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Видання призначене для медичних установ та лікарів. Роз-
повсюджується на семінарах, конференціях і симпозіумах з 
медичної тематики. Матеріали друкуються українською та 
російською мовами. Редакція залишає за собою право ре-
дагувати надані матеріали. Повне або часткове відтворення 
опублікованих матеріалів можливе лише за згодою редакції. 
При використанні матеріалів посилання на журнал «Діабет 
Ожиріння Метаболічний синдром» є обов’язковим. Відпо-
відальність за добір та викладення фактів у статтях несуть 
автори, за зміст та оформлення інформації про лікарські за-
соби – замовник. Матеріали зі знаком  друкуються на правах 
реклами. Знаком  позначена інформація про лікарські засоби 
для медичних працівників.
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Одним из важнейших событий 2013 года в 
области лечения диабета стало сообщение 
на ежегодном собрании Американской 
диабетической ассоциации о разработке 
технологии автоматической приостановки 
подачи инсулина и ее испытании в рам-
ках исследования ASPIRE. Результаты убе- 
дительно пока за ли, что оснащенные датчи-
ком инсу линовые помпы «Medtronic, Inc.» 
обеспечивают автоматическую отсрочку 
доставки инсулина на 2 часа в тех случаях, 
когда уровень глюкозы, измеряемый 
датчиком, достигает предустановленного 
порога, что позволяет снизить риск разви-
тия ночной гипогликемии без изменения 
уровня HbA1C. Система наиболее эффек-
тивна для людей, которые не могут ночью 
самостоятельно мониторить свой уровень 
глюкозы в крови и предпринимать над-
лежащие меры.

Таким образом, сделан первый шаг
к созданию системы искусственной подже-
лудочной железы. Очевидно, что со временем 
будут разработаны «умные» инсулиновые 
помпы, предсказывающие как снижение, 
так и повышение уровня глюкозы в крови, 
и самостоятельно пред принимающие соот-
 ветствующие меры по нормализации пока-
зателей. Сегодня сложно  дать точный ответ, 
когда именно удастся внедрить в практику 
механизм искусственной поджелудочной 
железы, однако можно предположить, что 
речь идет о вполне обозримом будущем.
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