гладно и зголемени вредности на OГTT, независно од поткожното масно ткиво и 

мускулната маса на скелетот. Висцералното масно ткиво, води кон зголемување на 

слободните масни киселини  во црниот дроб, што негативно влијае на чувствителноста 

на црниот дроб на инсулин и е поврзана со намален клиренс на инсулин. Инсулинот има 

антилиполитичко дејство врз висцералните масти што ги намалува порталните слободни 

масни киселини и ова може да биде клучен механизам со кој инсулинот го регулира 

хепаталното производство на гликоза и неговите директни ефекти врз црниот дроб. 

Зголемено висцерално масно ткиво е поврзано со понизок адипонектин кој се поврзува 

со подобрена чувствителност на инсулин.  

Предиспозициите за развој на хиперинсулинемија се зголемуваат со возраста. 

Клиренсот на инсулин е поврзан со физичката кондиција и метаболното здравје. 

Стареењето е поврзано со намален метаболични клиренс на инсулин и 

хиперинсулинемија, намалена ефективност на гликозата и зголемување на 

метаболичните болести (Thomas еt al., 2019). 

Повисок степен за истовремен развој на ДМТ2 е забележан кај еднозиготните 

близнаци отколку кај дизиготните близнаци што обезбедува силен доказ дека генетските 

фактори се важни при утврдување на чувствителноста на инсулин. Сепак, фактот дека не 

сите монозиготни близнаци паралелно развиваат дијабетес ја потврдува важноста и на 

факторите на животната средина. 

Понатамошни докази за влијанието на генетските фактори како предиспонирачки 

фактори за ДМТ2 доаѓаат од студии на мешана популација. Разликите во преваленцата 

кај лицата со мешана расна припадност, споредбено со матичните популации се со 

значително различна преваленца на болеста и се индикативни за важноста на генетските 

детерминанти.  

Ризикот за појава на ДМТ2, се зголемува од 2 до 6 пати, доколку близок член на 

семејството: родител, брат или сестра ја имаат оваа болест. Позитивната семејна 

историја е практичен, иако груб начин, да се процени дали индивидуата има наследна 

подложност на болеста. Од друга страна, семејна агрегација може да се појави од 

негенетски причини. Членовите на семејството честопати живеат во иста средина, имаат 
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слични навики во поглед на исхраната и животниот стил што условува развој за исти или 

слични заболувања независно од генетските предиспозиции. 

Преваленцата и инциденцата на дијабетес тип 2 варираат до одреден степен меѓу 

половите од една до друга популација, но овие разлики се релативно мали за разлика од 

другите фактори на ризик, како што се: дебелината и физичката активност (Johnson еt al., 

2006). 

Во втората група на фактори на ризик, се вбројуваат оние на кои можеме директно 

да влијаеме и зависат од личниот став во насока на подобрување и унапредување на 

сопственото здравје. Оваа група на ризик-фактори ги опфаќа факторите на животниот 

стил, кои ги вклучуваат: нездравиот начин на исхрана, покачената телесна маса, 

физичката неактивност, нередовен сон, нередовност на оброците, консумирање на 

алкохол, пушењето и друго. 

Редовноста на оброците, односно консумирање на три оброка дневно и 

дополнителни две ужинки се смета дека е од голема помош при регулирање на 

гликемијата во текот на 24 часа. Забележано е дека трендот на прескокнување на 

појадокот постепено се зголемува во текот на изминатите децении, особено во 

развиените земји. Изоставувањето на појадокот е поврзано со зголемување на телесната 

маса и други неповолни здравствени резултати, вклучително и отпорност на инсулин и 

зголемен ризик за развој на ДМТ2. Кај лица со ДМТ2, кои не практикуваат појадок, 

забележано е значително зголемување на A1C и гликемијата во текот на 24 часа. 

Консумирањето на енергетски појадок и ниско-енергетска вечера резултира со 

значително намалување на целодневната гликемија по јадење (Jakubowicz еt al., 2015). 

Тоа се потврдува и во студијата на Rabinovitz и соработниците (2014) во која е 

заклучено е дека консумирањето на енергетски појадок и ниско-енергетска вечера, 

доведува до намалување зa 5%(31 mmol/mol) на нивоата на A1С кај учесници со 

дијабетес тип 2.  

Kobayashi и соработниците (2014) го анализирале влијанието од прескокнувањето 

на појадокот врз нивото на гликоза во тек на денот. Изоставување на оброкот, 

резултирал со зголемен гликемиски одговор после ручек и после вечера кај здрави 

индивидуи. Сепак, во оваа студија, прескокнатиот појадок бил компензиран со 

дополнителни калории во тек на ручекот и вечерата, што го отежнува утврдувањето дали 
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покачената гликемија е како последица на изоставувањето на појадокот или 

дополнителните калории во тек на останатите оброци. Се претпоставува дека 

прескокнувањето на појадокот ќе ја зголеми гликемијата по ручекот и вечерата и ќе 

доведе до нарушен одговор на инсулин. 

Студијата на Jakubowicz и соработниците (2015), покажува дека прескокнување на 

појадокот, резултира со нарушување на лачењето на инсулин по ручекот и/или вечерата, 

што се рефлектира со одложен пик на инсулин и намалени концентрации на плазматски 

инсулин и C-пептид. Одговорите на iGLP-1 по ручекот и вечерата се пониски кога се 

прескокнува појадокот во споредба со случаи кога се консумира појадокот. Исто така и 

нивото на слободните масни киселини и глукагон е значително поголемо по ручекот и 

вечерата кога појадокот се изоставува. Појадокот е од најголемо значење за хомеостазата 

на гликозата, дополнително и на функцијата на Лангерхансовите островчиња и секреција 

на инкретинот во текот на целиот ден.  

Пушењето може да го зголеми ризикот од дијабетес тип 2. Затоа охрабрувањето за 

престанок на употреба на тутун, треба да биде дел од рутинска грижа за оние кои имаат 

ризик од дијабетес. Годините, непосредно по прекинот на пушењето се подлежени на 

зголемен ризик за дијабетес и пациентите треба да бидат превентивно следени и во овој 

период (Standards of Medical Care in Diabetes - 2019, 2020). 

Препораките за контрола на гликемијата вклучуваат усогласеност помеѓу 

соодветна исхрана, редовна физичка активност и терапија со лекови. Физичката 

активност ефикасно го намалува нивото на гликоза во крвта на краток рок и ги намалува 

нивото на хемоглобин A1C на долг рок. Помеѓу изборот на физичка активност, аеробните 

вежби и вежбите со отпор, се сметаат за најповолни. 

Видовите на физичка активност можат да бидат класифицирани како домашни 

работи, физичка активност на работа и физичка активност во слободното време. Доколку 

лицата со хиперинсулинемија и дијабетес, покрај домашните работи и физичката 

активност на работа, го зголемат времетраењето на физичката активност во слободното 

време, тоа ќе обезбеди дополнителна корист во контрола на гликемијата. Дополнително, 

практикувањето на редовна физичка активност во слободното време  е поврзана и со 

подобрување на вкупната здравствена состојба (Pai еt al., 2016). 
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Светската здравствена организација и Американскиот колеџ за спортска медицина, 

сугерираат дека треба да практикуваат најмалку 150 минути вежби со умерен интензитет 

или 90 минути вежби со посилен интензитет, како дел од контролата на гликемијата 

(Mahler, 2000; Ulijaszek, 2003; WHO, 2015). 

Истражувањата за влијанието на физичките активности во слободното време, врз 

контрола на гликемијата и кардиоваскуларните фактори на ризик, кај пациенти со 

дијабетес тип 2, е во корелација со добрата контрола на нивото на A1C (Kaizu еt al., 

2014). 

Постигнувањето и одржувањето на здрава телесна маса е многу важно во 

намалувањето на ризикот од развој на дијабетес. Намалување на прекумерната телесна 

маса кај лица со предијабетес е примарен фактор за намалување на ризикот од ДМТ2.  

Во студија, со времетраење од три години, преку модификација на начинот на 

живот, кој резултирал со губење на 5-10% (од почетната телесна маса), утврдено е 

намалување на ризикот од прогресија на предијабетесот во дијабетес тип 2 за 58%. Се 

потврдува дека и скромно намалување на телесната маса, може значително да ја подобри 

чувствителноста на инсулин, контролата на гликемијата, високиот крвен притисок и 

дислипидемијата. Се проценува дека оптималната стапка на намалување на телесната 

тежина е од 0,5 kg до 1.0 kg неделно (Knowler еt al., 2002). 

Во една од најцитираните студии, која ги истражува факторите на ризик кои водат 

кон развој на ДМТ2, PASSCLAIM (2004), забележано е дека прекумерната телесна маса, 

односно прекумерната акумулација на телесни масти претставува најважен фактор на 

ризик за развој на дијабетес тип 2. Покрај тоа, типот на дистрибуцијата на масното ткиво 

(т.е.абдоминално) има влијание во развој на дијабетес и други состојби поврзани со 

нарушена чувствителност на инсулин, кои сумарно се нарекуваат метаболичен синдром 

(МС). Прекумерната телесна маса претставува голема опасност по здравјето која 

предизвикува нарушувања на виталните функции на телото, кои на крајот доведуваат до 

нарушувања на здравјето, вклучително и на кардиоваскуларниот систем, коските и 

зглобовите, репродуктивниот систем и гастроинтестиналниот тракт. Се смета за 

хронична болест, со значително влијание врз квалитетот и времетраењето на животот на 

луѓето на глобално ниво, создавајќи големи јавни здравствени проблеми и со тоа 

значително придонесувајќи за трошоците за здравствена заштита (Riccardi еt al., 2004). 



21 

 

Влијанието на прекумерната телесна маса во однос на ризикот од ДМТ2 и МС, се 

потенцирани и во интервентни студии, кои покажуваат дека намалувањето на телесната 

маса ја намалува инциденцата на дијабетес. Намалувањето на телесната маса ја намалува 

стапката на производство на хепатална гликоза, со што се намалува хипергликемијата на 

гладно. Понатаму, ја подобрува чувствителноста на инсулин во периферните ткива со 

особено зголемување на капацитетот на неоксидативен метаболизам на гликоза (Riccardi 

еt al., 2004). 

Индексот на телесна маса (ИТМ) е едноставен индекс на тежина за висина што 

најчесто се користи за класификација на прекумерна тежина и дебелина кај возрасни. Се 

пресметува како тежина во килограми поделена со квадратот на висината во метри (kg / 

m2). Постои силна корелација помеѓу ИТМ и вкупното телесно масно ткиво. Сепак, ИТМ 

не е секогаш точен индекс на составот на телото, бидејќи не ја зема предвид широката 

варијација во распределбата на телесното масно ткиво и дадената вредност не секогаш 

одговара на иста количина на телесните масти. Некои лица можат да бидат погрешно 

класифицирани како дебели, на пример со атлетска градба, кои имаат голема мускулна 

маса на скелетот и висок ИТМ, но не се дебели. Класификацијата на ИТМ е претставена 

во табела 2. 

 

Табела 2: Класификација на ИТМ (WHO, 2021) 

Категорија Вредности на ИТМ (kg/m2) 

Тешка форма на недоволна телесна 

маса  

˂16.5 

Недостаток на телесна маса ˂18.5 

Нормална телесна маса ≥ 18.5 и ˃ 24.9  

Прекумерна телесна маса ≥25 и ˃ 29.9  

Угоеност ≥30 

Угоеност тип I ≥ 30 и ˃ 34.9  

Угоеност тип II ≥35 и ˃ 39.9  

Угоеност тип III ≥ 40 

 



22 

 

Во поголемиот дел од Европските земји, преваленцата на дебелина е зголемена до 

40% во последните 10 години, и во моментов е во опсег од 10-20% кај мажите и 10-25% 

кај жените (WHO, 2015). 

На возрасните лица, кои имаат покачена телесна маса, им се советува да ги 

променат навиките во исхраната и физичката активност. Препорачливо е истата да биде 

намалена во граници на нормална телесна маса или доколку тоа не е случај, да ја одржат 

постоечката и да превенираат дополнителни зголемувања, особено доколку постојат 

еден или повеќе фактори на ризик. 

За да ја намалат телесната маса повеќето луѓе треба да го намалат бројот на 

калории што го внесуваат преку храната и пијалаци и да ја зголемат нивната физичка 

активност. Загубење на тежината од 0.5 kg до 1.0 kg неделно, дневното енергетско 

внесување треба да се намали за 500 до 750 kcal. Моделите на исхрана кои содржат 1 200 

до 1 500 kcal дневно, може да им помогнат на повеќето жени безбедно да ослабат. Исто 

така, и моделите на исхрана кои содржат 1.500 до 1.800 kcal дневно се погодни за 

повеќето мажи за слабеење. Кај возрасните кои имаат прекумерна тежина или се дебели, 

ако се постигне намалување на вкупното внесување на калории, со разновидна исхрана, 

може да се постигне намалување на телесната тежина, особено во првите 6 месеци до 2 

години (Jensen еt al., 2014). 

Постарите лица, на возраст од 65 години или повеќе, кои имаат прекумерна тежина 

или се дебели треба да спречат дополнително зголемување на телесната тежина. Меѓу 

нив, оние со фактори на ризик од кардиоваскуларни болести (КВБ) намерното 

намалување на тежината може да биде корисно и да резултира во подобрен квалитет на 

живот и намален ризик од хронични болестии придружни попречености (U.S.D.A., 2015). 

Студијата на Еrio и соработниците (2008), со 20-годишно следење на лица со 

предијабетес, во отсуство на каква било интервенција во начинот на живот, покажува 

дека 93% од лицата со предијабетес развиваат ДМТ2. Интервенции на краток рок, до 

четири години, во начинот на живот кај лицата со предијабетес може да го намали 

ризикот за развој на ДМТ2 за приближно 58 до 89%. Долгорочните интервенции, во 

период помеѓу 7 и 20 години, покажуваат намалување на ризикот од развој на ДМТ2 од 

34 до 43%. 
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Структуриран пристап кој вклучува промена на навиките на животниот стил и 

исхраната, намалено калориско внесување на храна и физичка активност е од огромно 

значење за оние со висок ризик за развој на дијабетес тип 2, кои имаат прекумерна 

телесна тежина. Три големи рандомизирани контролирани испитувања, вклучително и 

Програмата за превенција на дијабетес (Diabetes prevention program research group - DPP), 

Финската студија за превенција на дијабетес (Diabetes prevention study -DPS) и Студија за 

превенција на дијабетес (Da Qing), демонстрираат дека интервенциите во животниот 

стил и бихевиорална терапија со индивидуализиран план за исхрана на намалено 

калориско внесување, е ефикасна во спречување на дијабетес тип 2, и подобрување на 

другите кардио метаболични маркери (како што се: крвен притисок, липиди и 

воспаленија). Најсилниот доказ за превенција од дијабетес во САД доаѓа од 

испитувањето DPP кое покажува дека интензивна интервенција во животниот стил може 

да ја намали појавата на дијабетес тип 2 за 58% во текот на 3 години. 

Следењето на трите студии за интервенција во животниот стил за превенција од 

дијабетес покажуваат одржливо намалување на стапката на конверзија во дијабетес тип 2 

и тоаза 39% намалување на 30 години во студијата Da Qing, 43% намалување на 7 години 

во DPS и 34% намалување на 10 години и 27% намалување на 15 години во DPP.  

Во 30-годишното следење на студијата Da Qing, се забележуваат намалувања на 

смртност поврзана со кардиоваскуларни болести и микроваскуларни компликации во 

групите со интервенција во животниот стил во споредба со контролната група (Knowler 

et al., 2002; Lindstrom et al., 2003; Li et al., 2008). 
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2.2 ЦЕЛИ НА НУТРИТИВНАTA ТЕРАПИЈА 

 

Врз основа на спроведените истражувања, дефинирани се и целите на  нутритивна 

терапија. Во тој склоп влегува, прoмовирање и поддршка на здравите обрасци за јадење, 

нагласувајќи ја разновидната исхрана, богата со хранливи материи во соодветно 

количество, со цел да се подобри вкупното здравје и да се постигнат индувидуализирани 

цели за гликемискиот одговор, крвниот притисок и липидниот статус.  

1. Препорачани цели од АDА за крвните маркери, поврзани со состојбата се: A1C, 

7%; крвен притисок од 140/80 mmHg; ЛДЛ холестерол, 100 mg / dL; триглицериди, 

150 mg / dL; ХДЛ холестерол, 40 mg / dL за мажи и 50 mg / dL зa жени. 

2. Постигнување и одржување на телесна маса во рамки на нормален ИТМ.  

3. Индувидуализиран пристап во избор на храната, адаптиран на индивидуалните 

потреби, засновани на лични и културни преференции, здравствена едуцираност, 

пристапот до здрави избори на храна, подготвеност и способност да се направат 

промени во однесувањето и надминување на бариерите за промена. 

4. Значајно е да се задржи задоволството од исхраната, со давање позитивни пораки 

за изборот на храна, а ограничување на изборот на храна само доколку е наведено 

од научни докази. 

5. Обезбедување на практични алатки за лицата со хиперинсулинемија или дијабетес 

кои ќе им олеснат во планирањето на секојдневни оброци за да се задоволат 

потребите од макронутриенти и микронутриенти преку исхраната. 

6. Доколку е потребно, треба да се прилагодат целите на A1C, крвниот притисок и 

холестерол врз основа на возраста, времетраењето на состојбата, здравствена 

историја и други здравствени состојби доколку се присутни.  Воспоставувањето на 

метаболна контрола може да се смета за клучна во управувањето со дијабетес 

(Standards of medical care in diabetes-2020, 2019). Според препораките за исхрана во 

Канада (The Canadian task force on preventative health care, 2012), исхраната 

наменета за лица со предијабетес, не отстапува од препораките за здрава исхрана 

кои важат и за општата популација. 

Во умерени количини, целата храна може да се вклопи во здрава исхрана. 

Исхраната богата со нутриенти и нискокалоричната храна, помага да се оптимизира 
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ситоста и да се обезбеди соодветно внесување на јаглехидрати, влакна, протеини, 

есенцијални масни киселини, витамини и минерали. Не е потребна специјализирана 

храна за „дијабетичари“ (Health Canada, 2012). 

Обидите да се идентификува оптималниот сооднос на макронутриенти во 

исхраната кај луѓето со дијабетес, доведоа до заклучок дека не постои идеална 

пропорција применлива за сите. Определувањето на соодносот на протеини, 

јаглехидрати и масти во исхраната треба да се индивидуализира.  

Забележано е дека луѓето со дијабетес, во просек, јадат приближно исти пропорции 

на макроелементи како и пошироката јавност: 45% од вкупното калориско внесување е 

од јаглехидрати, 36-40% калории од масти и 16-18% од протеини. Освен соодносот на 

макроелементи, вкупното внесување на енергија треба да биде соодветен за да се 

постигне регулирање на телесната маса и индивидуалните цели. Индивидуализацијата на 

составот на макроелементи ќе зависи од статусот на поединецот, вклучувајќи ги 

метаболичните цели (гликемија, липиден профил, итн.), физичката активност, лични 

преференции за храна и нејзина достапност (Vitolins еt al., 2009). 

Генерален став е дека здравата исхрана за превенција од дијабетес треба да 

вклучува:  

1. Храна која не е процесирана и ќе овозможи соодветно внесување на протеини, 

јаглехидрати и масти, како и други утврдени есенцијални хранливи состојки, 

вклучувајќи: вода, витамини, минерали, електролити и масни киселини, 

индивидуално приспособено енергетско внесување, соодветно количество на 

влакна.  

2. Избор на храна која спречува акутна хипергликемија и спречува 

преоптоварување со калории, со што се спречува вишокот на внесена енергија да 

се депонира како маснотии и да ја потенцира хипергликемијата. 

3. Храна која е ограничена со продуктите за кои е познато дека го намалуваат 

дејството на ГЛУТ4 или на инсулинските рецептори (на пр. арахидонска 

киселина), а промовира употреба на продукти во исхраната кои ги стимулираат 

нивните дејства.   

4. Исхраната треба да дава чувство на ситост, така што хормоните, рецепторите и 

транспортерите да не се премногу стимулирани. При избор на продукти 
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воисхраната треба да се имаат во предвид и можните несакани дејства од нив 

(Crofts еt al., 2016). 

Соодветно внесување на калории е од суштинско значење за постигнување и 

одржување на енергетската рамнотежа, односно баланс помеѓу калориите внесени со 

храната и потрошените калории од метаболичните процеси и физичката активност. 

Најдобар начин за да се утврди дали калориското ниво е соодветно е преку следење на 

промените на телесната маса. Вкупниот број на калории е збир од застапеноста на 

макроелементите во исхраната. Во просек, јаглехидратите и протеините содржат по 

четири kcal во еден грам, мастите содржат девет kcal во еден грам, а алкохолот има 

седум kcal во еден грам. Калориското ниво е индивидуално и зависи од голем број на 

фактори, вклучувајќи ги: возраста, полот, висината, тежината, нивото на физичка 

активност и типот на телесната градба. Дополнително, калориското ниво на исхраната 

зависи и од целта која треба да се постигне во однос на телесната маса, т.е. потребата да 

се намали, одржи или покачи истата (U.S.D.A., 2015).  

Покачената телесна маса се смета за двигател на многу метаболични болести и 

нарушувања, па затоа нејзиното намалување е првиот чекор кон подобрување на 

здравјето. При развој на метаболичниот синдром, промените може да започнат со појава 

на хиперинсулинемија, а потоа да дојде до покачување  на телесната маса. При ваков  

случај, зголемувањето на телесната маса е првиот видлив симптом на метаболичните 

промени. Со намалувањето на телесната  маса се забележува намалување на 

инсулинемијата и подобрување на здравствената состојба. Во најголем број на случаи, 

причина за ваквиот редослед на настани е нискиот квалитет на исхраната. Најчесто, кога 

исхраната е сиромашна со овошје и зеленчук, богата со шеќери и рафинирани 

јаглехидрати, богата со транс масти и сл. има недостаток на есенцијални хранливи 

материи и растителни влакна, има прекумерни калории и предизвикува акутни 

хипергликемии кои се почеток на нарушувањата кои следат. Секој режим на исхрана кој 

што ги менува овие трендови и придонесува кон намалување на телесната маса покажува 

и подобрување на здравјето (Crofts еt al., 2016). 

Постојат повеќе различни пристапи или модели во исхраната за кои е докажано 

дека ја подобруваат гликемиската контрола. Тоа се модели на исхрана со мал удел на 
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масти, исхрана со ограничено внесување на јаглехидрати, медитерански тип на исхрана, 

веганскиот и вегетаријанскиот модел на исхрана. 

 

2.2.1 Модел на исхрана со низок удел на масти 

 

Моделот на исхрана со малку масти се смета за стандардна пракса во управување 

со покачената телесна маса. За возрасни (на возраст од 19 години и повеќе) овој режим 

обично содржи 20-35% на масти од вкупното енергетско внесување, од кои до 10% на 

заситени масти, 10-35% на протеини и 45-65% на јаглехидрати. 

Овошјето, зеленчукот и интегралните житарки се препорачани извори на 

јаглехидрати и растителни влакна, додека растителните масла (со исклучок на маслата од 

кокос и палма) се нагласени како здрави извори на масти. За извори на протеини се 

препорачува помалку храната од животинско потекло, обезмастени млечни производи 

(без масти или со малку масти) или извори на растителни протеини (U.S.D.A., 2010). 

 

2.2.2 Медитерански модел на исхрана 

 

Иако постојат варијации во моделите на исхраната, наречени  „медитерански“ тип 

на исхрана, терминот генерално дефинира исхрана која опфаќа голема количина на 

мононезаситени масни киселини (MUFA), претежно од маслиново масло (35%). 

Вклучува изобилство растителна храна (овошје, зеленчук, леб и други форми на житни 

култури, мешунки, ореви и семиња). Минимално обработена, сезонски свежа и локално 

одгледана храна, свежо овошје како типичен дневен десерт и концентрирани шеќери или 

мед што се консумираат само периодично, маслиново масло како главен извор на 

липиди, млечни производи (главно сирење и јогурт) консумирани во мали до умерени 

количини, помалку од 4 јајца/неделно, црвено месо се консумира во мали количини и 

периодично, вино во мали до умерени количини генерално со оброци (Evert еt al., 2013). 

