
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

Специалност: Бизнес администрация 

Дисциплина: Моделиране и прогнозиране в управлението 

 

 

 

 

Курсова работа на тема: 

„Новите предизвикателства пред медицината за 

намиране на лек за диабета“ 

 

 

 

 

Изготвили:                                                                                                              Проверил: 

Василена Димитрова Генчева, фак. № 283195                                           / Доц. А. Марчев/ 

Василена Леонидова Мутавджийска, фак. № 283188 

 

София, 2011г. 



2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

• Ключови думи и понятия...............................................................3 

• Какво предствлява диабетът?....................................................3 

• Видове диабет.............................................................................4 

- Диабет тип 1...........................................................................4 

- Диабет тип 2...........................................................................5 

• Стволови клетки..............................................................................6 

• Стволови клетки от пъпна връв.....................................................7 

• Трансплантация на Лангерхансови (островни) клетки...............8 

• Цел на трансплантацията...............................................................9 

• Процедура........................................................................................9 

• Имуносупресори............................................................................10 

• Ограничения..................................................................................11 

• Бъдещето........................................................................................13 

• Фондация за проучване на младежки диабет.............................14 

- Ролята  на изследванията за ембрионните стволови клетки 

• Обещанието на изследванията за стволовите клетки към 

диабета......................................................................................15 

• Трансплантация на островни клетки: Възможен лек..............15 

• Бизнес идея...............................................................................17 

• Използвана литература...........................................................18 

 

 

 



3 
 

Ключови думи и понятия 

 Диабет - болест, характеризираща се с повишено ниво на кръвната 

захар (глюкоза) в организма, което се дължи на отслабената реакция 

на клетките към инсулина или на недостатъчното му произвеждане в 

тялото 

 Клетки на Лангерхансови острови - клетки в панкреаса, отговорни за 
синтезата на инсулин в организма 

 Хипергликемия – състояние, при което се наблюдава високо ниво на 

кръвната захар, настъпва при покачване на захарта над 

препоръчителната стойност 

 Хипогликемия – състояние, което настъпва, когато нивото на 

кръвната захар спадне под нормалната стойност 

 Нормална стойност – ниво на кръвната захар, което варира в 

интервала 3.9 - 6.0 ммол/л. 

 Инсулин – хормон, който се произвежда от задстомашната жлеза 

(панкреас) и служи за контролиране на нивото на кръвна захар в 

организма 

Какво предствлява диабетът? 

Понастоящем от диабет боледуват 246 милиона души по целия свят, 

а се очаква той да засегне 380 милиона през 2025. Въпреки, че той засяга 

само около 4% от населението на света повечето хора знаят твърде малко 

за това заболяване. 

Диабетът е заболяване характеризиращо се с високи нива на 

кръвната захар (глюкоза), които са резултат от нарушения в инсулиновата 

секреция или действия или и двете. Първоначално диабетът е определен 

като болест, свързана със "сладка урина" и прекомерна мускулна загуба. 
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Повишеното ниво на кръвната захар (хипергликемия) води до разпиляване 

на глюкозата в урината, откъдето произлиза понятието „сладка урина“. 

Обикновено нивата на кръвната захар са контролирани от инсулина, 

хормон произвеждан от панкреаса. Инсулинът понижава нивото на 

кръвната захар. Когато нивото на кръвната захар се покачи (например след 

ядене), инсулинът се освобождава от панкреаса за да нормализира нивото 

на глюкозата. При пациенти с диабет, липсата или недостатъчното 

производство на инсулин причинява хипергликемия. Диабетът е хронично 

заболяване, което означава че въпреки че може да се контролира, то 

продължава цял живот. 

Видове диабет 
Диабет тип 1 

Диабет тип 1 се причинява от автоимунно нарушение на имунната 

система на тялото. При здраво тялото, специализирани клетки (наречени 

бета-клетки) в панкреаса произвеждат инсулин. Инсулинът е хормон, 

който позволява на тялото да използва енергията от храната. При диабет 

тип 1 имунната система бърка бета клетките с нашественици и ги атакува. 

Когато достатъчен брой бета-клетките са разрушени, симптомите на 

диабета се появяват. При този тип диабет панкреасът автоимунно 

подложен на атаки от тялото, не може да произвежда инсулин. Нарушени 

антитела са открити в по-голямата част от пациентите с диабет тип 1. 

Антителата са протеини в кръвта, които са част от имунната система на 

организма. Пациентите с диабет тип 1 трябва да разчитат на лекарството 

инсулин за оцеляване. 

При автоимунните заболявания като диабет тип 1, имунната система 

погрешно произвежда антитела и възпалителни клетки, които причиняват 

вреди на тъканите в тялото. При хората с диабет тип 1 бета-клетките на 
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панкреаса, които са отговорни за производството на инсулин са атакувани 

от неправилно адресирани антитела от имунната система. Смята се, че 

тенденцията да се развият нарушени антитела при диабет тип 1 е отчасти 

генетично наследствена, но подробностите не са напълно изяснени. Хората 

с диабет тип 1 трябва да приемат инсулин ежедневно. Диабет тип 1 

понякога се нарича ювенилен (младежки) диабет или инсулино-зависим 

диабет. 

Хората страдащи от Диабет тип 1 си набавят инсулин по един от 

следните начини: 

• Инсулинова помпа 

• Инсулинова писалка 

• Инжекция с физиологичен разтвор 

 

Диабет тип 2 

При диабет тип 2 бета-клетките все още произвеждат инсулин. 

Въпреки това клетките не реагират правилно на инсулина или естествено 

произведения от тялото инсулин не е достатъчен, за да отговори на 

нуждите на тялото. Така инсулинът обикновено все още присъства при 

хората с диабет тип 2, но той не работи, както трябва. Някои хора с диабет 

тип 2 може да контролират това като отслабнат, променят своята диета, 

както и повишат физическата си активност. Други вземет едно или повече 

лекарства, включително инсулин. Диабет тип 2 е също отнесен към не-

инсулинозависим захарен диабет (NIDDM), или диабет при възрастни 

(AODM). Диабет тип 2 може да засегне хората от всяка възраст, както 

мъже, така и жени. Колкото повече наднормено тегло има човек, толкова 

по-висок е рискът от развитие на Диабет тип 2.  
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При диабет тип 2 пациентът все още може да произвежда инсулин, 

но го прави сравнително неподходящ за нуждите на организма, особено за 

инсулиновата резистентност. В много случаи това действително означава, 

че панкреаса произвежда по-големи от нормалните количества инсулин. 

Основна особеност на диабет тип 2 е липсата на чувствителност към 

инсулин от клетките на организма (особено на мастни и мускулни клетки). 

В допълнение към проблемите свързани с повишаване на 

инсулиновата резистентност, отделянето на инсулин от панкреаса също 

може да бъде влошено и  субоптимизирано. В действителност има известен 

спад в стойностите на бета-клетките при производството на инсулин при 

диабет тип 2, което допринася за  влошаване на глюкозния контрол. Това е 

основен фактор за много пациенти с диабет тип 2, които в крайна сметка 

имат нужда от инсулиново лечение. И накрая, черния дроб при тези 

пациенти продължава да произвежда глюкоза чрез процес наречен 

глюконеогенеза, въпреки повишените нива на глюкоза. Контролът на 

глюконеогенезата става застрашен. 

Стволови клетки 

Стволовите клетки са резервните части на нашия организъм. Това са 

универсални клетки, които организмът ни пази и които при необходимост 

могат да се превърнат във всякакъв вид клетка от нашето тяло, но най - 

вече в  клетките на кръвотворната ни система – това са левкоцитите, които 

се борят с инфекциите, еритроцитите, които носят кислорода и 

тромбоцити, които отговарят за кръвосъсирването. Доказа се, че 

стволовите клетки, които обичайно се намират в костния мозък, могат да 

се превръщат и в други видове клетки – мускулни, нервни и т.н. 

Така се заговори за фантастика в съвременната медицина – заместването 

на липсващи или унищожени  клетки със стволови и лечението на 
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нелечими заболявания като инфаркт на миокарда, травми на гръбнака, 

ракови заболявания, левкози и лимфоми, диабет. 

Стволови клетки от пъпна връв 

След раждането на бебето се отделя плацентата и обикновено тя се 

изхвърля като биопродукт. През 1970 г. се установява, че в тази ненужна 

вече пъпна връв има същия брой стволови клетки както в костния мозък на 

зрели хора. През 1988 г. със съхранени стволови клетки от пъпна връв е 

излекувано дете от анемия на Fanconi - едно нелечимо заболяване. Детето е 

живо и до днес. Това поставя началото на събирането и съхраняването на 

стволовите клетки от пъпна връв по света. 