Медитеранскиот модел на исхрана е фаворизиран кај лица со дијабетес, бидејќи е 

забележано дека придонесува за намалување на гликозата на гладно. Овозможува 

чувство на ситост, што помага да се спречи прејадувањето и да се дозволи применување 

на овој модел на долг период (Noah еt al., 2001). 
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2.2.3 Модел на исхрана со ограничено внесување на јаглехидрати 

 

Не постои јасна дефиниција за исхраната со ограничено внесување на јаглехидрати. 

Истата, генерално се фокусира на храна богата со протеини (месо, живина, риба, школки, 

јајца, сирење, ореви и семиња), масти (масла, путер, маслинки, авокадо) и зеленчук со 

малку јаглехидрати (зелена салата, краставици, брокула, тиквичка). Количината на 

дозволени јаглехидрати варира со тоа што повеќето планови дозволуваат овошје (на 

пример, зрнесто овошје) и зеленчук со повисоки јаглехидрати. Сепак, генерално се 

избегнува храна што содржи шеќер и производи од жито, како што се: тестенини, ориз и 

леб. Не постои јасна дефиниција за „ниско“ јаглехидратно внесување. Во истражувачки 

студии, дефинициите се движат од диета со малку јаглехидрати, до диета со умерено 

ниско ниво на јаглехидрати или од 12 до 40% калории од дневното внесување на 

енергија, односно < 20 -150 g/ден. За да се обезбеди соодветна енергија, содржината на 

масти во исхраната е зголемена, до околу 75% од дневната содржина на енергија (Shai еt 

аl., 2008). 

Критиките за исхраната со ограничено внесување на јаглехидрати се однесуваат 

претежно во однос на високите количества на масти во исхраната. Зголеменото 

внесување на масти, особено заситените масти, се поврзува со неповолни метаболични 

исходи. Сепак, студиите на Dansinger и соработниците (2005), спроведени во текот на 

двегодини не откриле дополнителни здравствени ризици. 

 

2.2.4 Вегански и вегетаријански модели на исхрана 

 

Веганскиот модел на исхрана се дефинира како исхрана која исклучува месо, 

производи од месо и производи од животинско потекло и вегетаријанска исхрана која 

исклучува месо и производи од месо, но вклучува јајца и/или млечни производи. 

Карактеристики на вегетаријанскиот модел на исхрана е што го намалува ризикот од 

хронични заболувања, вклучува помало внесување на заситени масти и холестерол и 

поголемо внесување на овошје, зеленчук, цели зрна, јаткасти плодови, производи од соја, 

влакна и фитохемикалии (Craig еt al., 2009). 
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Во студии за вегетаријанска и веганска исхрана со малку масти кај лица со 

дијабетес тип 2, се покажува дека  ваквите режими на исхрана не ја подобруваат 

константно контролата на гликемијата или факторите на ризик од КВБ. Поради 

намаленото калориско внесување, забележано е намалување на телесната маса. Потребно 

е повеќе истражување за да се оцени квалитетот на веганската и вегетаријанската 

исхрана, бидејќи студиите често се фокусираат на она што не се консумира,  отколку на 

она што се внесува преку исхраната (Evert еt al., 2013). 

 

2.2.5 Модел „DASH“ 

 

Кај луѓе без дијабетес е забележано дека (Dietary approaches to stop hypertension) 

DASH диета, помага во превенција на хипертензија, контролата на крвниот притисок го 

намалува ризикот од КВБ и често се препорачува како здрав начин на исхрана и за 

општата популација. Нагласува овошје, зеленчук и млечни производи со малку масти, 

вклучувајќи интегрални житарки, живина, риба и ореви, намалено внесување на заситени 

масти, црвено месо, слатки и пијалаци што содржат шеќер. Дополнително во овој модел 

се контролира внесувањето на натриум во исхраната (Blumenthal еt al., 2010).  

Во студија кај луѓе со дијабетес тип 2, со примена на DASH диета, кој вклучува 

ограничување на натриумот од 2.300 mg на ден резултирал со подобрен A1C, 

нормализирање на крвниот притисок и други кардиоваскуларни фактори на ризик 

(Azadbakht еt al., 2011).  

Диететски стратегии дискутирани погоре имаат потенцијал да го подобрат 

нарушувањето на инсулинската секреција. Поголемо внесување на јаглехидрати од она 

што телото може да го толерира, ќе доведе до прекумерна секреција на инсулин. Затоа, 

ограничувањето на јаглехидратите на толерантно ниво треба да донесе максимална 

корист за здравјето, особено ако лицето консумира и непроцесирана храна заснована на 

медитерански принципи (Pagoto еt al., 2013). 
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2.3 ЗАСТЕПЕНОСТ НА МАКРОЕЛЕМЕНТИ ВО ИСХРАНАТА 

 

2.3.1 Протеини 

 

Протеинската храна, содржи голем избор на животински и растителни извори на 

протеини: морска храна, месо, живина, јајца, јаткасти плодови, семиња и производи од 

соја, мешунките (грав, леќа и грашок). Протеините се наоѓаат и во млечните производи. 

Протеинската храна е важен извор на хранливи материи во која покрај протеините, 

застапени се и витамините од групата Б (на пр. ниацин, витамин Б12, витамин Б6 и 

рибофлавин), селен, холин, фосфор, цинк, бакар, витамин Д и витамин Е. Хранливите 

материи обезбедени од разни видови протеинска храна се разликуваат. Така на пример, 

месото обезбедува најмногу цинк, додека живината обезбедува најмногу ниацин. 

Месото, живината и морските плодови обезбедуваат хемжелезо, кое е повеќе 

биорасположиво од не-хемжелезото што се наоѓа во растителни извори. Морските 

плодови обезбедуваат најмногу витамин Б12 и витамин Д, и полинезаситени омега-3 

масни киселини, еикозапентаеноична киселина (ЕПА) и докозахексаеноична киселина 

(ДХА). 

Црвеното месо е главен извор на вредни протеини, есенцијалниаминокиселини, 

витамини (на пр. витамин Б12) и минерали (на пр.цинк и железо). Консумирањето на 

црвено месо, сепак, е поврзано со поголем ризик од неколку хронични болести, 

вклучувајќи и дијабетес, кај западните популации. Во две големи мета анализи на 

потенцијални кохортни студии со вклучени > 442000 возрасни и > 17000 лица со 

дијабетес, секое зголемување на употребата на црвено месо од 100 g / ден е поврзано со 

13% и 19% поголем ризик од дијабетес, соодветно (Du et al., 2020). 

Јајцата се извор на холин, а јаткастите плодови и семките содржат најмногу 

витамин Е. Производите од соја се извор на бакар, манган и железо, како и мешунките 

(U.S.D.A., 2015). 

Препораките за исхрана на Американското здружение за дијабетес, кои се 

однесуваат на возрасни лица, нагласуваат дека внесувањето на протеини кај лицата со 

дијабетес не треба да се разликуваат од препораките за исхрана кај општата популација 

(Standards of medical care in diabetes-2019, 2020). 
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2.3.2 Јаглехидрати 

 

Јаглехидратите се јавуваат во три главни форми, од кои шеќерите се наједноставни. 

Тие вклучуваат гликоза (вид на шеќер кој се транспортира во крвотокот), фруктоза 

(овошен шеќер), лактоза (млечен шеќер) и други. Скробните производи, во својот состав 

имаат посложени јаглехидрати (скроб е долг синџир на молекули на шеќер). Некои 

видови на скроб (пр. скроб од компир), брзо се разградува и брзо го подига шеќерот во 

крвта. Други видови на скроб (пр.скроб во интегрални житарки и грав), се варат побавно, 

и затоа не го зголемува шеќерот во крвта толку високо (Sacks et al., 2014). 

Растителните влакна се сложени јаглехидрати, има два различни типа на влакна: 

растворливи и нерастворливи. 

Нерастворливите влакна, не се растворливи во вода и поттикнуваат редовни 

движења на дебелото црево. Растворливите влакна, се раствораат во вода и лесно се 

ферментираат од цревната микрофлора. Во најголем дел од храната што содржи влакна, 

застапеноста се движи околу една третина растворливи и две третини нерастворливи 

влакна. Извори на нерастворливи влакна се: полнозрнести житарки, зеленчук, овошје и 

мешунки. Растворливи влакна има во овесни трици, овесна каша, псилиум, овошје, грав, 

грашок, леќа и јачмен (Lattimer еt al., 2010). 

Истражувањата покажуваат дека влакната, особено растворливите влакна, при 

дигестијата подолго време се задржуваат во желудникот и на тој начин ја одложуваат 

апсорпцијата на диетална гликоза. Забавената дигестија значи и побавно отпуштање на  

шеќерите во крвта после оброк (Canadian Diabetes Association, 2008).  

Внесувањето на доволни количества на растителни влакна е важно за лица со 

предијабетес, бидејќи е поврзано со подобрувања во ИТМ и чувствителноста на инсулин. 

Заедно со намалување на ризикот од дијабетес, соодветно внесување на влакна го 

намалува ризикот од КВБ, го намалува нивото на вкупниот и ЛДЛ холестерол во 

серумот. Забавената апсорпција на јаглехидрати има ефект врз намалување на гликозата 

во крвта после јадење и подобрен одговор на инсулин, што може да ја одложи 

исцрпеноста на панкреасот. Бавниот транспорт на влакната низ желудникот и цревата, 

дополнително прави на тој начин и подолго трајно чувство на ситост (Riccioni еt al., 

2012). 
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Препораките за внес на растителни влакна за лицата со предијабетес се исти како и 

за здравата популација. Се препорачува пропорционално  внесување од 14 g на внесени 

1000 kcal. Мажите треба да внесуваат од 30 до 38 g растителни влакна дневно, а жените 

од 21 до 25 g (Dietary Reference Intakes, 2012). 

Нивото на гликоза во крвта после јадење се определува првенствено според 

стапката на појава на гликоза од дигестијата на јаглехидрати, нејзината апсорпцијата во 

крвотокот и способноста на инсулинот да ја намали гликозата во циркулацијата. Диетите 

со малку јаглехидрати може да изгледаат како логичен пристап за намалување на 

гликозата после јадење. Храната што содржи јаглехидрати, (цели зрна, мешунки, овошје, 

зеленчук и млеко со малку масти) се одлични извори на витамини, минерали, растителни 

влакна и енергија и се препорачува пред другите извори на јаглехидрати или изворите со 

додадени масти, шеќери или натриум за подобрување на вкупното внесување на 

хранливи материи (Evert еt al., 2013). 

Долгогодишното верување дека сахарозата мора да биде ограничена врз основа на 

претпоставката дека шеќерите побрзо се варат и апсорбираат од скробот не е оправдано. 

Вкупната количина јаглехидрати консумирани на оброк, без оглед дали е изворот скроб 

или сахароза, е основната детерминанта на нивото на гликоза после јадење. 

Гликемискиот ефект на храната со јаглехидрати не може да се предвиди врз основа на 

нивната структура, (т.е. скроб наспроти шеќер) бидејќи во човечкиот дигестивен тракт, 

доаѓа до разложување на полимерите од скробот во гликоза.  

Скробната храна, се метаболизира во 100% гликоза за време на варењето, за 

разлика од сахарозата, која се метаболизира во приближно 50% гликоза и приближно 

50% фруктоза. Фруктозата има понизок гликемиски одговор, што се препишува на 

нејзината бавна стапка на апсорпција и нејзиното складирање во црниот дроб како 

гликоген. Храната што содржи сахароза може да биде заменета со изокалорични 

количини на друга храна со јаглехидрати. Сепак, треба да се внимава при изборот, за се 

избегне вишок внес на енергија. Препораките од АDА за лица со или изложени на ризик 

од дијабетес, се да избегнуваат пијалаци засладени со шеќер (безалкохолни пијалаци, 

овошни пијалаци, енергетски и витамински пијалаци што содржат сахароза, сируп од 

пченка со висока содржина на фруктоза и/или концентрати на овошен сок) за да го 
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намалат ризикот на влошување на гликемискиот профил и да се спречи зголемување на 

телесната маса (Hall, 2011). 

Потребите за јаглехидрати се специфични на потребите на поединците (возраст, 

тежина, висина, ниво на физичка активност). Препорака е дека 45 до 65% од дневните 

калории треба да потекнува од јаглехидрати, со минимум од 130 g на јаглехидрати секој 

ден. На пример: диета од 2000 kcal треба да вклучува 225 до 325 g јаглехидрати 

распоредени во текот на денот во три оброци и една до три ужинки. 

Лица со предијабетес треба да избегнуваат диети со нискa застапеност на 

јаглехидрати, како што се: диетите: Аткинс, Палео и кетогени, кои обезбедуваат помалку 

од препорачаните јаглехидрати дневно. Овие диети можат да доведат до недостаток на 

хранливи материи со исклучување на храна што содржи јаглехидрати, како што се: цели 

зрна, скроб, јогурт, млеко и алтернативи, овошје и скробни зеленчуци (Health Canada, 

2012). 

Гликемискиот индекс (ГИ) и гликемиското оптоварување (ГО), претставува 

концепт за рангирање на храната богата со јаглехидрати, врз основа на гликемискиот 

одговор кој го предизвикуваат во крвта после јадење, споредбено со референтната храна. 

Како референтна храна најчесто се зема гликоза или бел леб. На еден грам јаглехидрати, 

храната со висок ГИ произведува повисок пик на гликоза во крвта после јадење и 

поголем вкупен одговор на гликоза во крвта во текот на првите два часа по 

консумирањето во споредба со храната со низок ГИ.  

За храна се вели дека е со низок ГИ доколку има ГИ помал од 55, среден ГИ од 56-

69 и висок ГИ ако е 70 или поголем (Al-Dujaili et al., 2019).  

Квантитетот и квалитетот на јаглехидрати влијаат на гликемискиот одговор. По 

дефиниција, ГИ споредува еднакви количини јаглехидрати и обезбедува мерка за 

квалитетот на јаглехидратите, но не и количината. Во 1997 година, концептот на ГО е 

воведен од истражувачите на Универзитетот Харвард, со цел да се измери вкупниот 

гликемиски ефект на дел од храната, односно на количината на јаглехидрати во порција. 

Колку е поголем ГО толку е поголемo очекуваното покачување на гликозата во крвта и 

инсулиногениот ефект на храната. Консумирање на храна со прилагодено калориско 

ниво, но со високо ГО на подолг период е поврзана со зголемен ризик од дијабетес тип 2 

и коронарна срцева болест. Вредностите на ГО за најголем дел од храната, може да се 
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пресмета со множење на количината на јаглехидрати содржани во одредена порција со 

ГИ на таа храна (со употреба на гликоза како референтна храна), поделено со 100. 

Номиналните големини на порција, избрани се со разгледување на типичните големини 

на порции во различни земји (Willett et al., 2002). 

Гликемиски индекс на храната и гликемиското оптоварување се однесуваат на 

храна, која во својот состав содржи јаглехидрати. За одредени продукти не се дадени 

вредности на ГИ, на пример за месо, живина, риба, авокадо, лиснат зеленчук, сирење или 

јајца затоа што оваа храна содржи малку или воопшто нема јаглехидрати. Земена дури и 

во големи количини, оваа храна нема да предизвика значителен пораст на гликозата во 

крвта (Foster-Powell еt al., 2002). 

 

2.3.3 Масти 

 

Според концептот на балансирана распределба на макроелементите во исхраната, 

мастите треба да бидат застепени со 20-35% од вкупното дневно енергетско внесување. 

Застапеноста на мастите во исхраната треба да биде проценета според 

индивидуализирани цели и да се запази освен квантитетот и квалитетот на внесените 

масти (NCEP, 2002). 

Полинезаситени масни киселини (полинезаситени масти), се наоѓаат во најголеми 

количини во маслата од сончоглед, пченка, соја, семе од памук, ореви, семе од сусам, 

сончоглед, тиква и лен. Во животински масти се наоѓаат само мали количини на 

полинезаситени масти. Омега-3 (n-3) масните киселини, се вид на полинезаситени масти 

кои се наоѓаат во морските плодови, како што се: лосос, пастрмка, харинга, туна, скуша, 

но и во лененото семе и оревите. ЕПА и ДХА се n-3 масни киселини со долг синџир кои 

се наоѓаат во морските плодови. 

Мононезаситените масни киселини (мононезаситени масти), се наоѓаат во 

најголемо количество во маслата од канола, кикирики, сончоглед, авокадо, путер од 

кикирики и повеќето ореви. Мононезаситените масти, исто така се дел на повеќето 

животински масти како што се: масти од пилешко, свинско, говедско и див дивеч. 

Заситените масни киселини (заситени масти), се наоѓаат во најголеми количини во 

маслата од кокос и палма, во маслата од путер, говедско месо и во палминото масло. Тие 
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исто така се наоѓаат во други животински масти, како што се: свинско и пилешко и во 

други растителни масти, како што се: ореви. Се наоѓаат и во готовите производи како 

крекери, мафини и колачиња. Заситените масти помагаат да се одржи текстурата, вкусот 

и стабилноста на прехранбените производи. 

Транс масните киселини (транс масти), се масти кои се наоѓаат првенствено во 

делумно хидрогенизирани растителни масла и храна што ги содржи овие масла и во 

мастите од животинско потекло. Тие се структурно различни од незаситените масни 

киселини, кои природно се јавуваат во растителната храна и се разликуваат по нивните 

здравствени ефекти. Транс мастите се создаваат кога течните растителни масла се 

хидрогенизираат и преминуваат во цврста маст. Транс мастите се наоѓаат во маргаринот, 

готови производи како крекери, колачиња, мафини и многу пржена храна како помфрит 

и крофни (NCEP, 2002; Kris-Etherton еt al., 2007). 

Растителните масла, како извор на незаситени масни киселини и витамин Е, се 

препорачуваат како замена за диететски извори на заситените масни киселини, на пр. 

путер и свинска маст, како во општата популација, така и кај пациенти со дијабетес 

(Boucher еt al., 2014). 

Растителни масла се разликуваат едни од други во однос на нивниот состав и 

својства. Маслиновото масло е богат извор не само на мононезаситени масни киселини, 

туку и на биоактивни соединенија, како олеуропеин и хидрокситирозол, за кои се 

претпоставува дека имаат антихипергликемично и антиоксидативно дејство (Wani еt al., 

2018). 

Препорачаните количини на застени масни киселини, холестерол и транс масти  за 

лицата со дијабетес се исти како и за општата популација. Постојат докази од општата 

популација дека храната што содржи омега-3 масни киселини има корисни ефекти врз 

липо-протеините и помага во спречување на срцевите заболувања. Затоа препораките за 

пошироката јавност да јадат риба (особено масна риба), најмалку два пати (две порции) 

неделно е исто така соодветно и за лицата со дијабетес (Evert еt al.,2013). 

Според диететските препораки на Америка, внесувањето на заситените масти треба 

да биде помалку од 10% од вкупното дневно енергетско внесување. Останатиот дел од 

потребните масти треба да биде од незаситени масти и масла, а количеството соодветно 

одредено според индивидуалните потреби и возраста (U.S.D.A., 2015). 
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Слично на ова, канадските препораки за исхрана препорачуваат опсег на масти, 

според калориското внесување. На пр. за енергетско ниво од 2000 kcal дневно, 

препорачан опсег на внесување масти е од 44 до 78 g / ден, за 1800 kcal од 40 до 70 g / 

ден и за 1500 kcal од 33 до 58 g / ден. За да се намали внесувањето на масти и да се 

почитуваат наведените количествана, се советува консумација на млечни производи со 

помала масленост како обезмастено млеко или јогурт со помалку од 1% на масленост, 

сирења со помалку од 20% на масленост, ограничено внесување на високо масни  млечни 

производи, кремови и сладолед, избегнување на употреба на маргарини, ограничено 

внесување на масти кои се додаваат за храната како и на оние за нејзино приготвување, 

ограничено внесување на обработено месо и месни преработки, позачестена употреба на 

мешунки, вклучително грав, грашок, леќа или тофу како извор на протеини, намалено 

внесување на производи со висока содржина на масти, како што се: колачи, крофни, 

колачиња или чипс (Mahan еt al., 2017).  

 

2.4 ФУНКЦИОНАЛНА ХРАНА И ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА  

 

Меѓу бројните дефиниции за тоа што е функционална храна, Европската комисија 

за храна, координирана од научните концепти за функционална храна во Европа, 

(International life sciences institute-ILSI), ја дефинира функционалната храна како 

прехранбенa суровина/состојка/производ која освен со основното влијание како храна 

има корисни ефекти врз една или повеќе функции на човечкиот организам и има 

влијание врз намалување на ризикот од развојна болести (Thomas еt al., 2019). 

Консумираната количина и форма на функционална храна треба да биде во склад 

со диететските цели и доколку има потреба може да се земе како додаток на исхрана. 

Потрошувачите не ја перципираат функционалната храна како лек, но бидејќи се 

засегнати од здравствени проблеми, тие се повеќе склони кон консумирање на овие 

производи, препознавајќи ги дека носат повеќе здравствени придобивки од 

конвенционалните производи (Sabbe et al., 2009). 

Денес, перцепцијата кон храната е променета. Се поголем дел од луѓето, не ја 

сметаат само како начин за да се задоволи гладот, туку и како средство со кое треба да се 

обезбедат потребните хранливи материи, за да се спречат болести поврзани со исхраната 

и да се подобри физичката и менталната благосостојба (Roberfroid et al., 2000).  
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Во овој поглед, функционалната храна има исклучителна улога. Зголемената 

побарувачка за ваква храна може да се објасни со зголемени трошоци за здравствена 

заштита, продолжување на животот и желбата за подобар квалитетен на живот низ сите 

животни фази. Стратегиите за справување со дијабетесот треба да ја земат предвид 

комплексноста на развојот на болеста, подобрување на пристапот и знаењето за 

природен начин на превенција. Иако денес се појавуваат многу функционални состојки 

со потенцијал во превенција на болести во секторите на јавното здравство и индустријата 

тие се широко познати и користени како компоненти на традиционалната медицина со 

векови.  

 

 2.4.1 Биоактивни компоненти кои имаат влијание кај хиперинсулинемија 

 

Покачената телесна маса и физичката неактивност се поврзуваат со зголемен ризик 

за ДМТ2 и затоа секоја стратегија за превенција од дијабетес треба да има за цел 

намалување на телесната тежина и редовна физичка активност. Епидемиолошките 

студии покажуваат дека ризикот од ДМТ2 е исто така поврзан со составот и квалитетот 

на исхраната. Потврден е превентивниот ефект на исхраната богата со растителни 

влакна, исхрана базирана на храна со низок гликемиски индекс кои можат да придонесат 

во превенцијата од развој на дијабетес. Житарките од полно зрно како богат извор на 

влакна и олиго елементи влијаат позитивно на метаболизамот на гликозата и 

чувствителноста на инсулин. Позитивен ефект е забележан од употребата на  

растителните незаситени масти, а негативен од животинските заситени масти и транс-

масни киселини. Застапеноста на масти во исхраната, може да влијае на развојот на 

дијабетесот и е строго поврзана со чувствителноста кон инсулин, кој игра клучна улога 

во развојот на ДМТ2, срцеви заболувања и рак. Големо внесување на заситени масти или 

ниска застапеност на незаситени мастисе поврзани со влошување на чувствителноста на 

инсулин независно од какви било промени во телесната маса. Како резиме, достапните 

информации поддржуваат употреба на храна од цели зрна, зеленчук, овошје, производи 

со низок гликемиски индекс на скроб и храна со малку заситени масти, органска и 

функционална храна за спречување на дијабетес.  
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Меѓу другите производи со функционални својства поврзани со превенција на 

ДМТ2 се млечните производи, особено оние со ниска содржина на масти, кои се сметаат 

за предиктори за намален ризик од дијабетес, независно од какво било влијание врз 

телесна маса и други познати фактори на ризик. Млечните производи може да имаат 

поволни ефекти не само на вишокот на телесна маса, туку и на останатите 

карактеристики на метаболиниот синдром. Се смета дека механизмот на дејство го 

остваруваат преку електролитите во нивниот состав, како што се: калциум и магнезиум.  