Днес е доказано, че тези клетки лекуват 45 заболявания: 

Инфаркт на миокарда -  вкарването на стволови клетки дава 

възможност за “подмяната” на мъртвата сърдечна тъкан с новосъздадена 

такава. 

Съдови заболявания – стволовите клетки помагат за създаването на 

нови кръвоносни съдове около тези, които са вече запушени или 

унищожени. 

Нервни клетки – поставянето на стволови клетки  при  нервните, те 

започват да се превръщат в неврони. Така прекъснатите нерви могат да се 

възстановят - например при гръбначно мозъчни травми. 

Инсулт – мозъкът се възстановява при поставянето на стволови 

клетки - по подобие на миокардния инфаркт. 

Ракови – като лимфома, левкемия, невроб - ластома и 

ретинобластома. Също така и много неракови заболявания свързани с 

метаболитни нарушения, автоимунни заболявания. Правят се изследвания 

при болестта на Алцхаймер и мултипленна склероза. 
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Ендокринната част на панкреаса е представена от струпвания от 

клетки, които се наричат Лангерхансови острови (островни клетки). 

Всеки човек има поне един милион такива острови като по-светла област 

от клетки сред тъмната екзокринна материя.  

В Лангерхансовите острови се помещават три основни типа 

клетки, всеки от които синтезира различен ендокринен хормон. 

 

• Алфа клетки (A cells) – секретират хормона глюкагон. 

 

• Бета клетки (B cells), най-разпространени – секретират инсулин. 

 

• Делта клетки (D cells) секретират хормона соматостатин, който се 

синтезира също така и от определен брой други ендокринни клетки в 

тялото. 

Различните типове клетки в Лангерхансови острови не са 

разпределени последователно. Бета клетките заемат централната част и са 

заобиколени от „пръстен” от Алфа и Делта клетки. В тези клетки се 

синтезират и някои други не толкова важни хормони. Клетките на 

Лангерхансови острови са добре кръвоснабдени и дейността им да 

секретират инсулин и глюкагон се контролира от нервни сигнали на 

симпатиковия и парасимпатиковия дял. 

Трансплантация на Лангерхансови (островни) клетки 

Трансплантацията на островни клетки е трансплантация на отелени 

клетки от донор на панкреас и трансплантирани в друго човек. Това е 

експериментално лечение на захарен диабет тип 1. Веднъж 

трансплантирани, островните клетки започват да произвеждат инсулин, 

активно регулиращ нивото на глюкоза в кръвта. 
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Островните клетки обикновено се вкарват в черния дроб на 

пациента.  Ако клетките не са от генетично идентичен донор тялото на 

пациентите ще ги разпознае като чужди и имунната система ще започне да 

ги атакува като всяко чуждо тяло. За да се предотврати това, се  използват 

имуносупресанти. Скорошни проучвания показаха, че трансплантацията на 

островни клетки е напредна до такава степен, че 58% от пациентите в едно 

изследване са били независими от инсулин една година след операцията.  

Цел на трансплантацията 

Целта на трансплантацията на островните клетки е да се вкарат 

достатъчно клетки, за да се контролира нивото на кръвната захар, 

премахвайки необходимостта от инсулинови инжекции. За човек със 

средно тегло 70 кг, обикновено се изисква да се трансплантират около 

един милион клетки, отделени от панкреасите на два донора. Тъй като 

добрият контрол на нивото на кръвната захар може да забави или 

предотврати развитието на усложненията, свързани с диабет, като 

увреждания нервите или очите, успешното трансплантиране на тези клетки 

може да намали риска от тези усложнения. Но рецепиентът ще трябва да 

приема имуносупресори, които да възпрепятстват отхвърлянето на 

трансплантираните клетки. 

 

Процедура 

Изследователите използват комбинация от високо пречистени 

ензими (колагеназа), за да отделят островни клетки от панкреаса на 

починал донор. Разтворът Колагеназа се инжектира в канала на панкреаса, 

който минава през главата, тялото и опашката на панкреаса. Получен по 

този начин, разтворът от ензими води до разширяване на панкреаса, който 
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впоследствие се нарязва на малки парчета и се прехвърлят в т. Нар. Ricordi 

камера, където се извършва усвояването докато островните клетки се 

освободят и се отстранят от разтвора. Отделените островни клетки са 

разделени от екзокринната тъкан и се откъсват. Този процес се наеича 

пречистване.  

По време на трансплантацията, рентгенолог използва ултразвук и 

рентгенография, за да ръководи поставянето на катетър, през горната част 

на корема и в входната вена на черния дроб. Островните клетки след това 

се вкарват чрез катетър в черния дроб. Пациентът ще получи местна 

упойка. Ако пациентът не може да издържи на местната упойка, хирургът 

може да използва обща анестезия и направи трансплантация през малък 

разрез. Възможен риск от процедурата включва кървене или образуване на 

съсиреци.  

Отнема време  на островните да се свържат с  новите за тях 

кръвоносни съдове и да започнат да освобождават инсулин. Необходимо е 

лекарят да  назначи много тестове за проверка на нивата на глюкоза в 

кръвта след трансплантацията. Поради невъзможността клетките веднага 

да започнат да произвеждат инсулин, може да се наложи допълнителното 

му вливане, докато те самостоятелно не започнат да функционират. 

 

Имуносупресори 

 
Протоколът Едмънтън използва комбинация от имуносупресори, 

включително даклизумаб (Zenapax), сиролимус (Rapamune) и такролимус 

(Prograf). Daclizumab се прилага интравенозно след трансплантацията и 

след това се прекратява. Сиролимус и такролимус са две основни 

лекарства, които предпазват островните клетки да не бъдат унищожени от 

имунната система. Те трябва да се приемат до живот. 
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Ограничения 

 
Въпреки че е постигнат значителен напредък в областта на 

трансплантацията на островни клетки, остават много пречки, които 

понастоящем пречат на нейното широко приложение. Две от най-важните 

ограничения в момента са незадоволителните средства за предотвратяване 

на отхвърлянето на клетките, и ограниченото предлагане на островни 

клетки за трансплантация. Сегашната имуносупресивна терапия, е 

способна да предотврати неуспеха на трансплантацията за месеци или 

години, но лекарствата, използвани за това лечение са скъпи и могат да 

увеличат риска от злокачествени заболявания и възможни инфекции. В 

допълнение, и донякъде иронично, възможно е най-често използваните 

лекарства(като калциневринови инхибитори и рапамицин) всъщност да 

нарушат нормалната функция на инсулинопроизвеждащите клетки. Освен 

това, подобно на всички медикаменти, лекарствата са свързани друга 

токсичност, със странични ефекти, като устни язви, периферни отоци, 

анемия, загуба на тегло, хипертония, хиперлипидемия, диария и умора. 

Може би едно от най-големите опасения за пациента е вредното 

въздействие на някои широко използвани имуносупресивни средства 

върху бъбречната функция. За пациент с диабет, бъбречната функция е 

решаващ фактор при определянето на дългосрочните резултати, а 

калциневриновите инхибитори (такролимус и циклоспорин) са високо 

невротоксични. Някои пациенти с трансплантация на панкреас приемат 

имуносупресорите добре, за тях е възможно диабетната невропатия 

постепенно да се подобри. При останалите пациенти, нетният ефект 

(намаляване на риска, поради подобрен контрол на кръвната захар, 

повишен риск от имуносупресивни средства) може да влоши функцията на 

бъбреците. Нещо повече, Ojo и др. са публикували анализ, който показва, 

че сред пациентите, приемащи други освен тези увреждащи бъбреците 
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алографти, 7% - 21% свършват с бъбречна недостатъчност в резултат на 

трансплантацията и / или последващата имуносупресия. 

Казано по друг начин, пациенти с проблеми със сърцето, черния 

дроб, белите дробове, или бъбречна недостатъчност имат по-малък шанс 

присадените им клетки да оцелеят, така че токсичността, свързана с 

имуносупресията е гарантирана (иначе възможността за оцеляване на 

островните клетки след трансплантация надвишава рисковете, свързани с 

медикаментите). Но за подгрупата на пациенти с диабет и запазена 

бъбречна функция, дори и тези с дългогодишна и трудна за контролиране 

болест, прогнозата за оцеляване е сравнително много по-добра. В 

допълнение освен имуносупресивната токсичност, други рискове, свързани 

с трансплантацията на островни клетки се крият в самата процедура, 

включително интраабдоминална хеморагия след трансплантацията, както и 

портална венозна тромбоза. Фактът, че вече съществува една добра 

алтернатива освен трансплантацията (т.е. съвременния интензивен 

инсулинов режим) ни кара да се отнасяме към всяка по-нова, по-рискова 

интервенция с критично око. 