Маслото од канола може да се смета за функционална храна и да се користи за 

подготовка на функционална храна што може да има влијание врз намалување на 

воспаленијата, прогресијата на атеросклерозата и кардиоваскуларните настани.Терминот 

„функционална храна“ укажува на тоа дека научно е докажано дека таквата храна има 

потенцијални здравственипридобивки. Сите намирници со биолошки активни состојки 

се сметаат за функционални, поради нивната поврзаност со физиолошките здравствени 

придобивки поврзани со спречување на хронични болести како што е дијабетесот. ДМТ2 

и неговите придружни компликации можат да се спречат или одложат кај лица со висок 

ризик, преку редовно внесување на храна што може да се смета за функционална и 

влијае врз гликемиската контрола, регулација на крвниот притисок, активирање на 

антиоксидативните ензими, микрофлората на цревата и го потиснува производство на 

провоспалителни цитокини за време на дијабетес. 

Биоактивни соединенија застапени во растителната храна се поврзани со 

намалување или реверзија на ДМТ2. Тука се вклучуваат растителни или диетални 

влакна, скроб, витамини Ц и Е, каротеноиди, флавоноиди, тиосулфиди, магнезиум, 

селен, хром и цинк. Витамините Ц и Е се антиоксиданси кои ја компензираат 

дисфункцијата на ендотелот и глутатионот во нормализирање на гликозата во крвта. 

Каротеноидите, како што се: α- и β-каротен, ликопен, лутеин, зеаксантин и β-

криптоксантин, имаат ефект во спречување на напредокот на дијабетесот, со олеснување 

на оксидативниот стрес кој го попречува внесувањето на гликозата од клетките. 

Флавоноидите како што се: антоцијанини, флавоноли, флавони, изофлавоноиди и 

сирингична киселина се поврзани со дијабетесот, бидејќи со нивното внесување бил 

забележан намален ризик од ДМТ2. Тиосулфидите го намалуваат нивото на гликоза во 

крвта со стимулирање на лачење на инсулин од панкреасот. Магнезиумот е важен, 
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поради улогата во лачењето и функцијата на инсулинот и во регулација на гликозата во 

крвта. Селенот е исто така важен, но во оптимално количество бидејќи високото ниво на 

селен може да придонесе за дијабетес. Хромoт е инсулински ко-фактор кој ја помага и 

олеснува функцијата на инсулинот, помагајќи му да ја придружува гликозата во 

протокот низ крвта (Dias & Imai, 2017).  

Во прилог на состојбата, потребно е лицата со хиперинсулинемија и дијабетес да 

користат функционална храна и/или да земаат додатоци во исхраната и/или хербални 

лекови за регулирање на болеста. Некои функционални намирници се опширно 

проучени, вклучувајќи ја куркума, грчкото семе, горчливата диња, коренот од жен-шен, 

стевиата, циметот, кромидот лукот и други. Сите овие функционални намирници се 

користат во традиционалната медицина за справување со дијабетесот. 

 

2.4.1.1 Куркума 

 

Куркуминот припаѓа во групата на полифеноли кој е застапен во куркумата, 

(Curcuma longa) и има антиадипогена функција кај човечките масни клетки, особено во 

раните фази на диференцијација. Зависно од количеството и концентрацијата на 

употребениот куркумин е намалувањето на секрецијата на лептин и липополисахарид 

предизвикана од секреција на интерлеукин-6 (IL-6), која е забележано кај адипоцитите 

инкубрани со куркумин. Преку интеракција со патишта на трансдукција на сигнал, 

куркуминот може позитивно да влијае на инсулинската резистенција, хипергликемијата 

и другите воспалителни симптоми поврзани со дебелина и метаболични болести. 

Куркуминот ја инхибира синтезата на масни киселини, ја потиснува акумулацијата на 

липидите, го регулира нивото на амилинот, (најзастапeната компонента на амилоид во 

панкреасот) и придонесува за покачување на плазматскиот амилин кај лицата со 

покачена телесна тежина  и присутна инсулинската резистенција. Механизмот на дејство 

се одвива преку активирање на анјонскиот канал во бета клетките на панкреасот со што 

се подобрува ослободувањето на инсулин. Дополнително куркуминот има и 

цитопротективно дејство врз панкреасните бета клетки. Покрај куркуминот, куркумата 

содржи растворлив во вода пепетид тумерин, кој има антиоксидантен капацитет и ја 
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инхибира α-амилазата и глукозидазата, што укажува на можен антидијабетичен 

потенцијал за третман (Boaz et al., 2011). 

Спроведени се неколку клинички испитувања на куркума и другите нејзини 

биоактивни компоненти. Во истражувањето  на Wickenberg  (2010), спроведено на здрави 

субјекти, внесувањето на 6 g / ден куркума го зголемува нивото на инсулин по јадење во 

серумот, истовремено намалувајќи ги нивоата на гликоза во плазмата. 

 

2.4.1.2 Грчко семе  

 

Trigonella foenumgraecum, (тилчец; грчко семе) долго време се користи во 

традиционална медицина поради своите хипогликемични својства заради присуството  

на аминокиселината 4-хидроксиизолеуцин, која е изолирана од семе од тилчец и се 

покажало дека има инсулинотропна активност во изолирани панкреатична β - клетки. 

Ефектите на тилчецот се поради тоа што содржи стероидни сапонински соединенија, 

вклучувајќи диасгенин, алкалоиди и тригонелин, за кои е докажано дека ја инхибираат 

(инвитро), цревната апсорпцијана гликоза и имаат антиинфламаторни својства. Тилчецот 

има антиоксидативно својство (зависно од употребената доза) и влијае на спречување на 

липидната пероксидација и други оштетувања на клетката. Растворливите растителни 

влакна добиени од неговото семе, го контролираат серумско зголемување на гликозата 

по орално оптоварување со гликоза. Механизмот на дејство се поврзува со неговото 

влијание врз намалена активност на цревната дисахаридаза и намалена апсорпција на 

гликоза заедно со зголемена подвижност на гастроинтестиналниот тракт (Broca et al., 

2000). 

 

2.4.1.3 Цимет  

 

Во литературата, циметот (Cinnamomum verum), е оценет како лековита 

билка/функционална храна која има позитивно  влијание при состојба на покачени нивоа 

на гликоза, инсулин и/или двете. Неговите корисни ефекти се поврзуваат со голем број 

на фактори кои влијаат на развојот на ДМТ2, како на пример на чувствителноста кон 

инсулин, гликозата, липидите, антиоксидансите, воспаленијата, крвниот притисок и 
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телесната тежина. Механизмот на своето дејство, циметот го остварува преку 

дефосфорилирање на инсулинскиот рецептор на β - клетките и зголемувајќи ја нивната 

чувствителност на инсулин (Ballali & Lanciai, 2012). 

 

2.4.1.4 Горчлива диња 

 

Позитивното влијание на горчливата диња (Mormodica charantia) се должи на 

активните компоненти кои се пронајдени во екстрактите од пулпата и семето, и се 

идентификувани како шарантин, вицин и полипептид-п (протеин сличен на инсулин од 

говеда). Предложените механизми на дејствување вклучуваат подобрно лачење на 

инсулин и ткивно внесување на гликоза, зголемена синтеза на гликоген во мускулите и 

црниот дроб и намалена хепатална глуконеогенеза. 

Клиничките студии во врска со хипогликемичните својства на горчливата диња се 

во мал број и нецелосно опишани, што честопати доведува до контрадикторни резултати 

и недоволни докази. Меѓутоа, бидејќи нема пријавено или ограничено негативно дејство 

при ваквите испитувања, понатамошно подобро дизајнирани студии со доволна 

големина на примерок и статистичка моќ се потребни за да се расветли терапевтскиот 

потенцијал на M. charantia, како еден од најперспективните додатоци во исхраната за 

пациенти со дијабетес (Ballali & Lanciai, 2012).  

Во претклиничките истражувања, алкохолниот екстракт од M. charantia е доста 

ефикасен во намалувањето на нивото на гликоза во крвта, а придонесува и за подобрена 

хистопатологијата на Лангерхансовите островчиња на панкреасот. Намалената гликоза 

во крвта и подобрувањето на хистологијата на островчињата се задржани во наредните 

15 дена, по прекинот на внесување на екстрактот (Joseph, 2013). 

 

2.4.1.5 Корен од жен-шен 

 

Родот Panax, кој припаѓа на семејството Araliaceae, вклучува неколку различни 

видови растенија од жен-шен, но најиспитувани во својот хипогликемичен потенцијал се 

азискиот (Panax) или американскиот (Panax quinquefolius L.) жен-шен. Повеќето од 
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фармаколошките дејства на жен-шен се припишуваат на неговите сапонини, наведени 

како гинсенозиди (Attele et al., 2002). 

Експериментите врз животни укажуваат на неколку можни механизми со кои ова 

растение може да ги контролира нивоата на гликоза во крвта. Американскиот жен-шен 

покажал силногастрично-модулирачко дејство врз мозочната невронска активност. 

Забележана е инхибиција на гастричната секреција, со што се сугерира дека жен-шенот 

може да го забави варењето на храната и на тој начин да ја намали на стапката на 

апсорпција на јаглехидрати во порталната хепатална циркулација (Ballali & Lanciai, 

2012).  

 

2.4.1.6 Стевиа 

 

Стевиозид е сладок гликозид добиен од Stevia rebaudiana. Екстрактите се користат 

комерцијално во многу земји за засладување на разни производи. Поради потенцијалната 

токсичност, одредено е прифатливо дневно внесување (5 mg / кgТТ), што се смета за 

безбедно и не е канцерогено или тератогено (Chatsudthipong & Muanprasat, 2009). 

Стевиозид е природен засладувач кој привлекува внимание, не само поради неговите 

својства на замена за сахароза, туку и поради неговите потенцијални функционални 

својства. 

Дневно внесување од 0–2 mg/kg/ТТ, на стевиол, е еквивалентно на 0–5 mg/kg/ТТ 

стевиозид, предложено од стручниот комитет на ФАО / СЗО за адитиви во храната 

(JECFA, 2006).  

Употребата на стевиозид како функционална состојка е поради неговите биолошки 

ефекти, а со тоа и поради потенцијалната стимулација на секреција на инсулин преку 

директно дејство врз β-клетките на панкреасот. 

Резултатите од студијата на Gregersen и соработниците (2004), покажуваат 

позитивна поврзаност помеѓу намалената реакција на гликоза во крвта после јадење кај 

лица со ДМТ2, кои користеле стевиол во споредба со плацебо.  

Исто така и во студијата на Ruiz-Ruiz и соработниците (2015), се покажало дека 

екстрактот од лисја на S. Rebaudiana поседува и поволни инхибиторни ефекти на α -

амилазата и α -оксидазата врз скробот и распаѓањето на паранитрофенил глуко-
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пиранозид (ин витро). Со зголемување на внесента доза забележано е зголемување и во 

процентот на инхибиторна активност против двата ензими. Во истражениот опсег на 

концентрација, екстрактот покажува инхибиција на α - амилазата и α - глукозидазата, 

зголемена линеарно со концентрацијата (50–1000 μg / mL). Најголеми вредности на 

инхибиција биле постигнати на највисокота концентрација 1000 mg / mL. 

 

2.4.1.7 Кромид и лук 

 

Во истражувањата спроведени на експериментални глувци поделени на две групи, 

здрави и со дијабетес, констатирано e дека екстракт од лук и кромид доведува до 

регулирање на нивото на гликоза и инсулин во крвта на глувците. Се верува дека 

активноста на екстрактот од лук се должи на C-алил цистеинот кој го инхибира 

формирањето на напредните крајни продукти на гликацијата, кои најчесто се поврзани 

со хипергликемија и компликациите на дијабетесот (Ahmad et al., 2007). 

Shoshi & Akter (2017), докажале дека додавањето на екстракт од лук во таблети со 

антидијабетичниот агенс метформин е ефикасно во контролирањето на нивото на 

гликемијата на гладно. 

Само ограничен број клинички студии се достапни и резултатите се прилично 

контрадикторни. Затоа се нагласува дека оваа група на производи треба дополнително да 

се истражи поради можниот потенцијал кои ги има за лицата со хиперинсулинемија и 

дијабетес.  
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2.4.2 Влијание на квантитетот од функционална храна врз 

хиперинсулинемијата 

 

2.4.2.1 Месо, јајца, риба 

 

Според водичите за исхрана, групата на хранливи производи што вклучува месо, 

риба и јајца, не треба да се консумира во количини повеќе од една порција на ден. Една 

порција на ден се смета количество од 100 до 150 g од наведените. Дополнително, се 

препорачува 1-2 пати неделно, една порција месо, риба и јајца, да се замени со порција 

мешунки. На лицата со хиперинсулинемија и дијабетес им се советува да избираат 

помалку масни видови на месо (на пр. живина) и почесто да избираат растителни 

алтернативи на протеини (на пр. мешунки). 

Во студијата на Ke и сор. (2018), поголемото внесување на протеини од растителни 

извори (на пр. мешунки), било поврзано со намален ризик од ДМТ2, споредено со 

поголемото внесување на протеини од животински извори (на пр. црвено месо). 

Поголемата содржина на натриум и нитрити и на напредните крајни продукти на 

гликацијата во месните производи, може да го објасни повисокиот ризик од ДМТ2 и 

КВБ. Проценките на ефектите за црвеното необработено месо се пониски, но сепак се 

статистички значајни ризик-фактори за ДМТ2 и КВБ. Месото од живина не е поврзано со 

ДМТ2 кога се користи непреработено (Feskens et al., 2013).  

 

2.4.2.2 Легуминози 

 

Легуминозите (грав, леќа, грашок и соја) се богат извор на растворливи и 

нерастворливи растителни влакна. Во просек, порција од легуминози обезбедува 7 или 

повеќе грама од вкупните дневни растителни влакна. Застапеност на легуминози во 

исхраната се препорачува за намалување на ризикот од развој на коронарна срцева 

болест, метаболичен синдром, мозочен удар, хипертензија, дијабетес, дебелина и некои 

гастроинтестинални заболувања. Јадењето легуминози, може да биде значајно, не само 

во превенцијата од дијабетес, туку и во управувањето со нивото на гликоза во крвта. 

Легуминозите се богати со сложени јаглехидрати (како растителни влакна), кои се 
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дигестираат побавно. Редовното консумирањего зголемува чувството на ситост и помага 

во регулирање на нивото на гликоза и инсулин во плазмата после јадење. Растителните 

влакна од мешункастиот зеленчук, е меѓу видовите на растителни влакна кои се 

поврзуваат со намалување на ризикот од метаболичен синдром, кој вклучува 

нарушувања на гликозата и зголемен ризик од дијабетес. Како продукти со низок 

гликемиски индекс, го подобруваат регулирањето на гликозата во крвта, го намалуваат 

систолниот крвен притисок и го намалуваат ризикот од коронарна срцева болест 

(Garden-Robinson & McNeal, 2013).  

 

2.4.2.3 Овошје и зеленчук 

 

Овошјето е богато со растителни влакна, антиоксиданси и фитохемикалии кои 

можат да имаат корисни здравствени ефекти. Зголемено консумирање на овошје е 

препорачливо за примарна превенција на многу хронични заболувања, меѓутоа поделени 

се мислењата во однос на неговата превентивна улога во развојот на хиперинсулинемија 

и дијабетес. Ова произлегува од различниот состав на плодовите на овошките, кои се со 

променлива содржина на растителни влакна, антиоксиданси, фитохемикалиии други 

хранливи материи кои можат заеднички да влијаат на ризикот. Дополнително, 

гликемискиот индекс, што претставува квалитет на јаглехидрати или гликемиско 

оптоварување и нивната интеракција, значително се разликуваат за одделни плодови 

(Muraki et al., 2013). 

Зеленчукот ја зголемува одбранбената способност на луѓето од хронични 

заболувања и општ став меѓу нутриционистите е дека исхраната и здравствената 

придобивка од зеленчукот не треба да бидат поврзани само со една форма на зеленчук. 

Разновидната исхрана што вклучува различни видови на зеленчук може да обезбеди 

подобра здравствена заштита, бидејќи ќе обезбеди соодветно внесување на растителни  

влакна, фитохемикалии, витамини и минерали.  

Зеленчукот содржи фитохемикалии, витамини и минерали, диетални влакна, 

фолати, каротеноиди, полифеноли, витамин Ц, селен и др. Зеленчукот од семејството 

Apiaceae (морков, пашканат, целер, анасон, магдонос, коријандер, итн.) е богат со 

флавоноиди, каротеноиди, витамин Ц и витамин Е. Семејството Asteraceae или 
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Compositae, (зелена салата, цикорија, артичока и др.) се богати со флавоноиди, 

токофероли и конјугиран кверцетин. Зеленчук од семејството Chenopodiaceae (блитва, 

спанаќ, репка, киноа, итн.) e меѓу оние што се богати со оксалати, но исто така одлични 

извори на растителни влакна, витамини, калциум, манган, флавоноиди и каротеноиди. 

Зеленчукот од семејството Cucurbitaceae (тиква, краставица, диња, итн.) е богат со 

каротеноиди, токоферолии витамин Ц. Сите мешунки, семејство Leguminosae или 

Fabaceae, (грашок, грав, соја, леќа, наут, итн.), се одлични извори на растителни влакна, 

отпорен скроб, протеини, изофлавоноиди, калциум и железо. Зелјестиот зеленчук, 

семејство Cruciferae или Brassicaceae (кале зелка, прокељ, карфиол, брокула, репа, 

ротквица и др.), се високи извори на глукозинолати, како и витамин Ц, каротеноиди, 

калциум и можат да акумулираат селен. Зеленчукот од семејството Alliaceae (кромид, 

лук, кромид, праз, копар и др.) е богат со тиосулфиди, флавоноиди, калциум, калиум, 

манган, хром и може да акумулира селен.  

Доматот, компирот, слатки и лути пиперки, модар патлиџан, итн. од семејството 

Solanaceae, е многу разновиден во составот - со биоактивни компоненти.  

Лиснатиот зеленчук е со највисоки резултати на (Aggregate nutrient density index-

ANDI), во споредба со другиот зеленчук. Освен што е богат со хранливи материи, 

растителни влакна, каротеноиди, витамин Ц, витамин Е, флавоноиди, калциум, 

магнезиум и сл. тој има и низок гликемиски индекс и затоа се препорачува да биде 

вклучен во секојдневната исхрана (Dias & Imai, 2017).  

Салатите од сиров зеленчук треба да се јадат во големи количини на почетокот на 

секој главен оброк. Сировиот зеленчук е преферирана форма на храна, пред варениот 

или термички преработениот, бидејќи фитохемикалиите може да се деградираат со 

готвењето поради деактивирање на хидролитичките ензими при експозиција на топлина. 

Во истражувањето на Bazzano и соработниците (2008), објавено e дека воведување 

на дневна порција со свеж лиснат зеленчук може да го намали ризикот од развој на 

ДМТ2 за 9%. 

Од групата на незелен зеленчук, во исхраната на лицата со хиперинулинемија и 

дијабетес, препорачливи се морковите, ротквицата и репата. Морковот е нискокалорична 

храна со низок гликемиски индекс, а богата со хранливи материи и растителни 

влакна.Друг важен незелен зеленчук е компирот. Генерално, компирот се поврзува само 
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како извор на јаглехидрати, но тој е исто така е одличен извор на есенцијални 

аминокиселини (како што е лизин), има значителни количини навитамини и минерали, 

како и фитохемикалии (феноли, фитоалексини, итн.) и инхибитори на протеазата (Dias & 

Imai, 2017).  

Компирот содржи „отпорен скроб“ кој не се разградува под дејство на желудочната 

киселина и на ензимите за варење. Не се дигестира во тенкото црево, туку преминува во 

дебелото црево, каде се ферментира од бактериите во дебелото црево. Дејствува исто 

како растителните влакната. Снабдува малку калориии не го зголемува нивото на 

гликоза. Кога бактериите во цревата го деградираат отпорниот скроб, формираат нови 

соединенија кои имаат здравствени придобивки и корисни ефекти за дијабетичарите. 

Јадењето на зеленчук со растителни влакна и отпорен скроб ќе го намали гладот и 

апетитот, а за дијабетичарите е клучно во намалување на потребата од инсулин (Evert et 

al., 2013). 

 

2.4.2.4 Житарки од полно зрно 

 

Диететски препораки за пациенти со дијабетес препорачуваат зголемена употреба 

на производи од цели зрна за сметка на рафинирани житарки (АDA, 2016). Целите зрна 

од житарки, спротивно на рафинираните, се богат извор на растителни влакна, отпорен 

скроб, фитинска киселина, магнезиум, цинк, калциум, селен, токофероли, фенолни 

киселини, флавоноиди, бетаин, инозитоли и други.  

Во мета анализата на Chanson-Rolle и соработниците (2015), проценето е дека 

зголемувањето на внесувањето на производи од цели зрна до 45 g / ден, го намалува 

ризикот од дијабетес тип 2 за 20%. 

Анализата на Nettleton и соработниците (2010), дефинира дека секоја дополнителна 

порција производи од цели зрна дневно е поврзана со помала концентрација на гликоза 

за 0,019 единици и концентрација на инсулин за 0,021 единици. 
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2.4.2.5 Млеко и млечни производи 

 

Млечните производи се огромна група производи, разновидна по состав и хранлива 

вредност. Според метаа анлизата спроведена од Tong и сор. (2011), учесниците кои се 

карактеризираат со најголема употреба на млеко и млечни производи, имале помал ризик 

од развој на ДМТ2 за 14% во споредба со оние учесници, кои консумирале помалку, или 

воопшто не консумирале млечни производи. Истите автори забележуваат дека постои 

инверзна корелација помеѓу употребата на млечни производи и ризикот од ДМТ2, 

забележана само во случај на обезмастено млеко и млечни производи со малку 

масленост. Таквата асоцијација не е потврдена во случај на млечни производи со целосна 

масленост. 

Јогуртот е извонреден извор, не само на калциум, магнезиум и витамин Д, туку и на 

конјугирана линолеинска киселина и пробиотици. Покрај тоа, ферментацијата ја 

зголемува нутритивната вредност на јогуртот во споредба со млекото, бидејќи 

ферментацијата може да ја подобри биорасположивоста на некои микроелементи, како 

калциум, магнезиум и витамин Б12, кои се одговорни за намалување на ризикот од ДМТ2 

(Pittas et al., 2007). 

Водичите за исхрана во САД препорачуваат дневно внесување на 3 чаши млеко или 

јогурт без масти или со малку масти (до 1%) и млечни производи. Слично на 

препораките во САД, млечни производи со малку масти и малку шеќери се препорачани 

како дел од Водичот (Eatwell Guide), во Велика Британија, иако без препораки за 

количината (Public Health England, 2016). 

Редовното консумирање на полномасни млечни производи (сирење), со 25% и 32% 

на масти) или консумирање на еднаква количина на сирење со намалени масти, 13% и 

16% на масти, немаат диференцијално и директно влијание врз гликемијата на гладно, 

инсулинот на гладно или HOMA-IR (Raziani et al., 2016). 

Постои сè поголема полемика околу влијанието на путерот врз здравјето на луѓето, 

бидејќи путерот има најголема концентрација на масти и заситени масти од сите млечни 

производи. Генерално мислењата околу неговата употреба во исхраната се поделени 

(Pimpin et al., 2016). 
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2.4.3 Влијание на алкохолот, соковите и вештачките засладувачи врз 

хиперинсулинемијата 

 

2.4.3.1 Алкохол 

 

Земање на алкохол, повеќе од три до четири пијалаци на ден е поврзано со 

зголемување на ризикот од развој на ДМТ2, во споредба со умерена употреба на 

алкохол. Умерено внесување алкохол, според здравствените препораки на Канада и 

Канадското здружение за дијабетес, е безбедно за лица со предијабетес и може да го 

намали ризикот од кардиоваскуларни болести. Не е јасно дали умерено консумирање на 

алкохол ќе помогне да се спречи развој на ДМТ2 кај оние со предијабетес, меѓутоа нема 

зголемен ризик при земање на умерени количества (Health Canada, 2012).  

Умереното консумирање е ограничено со: 9 пијалаци неделно за жени, но не повеќе 

од 1 порција алкохол на ден и 14 пијалаци неделно за мажи, со не повеќе од 2 порции 

алкохол на ден. За стандардна порција е утврдено количество од 341 mL пиво, 142 mL 

вино и 43 mL дестилиран алкохол. Алкохолот содржи помеѓу 100 и 150 kcal во 

стандардна порција на пијалак, што може значително да ги зголеми вкупните дневни 

калории и може да доведе до зголемување на телесната маса (Health Canada, 2012).  

 

2.4.3.2 Сокови и вештачки засладувачи 

 

Агенцијата за храна и лекови на САД, одобрува видови на замени за шеќер 

наменети  и за луѓето со дијабетес (U.S.D.A., 2018). 

Како замени за шеќер се сметаат засладувачи со висок интензитет, вештачки 

засладувачи, нехранливи засладувачи и нискокалорични засладувачи. Тука спаѓаат 

сахарин, неотам, ацесулфам К, аспартам, сукралоза, апартам, стевија и луо хан гуо (или 

монашко овошје). Заменувањето на додадените шеќери со замени за шеќер може да го 

намали дневното внесување на јаглехидрати и калории. Овие промени во исхраната 

можат добро да влијаат на гликемијата, тежината и кардио-метаболната контрола.  
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Сепак, Американското здружение за срце, за потрошувачката на пијалаци кои 

содржат замени за шеќер, поддржан од АDА, заклучува дека нема доволно докази за да 

се утврди дали употребата на замена на шеќер, доведува до долгорочно намалување на 

телесната маса или кардио-метаболичните фактори на ризик, вклучително и 

хиперинсулинемија (Johnson et al., 2018). 
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3 ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

3.1 ЦЕЛИ НА ТРУДОТ 

 

Целта на истражувањето на овој магистерски труд е: 

· оценка на индекс на телесна маса (ИТМ) кај лицата со хиперинсулинемија  

· оценка на степенот на инсулинска резистенција, со помош на HOMA-IR 

· оценка на влијанието на видот и квантитетот на функционалната храна кај 

лицата со хиперинсулинемија  

· оценка на квалитетот на животниот стил, нивото на практикување на 

физичка активност, распоредот на оброците и ужинките во тек на денот и 

времетраењето на сонот 

· корелација помеѓу влијанието на начинот на исхрана и стилот на живеење, 

врз степенот на хиперинсулинемијата 

· оценка на навиките кај целната популација за консумирање на одредени 

видови функционална храна, како квантитетот така и честота на 

консумирање на функционална храна, преку кои параметри ќе се направи 

оценка за нивното влијание врз степенот на инсулинска резистенција 

· компарација на квантитетот и честота на консумирање на функционална 

храна, со количества и честота на консумирање, препорачани во водичите за 

исхрана кај лица со хиперинсулинемија и дијабетес 

· определување на информираноста и едуцираноста за начинот на исхрана со 

кој би ја подобриле здравствената состојба. 

Во насока на подобро самоуправувањето со факторите на ризик кои водат кон развој 

на оваа состојба, особено кај лица кои веќе имаат развиено хиперинсулинемија, овој труд 

претставува научен придонес во истражувањата за влијанието и поврзаноста на 

хиперинсулинемијата со навиките во исхраната и начинот на живот кај возрасната 

популација во Република Северна Македонија. 
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4.МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

4.1 Материјали и методи  

 

Истражувањето е спроведено од субјективни искази, со интервјуирање на 

испитуваните лица, со посредство на анкетен прашалник. Испитаните лица беа 

информирани за целите на ова истражување и се согласија да се вклучат. Прибирањето 

на податоците беше извршено на два начина: електронски прашалник, припремен во 

„Google Form“ и преку директно пополнување на прашалниците во пишана форма.  

Одговорите од електронската дистрибуција на анкетните прашалници, во најголем 

дел се добиени од членовите на „Здружението на лица со дијабетес – Одраз“ во Битола.  

Останатите се со директен контакт помеѓу испитаниците и со посредство на 

докторите што работат во „Центрите за дијабетес“ во ЗД Скопје, ПЗУ „Е-Медикал“ во 

Скопје, ПЗУ „Тодоровски“ во Скопје, ПЗУ „Бимед“ во Скопје и  ПЗУ „Матар Медика“ 

во Скопје.  

Во истражувањето беа вклучени лица што ги исполнуваа следните критериуми: 

возрасни лица, мажи или жени над 25 години со покачена телесна маса (ИТМ>25 kg/m2), 

дијагностицирани со хиперинсулинемија. Во истражувањето се опфатени 175 лица, 

(мажи 71 и жени 104) кои одговараа на прашалник кој содржи 43 задолжителни 

прашања. Прашањата се поделени во неколку категории: социо-демографски 

карактеристики, антропометриски карактеристики, податоци за здравствената состојба, 

ниво на физичка активност, навики во однос исхраната, честота и количества на 

консумирање на одредени продукти или групи на храна и степенот на информираност и 

едукација за состојбата која ја имаат, прилагодени и подготвени за намените на 

истражувањето. 

По собирањето на податоците, направена е нивна анализа во програмскиот софтвер 

– Python, верзија 3.4.  

При тестирање на хипотезите, Пирсоновиот Хи – квадратен тест на независност, е 

употребен како статистички тест за испитување нанезависноста меѓу две променливи. 

Хипотезите се поставени како нулта и алтернативна: 



53 

 

H0: Двете категориски обележја се независни, додека алтернативната хипотеза е 

дадена со: 

H1: Двете категориски обележја се зависни, односно постои статистичка зависност 

меѓу нив. 

Пред пристапување кон изведувањето на Хи – квадратниот тест на независност, 

формирана е табела на контингенција. Табелата на контингенција претставува сумарна 

табела за фреквенциите односно бројот на појавувања на секоја од променливите, каде 

што редиците одговараат на категориите од првата, а колоните на категориите од втората 

променлива.Фреквенциите дадени во табелата на контингенција се означени со !", а 

соодветната очекувана фреквенција со #", $% – вредноста е добиена преку сумата: 

 

$% =&(!" ' #")%
#"

*

"+,
- 

каде што 

#" =
." / 0"
1 - 

при што ."2и 0"е збирот на фреквенциите во соодветната редица, односно колона, а 

1е големината на испитуваниот примерок, што во нашиов случај го претставува бројот 

на испитаници.  

Хипотезите се тестирани со ниво на значајност 3, а бидејќи критичната област е 

поврзана со степените на слобода на Хи – квадратната распределба, истите се наоѓаат 

како производот од (бројот на редици-1) и (бројот на колони-1). Дали тест статистиката, 

односно $% – вредноста ќе припаѓа во критичната област, одредуваме преку 4 – 

вредноста на статистичкиот тест. Во продолжение најчесто ќе ги коментираме 

статистичките тестови при ниво на значајност 3 = 5-56, а по потреба се додадени 

коментари и при различни негови вредности. При користење на овој Хи-квадратниот 

тест, дополнително треба да внимаваме да бидат запазени следните претпоставки: 

a) Двете променливи се категориски, земени од случаен примерок. 

b) Набљудувањата се независни едно од друго. 

c) Категориите кои се користат во променливите се парно дисјунктни. 

d) Очекуваната фреквенција во барем 80% од случаите е поголема од 5. 
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5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

По сумирањето на одговорите од прашалниците и извршена статистичка анализа, 

во продолжение се прикажани добиените податоци.

5.1 Демографски карактеристики на испитаниците

Во истражувањето беа опфатени 175 лица, (104 жени и 71 маж), на возраст од 25 до 

75 години. Испитаничките од женски пол се на просечна возраст од 34,33 ± 12,66 години,

просечна висина од 163,48 ± 6,69 cm, просечна тежина од 86,44 ± 13,35 kg и просечен 

ИТМ од 32,21 ± 3.57 kg/m2. Испитаниците од машки пол се на просечна возраст од 47,06 

± 11,00 години, просечна висина од 172,26 ± 7,24 cm, просечна телесна масаод 98,11 ± 

12,48 kg и просечен ИТМ од 33,02 ± 3.32 kg/m2 (графикон1).

Графикон 1: Просечни вредности на години, висина, телесна маса и ИТМ на испитаниците

За потребите на тестирањето, направена е поделба на возраста на испитаниците во 

три возрасни категории.
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Графикон 2: Застапеност според возрасни групи

Во првата возрасна категорија се испитаниците помеѓу 25 и 40 години, вкупно 

62(35.4%). Втората возрасна категорија, од 41 до 55 години, има најголем број на 

испитаници 77(44%). Најстарата возрасна категорија, од 56 години и повеќе, има најмал 

број испитаници 36(20.5%) (Графикон 2).

Поголема е застапеноста на испитаници од женски пол, во секоја возрасна група. 

Во возрасната група од 25 до 40 години има 39(22.28%) жени и 23(13.14%) мажи. 

Возрасната група со најголем број испитаници, од 41 до 55 години, има 44(25.14%) жени 

и 33(18.85%) мажи. Групата на испитаници од 55 години и повеќе има 20(11.42%) жени и 

16(9.14%) мажи (табела 3).

Табела 3: Полова застапеност во возрасните групи

Возрасна група Застапеност според пол Вкупно

Жени Мажи

25 до 40 години 39(22.28%) 23(13.14%) 62(35.4%)

41 до 55 години 44(25.14%) 33(18.85%) 77(44%)

56 години и повеќе 20(11.42%) 16(9.14%) 36 (20.5%)

Во истражувањето нема испитаници со вредност на ИТМ <18,5 kg/m2 и со вредност од 

≥18,5 и ˃24,9 kg/m2, односно нема лица кои се потхранети или со нормален индекс на 

телесна маса. Сите испитаници имаат ИТМ ˃25 kg/m2 и според неговиот износ, 46 (26%) 
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се угоени, 94 (54%) имаат угоеност тип I, 29 (17%) имаат угоеност тип II и 6 (3%) имаат 

угоеност тип III. Најприсутна е угоеноста тип I, кај двата пола, кај 51 (29.1%) од 

испитаните жени и 43 (24.6%) од испитаните мажи. Распределбата на ИТМ според пол 

во сите возрасни групи e прикажана во табела 4.  

 

Табела 4: Проценка на ИТМ според пол и возраст кај вкупниот број на испитаници 

Пол Возраст 

Угоеност   

≥ 25 (kg/m2)  

и < 30 (kg/m2) 

Угоеност тип I  

≥ 30 (kg/m2)  

и < 35 (kg/m2) 

Угоеносттип II  

≥ 35 (kg/m2)  

и < 40 (kg/m2) 

Угоеносттип III  

≥ 40 (kg/m2) 

Мажи 25-40 години 2 (1.1%) 17 (9.7%) 3 (1.7%) 1 (0.6%) 

41-55 години 9 (5.1%) 17 (9.7%) 6 (3.4%) 1 (0.6%) 

56-75 години 5 (2.9%) 9 (5.1%) 0 (0%) 1 (0.6%) 

вк. мажи 16 (9.1%) 43 (24.6%) 9 (5.1%) 3 (1.7%) 

Жени 25-40 години 9 (5.1%) 21 (12%) 7 (4%) 2 (1.1%) 

41-55 години 17 (9.7%) 19 (10.9%) 8 (4.6%) 0 (0%) 

56-75 години 4 (2.3%) 11 (6.3%) 5 (2.9) 1 (0.6%) 

вк. жени 30 (17.1%) 51 (29.1%) 20 (11.4%) 3 (1.7%) 

Вкупно 46 (26%) 94 (54%) 29 (17%) 6 (3%) 

 

Анализата на ИТМ во секоја од шесте возрасни групи, исто така покажува дека 

кај испитаниците најприсутна е угоеноста тип I. Кај мажите во двете возрасни групи од 

25 до 40 години и од 41 до 55 години, има по 17 (24%) испитаници во секоја од нив со 

ИТМ ≥ 30 (kg/m2) и < 35 (kg/m2), додека во возрасната група од 56 години и постари, 9 

(13%) се доминантно во истиот ранг. Слично и кај жените, во сите три возрасни 

категории доминира угоеност тип I, истата е застапена во возрасната група од 25 до 40 

години кај 21 (20%) од испитаните, во возрасната група од 41 до 55 години кај 19 (18%) 

од испитаните и во најстарата возрасна група кај 11 (11%) од испитаните. Анализата, 

изразена во процентуална застапеност, од вкупниот број на испитаници во рамки на 

секоја група според пол е претставена на графикон 3. 
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Графикон 3: Проценка на ИТМ според пол и возраст кај вкупниот број на испитаници во рамки 

на секоја група според пол

5.2 Степен на инсулинска резистенција (HOMA-IR)

Влезен критериум за сите испитаници е да имаат состојба на хиперинсулинемија. 

За да се утврди истата, од вредностите на инсулинемијата на гладно и вредностите на 

гликемијата на гладно, со помош на алатката HOMA-IR, кај испитаниците е одреден и 

индексот на инсулинска резистенција.

Просечна вредност на инсулинемијата на гладно кај испитаниците е 18.98 ± 4.76

mIU/L. Додека просечна вредност на гликемијата на гладно кај испитаниците е 6.16 ± 

0.48 mmol/L. HOMA-IR индексот, добиен како количник од производот на вредноста на 

гликемија и инсулинемија, со вредноста 22.5. Средна вредност на HOMA-IR кај 

испитаниците е 5.21 ± 1.44. Добиените вредности на HOMA-IR, се поделени во три 

нивоа: низок степен на ИР (за вредности на индексот ˂2.6), умерен степен на ИР (за 

вредности на индексот од 2.6 до 3.8) и за висок степен на ИР (за вредности на индексот 

˃3.8). Најголем дел од испитаните 130 (74%) имаат вредност на индексот ˃3.8 и се со 

висок степен на ИР и хиперинсулинемија, 44 (25%) од нив имаат средна вредност или 

умерен степен на ИР и хиперинсулинемија, а само 1 лице е во ранг на низок степен на 

ИР и хиперинсулинемија. 
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Од овие податоци  може да заклучиме дека испитаниците се со висок ризик 

состојбата да премине во ДМТ2. 

Графикон 4: Застапеност според степен на HOMA-IR

Со податоците добиени од телесната тежина на испитаниците, како водечки фактор 

кој води кон развој на хиперинсулинемија, не е утврдена зависност помеѓу телесната 

тежина на испитаниците и возраста. Поради тоа, за анализа е избрана најбројната 

возрасната група од 41 до 55 години, во која ја испитуваме зависноста помеѓу покачената 

телесна маса и HOMA-IR индексот (графикон 5).
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Графикон 5: Покачена телесна маса / HOMA-IR 

 

Во оваа возрасна категорија, коефициентот на корелација е 0.36, што значи дека 

36% од промените во индексот на инсулинска резистенција се објаснуваат преку 

промените во телесната маса. Од оваа вредност на коефициентот на корелација, се 

заклучува дека помеѓу телесната маса и HOMA – IR индексот не постои сигнификантна 

статистичка зависност. 

Во истата возрасна група анализирана е зависноста помеѓу полот на испитаниците 

и HOMA-IR. Табелата на контингенција, сумирана во хит мапа, исто така ни посочува 

дека не постои зависност меѓу полот на испитаникот во возрасната категорија меѓу 41 и 

55 години и неговиот HOMA–IR индекс. Можеме да заклучиме дека само една 

испитаничка има нормален индекс, 18 се на граница, додека 68 имаат висок индекс на 

инсулинска резистенција (графикон 6). 
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Графикон 6: Пол / HOMA-IR 

 

Бидејќи покачената телесна маса, не е соодветна за компарација, поради разликите 

на телесната маса помеѓу половите, следната хипотеза е поврзана со зависноста на ИТМ 

и HOMA–IR индексот. При одредувањето на зависноста меѓу овие два индекси, нултата 

хипотеза е: 

H0:HOMA–IR индексот и ИТМ индексот се независни променливи, против 

алтернативната хипотеза 

H1:HOMА–IR индексот зависи од ИТМ индексот. 

Табелата на контингенција претставена како хит мапа, ни посочува дека доколку 

сакаме да го искористиме Хи квадратниот статистички тест за независност, потребно е 

да ги исфрлиме податоците од табелата на контингенција во кои имаме по 0 или 1 

податок. Односно, најдобро е да се анулираат колоната за низок индекс на инсулинска 

резистенција (да напоменеме дека ова ќе го правиме и во сите случаи во продолжение) и 

колоната за висок индекс на телесна маса. На тој начин, ја добиваме табелата на 

контингенција во која 80% од категориите имаат барем по 5 податоци (графикон 7). 
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Графикон 7: ИТМ/ HOMA-IR

Ако го направиме ова отфрлање, ги добиваме следните резултати од Хи 

квадратниот тест на независност, кои се прикажани во табела 5.

Табела 5: Х2тест: ИТМ / HOMA-IR

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност

0.05 0.0280329698 2 7.14874793822

Бидејќи p-вредноста е помала во споредба со нивото на значајност α=0.05, можеме 

да заклучиме дека нултата хипотеза се отфрла, односно двата индекси се зависни. Со 

други зборови, овој примерок од податоците за индексот на телесната маса и 

инсулинската резистенција, докажува дека HOMA – IR индексот зависи од ИТМ

индексот, односно зголемениот индекс на телесна маса на испитаниците е фактор за

зголемен HOMA – IR индекс.

Зголемениот ИТМ, е значаен ризик фактор за развој на многу болести, а особено за 

ДМТ2. Истото е потврдено и во студијата на Hu и соработниците (2002), во која се 

испитува покачениот ИТМ и ризикот за развој на ДМТ2. Во истата е констатирано дека 

ИТМ
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угоеност тип I и II (30 ≤ИТМ< 39.99), и угоеност тип III (ИТМ ≥ 40), го зголемува 

степенот за развој на ДМТ2 за 7.6%, 20.1% и 38.8% соодветно.

5.3 Карактеристики на животниот стил

5.3.1 Ниво на образование

Евидентирано е и нивото на образование кај испитаниците и професионалниот 

статус, како потенцијални фактори на влијание врз квалитетот на живот. Доминираат 

испитаниците кои како највисок степен на образование имаат средно училиште

92(52.57%)  и испитаниците со факултет 61(34.85%). Со помала застапеност се 

испитаниците со виша или висока школа 16(9.14%). Само 4(2.28%) од испитаниците 

имаат магистерски или докторки студии и 2(1.14%) основно училиште (графикон 8).

Графикон 8: Степен на  образование на испитаниците
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5.3.2 Професионален статус и поврзаност на професијата со физичка 

активност

Според професионалниот статус, најголем број се во работен однос 137(78.28%), 

20(11.42%) од нив се пензионери, 14(8%) невработени, а само 4(2.28%) се студенти

(графикон 9).

Графикон 9: Професионален статус на испитаниците

Зголемениот индекс на телесна маса е еден од најзначајните ризик-фактори за 

развој на инсулинската резистенција и хиперинсуинемијата, истиот е под големо 

влијание од нивото на физичка активност. За да се процени вкупното активно време со 

физичка ангажираност, кај 137-те испитаници кои се во работен однос, испитана е 

поврзаноста на работата со физичка активност, додека кај сите испитаници одредена е

дополнителната физичка активност која ја практикуваат. 

Од вработените лица, најголем дел 69(50.36%) имаат седечки тип на работа, 

51(37.26%) имаат работа со мал интензитет на физичка активност, на 16(11.67%) 

работата им е поврзана со умерен интензитет на физичка активност, а само 4(2.91%) 

лица имаат работа со висок интензитет на физичка активност (графикон 10).
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Графикон 10: Поврзаност на професијата со физичка активност

5.3.3 Дополнителна физичка активност

Кај испитаниците најизразено времетраење на дополнителната физичка активност е 

од 30 до 45 мин. што е случај кај 88(54.65%) од испитаниците, 42(26.08%) од нив 

вежбаат од 45 до 65 мин.,  физичка активност подолга од 60 минути практикуваат 

20(12.42%). Споредено со препораките, според кои минималното времетраење на 

умерена физичката активност треба да изнесува 150 минути вежби неделно, а за вежби 

со посилен интензитет од 90 минути неделно или повеќе, 11(6.83%) кои практикуваат 

помалку од 30 минути, не задоволуваат со времетраењето, како и 14(8%) кои воопшто не 

практикуваат физичка активност.

Во поглед на честотата на практикување на физичка активност, во најголем дел 

73(41.71%) издвојуваат време за дополнителна физичка активност, еднаш до два пати 

неделно, 43(24.57%) вежби практикуваат три до пет пати неделно, а 16(9.14%) истата ја 

имаат секојдневно. 29(16.57%) кои се изјасниле дека практикуваат физичка активност 

понекогаш, имаат незадоволително времетраење на препорачана дополнителна физичка 

активност.

Најфаворизиран тип на физичка активност, кај 77(47.82%) од испитаниците е 

пешачењето, 33(20.49%) избираат возење на велосипед и пливање, 23(14.28%) 
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практикуваат да вежбаат дома, а фитнес центар, аеробик или пилатес посетуваат 

16(9.93%). 

Податоците претставени сумарно и градуирани според интензитет на активностите 

и нивното времетраење, даваат јасна слика дека најчесто практикувано е пешачењето, во 

времетраење од 30 до 45 минути и честота еднаш до два пати неделно (Графикон 11).

Графикон 11: Дополнителна физичка активност (времетраење, тип и честота)

Со примена на статистички тест за испитување на независноста меѓу двете 

променливи, со помош на Пирсоновиот Хи – квадратен тест на независност ја тестираме 

хипотезата:

H0 : Полот и редовноста на физичката активност се независни променливи.

Имајќи ги одговорите од анкетата, ја добиваме следната табела на контингенција, 

дополнително прикажана во форма на хит мапа(графикон 12).
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Графикон 12: Честотата на практикување на физичка активност / Пол 

 

Од прикажаната табела на контингенција можеме да забележиме дека повеќето од 

испитаниците практикуваат одредена физичка активност, еднаш до два пати неделно. 

Дополнително, во табелата на контингенција, секоја вредност се појавува со честота од 

барем 5.  

Нултата хипотеза ни претставува дека честотата на физичка активност во текот на 

една недела на испитаниците, нема да зависи од нивниот пол. Со примена на Хи-

квадратниот тест за независност добиени се следните резултати, прикажани во табела 6. 

 

Табела 6. Х2  тест: Честотата на практикување на физичка активност / Пол 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.198805561572 4 6.00459254891 

 

Согласно на наведената теорија, бидејќи p – вредноста е поголема од нивото на 

значајност α, заклучуваме дека редовноста на физичката активност на испитаниците, не 

зависи од нивниот пол. 
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Од визуелниот приказ на табелата на контингенција, впечатливо е дека нема 

поголеми варијации во различните опции за честотата на физичката активност, гледано 

од аспект на полот на испитаникот.

При користењето на Хи-квадратниот тест на независност, добиени се следниве 

очекувања за променливите кои ја сочинуваат табелата на контингенција, согласно со 

формулите за пресметување на Ei. Истите не се разликуваат премногу од реалните 

вредности во табелата на контингенција (табела 7).

Табела 7: Честота на практикување на физичка активност, според полот

Физичка 

активност 

/Пол

Еднашдо два 

пати неделно

Не практикувам 

физичка 

активност

Понекогаш Секојдневно
Три до пет 

пати неделно

Женски 43.38285% 8.32% 17.23428% 9.5085714% 25.554285%

Машки 29.617142% 5.68% 11.76571% 6.4914285% 17.445714%

5.3.4 Времетраење на сонот

Дополнување на навиките поврзани со животниот стил, го анализиравме и 

времетраењето на сонот кај испитаниците. Најголем дел од вкупно испитаните 118 

(67.42%) имаат уреден сон во текот на едно деноноќие од 6 до 8 часа, 28 (16%) од нив 

спијат од 8 до 10 часа, а 29 (16.57%) спијат помеѓу 4 до 6 часа (графикон 13).

Графикон 13: Времетраење на сонот кај испитаниците
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5.3.5 Оброци со готова храна

Во денешницата, зголемен е бројот на луѓе кои консумираат готова и брза храна. 

Најчесто таа може да биде хиперкалорична, приготвена од процесирани производи, 

богата со транс масни киселини и сол. Едно од прашањата на кои одговараа 

испитаниците е честотата на оброци со готова храна на неделно ниво (графикон 14).

Графикон 14: Оброци со готова храна

Од добиените податоци, увидена е зависност помеѓу консумацијата на оброци со 

готова храна и возраста, затоа анализиран е вкупниот број на испитаници. Најмал е 

уделот на испитаници 12(6.8%) кои консумираат оброци со готова храна секојдневно, а 

најголем дел од нив тоа го прават понекогаш 48(27.42%), еднаш до два пати неделно 

42(24%) или не консумираат готова храна воопшто 47(26.85%). Но, не е мал бројот ниту 

на оние кои консумираат готова храна три до четири пати неделно 26 (14.85%). Гледано 

во однос на различните групи на поделба според HOMA-IR индексот, распределбата на 

честотата, резултатите се претставени во хит мапа (графикон 15).
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Графикон 15: Честотата на консумирање оброци со готова храна / HOMA-IR 

 

Доколку се направи статистички тест за зависноста меѓу HOMA-IR индексот и 

честотата на консумирање готова храна на неделно ниво, се добива p-вредност од 0,421, 

што значи дека HOMA-IR индексот не зависи од честотата на консумација на готова 

храна кај испитаниците. 