Както всички трансплантации, трансплантацията на островни клетки 

също изпада в затруднение поради ограничения брой донори. Цифрите са 

шокиращи, поне 1 млн. американци имат захарен диабет тип 1, а само 

няколко хиляди донори на клетки са на разположение всяка година. За да 

заобиколят проблема с недостига на органи, учените продължават да 

търсят начини да "увеличат" клетките, или поне изкуствено да предизвикат 

регулярната им физиологична инсулинова секреция, но в момента само 

клетките от трупни донори могат да се използват за възстановяване на 

еклосемия. Проблемът се изостря и поради факта, че за разлика от 

бъбречните, чернодробните и сърдечни трансплантации, където само един 

донор е необходим за всеки получател, повечето трансплантации на 

островни клетки изискват два или повече донора, за да се постигне 
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желания резултат. На последно място, сегашните методи за отделяне на  

островни клетки се нуждаят от подобрение, тъй като само при половината 

от опитите за отделяне на такива клетки се произвеждат годни клетки за 

трансплантация. 

 

Докато изследванията в областта на  трансплантацията на островни 

клетки са постигнали важен напредък и успехите са окуражаващи, 

дългосрочната безопасност и ефикасност на процедурата,  остава неясна. 

Други опасения, свързани с тази област, включват и въпроси за 

въздействието на чуждите инсулино-продуциращи клетки върху 

чернодробния паренхим, както и дългосрочните последици като повишено 

налягане в резултат от имплантирането на островни клетки, както и факта, 

че получателите могат да бъдат чувствителни към типа донорска тъкан. 

Това пък от своя страна прави по-трудно да се намери подходящ донор и 

понякога може да се стигна до необходимост от друга животоспасяваща 

трансплантация в бъдеще. Също така, много малко са получателите, които 

са еугликемични без използването на екзогенен инсулин, повече от четири 

години след трансплантацията. Докато повечето получатели постигат по-

добър контрол на гликемията и страдат по-малко от сериозна 

хипогликемия, трансплантацията се приближава все повече до 

окончателното излекуване на диабета. 

 

Бъдещето 
Точно както ранните проучвания в областта на трансплантацията на 

островните клетки обещават, изследванията сега трябва да преодолеят 

препятствията, възникнали от досегашния опит с трансплантирането на 

такива клетки. Новите имуномодулиращи агенти са най-голямата надежда 

за революция в областта. Нови лекарства, способни изкуствено да 

предизвикат  поносимост към трансплантираните клетки, биха позволили 
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рецепиентите да поддържат новополучените клетки без имуносупресия и 

свързаната с нея токсичност. Порати това, че много от целите в момента са 

обект на разследване, никоя от тях не е готова за клинична употреба. 

 
 

Фондация за проучване на младежки диабет 

Ролята  на изследванията за ембрионните стволови клетки 

JDRF подпомага изследвания, използващи ембрионни стволови 

клетки в рамките на подходящи научни и етични принципи.  Клетките 

трябва да бъдат извлечени от ембрион, който служи за донор и е с 

подходяща съвместимост. Освен това ембрионът е създаден с 

репродуктивна цел  за нуждите на медицината и самото донорство не бива 

свързва с финансови мотиви. 

Ембрионните стволови клетки идват от допълнително оплодените 

яйцеклетки, които са били отхвърлени по време на процеса на ин витро 

оплождането в клиниките. Изследователите вярват, че ембрионните 

стволови клетки, които могат да се прекопират неограничено, могат да 

бъдат използвани за възстановяване на биологична тъкан, която ще се 

превърне в „липсващата част“, необходима, за да се излекуват едни от най-

изтощителните болести и състояния, включително и детския диабет. 

Държавното спонсориране е изключително важно за тези 

изследвания. Без него топ изследователите в страната, работещи в 

университети, медицински училища и стажантски болници, които разчитат 

на спонсориране, няма да бъдат способни да си вършат работата. Това 

означава збавяне на прогреса в областта на животоспасяващите 

медицински лекарства. Подсигуряването, че този тип изследвания не се 

правят заради печалба или с рекламна цел, както и позволението 
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правителството да наложи етични стандарти относно тях, ще предотврати 

потенциалното опорочаване на този тип изследвания. 