 

5.3.6 Видови на оброци и ужинки меѓу оброците 

 

Од интерес на испитување е и бројот на оброци кои ги имаат лицата со 

хиперинсулинемија. Беа земени во предвид трите главни оброци (доручек, ручек и 

вечера), како и неколку други варијации во кои отсуствува некој од главните оброци. 
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Графикон16: Распоред на главни оброци / HOMA-IR 

 

Од хит мапата на табелата на контингенција, за HOMA-IR индексот и типот на 

јадењата кои ги имаат испитаниците во текот на денот, се забележува дека распределбата 

е скоро идентична за различните групи на поделба според HOMA-IR индексот, и не 

постои статистичка зависност меѓу типот на оброците и HOMA-IR индексот (графикон 

16). Најголем дел од испитаниците или ги имаат сите три главни оброци или го 

прескокнуваат доручекот.  

Освен главните оброци, го разгледаме и бројот на ужинки кој го имаат помеѓу 

главните јадења. Како понудени одговори беше дадено дека не практикуваат ужинки, 

имаат една, две или повеќе ужинки распределени во текот на целиот ден. 
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Графикон 17: Распоред на ужинки / HOMA-IR 

 

Можеме да забележиме дека распределбата на одговорите на прашањето за бројот 

на ужинки во текот на денот, не е идентичен во различните групи на поделба според 

HOMA-IR индексот. Односно, оние кои имаат повисока вредност на HOMA-IR индексот, 

имаат тенденција да имаат повеќе ужинки помеѓу главните јадења (графикон 17). 

Ги тестираме хипотезите: 

;<> Бројот на ужинки меѓу главните јадења и HOMA-IR индексот на испитаникот 

се независни случајни променливи, против алтернативната хипотеза 

;,>2HOMA-IR индексот на испитаникот зависи од бројот на ужинки помеѓу 

главните јадења. 

Ако тестирањето го направиме на целата група од испитаници, без да направиме 

поделба според возрасните граници, ги добиваме следните резултати од Хи – 

квадратниот тест на независност(Табела 7) 

Табела 7: Х2тест: Распоред на ужинки / HOMA-IR 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.0417011791 3 8.21872205473 
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При ниво на значајност 3 = 5-56, бидејќи 4-вредноста на тестот е помала од 

вредноста на 3, заклучуваме дека нултата хипотеза се отфрла и се прифаќа 

алтернативната хипотеза. Тоа би значело дека HOMA-IR индексот на испитаникот и 

бројот на ужинки кои ги има во текот на денот се статистички зависни променливи.  

Испитаниците можеа да одговорат и на прашањето околу тоа кои им се омилените 

ужинки во текот на денот. Групирани според нивниот HOMA-IR индекс, резултатите од 

одговорите на ова прашање се прикажани на графикон 18. 

 

 

Графикон 18: Вид на ужинки 

 

Во сите категории на HOMA-IR индексот, како омилени ужинки превладуваат 

овошјето, крекерите и бисквитите. Испитаниците не одолеваат ниту на чоколадото, 

колачите, сладоледот и пудинзите. 

 

  



73

5.4 Навики поврзани со исхраната

5.4.1 Овошје

Кај лицата со хиперинсулинемија и дијабетес, се препорачуваат повеќе порции 

овошје и зеленчук на ден, во вкупно дневно количества од 400 до 450g. Меѓутоа, 

поврзаноста помеѓу внесувањето на овошје и зеленчук и ризикот од дијабетес тип 2 не е 

јасна. Земањето на три или повеќе дневни порции овошје или зеленчук не е поврзано со 

значително намалување на ризикот од ДМТ2. Внесувањето на антиоксиданси е поврзано 

со намалување на ризикот од 13%, и главно се препишува на содржината на витамин Е 

во овошјето и зеленчукот (U.S.D.A., 2015).

Кај испитуваната група одредена е застапеноста на овошјето и зеленчукот во 

исхраната според честотата и количествата на нивното консумирање. 

Претставени наизменично, градуирани според количество и честота на земање, 

најголем дел 95(55.23%) од испитаниците, овошје консумираат во количество помалку 

од 250g, а најзастапена честота на земање кај 57(32.57%) е од три до пет пати неделно. 

Навика за секојдневно консумирање имаат 55(31.42%). Недоволно застапено е 

препорачаното количество кај 45(25.71%) од испитаните лица кои консумираат еднаш до 

два пати неделно, како и кај оние 15(8.57%) кои тоа го прават понекогаш или не 

консумираат воопшто 3(1.71%). Во опсег на препорачаните количества на консумирање 

од 250 до 500g се 56(32.55%), а повеќе од 500g, 10(5.81%)(графикон 19).

Графикон 19: Процентуална застапеност на овошје во исхраната (количество, честота)
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Хипотезата дали честотата на јадење овошје на неделно ниво зависи од возрасната 

граница на испитаникот, тестирана со ниво на значајност α=0.05, во Хи–квадратниот тест 

на независност, добиваме дека p-вредноста изнесува 0.20069378543 што значи дека 

статистичкиот тест ни посочува дека честотата на јадење овошје на неделно ниво не 

зависи од возрасната граница на испитаниците. Од таа причина, избрана е најбројната 

возрасна група, од 41 до 55 години, кај која е тестирана зависноста меѓу HOMA–IR 

индексот и честотата на јадење овошје. Слично како и претходно, бидејќи има само еден 

испитаник со HOMA – IR индекс, помал од 2.6, истиот е исклучен од статистичките 

тестови (графикон 20). 

 

Графикон 20: Честота на консумирање овошје / HOMA-IR 

На вака поделените податоци, ги тестираме хипотезите: 

;<> HOMA – IR индексот и честотата на јадење овошје на неделно ниво, се 

независни променливи, против алтернативната хипотеза 

;,>HOMА – IR индексот зависи од честотата на јадење овошје. 

Како резултат на Хи квадратниот тест на независност, добиваме дека 

 

Табела 8:Х2  тест: Честота на консумирање овошје / HOMA-IR 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.01886828684 4 11.8041963145 
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Бидејќи, 4-вредноста е пониска од вредноста на нивото на значајност 3, нултата 

хипотеза се отфрла, односно постои статистичка зависност меѓу HOMA – IR индексот и 

честотата на јадење овошје на неделно ниво, кај испитаниците на возраст меѓу 41 и 55 

години.  

На испитаниците им беше понудено да се изјаснат која група на овошје најчесто ја 

јадат, интересирајќи се за преференциите во изборот, при што беа понудени две групи. 

Во првата се најдоа бананата, лубеницата, црешите, грозјето и ананасот (група на овошје 

со висок ГИ), додека во втората се јаболкото, портокалот, праската, сливата и крушата 

(група на овошје со понизок ГИ). Во графиконот 21, е прикажана застапеноста на овие 

групи и соодветните количини кои се консумираат при еден оброк, за возрасната група 

од 41 до 55 години. Повеќе испитаници се одлучиле за втората група на овошја. 

 

 

Графикон 21: Количества на овошје 

 

Испитаниците кои јадат овошја со понизок ГИ, консумираат и поголеми количини 

од истите. Со оглед на тоа што понудените одговори за честотата на консумација на 

неделно ниво и количеството кое се консумира се категориски обележја, истите се 

претворени во нумерички обележја. Кај одговорите на прашањето околу честотата на 

неделна консумација на овошје, направена е следната замена од категориско во 

нумеричко обележје (табела 9). 
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Табела 9:Неделно количество на консумирано овошје 

Категориска 

променлива 
< 250 g 250 до 500 g ~ 500 g   >500 g 

Нумеричка 

променлива 
200 375 450 600 

 

Доколку ја разгледуваме возрасната група меѓу 41 и 55 години, би ја добиле 

соодветната графичка визуализација на количините кои ги консумираат мажите и жените 

од оваа група на неделно ниво, дополнително групирани според нивниот HOMA – IR 

индекс. Од графиконот 22, јасно се забележува дека жените консумираат поголемо 

количество на овошје на неделно ниво, а интересно е да се воочи дека оние со понизок 

HOMA – IR индекс, консумираат помало количество од оние кои имаат поголема 

вредност на овој индекс. 

 

Графикон 22: Неделни количества на консумирано овошје / пол 

 

Од анализата на податоците увидено е дека неделните количества на консумирано 

овошје, зависат од возраста. Затоа хипотезата, дали HOMA-IR индексот на испитаниците 

и нивната неделна количина на овошје која ја консумираат се зависни случајни 

променливи е тестирана кај сите возрасни групи (графикон 23). 

Студијата на Muraki и соработниците (2013), сугерира дека постои значителна 

хетерогеност во составот на овошните плодови и ризикот од ДМТ2. Поголема употреба 

на специфични овошја, особено боровинки, грозје и јаболка, е значително поврзано со 
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помал ризик од ДМТ2, додека поголемата употреба на овошни сокови, носи поголем 

ризик. Генерално, овие резултати поддржуваат препораки за зголемување на употребата 

на разни цели овошја, особено боровинки, грозје и јаболка, како мерка за превенција од 

дијабетес.  

 

 

Графикон 23: Неделно количество на консумирано овошје (g) / HOMA-IR 

 

За Хи – квадратниот тест за независност да биде валиден, исклучена е последната 

редица од табелата, која се однесува на единствениот испитаник кој има HOMA- IR 

индекс помал од 2,6. Ги тестираме хипотезите: 

;<> HOMA – IR индексот и консумираната количина на овошје на неделно ниво 

(дадена во грамови), се независни променливи, против алтернативната хипотеза. 

;,>HOMА– IR индексот зависи од консумираната количина овошје на неделно 

ниво. 

Како резултат на статистичкиот тест добиваме дека 4-вредноста изнесува околу 

0,13, што би значело дека нултата хипотеза не може да биде отфрлена при ниво на 

значајност 3 = 5-56? Односно, доаѓаме до заклучок дека количеството на овошје кое се 

консумира во една недела, нема влијание врз HOMA-IR индексот на испитаникот. 

Доколку би го зголемиле нивото на значајност на 3 = 5-@6, тогаш нултата хипотеза ќе 

беше отфрлена и ќе беше прифатена алтернативната. 
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5.4.2 Зеленчук

Поради високата содржина на  фитохемикалии, витамини и минерали, диетални 

влакна, фолати, полифеноли (каротеноиди, флавоноиди), витамин Ц, селен и др. 

зеленчукот е неопходен во секојдневната исхрана кај лицата со хиперинсулинемија и 

дијабетес. Од анализата на добиените одговори (графикон 24), евидентно е дека 

зеленчукот е задоволително присутен во исхраната. Доминира групата 101(57.71%) која 

консумира зеленчук секојдневно, со зачестеност од еднаш до два пати неделно го 

консумираат 10(5.71%), а три до пет пати неделно 64(36.57%). Нема испитаници кои не 

јадат зеленчук или испитаници кои го консумираат понекогаш. Во однос на 

количествата, најголем дел 117(66.85%), задоволително консумираат помеѓу 250 до 500g. 

27(15%) се изјасниле дека земаат околу 500g зеленчук на ден, а 7(4%) и повеќе од 500g. 

Незадоволително е количеството само кај групата 24(13.71%)  која консумира зеленчук 

во количества помали од 250g. 

Графикон 24: Зеленчук (Процентуална застапеност според количество и честота)

Претставени на хит мапа, HOMA – IR индексот и честотата на јадење зеленчук на

неделно ниво, може да се забележи дека независно од категоријата на индексот, 

испитаниците тежнеат кон почесто јадење зеленчук (графикон 25). 
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Графикон 25: Зеленчук (Застапеност според честота) 

 

 

Да наспоменеме дека хит мапата е изработена за сите возрасни категории. Во овој 

случај, статистичките тестови покажуваат дека не постои статистичка зависност меѓу 

честотата на консумација на зеленчук и HOMA-IR индексот на испитаниците. 

 

5.4.3 Легуминози 

 

Легуминозите или мешункастиот зеленчук (грав, грашок, леќа и соја), е една од 

најпрепорачуваните групи во исхраната на лицата со хиперинсулинемија како извор на 

растителни протеини и како замена за месо. Дополнително се група со низок гликемиски 

индекс и го подобруваат управувањето со гликозата во крвта, богати се со влакна и го 

зголемуваат чувството на ситост. Во исхраната се препорачуваат за консумирање 

секојдневно или неколку пати во тек на неделата (Garden-Robinson & McNeal, 2013). 

Од добиените резултати, не е увидена статистичка поврзаност помеѓу 

консумацијата на легуминози и возраста. Затоа, зависноста помеѓу консумацијата на  

легуминои и HOMA-IR е анализирана кај сите возрасни групи. Се забележува дека 

легуминозите се најзастапени еднаш до два пати неделно во количество од 100 до 150g. 

(графикон 26). 
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Графикон 26: Легуминози (Процентуална застапеност според количество и честота)

Веројатно поради недоволната застапеност на легуминозите на неделно ниво, се 

утврдува дека легминозите немаат статистичка зависност со HOMA-IR индекс. Односно, 

консумацијата на неделно ниво има слична распределба во секоја група според 

поделбите на HOMA-IR индексот (графикон 27). Тоа важи за секоја возрасна категорија. 

Графикон 27: Легуминози / HOMA-IR
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За користењето на мешункасти растенија во порцијата, дадени се и одредени 

граници за количините кои се користат. За оние кои користат мешункасти растенија, 

понудени одговори беа помалку од 100 g, од 100 до 150 g и повеќе од 150 g. Со 

трансформација од категориско, во нумеричко обележје, така што помалку од 100 грама 

се заменети со вредност од 50 g, од 100 до 150 g е заменето со 125 g и над 150 g, е 

заменето со 200 g и со соодветната трансформација на честотата на консумирање на 

неделно ниво, се добива распределбата на неделни консумирани количини изразени во 

грамови, според HOMA-IR индексот на испитаниците (графикон 28). 

Испитаниците воглавно консумираат мешункасти растенија во средни количини 

споредбено со понудените. Висинската распределба на столбовите е иста, без разлика на 

групата на поделба на HOMA-IR индексот, така што повторно се потврдува претходниот 

статистички заклучок, дека HOMA-IR индексот на испитаникот, не зависи од количината 

на мешункасти растенија која се консумира на неделно ниво. 

 

 

Графикон 28: Неделни количества на консумација на мешункасти растенија и зависност со  

HOMA-IR 

 

Во истражувањето на Garden-Robinson & McNeal, (2013) е заклучено дека 

исхраната со висока содржина на мешунки, консумирање на 180 g дневно или исхрана 

богата со нерастворливи влакна со храна од цело зрно, е поврзана со намалување на 
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хемоглобинот A1C, мерка на долготрајна контрола на гликемијата и го намалува ризикот 

од срцеви заболувања. 

5.4.4 Ладноцедени растителни масла

Испитаниците одговараа и дали користат ладноцедени растителни масла, при 

потврден одговор, дополнително и прашањето во која количина ги употребуваат

(графикон 29).

Графикон 29: Ладноцедени растителни масла  (количество)

Изненадува податокот дека 57(32.57%) од испитаните не консумираат ладноцедени 

растителни масла во својата исхраната, количество од 15 mL употребуваат 49(28%). 

Останатите 19(10.85%), го употребуваат во количество од 5 mL, а 22(12.57%) по 30 mL. 

На следната хит мапа e прикажана табелата на контингенција за HOMA-IR 

индексот на испитаникот и количината во која ги користат ладноцедените растителни 

масла (графикон 30).
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Графикон 30: Ладноцедени растителни масла/ HOMA-IR 

 

Утврдена е зависност помеѓу возраста и консумацијата на ладноцедените 

растителни масла и возраста. Затоа кај сите испитаници ја тестираме хипотезата за 

зависноста на HOMA-IR индексот и користената количина на ладноцедени растителни 

масла, се добива p-вредност од 0,074. При ниво на значајност α=0,05, нултата хипотеза се 

отфрла, односно HOMA-IR индексот и користеното количество на ладноцедени 

растителни масти се независни променливи. Сепак, за ниво на значајност поголема од 

α=0,08, ќе добиеме спротивен резултат, односно нултата хипотеза ќе биде отфрлена.  

Самата хит мапа не дава јасна слика за распределбата. Забележуваме дека во 

повисоката група на вредности на HOMA-IR индексот, постојат и значителен број на 

испитаници кои користат ладноцедено масло растително масло во поголеми количини. 

Едно од останатите прашања во анкетата се однесуваше и на типот на маслото кое 

се користи во приготвувањето на храната. Покрај испитаниците кои не користат масло 

при подготовка на храната, како понудени опции беа ладноцеденото растително масло, 

рафинираното растително масло и животинската маст. 

Во графиконот 31, е прикажана хит мапата од табелата на контингенција на HOMA-IR 

индексот и типот на маслото кое се користи при подготовка на храната. Распределбата е 

прилично иста во различните групи на поделба на HOMA-IR индексот. 
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Најголемиот дел од испитаниците 145(82.85%) користат рафинирано растително 

масло, а дел од нив 21(12%) се служат со ладноцеденото растително масло. Бројот на 

испитаници3(1.71%) кои не користат масло при подготвување на храната е минимален.  

 

 

Графикон 31: Вид на масла и масти/ HOMA-IR 

 

Ладноцедените растителни масла, немаат ГИ, и со тоа не влијаат на нивото на 

инсулинемија веднаш по нивното консумирање. Но, секако се препорачуваат да бидат 

дел од исхраната, во оптимални, препорачани количества, поради содржината на масните 

киселини и вкупниот квалитативен состав. Употреба на зголемени количества од нив, 

значи поголемо калориско оптоварување, кое може да придонесе за покачување на 

телесната маса, а со тоа кај лицата кои имаат хиперисулинемија и кон влошување на 

состојбата.  

Медитеранскиот модел на исхрана, карактеристичен со високо внесување на 

маслиново масло, риба, овошје, зеленчук и интегрални житарки е поврзан со помал 

ризик од метаболичен синдром, вклучително и со помала инцидненца на нарушен 

метаболизам на гликоза (Giugliano еt al., 2011). 

Маслото од репка, кое се состои од 72.8% од мононезаситени масни киселини, 

20.9% од полинезаситени масни киселини и само 6.3% од заситени масни киселини, 
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заедно со маслиново масло се препорачани масла од растително потекло за превенција 

од дијабетес (Orsavova еt al., 2015).  

Според Wu и соработниците (2012), застапеноста на α-линоленска киселина во 

исхраната (АЛА) е скромно поврзана со намален ризик од ДМТ2. Најбогатиот 

растителен извор на АЛА е лененото масло.

5.4.5 Процесирани месни производи

Количества или застапеност на процесираните месни производи не се 

препорачуваат во водичите за здрава исхрана, но сепак бидејќи постои навика за нивна 

употреба, најдобро е количествата да бидат минимални и периодични или целосно

исклучени од исхраната. Процесираните месни производи не влијаат директно на 

хиперинсулинемијата, поради ниската содржина на јаглехидрати. Но, може да влијаат на 

покачената телесна маса, поради дополнителното калориското оптоварување во 

исхраната. 

Графикон 32: Процесирани месни производи (количество и честота)

Дел од испитуваните лица, 44(25.14%) не ги консумираат воопшто во исхраната, 

што е најподдржано како опција. Сепак, останатите во испитуваната група имаат навика 

за консумирање на истите, со тоа што најприсутно е дека понекогаш 51(29.14%) се 

употребуваат, а 55(41.98%) ги користат во количеството помеѓу 50 и 100 g. Сличен е 
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бројот на испитаници кои ги консумираат еднаш до два пати неделно 35(20%) со оние 

кои тоа го прават три до пет пати неделно 37(21.14%). Мал дел, ги консумираат 

секојдневно, 8(4.57%). Следни по количинска застапеност се помалку од 50 g кај 

37(28.24%) и околу 50 g 38(29.00%) (графикон 32). 

Со тестирање на хипотезата дали честотата на консумација на процесирани месни 

производи зависи од возрасната граница на испитаниците, Хи – квадратниот тест за 

независност дава p-вредност од околу 0.454, што при ниво на значајност α=0,05, 

заклучуваме дека нултата хипотеза се прифаќа. Тоа би значело дека честотата на 

консумација на процесирани месни производи не зависи од возрасната граница на 

испитаниците. Затоа, ќе се задржиме на тестирање хипотези на најбројната возрасна 

група, односно испитаниците кои имаат меѓу 41 и 55 години. 

 

 

Графикон 33: Процесирани месни производи / HOMA-IR 

 

На дадената хит мапа (графикон 33), можеме да ја видиме табелата на 

контингенција меѓу различните групи на поделба според HOMA-IR индексот, како и 

честотата на консумација на процесирани месни производи на неделно ниво. Можеме да 

забележиме дека оние кои имаат пониска вредност на HOMA-IR индексот, имаат сличен 

број на испитаници во секоја категорија од честотата. Кај оние кои имаат HOMA-IR 

индекс повисок од 3,8, имаме дека повеќето не консумираат процесирани месни 

производи или тоа го прават понекогаш. Со тестирање на нултата хипотеза 
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H0: HOMA – IR индексот и честотата на консумација на процесирани месни 

производи на неделно ниво, се независни променливи и против алтернативната хипотеза 

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумација на процесирани 

месни производи. Резултатот од Хи – квадратниот тест за независност е прикажан во 

табела 10. 

 

Табела 10: Х2  тест: Честота на консумирање процесирани месни производи / HOMA-IR 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.005340545881 4 14.7106533313 

 

При ниво на значајност α=0,05, p-вредноста на статистичкиот тест е многу помала, 

па затоа нултата хипотеза се отфрла и се прифаќа алтернативната. Заклучокот е дека 

HOMA-IR индексот на испитаниците меѓу 41 и 55 години, зависи од честотата на 

консумација на процесирани млечни производи на неделно ниво.  

Оние кои консумираат процесирани месни производи, можеа да одговорат и на 

прашањето кое количеството на процесирани месни производи го консумираат во еден 

оброк. Гледано во разгледуваната возрасна граница на испитаниците, распределбата е 

дадена на следниот столбест графикон (графикон 34). 

 

 

Графикон 34: Процесирани месни производи (честота) 
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Moже да се забележи дека од оние кои јадат процесирано месо, понекогаш, 

најчесто тоа го прават во помали количини во една порција. Од друга страна, оние кои 

јадат почесто, тоа го прават во поголеми количини, помеѓу 50 и 100 g во порција. 

Зависноста од HOMA-IR индексот ќе ја тестираме и во однос на количините кои се 

внесуваат на неделно ниво. Категориските податоци за честотата на консумација на 

процесирани месни производи ќе ги претвориме во нумерички, со веќе дадената 

трансформација која е објаснета претходно. Количината од помалку од 50g, ја 

заменуваме со 20g, онаа од околу 50 g со 50g, а количините помеѓу 50 и 100g со 80 g. 

 

Графикон 35: Процесирани месни производи (неделно количество) 

 

Гледано во однос на различните групи на поделба според HOMA-IR индексот, 

неделната количина на процесирани месни производи која ја консумираат испитаниците 

од возрасната група меѓу 41 и 55 години, дадена е на горниот графикон. При тоа, сините 

топчиња ги означуваат женските испитаници од оваа возрасна група, а портокаловите – 

машките испитаници. Забележливо е дека машките испитаници имаат поголема 

тенденција да консумираат поголеми неделни количества на процесирани месни 

производи (Графикон 35). 

Со поделба на неделните количества во три групи, првата меѓу 0 и 200g, втората 

меѓу 200 и 400g, а третата меѓу 400 и 600g, покрај тоа што HOMA-IR индексот зависи од 

честотата на консумација на процесирани месни производи, ќе покажеме дека зависи и 
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од неделните количества кои се внесуваат. Како примерок, е земена возрасна група на 

испитаници од 41 до 55 години. Со поставување на нултата хипотеза: 

H0: HOMA – IR индексот и консумираното количество на процесирани месни 

производи на неделно ниво (дадена во грамови), се независни променливи и против 

алтернативната хипотеза. 

H1: HOMA – IR индексот зависи од консумираното количество на процесирани 

месни производи на неделно ниво. 

 

Табела 11: Х2  тест: Неделни количества на процесирани месни производи / HOMA-IR 

7 8–вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.002863117663 2 11.7116883117 

 

При ниво на значајност α=0,05, имаме дека p-вредноста на статистичкиот тест е 

многу помала, па затоа нултата хипотеза се отфрла и се прифаќа алтернативната. 

Заклучокот е дека HOMA-IR индексот на испитаниците меѓу 41 и 55 години, зависи од 

количеството на процесирани месни производи, консумирани на неделно ниво. 

Сличен е заклучокот и во студијата на Feskens и сор. (2013), во која се споредува 

влијанието на консумирањето на различни видови на преработени производи од месо, 

како сланина, виршли, колбаси, салама, хамбургери и други видови на преработено месо, 

покажува значајна поврзаност со ризикот од дијабетес. Содржината на протеини или 

хем-железо, е веројатно поврзана со високиот ризик (пр.консумирање на процесирано 

месо). Големи дози на железо може да доведат до оксидативен стрес, што може да се 

идентификува од зголемената пероксидацијана липидите, модификацијата на протеините 

и оштетувањето на ДНК. Поради високата концентрација на натриум во процесираното 

месо, има дополнителен ризик фактор за развој на кардиоваскуларни заболувања и 

инсулинска резистенција. Проценето е дека консумирање на 50 g процесирани месни 

производи дневно го зголемува ризикот од развој на кардиоваскуларни заболувања за 

27%. 

 

 

 



90

5.4.6 Црвено месо

Препораките за застапеноста на црвеното месо кај лицата со хиперинсулинемија и 

дијабетес се исти како и за општата популација. Тие се тесно и прецизно дефинирании 

неговата употреба треба да биде строго во рамки на препорачаните количества бидејќи 

секое зголемување во количеството или зачестена употреба го зголемува ризикот од 

развој на хиперинсулинемија или дијабетес. 

Графикон 36: Црвено месо (количество и честота)

Во анализа на добиените податоци, 16(9.14%) од испитаниците се изјасниле дека не 

консумираат црвено месо и истите се исклучени од понатамошната анализа. Најголем 

дел, од останатите кои го консумираат, 91(52%), практикуваат да консумираат црвено 

месо со честота од еднаш до два пати неделно, што е соодветно на препорачаното. 

Понекогаш, или неколку пати неделно консумираат 60(34.28%), што е исто така во 

граници на препорачаното, доколку користат доволно и протеини од други извори во 

исхраната како замена (бело месо, риба, јајца или растителни извори на протеини). 

Групата која консумира црвено месо, три до пет пати неделно 8(4.57%) е со мал број на 

испитаници и истите може да бидат во граници на препорачаните количества само 

доколку консумираат 100 g на црвено месо во порција или помалку. Во спротивно би 
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биле со висок ризик за развој на дијабетес. Нема испитаници кои консумираат црвено 

месо секојдневно. 

Застапените количества во порција, беа предмет на анализа само кај оние кои се 

изјаснија дека консумираат црвено месо. Охрабрува податокот дека најголем дел од 

испитаниците се во границите на препорачаните количества, односно повеќе од 

половина или 83(52.20%) од испитаниците кои консумираат црвено месо, тоа го прават 

во препорачаните количества од 100 до 150 g. Нешто помала е групата од 61(38.36%) 

која консумира црвено месо во количество од 150 до 250 g и се со зголемен ризик за 

развој на дијабетес, за разлика од најмалата групата од 4(2.51%) од испитаниците која го 

консумира во количества поголеми од 250 g и потенцијално е со висок ризик за развој на 

дијабетес (графикон 36). 

Со анализа на податоците, не е пронајдена статистичка зависност помеѓу возраста и 

консумацијата на црвено месо. Затоа, понатака се фокусираме на возрасната група од 41 

до 55 години, како најбројна. На следниот графикон можеме да забележиме каков тип на 

црвено месо консумираат испитаниците од возрасната група меѓу 41 и 55 години и по 

колку пати неделно (графикон 37). 

 

Графикон 37: Црвено месо (вид и количество) 

 

Податоците дадени на графиконот не се поделени по полова категорија, со оглед на 

независноста на променливите, добиена од тестирањето на претходната хипотеза. 
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Значаен е и типот или партиите од месо кои се консумираат. Кај лицата со 

хиперинсулинемија, а особено на оние кои треба да ја намалат телесната тежина, се 

препорачуваат помалку масни меса. Во овој случај, најчесто се консумира свинското 

месо, а најмалку телешкото. Само еден испитаник во оваа возрасна категорија консумира 

помалку од 100g и тоа од говедското месо. 

За оваа возрасна група, ќе тестираме дали HOMA-IR индексот зависи од честотата 

на консумација на црвено месо. Ги поставуваме нултата хипотеза: 

H0: HOMA – IR индексот и честотата на консумација на црвено месо на неделно 

ниво, се независни променливи, против алтернативната хипотеза 

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумација на црвено месо. 

Подолу е дадена хит мапата на соодветната табела на контингенција (графикон 38). 

 

Графикон 38: Црвено месо (честота)/ HOMA-IR 

Од истата може да се забележи дека распределбата на честотата на консумација на 

црвено месо на неделна основа, главно е исто во различните групи на поделба според 

HOMA-IR индексот. Тоа се докажува и со Хи-квадратниот статистички тест за 

независност. Добиената p-вредност е околу 0,895 што е далеку поголемо од нивото на 

значајност α=0,05. Затоа, можеме да заклучиме дека нултата хипотеза во овој случај, се 
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прифаќа, односно не постои статистичка зависност помеѓу HOMA-IR индексот на 

испитаниците и честотата на консумација на црвено месо на неделно ниво. 

 

5.4.7 Бело месо 

 

Белото месо е посоодветен избор во однос на црвеното кај лицата со 

хиперинсулинемија и дијабетес, но само доколку се запазени препорачаните количества 

и честота на употреба од истото. Во нашата група на испитаници, 9(5.42%) од 

испитаниците не го консумираат. Најзастапена е навиката за земање, со честота од еднаш 

до два пати неделно, кај 95(57.22%) од испитаниците. Помал дел од испитаните го 

консумираат понекогаш 58(34.93%). Зачестена навика од три до пет пати неделно имаат 

13(7.83%) од испитаниците и слично како и кај црвеното месо, оваа група може да биде 

во граници на препорачано количество на неделно ниво, само доколку е помала 

големината на порцијата во однос на препорачаната. Нема испитаници кои консумираат 

бело месо секојдневно. 

Статистичкиот тест со кој се испитува дали честотата на консумација на бело месо, 

зависи од групите на поделба на испитаниците според возраста, ни дава p-вредност 

околу 0,11. Тоа би значело дека при ниво на значајност α=0,05, би можеле да заклучиме 

дека честотата на консумација на бело месо, зависи од возраста на испитаниците.  

На следната хит мапа на која е прикажана табелата на контингенција за HOMA-IR 

индексот на испитаниците на возраст меѓу 41 и 55 години и честотата на консумација на 

бело месо, на неделно ниво, во оваа возрасна група (графикон 39). 

Прилично воочливо е дека без разлика на различната група на поделба според 

HOMA-IR индексот, распределбата на бројот на испитаници во различните категории за 

честотата на консумација на бело месо, е еднаква. Односно и во двете групи од HOMA-

IR индексот, може да се забележи дека испитаниците консумираат бело месо еднаш до 

два пати неделно или понекогаш. 
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Графикон 39: Бело месо (честота) / HOMA-IR 

 

Ги поставуваме следниве хипотези: 

H0: HOMA – IR индексот и честотата на консумација на бело месо се независни 

променливи, против алтернативната хипотеза. 

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумацијата на бело месо. 

Како резултат на Хи – квадратниот тест за независност, добиваме p-вредност од 

околу 0,509. Како што претпоставивме од самата хит мапа, нултата хипотеза се прифаќа. 

Тоа би значело дека, не постои статистичка зависност меѓу HOMA-IR индексот и 

честотата на консумација на бело месо, односно овие две променливи се независни. 

Доколку оваа хипотеза ја тестираме во возрасната група на испитаници постари од 

56 години, се добива p-вредност од околу 0,091. При ниво на значајност α=0,05, 

повторно би добиле дека се прифаќа нултата хипотеза, односно и во оваа возрасна група 

ќе важи дека HOMA-IR индексот не зависи од честотата на консумација на бело месо. 

Сепак, при ниво на значајност α=0,1, би ја прифатиле алтернативната хипотеза и би 

заклучиле дека постои статистичка зависност меѓу HOMA-IR индексот и честотата на 

консумација на бело месо, во оваа возрасна граница. 

Кај најмладата возрасна група на испитаници, оние кои се меѓу 25 и 40 години, 

како резултат на статистичкиот тест за независност, добиена е p-вредност од 0,421. Тоа 

би значело дека слично како и во средната возрасна категорија, нултата хипотеза се 
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прифаќа и не постои статистичка зависност меѓу HOMA-IR индексот и честотата на 

консумација на бело месо. 

 

 

Графикон 40: Бело месо (количество и честота) 

 

На горниот столбест графикон (графикон 40), можеме да забележиме во која 

количина го внесуваат белото месо, испитаниците од возрасната група меѓу 41 и 55 

години. Во една порција, најчесто се консумираат околу 100 до 150 g или околу 150 до 

250 g од белото месо. 

Како и кај процесираните месни производи, така и во случајот со белото месо, со 

нумеричка трансформација на категориските податоци, е добиена неделната 

консумирана количина на бело месо. Претворањето на категориските податоци за 

честотата на консумација, е направена на ист начин како и претходно. Количината од 

помалку од 100 g, е заменета со 50 g, количината од околу 100 до 150 g со 125 g, а онаа 

помеѓу 150 и 250 g со 200 g. 
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Графикон 41: Неделни количества на бело месо (g) пол / HOMA-IR 

 

Слично како и претходно, сините топчиња се однесуваат на женските, а 

портокаловите на машките испитаници (графикон 41). Повеќето испитаници 

консумираат умерени количини бело месо на неделно ниво, без разлика на групата на 

поделба според HOMA-IR индексот. Бидејќи е несоодветно да се направи поделба на 

интервали, според консумираните количества, поделени се три групи, така што првата е 

за количество меѓу 0 и 250g, втората за количини меѓу 250 и 500 g, а во третата сите 

количества над 500 g. 

 За возрасната група меѓу 41 и 55 години, ги поставуваме хипотезите: 

H0: HOMA – IR индексот и консумираната количина на бело месо на неделно ниво 

(дадена во грамови), се независни променливи, против алтернативната хипотеза 

H1: HOMА – IR индексот зависи од консумираната количина на бело месо на 

неделно ниво. 

Со реализација на Хи-квадратниот тест за независност, во оваа возрасна категорија, 

добиена е p-вредност од околу 0,085. При ниво на значајност α=0,05, се прифаќа нултата 

хипотеза, односно дека нема статистичка зависност меѓу HOMA-IR индексот и 

неделната количина на бело месо која се консумира. При зголемено нивото на значајност 
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на α=0,1, се добива дека постои статистичка зависност и би се прифатила алтернативната 

хипотеза.

5.4.8 Риба

За да добиеме податоци за застапеноста на месото од риба во исхраната, 

испитаниците одговараа на прашања поврзани со: честотата на консумирање, 

количеството кое го консумираат во порција и типот на риба која ја преферираат. 

Препорачаното количество на месо од риба е идентично како и за белото или 

црвеното месо. Но, месото од риба треба да е првостепен избор во однос на останатите 

два. Иако наодите покажуваат дека омега 3 масните киселини не влијаат директно на

развојот на дијабетес и повеќе одат во прилог на кардиоваскуларните заболувања се 

смета дека и дополнителното внесување на селен, витамин Д и други микронутриенти 

може да влијаат позитивно и во превенција на дијабетес. Студиите спроведени на ова 

поле не покажуваат значајна разлика помеѓу различни видови риби и ризик од дијабетес 

тип 2. Омега 3 масните киселини се присутни главно во масни риби, што може да укаже 

на тоа дека исто така е значаен и видот на риба што се јаде наместо вкупното внесување

на риба.

Графикон 42: Риба (количество и честота)
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Од збирниот графикон за честота и количество на консумирање на риба (графикон 

42), се забележува дека најголем дел од испитаниците 103(58.85%), консумираат риба 

понекогаш. Оваа група испитаници секако би отстапила во однос на препораките, 

бидејќи и доколку хипотетички претпоставиме дека земаат риба во големи количини, но 

периодично, во тој случај би отстапиле во однос на препорачаната големина на единична 

порција. Слично како и со претходната, групата на испитаници која не консумира риба 

воопшто, 15(8.57%) не е во склад со препораките. Нема испитаници кои јадат месо од 

риба три до пет пати неделно или секојдневно. Група од 57(32%), која консумира риба 

еднаш до два пати неделно, може да биде во граници на препораките, само во случај 

истата да ја консумира во соодветно количество. 

Испитаниците кои се изјасниле дека јадат риба, се предмет на анализа и за 

количеството кое го консумира во порција. Најголем дел од нив 76(47.5%) го земаат 

препорачано количество во порција, како и оние кои ја земаат во количество од 150 до 

250 g во порција 6 (38.75%). Групата која зема повеќе од 250 g, 6(3.75%), можеби се во 

рамки на препорачаните неделни количества, но отстапуваат со зголемено количество на 

порција. Преостанатите 16(10%), кои консумираат риба помалку од 100 g, не го прават 

истото во склад со препораките.  

Заклучоците ќе бидат изведени за возрасната група на испитаници меѓу 41 и 55 

години. Да ја разгледаме хит мапата од табелата на контингенција на HOMA-IR индексот 

и честотата на консумација на риба (графикон 43). 
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Графикон 43: Риба (честота) / HOMA-IR 

 

Поголемиот дел од испитаниците од групата на испитаници со највисоки вредности 

на HOMA-IR индексот јадат риба понекогаш, додека во средната група, испитаници 

јадат риба малку почесто. Ги тестираме хипотезите: 

H0:HOMA – IR индексот и честотата на консумација на риба се независни 

променливи, против алтернативната хипотеза. 

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумацијата на риба на неделно 

ниво. 

Како резултат на Хи – квадратниот статистички тест на независност, при тестирање 

на овие хипотези, добиена е p-вредност околу 0,095. При ниво на значајност α=0,05, 

нултата хипотеза се прифаќа, односно за возрасната група на испитаници меѓу 41 и 55 

години, важи дека меѓу нивниот HOMA-IR индекс и честотата на консумација на риба не 

постои статистичка зависност, односно тие се независни променливи. Сепак, при ниво на 

значајност α=0,1, нултата хипотеза би се отфрлила и би се прифатила алтернативната. 

Тоа би значело дека при повисоко ниво на значајност, би постоела статистичка зависност 

меѓу HOMA-IR индексот и честотата на консумација на риба на неделно ниво. 

Ако извршиме статистички тест за независност меѓу возрасните категории на 

испитаниците и честотата на консумација на риба на неделно ниво, се добива p-вредност 
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блиска до 0. Тоа би значело дека честотата на консумација на риба, зависи од возрасната 

група на испитаникот. Сепак, статистичките тестови покажуваат дека и во другите две 

возрасни категории на испитаниците, не постои статистичка зависност меѓу нивниот 

HOMA-IR индекс и честотата на консумација на риба на неделно ниво. 

 

 

Графикон 44: Неделни количества на риба / HOMA-IR 

 

За да се одредат количините на риба во грамови, кои се консумираат на неделно 

ниво, помножена е честотата на консумација со количината која се консумира на дневна 

основа. Овие категориски податоци, се трансформирани во нумерички, така што 

честотата на консумација ја претвораме на начин како во претходните случаи, односно 

количината од помалку од 100 g, e заменета со 50 g, количината околу 100 g до 150 g во 

125 g, количината околу 150 до 250 g во 200 g и оние над 250 g, во 300 g. Добиените 

резултати во возрасната група на испитаници меѓу 41 и 55 години се дадени во графикон 

44. Истиот е подреден според групите на HOMA-IR индексот и дополнително според 

полот, при што сините топчиња се однесуваат на машките, а портокаловите на женските 

испитаници. Од самиот графикон може да се забележи дека не постои статистичка 

зависност меѓу количествотона риба која се консумира на неделно ниво, изразена во 

грамови и HOMA-IR индексот на испитаниците. Во оваа возрасна категорија, p-

вредноста при тестирање на зависноста меѓу HOMA-IR индексот и количеството на риба 
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која се консумира на неделно ниво, изнесува околу 0,372. Бидејќи истата е поголема од 

нивото на значајност α=0,05, само се потврдува претходниот заклучок, дека овие две 

променливи се независни. При тоа, при реализацијата на Хи-квадратниот тест за 

независност, количините ги поделивме на три групи, меѓу 0 и 100 g, 100 и 200 g и 200 и 

300 g. 

 

 

Графикон 45: Риба (вид и количество) 

 

Дополнително, испитаниците одговараа на прашањето околу видот на рибата која 

најчесто ја консумираат. Ако се задржиме на возрасната група која ја разгледувавме 

досега, на горниот графикон се дадени резултатите од нивните одговори (графикон 45). 

Најчесто се консумира слатководната риба, во количини меѓу 150 и 250 g. 

 

5.4.9 Ферментирани млечни производи 

 

Консумирањето на ферментирани млечни производи со низок процент намасленост 

(1%) или помалку, се поврзува со намален ризик од развој на дијабетес. Со цел да се 

добие претстава за затапеноста на овој тип на производи кај нашите испитаници, беа 

анализирани повеќе прашања.  
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Графикон 46: Ферментирани млечни производи (количество и честота)

Евидентно е дека ферментираните млечни производи (јогурт), се застапени во 

исхраната кај испитаниците (графикон 46). Само 5(2.8%) од нив не ги консумираат. Во 

најголем дел имаат навика за секојдневна консумација, 56(32%) од нив, застапени се од 

три до пет пати неделно кај 51(29.14%.) Помал е бројот на оние кои ги консумираат 

еднаш до два пати неделно 3(19.42%) или понекогаш 29(16.57%). Од оние кои 

консумираат ферментирани млечни производи, во количество од 250 mL употребуваат

127(74.70%), а во количество од 500 mL, 43(25.29%), што се смета за задоволително. 

Кај возрасната граница на испитаници меѓу 41 и 55 години, тестирани се следниве 

хипотези:

H0: HOMA – IR индексот и честотата на консумација на ферментирани млечни 

производи се независни променливи, против алтернативната хипотеза.

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумацијата на ферментирани 

млечни производи.

Со примена на Хи – квадратниот тест за независност на овие две променливи, ги 

добиени се резултатите дадени во табела12.
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Табела 12: Х2  тест: Честота на консумација на ферментирани млечни производи / HOMA-

IR 

7 8 - вредност 

Степени на 

слобода 

9: - вредност 

0.05 0.0145185492 4 12.4148846754 

 

При ниво на значајност α=0,05, статистичкиот тест има p-вредност еднаква на 

0.0145185492, која е значително пониска од нивото на значајност. Ова е доволно за да се 

отфрли нултата хипотеза и се прифати алтернативната хипотеза. Односно, статистички 

се потврдува дека честотата на консумација на ферментирани млечни производи, влијае 

на HOMA-IR индексот на испитаниците во оваа возрасна група.  

 

 

Графикон 47: Ферментирани млечни производи (честота)/ HOMA-IR 

 

Од хит мапата за распределбата на бројот на испитаници во секоја од категориите 

поврзани со HOMA-IR индексот и честотата на консумација на ферментирани млечни 

производи на неделно ниво, ќе се забележи дека оние кои имаат повисока вредност на 

индексот, тежнеат да почесто ги консумираат овие типови на млечни производи 

(графикон 47). 
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Испитаниците, дополнително одговараа на прашањето кое количество на 

ферментирани млечни производи (250 mL или 500 mL) користат на дневна основа и со 

колкава масленост. Понудени количини за масленост беа помалку од 1%, помеѓу 1% и 

2%, помеѓу 2% и 3%, производи со 3,2% на масленост и производи со масленост 

поголема од 3,2%. Од оние кои користат ферментирани млечни производи, 

распределбата помеѓу овие две категориски обележја е дадена на графиконот 48. 

 

 

Графикон 48: Ферментирани млечни производи (% на масленост) 

 

Во овој случај се добива дека постои зависност меѓу одговорот на честотата на 

консумација на ферментирани млечни производи и возрасната граница на испитаниците. 

Со p-вредност од 0.015, се заклучува дека возрасната граница и честотата на 

консумацијата на ферментирани млечни производи се зависни случајни променливи. 

Статистичките тестови покажуваат дека за испитаниците од возрасните групи меѓу 25 и 

40 и 56 и 70 години, не важи истиот заклучок при тестирањето на честотата на 

консумација и HOMA – IR индексот. Односно, во овие две возрасни групи на 

испитаници, како резултат на статистичките тестови, се заклучува дека HOMA – IR 

индексот не зависи од неделната честота на консумација на ферментирани млечни 

производи. 
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Според водичите за исхрана во САД, се препорачуваат и до три порции на млеко 

или ферментирани млечни производи, со низок удел на масленост, дневно (U.S.D.A., 

2015). 

Кај испитаниците, иако кај најголем дел ферментираните млечни производи се 

користат секојдневно, најчесто тоа го прават во една порција (250 mL). Исто така, 

отстапува и уделот на масти во нив, бидејќи во скоро идентична застапеност се 

полномасните и ферментираните млечни производи со низок удел на масти.  

Употребата на ферменитраните млечни производи во исхраната, во истражувањето 

на Pittas et al., (2007), покажува дека има улога во механизмот за модулирање на 

функцијата на β -клетките на панкреасот, зголемување на чувствителноста кон инсулин и 

намалување на систематското воспаление со влијание врз излачувањето на цитокин. 

 

5.4.10 Млечни производи 

 

Доколку ги земаме предвид одговорите на прашањето на честотата на консумација 

на млечни производи на неделно ниво и возрасните категории на испитаниците, се 

добива дека постои статистичка зависност при ниво на значајност α=0,05. Но, доколку 

нивото на значајност е α=0,1, тогаш p-вредноста од 0,086 е доволно да се заклучи дека 

возрасната граница на испитаниците не влијае на нивната честота на консумирање 

млечни производи на неделно ниво. Одново, поле на интерес е најбројната возрасната 

група на испитаници меѓу 41 и 55 годишна возраст. Ги поставуваме нултата хипотеза: 

H0: HOMA – IR индексот и честотата на консумација на млечни производи се 

независни променливи, против алтернативната хипотеза. 

H1: HOMA – IR индексот зависи од честотата на консумацијата на млечни 

производи на неделно ниво. 
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Графикон 49: Млечни производи (честота) / HOMA-IR 

 

Според дадената хит мапа од распределбите од табелата на контингенција 

(графикон 49), евидентно е дека оние кои имаат помал HOMA-IR индекс, тежнеат кон 

поретка консумација на млечните производи. Тоа би значело дека со помош на Хи – 

квадратниот тест на независност, би требало да се добие дека нултата хипотеза се 

отфрла. Со елиминација на податокот кој се однесува на испитаникот со индекс помал од 

2,6, се добиени следниве статистички резултати прикажани во табела 13. 

 

Табела 13:Х2  тест: Честота на консумација на млечни производи / HOMA-IR 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.00947993595 4 13.399535809 

 

Бидејќи, p-вредноста е помала од нивото на значајност α=0,05, нултата хипотеза се 

отфрла и се прифаќа алтернативната. Односно, носиме статистички заклучок дека 

HOMA-IR индексот на испитаниците од возрасната група меѓу 41 и 55 години, зависи од 

нивната честота на неделно консумирање на млечни производи. 
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Доколку ја разгледаме количината која се консумира во една порција, 

испитаниците имаа можни одговори од 30, 50, 75 и 100 g од млечните производи. За оние 

кои користат млечни производи и припаѓаат на возрасната граница меѓу 41 и 55 години, 

се добива распределба на количествата прикажана во графиконот 50. 

 

 

Графикон 50: Млечни производи (количество и честота) 

 

Од графиконот се забележува, дека оние кои користат млечни производи 

повеќепати во текот на една недела, дополнително, тоа го прават во поголеми количини.  