Обещанието на изследванията за стволовите клетки към 

диабета 

Изследването на човешките стволови клетки обещава да бъде 

лекарството за диабет. JDRF подкрепя тази област на изследването заради 

скорошното откритите на отделени стволови клетки; такива клетки могат 

да бъдат стимулирани да се преобразуват в островни клетки на панкреаса и 

да заменят онези, които са били унищожени в хората с детско-юношески 

диабет. Стволовите клетки имат потенциала да се преобразуват в която и 

да е тъкан или орган от тялото, но все още не могат да превърнат в 

цялостно човешко същество. Още повече, тези клетки могат да се 

„програмират“ по такъв начин, че хората, които ги приемат няма да имат 

нужда да употребяват силно токсични имуносупресиращи лекарства, които 

предотвратяват риска от това тялото да отхвърли чужда тъкан, което е 

очевидно препятствие за успешното трансплантиране на островни клетки. 

Трансплантация на островни клетки: Възможен лек 

Детско-юношеският диабет се получава  от нарушение в дейността 

на собствените инсулинопроизвеждащи островни клетки. Един от най-

обещаващите начини за лечение на диабет е биологично да се възстанови 

функцията на островните клетки.  Това  може да стане или чрез  

трансплантация на островни клетки, или чрез „програмиране“ на клетките 

така, че да се възстанови инсулинопроизвеждащата им функция. И в двата 

случая наличието на стволови клетки би ускорило значително прогреса на 

изследванията. 



16 
 

Трансплантацията на островни клетки има две важни ограничения – 

недостатъчна наличност на островни клетки за трансплантация, и 

повтаряне на отговора на автоимунната система, която атакува клетките 

след трансплантацията. 

Проблемът с недостатъчното осигуряване на островни клетки може 

потенциално да бъде решен чрез допълнително изследване на клетките. 

Поради това, че клетките са изучавани в ранния етап на тяхното развитие, 

учените са обнадеждени, че те ще са способни да контролират тяхното 

развитие в насока човешка тъкан или орган. Ако и когато учените могат да 

специализират тези клетки така, че те да се превърнат в 

инсулинопроизвеждащи клетки, тогава клетъчните линии биха могли да се 

еволюират така, че да произвеждат неограничен брой острвони клетки, 

дори и една единствена фундаментална стволова клетка. Това би решило 

ефективно проблема с набавяването на стволови клетки. 

  В допълнение, в повечето случаи, имунната система на човек с 

ювенилен (детско-юношески) диабет  няма да позволи трансплантация на 

островни клетки, дори когато на индивида са дадени лекарства за 

предотвратяване на отхвърлянето на островните клетки от страна на 

имунната система (които лекарства могат да причинят сериозни 

проблеми). Тъй като стволовите клетки са фундаментално общприложими, 

от които всяка тъкан на тялото може да се възстанови, е възможно те да се 

променят генетично така, че да не бъдат податливи на имунна атака. Това 

би премахнало нуждата от имуносупресанти. 

Точно както ранните проучвания в областта на трансплантацията на 

островните клетки обещават, изследванията сега трябва да преодолеят 

препятствията, възникнали от досегашния опит с трансплантирането на 

такива клетки. Новите имуномодулиращи агенти са най-голямата надежда 

за революция в областта. Нови лекарства, способни изкуствено да 
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предизвикат  поносимост към трансплантираните клетки, биха позволили 

рецепиентите да поддържат новополучените клетки без имуносупресия и 

свързаната с нея токсичност. Поради това, че много от целите в момента са 

обект на разследване, никоя от тях не е готова за клинична употреба. 

Бизнес идея 

  Тъй като един от възможните начини за лечение на диабет в бъдеще 

е присаждането на островни клетки в панкреаса, бизнес идеята, която може 

да се генерира се изразява в предоставянето на услугата „трансплантация 

на островни клетки“. Самата услуга би могла да се предлага от 

висококвалифицирани специалисти в профилирани медицински заведения. 

Осъществяването на услугата обаче е силно зависимо от наличието на 

подходящ донор на островни клетки. Това ограничение отсъства при 

другия възможен начин за лечение на диабет, а именно присаждането на 

собствени стволови клетки, които преди това са били лабораторно 

преобразувани в необходимите за целите на лечението островни клетки. 

Тук бизнес идеята отново представлява предлагане на медицинска услуга, 

но също така могат да се генерират приходи и от съхранение на стволови 

клетки на хората, докато (и ако) възникне необходимост от тяхното 

използване. Това би могло да се реализира в целенасочено изградени за 

това помещения с необходимите условия за съхранение. 
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Langerhanssche_Insel 



20 
 

 

Post-transplant radiographic image of the recipient's portal tree. 
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Radiographic image of the portal vein and its branches in the transplant recipient 

before infusion of isolated islets. 