За да се добие количината на млечни производи на неделно ниво, ќе се направи  

соодветното префрлање на категориските податоци во нумерички, слично како во 

случајот со ферментираните млечни производи. Честотата на консумација на неделно 

ниво е трансформирана во нумеричко обележје, на ист начин како кај честотата на 

консумација на ферментирани млечни производи. Количеството која се консумира на 

дневна основа е конвертирано во нумеричко обележје со исфрлање на единицата мерка 

(грами). Соодветниот производ од овие две вредности, ја дава количината на млечни 

производи која се консумира на неделно ниво, изразена во грамови. За распределбата на 

овие количини, споредбено со HOMA – IR индексот на испитаниците од возрасната 

категорија меѓу 41 и 55 години е прикажана на графикон 51, (сините топчиња се 

однесуваат на женските испитаници, а портокаловите на машките). 
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Графикон 51: Неделни количества на млечни производи (пол) / HOMA-IR 

 

Од овој графикон и од хит мапата, јасно може да се заклучи дека повисока 

консумација на млечни производи е тесно поврзана со повисоки вредности на HOMA-IR 

индексот. 

За тестирање на хипотезата дали HOMA-IR индексот на испитаниците зависи од 

количеството на млечните производи кое се консумира на неделно ниво, изразено во 

грамови. Ги поставуваме следниве хипотези: 

H0: HOMA – IR индексот и консумираното количество на млечни производи на 

неделно ниво, се независни променливи,против алтернативната хипотеза 

H1: HOMA – IR индексот зависи од количината на млечни производи која се 

консумира на неделно ниво. 

Со користење на Хи – квадратниот тест за независност, во возрасната група меѓу 41 

и 55 години, се добива p-вредност од 0.108, или нултата хипотеза се прифаќа при ниво на 

значајност α=0,05. Но, нултата хипотеза би се отфрлила при ниво на значајност поголемо 

од α=0,1. Доколку се тестираат хипотезите без да се земат во предвид возрасните групи, 

односно на целокупниот примерок од испитаници, како резултат на Хи – квадратниот 

тест за независност, се добиваат резултатите прикажани во табела 14. 
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Табела 14:Х2  тест: Неделно количество на млечни производи / HOMA-IR 

7 8–вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.007956424994 2 9.66755100263 

 

Бидејќи, p-вредност е многу помала од нивото на значајност, нултата хипотеза се 

отфрла. Односно, на ниво на сите испитаници, се заклучува дека HOMA-IR индексот и 

количеството на млечни производи кое се консумира на неделно ниво, се зависни 

случајни променливи. При тоа количеството на млечни производи кое се консумира на 

неделно ниво, е поделено во три категории. Првата е категорија од 0 до 200 g, втората е 

меѓу 200 и 500 g, а третата е  група од количини поголеми од 500 g.  

Кај останатите прашања на кои одговараа испитаниците, поврзани со млечните 

производи, не е откриена статистичка зависност со HOMA – IR индексот.  

 

5.4.11 Маргарин и животински масти 

 

Испитаниците одговараа и на прашања околу неделната честота на консумација на 

маргаринот и честотата на консумација на путер или животински масти. 

 

 

Графикон 52: Маргарин (честота) / HOMA-IR 
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Гледано во однос на испитаниците од сите возрасни категории, за прв пат има 

троцифрен број на испитаници кои припаѓаат во една категорија, во однос на честотата 

на консумација на одреден производ. Јасно е дека без разлика на категориите на поделба 

според HOMA-IR индексот, испитаниците немаат навика да користат маргарин во 

секојдневната исхрана. Најголем дел од нив, воопшто не консумираат маргарин, а 

остатокот го користи понекогаш (графикон 52). 

 

 

Графикон 53: Путер и животински масти (честота) / HOMA-IR 

 

За разлика од честотата на користење на маргаринот, на горната хит мапа 

(графикон 53), може да се забележи дека честотата на користење на путерот и 

животинските масти е малку поинаку распределена. Одново, без разлика на категориите 

во кои се поделени вредностите на HOMA-IR индексите, повеќето испитаници користат 

путер или животински масти понекогаш или еднаш до два пати неделно. За разлика од 

маргаринот, тука имаме испитаници кои користат путер или животински масти и три до 

пет пати неделно, па дури и секојдневно. 

Со статистичко тестирање на нултата хипотеза, дали HOMA-IR индексот и 

честотата на користење на путер или животински масти на неделно ниво се независни 
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променливи, против алтернативната дека индексот зависи од честотата на консумирање 

на овие производи, се добива p-вредност од 0,153. Нултата хипотеза се прифаќа за сите 

α≤0,15. Односно, како и во случајот со маргаринот, така и овде, HOMA-IR индексот и 

честотата на користење на путер и честотата на користење на маргарин, се независни 

променливи.  

 

5.4.12 Употреба на вештачки и природни засладувачи 

 

На првата хит мапа (графикон 54), е претставена честотата на употребување на 

вештачки засладувачи на неделно ниво. Без разлика на категориите на поделба според 

HOMA-IR индексот, повеќето испитаници или не употребуваат вештачки засладувачи 

или ги употребуваат понекогаш. Во двете категории на повисокиот HOMA-IR индекс, 

има одреден процент на испитаници кои ги употребуваат вештачките засладувачи 

секојдневно. 

 

 

Графикон 54: Вештачки засладувачи (честота) / HOMA-IR 
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Овој начин на распределба на честотите гледано во однос на категориите на 

поделба на групите според HOMA-IR индексот на испитаниците, претставува класичен 

пример во кој со голема веројатност, статистички се потврдува (p-вредноста е скоро 1) 

дека индексот воопшто не зависи од честотата на употреба на вештачки засладувачи на 

испитаниците. 

Резултатот за p-вредноста при тестирање на статистичката зависност кај 

природните засладувачи и HOMA-IR индексот е за малку понизок во овој случај (околу 

0,6), но повторно е доволно висок за се прифати нултата хипотеза, дека помеѓу овие две 

променливи нема статистичка зависност, односно тие се независни. 

 

 

Графикон 55: Природни засладувачи (честота) / HOMA-IR 

 

При разгледување на одговорите за честотата на употреба на природни 

засладувачи, повеќето од испитаниците не ги користат никогаш или пак ги употребуваат 

понекогаш. За разлика од вештачките засладувачи, овде е многу помал бројот на 

испитаници кои поредовно ги користат природните засладувачи. Сепак, како што кажува 

и статистичкиот тест за независност, од самата хит мапа, може да се забележи дека 

распределбата на испитаниците според честотата на употреба на природните 



113 

 

засладувачи, е скоро еднаква во различните категории на поделба според HOMA-IR 

индексот, односно овие две променливи се независни (графикон 55). 

 

 

5.4.13 Употреба на цимет и куркума во исхраната 

 

По разгледување на честотата на користење на циметот и куркумата во исхраната 

на испитаниците од различните возрасни групи, ниту во двата случаи не постои 

статистичка зависност меѓу HOMA-IR индексот на испитаникот и честотата на 

користење на цимет или куркума на неделно ниво. 

 

 

Графикон 56: Цимет (честота) / HOMA-IR 

 

Од хит мапата добиена од табелата на контингенција за HOMA-IR индексот на 

испитаникот и честотата на употреба на цимет во исхраната, на неделно ниво, можеме да 

воочиме дека најчесто испитаниците користат цимет понекогаш или пак воопшто не го 

користат. Постои мал број на испитаници кои го користат три до пет пати неделно, а 

нема испитаници кои го користат секојдневно (графикон 56). 
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Во нашиот случај не е пронајдена статистичка значајност помеѓу HOMA-IR и 

циметот. Тоа се должи на неговата нередовна застапеност како додаток во исхрана, и 

употребата кај недоволен дел од испитаниците.  

Циметот има докажано позитивно дејство при MC и ДМТ2. Во студијата на Qin и 

соработниците (2010), во кoја на испитаници со МС, ДМТ2 и жени со ПЦОС, во период 

од 8-недели со оралното внесување на комерцијален екстракт од цимет (Цинулин) во 

доза од 1 g / ден, постигнато е значително намалување на нивоата на гликоза на гладно, 

како и на инсулинска резистенција. 

При користењето на куркумата, малку е поинаква сликата. Ако во групата на 

испитаници со највисок HOMA-IR индекс имаме скоро еднаков број на испитаници кои 

или не употребуваат куркума или ја употребуваат понекогаш, кај оние од средната група 

најчесто ја употребуваат понекогаш, а нема испитаници кои користат еднаш до два пати 

неделно (графикон 57).  

Сепак, статистичкиот тест за одредување на зависноста меѓу HOMA-IR индексот и 

честотата на употреба на куркума во исхраната, поради ниската застапеност во исхраната 

кај сите групи, дава p-вредност од 0,115. Односно, би заклучиле дека HOMA-IR индексот 

и честотата на користење на куркума во исхраната, се независни променливи. 

 

 

Графикон 57: Куркума (честота) / HOMA-IR 
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Само во случај на нетипично високи вредности на нивото на значајност (α≥0,12), би 

добиле дека нултата хипотеза се отфрла, а се прифаќа алтернативната хипотеза. Тоа би 

значело дека употребата на куркума во исхраната, ќе биде различна во различни 

категории на поделба на HOMA-IR индексот на испитаникот, односно ова би биле 

зависни променливи. 

 

5.4.14 Потреба за слатка храна 

 

Несомнено, една од најчестите искази на дијабетичарите е потребата за слатката 

храна. Истата е последица и е предизвикана од зголемените нивоа на инсулин во крвта. 

Нашите испитаници одговараа на неколку прашања поврзани со слатката храна. 

Основното прашање е честотата на јавувањето на потреба за слатка храна. 

 

 

Графикон 58: Потреба за слатка храна (честота) / HOMA-IR 

 

Гледајќи ги распределбите на честотата за потребите за слатка храна според 

различните групи според кои е поделен HOMA-IR индексот, во групата на испитаници 

со највисоки вредности на HOMA-IR индексот, имаме некаков тип на нормална 

распределба, околу категориите на честотата на потребата за слатка храна, на неделно 
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ниво. Односно, најголем дел од нив имаат потреба за слатка храна еднаш до два пати или 

три до пет пати неделно, а не е мала бројката ниту на оние кои припаѓаат во другите 

категории. Кај оние од средната група според HOMA-IR индексот, најбројни се оние кои 

имаат потреба три до пет пати неделно, но евидентно е дека само еден испитаник има 

потреба да секојдневно консумира слатка храна (графикон 58).  

Ако се отфрли најниската категорија според HOMA-IR индексот, во која има само 

еден испитаник, при тестирање на статистичката зависност на овој индекс и честотата на 

потреба за слатка храна, се добива p-вредност од 0,145. Ова би значело дека нултата 

хипотеза, која вели дека HOMA-IR индексот и честотата за потребата за слатка храна се 

независни променливи, не би можела да се отфрли и истата се прифаќа, при сите нивоа 

на значајност, помали од α=0,15. Така што, гледано во однос на сите возрасни групи 

заедно, можеме да заклучиме дека не постои статистичка зависност меѓу HOMA-IR 

индексот и честотата на потребата за слатка храна, на неделно ниво. 

 

Графикон 59: Потреба за слатка храна (вид и количество) 

 

Како понудени типови на слатка храна која ја консумираат испитаниците, беа 

понудени кандираното овошје, колачите и тортите, сладолед и пудингот, слаткото и 

џемот и темното чоколадо. На графиконот 59, се забележува за секоја категорија од 

понудената слатка храна, по колкаво количество се консумира при едно јадење. 

Забележливо е дека испитаниците најмногу имаат потреба за колачи/торти и сладолед, 
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при што најчесто ги консумираат во количини меѓу 50 и 100 g, додека темното чоколадо 

се консумира во количини помали од 40 g. 

За да се определи неделното количество, податоците се трансформирани од 

категориски во нумерички (табела 15). 

 

Табела 15: Категориски и нумерички обележја за количества од слатка храна 

Категориска 

променлива 
< 40 g ~50 g од 50 до 100 g >150 g 

Нумеричка 

променлива 
20 50 75 175 

 

На графиконот 60, прикажана е распределбата на количествата, од консумирана 

слатка храна изразени во грамови, според групите на поделба според HOMA-IR 

индексот, како и според возрасните граници. Со сини топчиња е претставена групата 

меѓу 25 и 40 години, со портокалова е групата од испитаниците меѓу 41 и 55 години, 

додека со зелена боја се прикажани највозрасните испитаници, од 56 години или повеќе. 

 

 

Графикон 60: Неделни количества на слатка храна (пол) / HOMA-IR 
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Поголемиот дел од испитаниците консумираат слатка храна меѓу 0 и 200 g и меѓу 

200 и 400 g на неделно ниво, без разлика на групите според кои се поделени вредностите 

на HOMA-IR индексот. Возрасните групи на испитаниците не прават значајна промена, 

иако најстарите се чини дека се подисциплинирани, бидејќи ниту еден од нив не 

консумира слатки производи во највисоки количини, од околу 1225 g на неделно ниво. 

 

5.4.15 Леб, тестенини и печива 

 

Во направената анкета, како понудени одговори на прашањето околу употребата на 

леб, тестенини или печива беа: лебот, тестенините и печивата од бело брашно, од 

интегрално брашно и негативниот одговор, дека воопшто не се консумираат производи 

од овој тип. Од хит мапата (графикон 61), која ја претставува табелата на контингенција 

за употребата на лебот, тестенините и печивата од едната страна и HOMA-IR индексот 

од другата страна, распределбата на одговорите е еднаква во однос на групите според 

кои е направена поделбата на индексот. Односно, како што потврдуваат и статистичките 

тестови, не постои зависност меѓу типот на печивата кои се употребуваат или нивното 

неупотребување, со HOMA-IR индексот на испитаниците. Се забележува дека и во двете 

групи од поделбата според HOMA-IR индексот, повеќето испитаници користат 

производи од ваков тип, при што предноста е на страна на лебот, тестенините и 

печивата, кои се направени од интегрално брашно. 
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Графикон 61: Леб, тестенини и печива (вид) / HOMA-IR 

За оние кои употребуваат производи од ваков тип, како дополнително прашање, им 

беше понудено да одговорат во кои количини ги внесуваат лебот, тестенините и 

печивата на дневна основа. Одговорите средени според типот на печивото, се прикажани 

во графикон 62. 

 

Графикон 62: Леб, тестенини и печива (вид и количество) 
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Повеќето испитаници јадат леб, тестенини или печива, во умерена количина меѓу 

50 и 100 g. Распределбата е слична, без разлика на типот на брашното од кое се 

направени производите. 

 

5.4.16 Житарки од полно зрно и јаткасти плодови 

 

Направена е споредба во однос на честотата на консумацијата на житарките од 

полно зрно и честотата на консумацијата на јаткасти плодови на неделно ниво. Доколку 

ја разгледаме распределбата на изборот на испитаниците во однос на честотата на 

користење на житарки од полно зрно, во различни групи на поделба според HOMA-IR 

индексот, ќе забележиме дека повеќето испитаници не јадат житарки од полно зрно или 

пак ги консумираат понекогаш. Забележително е дека ниту еден испитаник не јаде 

житарки од полно зрно, со честота од три до пет пати неделно, но има мал број 

испитаници кои ги консумираат секојдневно (графикон 63). 

 

Графикон 63: Житарки од полно зрно / HOMA-IR 

 

Распределбата на испитаниците не е иста во различните групи на поделба според 

HOMA-IR индексот. Ги тестиравме хипотезите: 
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;<>2Консумацијата на житарки од полно зрно на неделно ниво и HOMA-IR 

индексот на испитаникот се независни случајни променливи, против алтернативната 

хипотеза. 

;,>2HOMA-IR индексот на испитаникот зависи од честотата на јадењето на 

житарки од полно зрно. 

Тестирањето направено на целата популација од испитаници, без поделба според 

возрасните граници, ги дава резултатите од Хи – квадратниот тест на независност, 

прикажани во табела 16. 

 

Табела 16:Х2  тест: Житарки од полно зрно / HOMA-IR 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: - вредност 

0.05 0.0131570045 3 10.7500750915 

 

При ниво на значајност 3 = 5-56, заклучуваме дека нултата хипотеза се отфрла и се 

прифаќа алтернативната хипотеза. Тоа би значело дека HOMA-IR индексот на 

испитаниците зависи од честотата на консумирање на житарки од полно зрно. 

Во однос на честотата на јадење на јаткасти плодови, ниту еден испитаник не 

одговорил дека не консумира јаткасти плодови. Соодветната хит мапа е дадена во 

графикон 64. 
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Графикон 64: Јаткасти плодови (честота) / HOMA-IR 

 

Со тестирање на нултата хипотеза за зависноста на HOMA-IR индексот на 

испитаникот и честотата на консумација на јаткасти плодови на неделно ниво, се добива 

4-вредност на статистичкиот тест, еднаква на 0,349, што би значело дека нултата 

хипотеза се прифаќа за било кои вообичаени вредности на нивото на значајност. 

Односно, честотата на консумација на јаткасти плодови на неделно ниво и HOMA-IR 

индексот на испитаникот, се независни променливи. Повеќето испитаници јадат јаткасти 

плодови понекогаш или еднаш до два пати неделно, но не е мала бројката на 

испитаниците кои консумираат јаткасти плодови почесто (графикон 65). 
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Графикон 65: Јаткасти плодови (количество и честота) 

 

За јаткастите плодови, беше понудено да се одговори и колкава количина се 

консумира во една порција. Во секоја категорија на честотата на консумација на неделно 

ниво, доминираат оние кои јадат меѓу 50 и 100 g во една порција.  

 

5.4.17 Алкохол  

 

Зголемената употреба на алкохол е ризик фактор за развој на дијабетес. Затоа 

според препораките, одредено е дозволено количество на дневно ниво, засебно за мажи и 

за жени, кое не го зголемува ризикот. 

Од испитаниците, 64(36.57%) не консумираат алкохол. Останатите, во најголем 

број тоа го прават, понекогаш 46(26.28%) или еднаш до два пати неделно 42(24%) од 

нив. Три до пет пати неделно консумираат 15(8.57%), а навика за секојдневно 

консумирање имаа 8(4.57%) (графикон 66). 
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Графикон 66: Алкохол (честота)

Во групата испитаници на возраст меѓу 41 и 55 години, тестирана е нултата

хипотеза:

;<> Консумацијата на алкохол на неделно ниво и полот на испитаникот се 

независни случајни променливи, против алтернативната хипотеза.

;,> Консумацијата на алкохол на неделно ниво зависи од полот на испитаникот.

Дека честотата на консумација на алкохол на неделно ниво е тесно поврзана со 

полот на испитаникот, може да се заклучи од хит мапа (графикон 67).

Графикон 67: Честота на консумирање алкохол / пол

36%

26%

24%

9%
5%

не пијам алкохол

понекогаш

еднаш до два пати неделно

три до пет пати неделно

секојдневно
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Додека бројот на машки испитаници е скоро подеднакво распределен лево и десно 

од одговорот „еднаш до два пати неделно“, кај женските испитаници на возраст меѓу 41 

и 55 години, јасно се забележува дека ретко консумираат алкохол. Со користење на Хи 

квадратниот Пирсонов тест за да се докажеме ова тврдење, резултатите од истиот се 

дадени во табела 17. 

 

Табела 17: Х2 тест: Честота на консумација алкохол според полот 

7 8 - вредност Степени на слобода 9: -вредност 

0.05 0.0000818386 4 23.9473684211 

 

Бидејќи, 4-вредноста е помала од нивото на значајност 3, заклучуваме дека нултата 

хипотеза се отфрла и ја прифаќаме алтернативната хипотеза. Тоа би значело дека 

навистина навиките околу честотата на алкохолна консумација, зависат од полот на 

испитаниците. 

Очекуваните вредности во секоја од понудените категории пресметана по 

наведените формули значително се разликува од реалната ситуација дадена во хит 

мапата, што доведува до ниската 4 – вредност на статистичкиот тест. 

 

Табела 18: Честота на консумација алкохол според полот 

Алкохол/ 

Пол 

Не пијам 

алкохол 
Понекогаш 

1-2 пати 

неделно 

3-5 пати 

неделно 
Секојдневно 

Женски 12 13.71428571 10.85714286 4 3.42857143 

Машки 9 10.28571429 8.14285714 3 2.57142857 

 

Кај испитаниците на возраст меѓу 41 и 55 години, кои консумираат алкохол, дадена 

е визуализација на податоците, според нивната возраст и типот на алкохол кој го 

преферираат. На графиконот 68, со портокалова боја се претставени машките 

испитаници, а со сина се претставени женските испитаници. Очигледно е дека жените 

меѓу 41 и 55 години преферираат да пијат вино, за разлика од мажите, кои покрај 

жестоките пијалаци, најчесто консумираат пиво.  
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Графикон 68: Вид на консумиран алкохол според полот 

 

Дополнително, се заклучува дека полот во оваа конкретна возрасна група, нема 

големо влијание врз изборот на алкохолниот пијалак, кој се консумира. 

 

5.4.18 Газирани пијалаци 

 

Со анализата на добиените резултати, увидена е статистичка зависност помеѓу 

возраста на испитаниците и консумацијата на газирани пијалаци. Затоа зависноста 

помеѓу HOMA-IR и консумацијата на газирани пијалаци е тестирана целата група на 

испитаници. 
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Графикон 69: Газирани пијалаци (честота и количество) 

 

Делот од испитаници, кои одговориле дека консумираат газирани пијалаци, 

повеќето тоа го прават понекогаш или еднаш до два пати неделно, најчесто во количини 

од 250 до 500 mL (графикон 69). 

Подолу е наведена и хит мапата (графикон 70), од табелата на контингенција на 

двете категориски обележја, HOMA – IR индексот од едната и честотата на консумација 

на газирани пијалаци од другата страна. Одовде може да се забележи дека распределбата 

на честотата на консумација на газирани пијалаци на неделно ниво е иста во секое од 

нивоата според кои е групирана HOMA – IR индексот на испитаниците. Поголем дел од 

испитаниците не консумираат газирани пијалаци скоро никогаш. Воочливо е дека скоро 

сите испитаници кои консумираат газирани пијалаци повеќе од два пати неделно, 

припаѓаат на групата со највисоки вредности на HOMA- IR индексот.  
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Графикон 70. Газирани пијалаци (честота) / HOMA-IR 

 

Овој резултат е сосема очекуван, бидејќи засладените сокови и газираните пијалаци 

не треба да се консумираат од лица со хиперинсулинемија или дијабетес, пред се поради 

високата концентрација на прости шеќери. Штетното дејство на овие производи, се 

однесува не само за лицата со хиперинсулинемија, туку важи и за општата популација. 

Консумирањето на засладени сокови и пијалаци во општата популација придонесува за 

значително зголемување на ризикот од ДМТ2, зголемување на телесната тежина, срцеви 

заболувања, болести на бубрезите, заболувања на црниот дроб и расипување на забите 

(Malik et al., 2017). 

 

5.4.19 Грчко семе, горчлива диња и корен од жен-шен 

 

Од одговорите на испитаниците, евидентно е дека овие продукти и покрај 

потенцијалните својства со позитивно влијание на хиперинсулинемијата, се недоволно 

или воопшто не се застапени во исхраната. Најголем дел од испитаниците не ги користат 

воопшто, а оние коа тоа го прават, најчесто е периодично. 
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Графикон 71: Честота на консумирање на грчко семе

Во случајот со грчкото семе, дури 163 (93.14%) не го користат, а периодично тоа го 

прават 11 (6.28%) (графикон 71). 

Графикон 72: Честота на консумирање на горчлива диња

Слично на претходното, 167 (95.42%) не користат горчива диња, а периодично 

8 (4.57%) од испитаниците (графикон 72).

Во истражувањето на Joseph и сор. (2013), алкохолниот екстракт од M. charantia во дози 

0,25; 0,50 и 0,75 mg/kg телесна маса ја намалила гликозата во крвтаод 13,3% на 50,0% по 

93%
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8 до 30-дневен третман кај стаорци со дијабетес, потврдувајќи го 

антихипергликемичниот ефект на ова растение кај животни.

Графикон 73. Честота на консумирање на жен-шен

Жен-шенот не го користат 159(90.85%0 од испитаниците, кај 16(9.14%) од нив е 

само во употреба и тоа периодично (графикон 73).

Со оглед на малиот број на испитаници кои ги користат овие продукти, и со ретка 

зачестеност или никогаш, не е утврдена статистичка значајност поврзана со нив.

5.4.20 Начини на информираност

За да се претстави начинот на кој испитаниците добиваат информации за 

состојбата, како и за начинот на исхрана при хиперинсулинемија, направена е поделба 

според возрасните категории. 
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Графикон 74: Начин на информирање 

 

Од резултатите можеме да забележиме дека постарите испитаници главно се 

информираат од ТВ и радио емисии, како и од медицинските лица од Центарот за 

дијабетес. Најмладите во огромен процент се информираат со пребарување преку 

интернет, додека оние од средната категорија, црпат информации од сите расположливи 

медиуми. 
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6 ЗАКЛУЧОК 

 

При спроведеното истражување, се потврдува дека навиките на животниот стил и 

начинот на исхрана можат да влијанија врз индексот на инсулинска резистенција и 

врз хиперинулинемијата, а со тоа и да го зголемат ризикот во прогресија  на дијабетес 

тип 2.  

Со анализите и тестирањата, заклучено е следното: 

· Сите испитаници, имаат зголемени вредности на индексот за инсулинска 

резистенција (HOMA-IR), преку кој се потврдува присутната 

хиперинсулинемија и се со висок ризик за развој на ДМТ2, метаболични 

нарушувања и КВБ. Пронајдена е статистичка зависност помеѓу покачениот 

ИТМ и HOMA-IR. 

· Доминира седечкиот начин на живот, од вработените лица, најголем дел 

имаат седечки тип на работа, а како најчесто практикувана дополнителна 

физичка активност е пешачењето, во времетраење од 30 до 45 минути и 

честота еднаш до два пати неделно. Редовноста на физичката активност на 

испитаниците, не зависи од нивниот пол. 

· Најголем дел од испитаните имаат уреден сон во текот на едно деноноќие од 

6 до 8 часа. 

· Консумирањето на оброци со готова храна, е потенцијален ризик фактор за 

развој на ДМТ2, но кај испитаниците не е зачестена навика. 

· Најголем дел од испитаниците или ги имаат сите три главни оброци или го 

прескокнуваат доручекот, а оние кои имаат повисока вредност на HOMA-IR 

индексот, имаат тенденција да имаат и повеќе ужинки помеѓу главните 

јадења. 

· Честотата на јадење овошје на неделно ниво не зависи од возрасната 

граница на испитаниците. Меѓутоа постои статистичка зависност меѓу 

HOMA – IR индексот и честотата на јадење овошје на неделно ниво, кај 

испитаниците на возраст меѓу 41 и 55 години. Жените консумираат 

поголемо количество на овошје на неделно ниво, и се воочува дека оние со 
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понизок HOMA – IR индекс, консумираат помало количество од оние кои 

имаат поголема вредност на овој индекс. 

· Во однос на количествата на консумиран зеленчук, најголем дел, 

задоволително консумираат помеѓу 250 до 500 g и тоа најчесто се 

практикува секојдневно или три до пет пати неделно. 

· Поради недоволната застапеност на легуминозите на неделно ниво, се 

утврдува дека легминозите немаат статистичка зависност со HOMA-IR 

индексот кај испитаните. 

· Ладноцедените растителни масла не се застапени во исхраната со 

задоволителна честота и не е утврдена статистичка значајност помеѓу 

НOMA-IR индексот и користеното количество на ладноцедени растителни 

масла. 

· Помеѓу консумирањето на процесираните месни производи и HOMA-IR, 

утврдена е статистичка заначајност. Забележано е дека оние кои ги 

консумираат, понекогаш, најчесто тоа го прават во помали количини во една 

порција. Од друга страна, оние кои јадат почесто, тоа го прават во поголеми 

количини, помеѓу 50 и 100 g по порција. 

· Не постои статистичка зависност помеѓу HOMA-IR индексот на 

испитаниците и честотата на консумација на црвено месо на неделно ниво. 

Од оние кои консумираат црвено месо, најчесто тоа го прават во 

препорачаните количества од 100 до 150 g, но евидентна е доминацијата на 

масни меса, како избор во исхраната. 

· Не постои статистичка зависност помеѓу HOMA-IR индексот на 

испитаниците и честотата на консумација на бело месо на неделно ниво. 

Најзастапена е навиката за земање, со честота од еднаш до два пати неделно 

и во една порција, најчесто земаат околу 100 до 150 g или околу 150 до 250 g 

од белото месо. 

· Помеѓу HOMA-IR индекс и честотата на консумација на риба не постои 

статистичка зависност. Најголем дел од испитаниците јадат слатководна 

риба понекогаш, во количество од 100 до 150 g. 
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· Се потврдува дека честотата на консумација на ферментирани млечни 

производи, влијае на HOMA-IR индексот на испитаниците Во најголем дел 

имаат навика за секојдневна консумација, во количество од 250 mL, со 

масленост ˂1%, од 1 до 2% и 3.2%. 

· Статистички се потврдува дека HOMA-IR индексот на испитаниците од 

возрасната група меѓу 41 и 55 години, зависи од нивната честота на неделно 

консумирање на млечни производи. Млечните производи најголем дел од 

испитаниците ги консумираат три до пет пати неделно, во количества од 50 

g. 

· Испитаниците немаат навика да користат маргарин во секојдневната 

исхрана, повеќето испитаници користат путер или животински масти 

понекогаш или еднаш до два пати неделно. Статистичите анализи не 

утврдија значајност помеѓу нив и HOMA-IR, поради недоволниот број на 

испитаници кои ги употребуваат. 

· Повеќето испитаници или не употребуваат вештачки или природни 

засладувачи или ги употребуваат понекогаш. Поради недоволната 

застапеност во исхраната кај испитаниците, во двата случаја не е утврдена 

статистичка зависност со HOMA-IR индексот. 

· Циметот и куркумата, се присутни во исхраната понекогаш или пак воопшто 

не се користат. Статистичкиот тест за одредување на зависноста меѓу 

HOMA-IR индексот и честотата на употреба на цимет и куркума во 

исхраната, поради ниската застапеност ги категоризира како независни 

променливи. 

· HOMA-IR индексот и честотата за потребата за слатка храна се независни 

променливи и не е доминантно изразена кај сите испитаници. Забележливо е 

дека испитаниците најмногу имаат потреба за колачи/торти и сладолед, при 

што најчесто ги консумираат во количини меѓу 50 и 100 g, додека темното 

чоколадо се консумира во количини помали од 40 g. Од испитаниците кои 

имаат потреба за слатка храна, утврдено е највисокото количество од 1225 g 

на неделно ниво.  
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· Не постои зависност меѓу употребата на печива во исхраната и типот на 

печива (од бело или интегрално брашно), со HOMA-IR индексот на 

испитаниците. Сепак, забележано е дека испитаниците почесто користат 

производи интегрално брашно, во умерена количина меѓу 50 и 100 g. 

· Повеќето испитаници не јадат житарки од полно зрно или пак ги 

консумираат понекогаш. Најголем дел од оние кои не ги консумираат, имаат 

и највисоки вредности на индексот и утврдена е статистичка значајност 

помеѓу HOMA-IR индексот на испитаниците и недоволната честотата на 

консумирање на житарки од полно зрно. 

· Ниту еден испитаник не одговорил дека не консумира јаткасти плодови, 

повеќето испитаници јадат јаткасти плодови понекогаш или еднаш до два 

пати неделно. Не постои статистичка зависност помеѓу HOMA-IR индексот 

на испитаниците и честотата на консумација на јаткасти плодови.  

· Консумација на алкохол на неделно ниво е поврзана со полот на 

испитаниците. Mашките испитаници најчесто консумираат, еднаш до два 

пати неделно, а женските испитаници ретко консумираат алкохол. Жените 

меѓу 41 и 55 години преферираат да пијат вино, за разлика од мажите, кои 

покрај жестоките пијалаци, најчесто консумираат пиво. 

· Испитаниците кои одговориле дека консумираат газирани пијалаци, 

повеќето тоа го прават понекогаш или еднаш до два пати неделно, најчесто 

во количини од 250 до 500 mL. Распределбата на честотата на консумација 

на газирани пијалаци на неделно ниво е иста во секое од нивоата според кои 

е групирана HOMA – IR индексот на испитаниците. Поголем дел од 

испитаниците не консумираат газирани пијалаци скоро никогаш. Воочливо е 

дека скоро сите испитаници кои консумираат газирани пијалаци повеќе од 

два пати неделно, припаѓаат на групата со највисоки вредности на HOMA- 

IR индексот. 

· Грчко семе, горчлива диња и корен од жен - шен, како додатоци во 

исхраната се користат понекогаш или пак воопшто не се користат. 

Статистичкиот тест за одредување на зависноста меѓу HOMA-IR индексот и 

честотата на употреба на грчко семе, горчлива диња и корен од жен-шен во 
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исхраната, поради ниската застапеност ги категоризира како независни 

променливи. 

· Најголем дел на испитаниците немаат навика на употреба посочените 

додатоци во исхрана кој има потврдени делотворни својства за превенција и 

контрола на хиперинулинемијата и дијабетесот (грчко семе, горчлива диња, 

корен од жен-шен, куркума, цимет, лук, кромид и стевиа). Истото укажува 

за недоволна информираност за потенцијалните придобивки од овие 

продукти. 

· Како најчесто користени начини на информираност за исхраната, постарите 

испитаници главно се информираат од ТВ и радио емисии, како и од 

медицинските лица од Центарот за дијабетес. Најмладите во огромен 

процент се информираат со пребарување преку интернет, додека оние од 

средната категорија, црпат информации од сите расположливи медиуми. 

· Постои потреба од стручна поддршка за сите испитаници со упатства за 

хигиено-диетески режим со кој би ја намалиле телесната маса.  

· Потребна е дополнителна  информираност подобра едуцираност за 

исхраната и додатоците во исхрана, за навремено спречување на текот на 

состојбата и нејзина прогресија во ДМТ2. 
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8 ПРИЛОЗИ  

 

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

 

АDА  Американска асоцијација за дијабетес 

ANDI   Индекс на збирна густина на хранливи материи  

DPP   Истражувачка група на програмата за превенција од дијабетес  

DPS   Финска студија за превенција на дијабетес  

HOMA-IR  Индекс за проценка на инсулинска резистенција  

 HPA-оска  Хипоталамус-хипофиза-надбубрежната оска 

кcal  Килокалории 

MCAi  Индекс McAuley  

MUFA   Мононезаситени масни киселини 

QUICKI  Квантитативен индекс на проверка на чувствителност на инсулин 

TNF  Тумор некротизирачки фактор  

VDCC  Зависни од напон канали  

АДФ  Аденозиндифосфат  

АЛА      α-линоленска киселина 

АТП  Аденозинтрифосфат  

ГИ   Гликемискиот индекс  

ГЛУТ 1  Гликозен транспорт тип 1  

ГЛУТ 4  Гликозен транспорт тип  4  

ГО   Гликемиско оптоварување    

ДМТ2  Дијабетес мелитус тип 2  

ДНК   Дезоксирибонуклеинска киселина  

ДХА  Докозахексаеноична киселина  

ЕПА  Еикозапентаеноична киселина  

ИГТ  Нарушената толеранција на гликоза  

ИГФ-1   Покачен фактор на раст, инсулин-1  

ИР      Инсулинската резистенција  

ИТМ    Индекс на телесна маса  
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ИФГ  Нарушена гликоза на гладно  

КАТП  ATП-осетливи канали на K+  

КВБ  Кардиоваскуларни болести  

МС  Метаболичен синдром  

НТГ  Нормална толеранција на гликоза  

ОГТТ  Орален гликозен тест на толеранција 

ПЦОС  Синдром на полицистични јајници  

РНК  Рибонуклеинска киселина  

СЗО  Светска здравствена организација 

ХДЛ  Липипротеин со висока густина 
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АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 

Почитувани, овој прашалник е анонимен. Одговорите од овој прашалник ќе бидат 

употребени исклучително во научни цели и податоците од него се доверливи.  

Целта на овој прашалник е да се увидат количествата од хранливи продукти кои ги 

јадете. Доколку одговорите дека не јадете одредена група намирнци или одговорите 

со никогаш, не треба да одговарате на прашањата под нив (означени со а и б) кои се 

однесуваат на честотата и количествата на земање од истите.  

Ве молиме одговорете на следниве прашања. Одговарањето на прашањата ќе Ви 

одземе 10 минути. 

Ви благодарам на соработката! 

Прашањата треба да ги дополните со внесување на одговорите во предвидениот 

празен простор или со заокружување на тврдењето кое е најприфатливо за Вас и 

најдобро ве опишува. 

Возраст: ___________ години. 

Телесна маса:___________килограми. 

Висина: ____________ сантиметри.  

Пол: ____________ машки или женски. 

 

1. Ниво на највисоко завршено образование: 

� Основноучилиште 

� Средноучилиште 

� Вишаиливисокашкола 

� Факултет 

� Постдипломски и/или и докторски студии  

 

2. Кој е Вашиот статус? 

� Студент 

� Вработен 

� Невработен 

� Пензионер 

 

3.  Доколку сте вработени дали Вашата професија е поврзана со физичка активност? 

� Не е поврзана со физичка активност 

� Мал интензитет на физичка активност 

� Умерен интензитет на физичка активност 

� Висок интензитет на физичка активност 
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4. Дали примате терапија со лекови за хиперинсулинемија (глукофаж или 

метформин)? 

� Да   

� Не  

 

4.1.Колку грами метформин примате дневно? 

� Од 250 до 500 mg 

� Од 500 до 1000 mg 

� Повеќе од 1000 mg 

 

4.2.Која вредност на гликемијата на гладно (гликоза во крв), ја имавте пред 

започнување со терапијата? 

 

Наведете 

вредност:_________________________________________________________________ 

 

4.3.Која вредност на инсулинемија (инсулин во крв), ја имавте пред започнување 

на терапијата? 

 

Наведете 

вредност:_________________________________________________________________ 

 

5. Дали претходно сте интервенирале со некој диететски режим кој имал за цел 

намалување на телесната тежина? 

� Да   

� Не 

 

6. Колку често имате физичка активност? 

� Не практикувам физичка активност 

� Понекогаш  

� Еднаш до два пати неделно 

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

6.1.Која физичка активност ја практикувате? 

� Пешaчење 

� Трчање 

� Возење велосипед или пливање 

� Практикувам вежбање дома 

� Практикувам вежби во фитнес центар, аеробик или пилатес 

 

6.2.Со кое времетраење се вежбите кои ги практикувате? 
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� Помалку од 30 минути 

� Од 30 до 45 минути 

� Од 45 до 60 минути 

� Повеќе од 60 минути 

 

7. Колку часа спиете во тек на едно деноноќие? 

� Од 4 до 6 часа 

� Од 6 до 8 часа 

� Од 8 до 10 часа 

� Повеќе од 10 часа 

 

8. Колку често имате оброци со готова храна, припремена надвор од дома (доручек, 

ручек или вечера)?  

� Не консумирам готова храна 

� Понекогаш  

� Еднаш до два пати неделно 

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

9. Колку често пиете алкохол? 

� Не пијам алкохол 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно 

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

9.1.Кој вид на алкохол најчесто го пиете? 

� Ниско алкохолни пијалаци (пиво) 

� Вино (црвено, розе или бело) 

� Жесток пијалак  (ракија, виски, узо) 

 

9.2.Во кое количество пиете алкохол? 

� До 50 mL 

� 50 до 250 mL 

� 250 до 500 mL 

� Повеќе од 500 mL 

 

10. Колку често пиете газирани (засладени) пијалаци? 

� Не пијам газирани пијалаци 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 
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� Секојдневно 

 

10.1. Во кое количество пиете газирани (засладени) пијалаци? 

� Помалку од  250 mL 

� 250 до 500 mL 

� Повеќе од 500 mL 

� Повеќе од 1 L 

 

11. Колку често јадете овошје? 

� Не јадам овошје 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

11.1. Изберете која од наведените групи на овошје ја преферирате како избор во 

вашата исхрана? 

� Банана, лубеница, цреши, грозје, ананас 

� Јаболко, портокал, праска, круша, слива 

 

11.2. Кое количество на овошје го земате дневно? 

� Помалку од 250 g 

� Околу 250 до 500 g 

� Околу 500 g 

� Повеќе од 500 g 

 

12. Колку често јадете зеленчук? 

� Не јадам зеленчук 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

12.1. Кое количество на зеленчук го земате дневно? 

� Помалку од 250 g 

� Околу 250 до 500 g 

� Околу 500 g 

� Повеќе од 500 g 

 

13. Колку често користите лук во исхраната? 

� Не јадам лук 
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� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

14. Колку често користите кромид во исхраната? 

� Не јадам кромид 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

15. Колку често јадете мешункасти растенија (грав, грашок, леќа)? 

� Не јадам мешункасти растенија 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

16. Кое количество на мешункасти растенија го земете во порција? 

� Помалку од 100 g 

� Од 100 до 150 g 

� Повеќе од 150 g 

 

17. Во кое количество користите ладноцедени растителни масла ? 

� Не користам ладноцедени растителни масла 

� 5 mL (една кафена лажица) 

� 15 mL (една супена лажица) 

� 30 mL (две супени лажици) 

� Повеќе од 30 mL 

18.1.  Ладноцедените растителни масла (маслиново, од тиква, од лен, од сончоглед и 

сл.) ги користите за: 

� Приготвување на храната 

� Како додаток во свежи салати 

� За приготвување на храната и како додаток во свежи салати 

 

18. Кое  масло/маст најчесто го користите за подготвување на храната? 

� Не користам масло/маст за подготвување на храната 

� Рафинирано растително масло (масло од сончоглед, маслинки, сусам 

или сл.) 

� Ладноцедено растително масло (масло од сончоглед, маслинки, сусам 

или сл.) 

� Животински масла или  путер 
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19. Колку често јадете процесирани месни производи/сувомесни производи (месна 

паштета, салама, шунка, виршла)? 

� Не јадам процесирани месни производи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

19.1. Кое количество на процесирани месни производи/сувомесни производи 

земате во порција? 

� Помалку од 50 g 

� Околу 50 g 

� Помеѓу 50 и 100 g 

� Повеќе од 150 g 

 

20. Колку често јадете црвено месо? 

� Не јадам црвено месо 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

20.1. Кое црвено месо најчесто го јадете? 

� Телешко 

� Говедско 

� Свинско 

 

20.2. Кое количество на црвено месо го земате во порција? 

� Помалку од 100 g 

� Околу 100 до 150 g 

� Околу 150 до 250 g 

� Повеќе од 250 g 

 

21. Колку често јадете бело месо (пилешки стек или мисиркино)? 

� Не јадам бело месо 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 
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21.1. Кое количество на бело месо го земате во порција? 

� Помалку од 100 g 

� Околу 100 до 150 g 

� Околу 150 до 250 g 

� Повеќе од 250 g 

 

22. Колку често јадете риба? 

� Не јадам риба 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

22.1. Каква риба најчесто јадете? 

� Слатководна (пастрмка, белвица, крап) 

� Морска (бранцин, орада, лосос) 

� Конзервирана риба 

 

22.2. Кое количество на риба го земате  во порција? 

� Помалку од 100 g 

� Околу 100 до 150 g 

� Околу 150 до 250 g 

� Повеќе од 250 g 

   

23. Колку често консумирате ферментирани млечни производи (јогурт, кисело млеко, 

кефир)? 

� Не консумирам ферментирани млечни производи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

23.1. Кое количество на ферментирани млечни производи го консумирате 

дневно?  

� 250 mL 

� 500 mL 

� 750 mL 

� Повеќе од 750 mL 

 

23.2. Со кој процент на масленост се ферментираните млечни производи кои ги 

користите? 

� Помалку 1% на масленост 
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� Помеѓу 1 и 2% на масленост 

� Помеѓу 2 и 3% на масленост 

� 3.2% на масленост 

� Повеќе од 3.2% на масленост 

 

24. Колку често  користите млечни производи во исхраната (сирење, кашкавал, 

павлака, млечни намази)? 

� Не јадам млечни производи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

24.1. Кое количество на млечни производи го земате во порција? 

� 30 g 

� 50 g 

� 75 g 

� 100 g 

 

25. Колку често јадете маргарин? 

� Не јадам маргарин 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

26. Колку често јадете путер или животински масти? 

� Не јадам млечни производи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

27. Колку често употребувате вештачки засладувачи со: сахарин, аспартам, цикламат 

(пр. натрен)? 

� Не употребувам вештачки засладувачи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 
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28. Колку често употребувате природни засладувачи (стевиа, јаворов сируп, агаве 

сируп)? 

� Не употребувам природни засладувачи 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

29. Колку често користите цимет во исхраната? 

� Не користам цимет  

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

30. Колку често користите куркума во исхраната? 

� Не користам куркума 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

31. Колку често имате потреба за слатка храна? 

� Немам потреба за слатка храна 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

31.1. Кој тип на слатка храна најчесто ја консумирате? 

� Темно чоколадо 

� Колачи и/или торти 

� Сладолед и/или пудинг 

� Слатко или џем 

� Кандирано овошје  

 

31.2. Кое е количеството на слатки кое го земате во порција ? 

� Помалку од 40 g 

� Околу 50 g 

� Помеѓу 50 и 100 g 

� Повеќе од 150 g 
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32. Кој вид на  леб, тестенини или печива ги земате? 

� Не јадам леб, тестенини или печива 

� Леб, тестенини и печива од бело брашно 

� Леб, тестенини и печива од интегрално брашно 

 

32.1. Во кое количество леб, тестенини или печива земате дневно? 

� Помалку од 40 g 

� Околу 50 g 

� Помеѓу 50 и 100 g 

� Повеќе од 150 g 

 

33. Колку често јадете житарки од полно зрно (овесни, `ржани, пченични, пченкарни)? 

� Не јадам житарки од полно зрно 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

34. Колку често јадете јаткасти плодови (орев, бадем, лешник, кикирики)? 

� Не јадам јаткасти плодови 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

34.1. Кое количество на јатки го земате во порција? 

� Помалку од 40 g 

� Околу 50 g 

� Помеѓу 50 и 100 g 

� Повеќе од 150 g 

 

35. Кои главни оброци ги имате во текот на денот? 

� Доручек, ручек и вечера 

� Не доручкувате, само ручате и вечерате 

� Доручкувате, ручате и не вечерате 

� Доручкувате и имате доцен оброк ручек/вечера 

 

36. Колку ужинки практикувате помеѓу оброците? 

� Не практикувам ужинки 

� Една ужинка 

� Две ужинки 

� Во тек на денот имате повеќе ужинки 
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36.1. Што најчесто земате за ужина? 

� Овошје 

� Овошен бар 

� Чоколадо, колачи, сладолед, пудинг 

� Крекери или бисквити 

� Јаткасти плодови 

� Останато 

 

37. Дали користите додатоци (суплементи) во исхраната? 

� Да 

Наведете кои: _________________________________________________________ 

� Не, не користам 

 

38. Доколку сте лице со хиперинсулинемија, колку често користите грчко семе 

(Fenugreek) или препарати на база на грчко семе како додаток во исхраната? 

� Не користам грчко семе 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

39. Доколку сте лице со хиперинсулинемија, колку често користите горчлива диња 

(Bitter Melon)  или препарати на база на горчлива диња како додаток во исхраната? 

� Не користам горчлива диња  

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

40. Доколку сте лице со хиперинсулинемија, колку често користите екстракт од корен 

од  жен-шен (Panax Genus), или препарати на база на екстракт од корен на жен-шен 

во исхраната? 

� Не користам екстракт од корен од жен-шен 

� Понекогаш 

� Еднаш до два пати неделно  

� Три до пет пати неделно 

� Секојдневно 

 

41. Доколку сте лице со хиперинсулинемија, дали при посета на центар за дијабетес сте 

добиле едукација за исхраната? 

� Да 
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� Не 

 

42. Доколку сте лица со хиперинсулинемија, дали сметате дека сте доволно запознаени  

со начинот на исхрана препорачан за Вашата состојба? 

� Да 

� Не 

 

43. Доколку сте лице со хиперинсуленмија, од каде сте добиле најмногу информации за 

начинот на исхрана во Вашата состојба? 

� Едукативни ТВ/радио емисии  

� Од медицинските лица во центрите за дијабетес 

� Од искуства на други лица со хиперинсулинемија 

� Стручни списанија и/или весници 

� Пребарувања на интернет 

 

 

 


