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БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 2014
21-22.06.2014

Международен панаир - Пловдив

Във връзка с провеждането на Български фармацевтични дни 2014, 21-22 юни, 
Международен панаир Пловдив е стартиран специален интернет сайт http://events.bphu.bg. 

От тази платформа можете да получите информация за предварителната програма 
за събитието, общите условия и регистрационната такса за участие, както и 
за възможността да се регистрирате онлайн.

* ЗА СЪБИТИЕТО

Български фармацевтични дни (БФД) се организират 
за осми пореден път и са запазена марка на Български 
фармацевтичен съюз (БФС). Началото на традицията 
е поставена още през 1996 г. и оттогава форума се 
провежда ежегодно. В духа на поставените традиции 
събитието се свързва с честването на Еньовден, 24 
юни - професионалният празник на фармацевта.

Като най-значимо събитие от календара на БФС, 
Българските фармацевтични дни предоставя възмож-
ност за среща на представители на цялото фарма-
цевтично съсловие, както и възможност за провежда-
нето на широка дискусия по проблемите в сектора. 

Уникалността на форума може да се открие в мащаби-
те на изложението. Приблизително 1,500 магистър-
фармацевти, които представляват близо една трета 
от магистър-фармацевтите в България, вземат 
активно участие в него. Всяка година във форума се 
включват водещите компании от областта на фарма-
цията, които представят своите най-нови продукти 
и постижения. Форумът има съществена научна, 

социална и съсловна ориентация. През годините гости 
и лектори са били редица представители на най-висо-
ките нива на законодателната и изпълнителната 
власт на РБ, на научната общност, на Фармацевтична-
та група на ЕС и съсловните организации в здравео-
пазването от България и други страни – членки на ЕС. 
Събитието получава най-високата възможна акреди-
тация от Комисия по качество на БФС и е част от 
продължаващото обучение на магистър-фармацевти-
те в България.

През 2014 г. Българските фармацевтични дни ще се 
проведат на 21 и 22 юни в Международния панаир, 
гр. Пловдив. Като изложители са поканени да участ-
ват представители на академичната общност, дру-
жествата на студентите по фармация, производите-
ли и дистрибутори на лекарствени продукти, произво-
дители и доставчици на хранителни добавки, медицин-
ски изделия, козметични продукти, продукти за орал-
на и лична хигиена, производители и доставчици на 
аптечно обзавеждане, разработчици на специализи-
ран аптечен софтуер и др. ФМ 
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КОИ СА ТОП 10-ТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ В СВЕТА ЗА 2013 ГOДИНА? 

ФМ ПАЗАРИ 

Публикуването на финансовите отчети на водещи 
световни фармацевтични компании за 2013 г. показва, 
че в редиците на 10-те най-големи за отминалата 
година няма големи изненади, пише специализираното 
издание „Фиърс Фарма” (FiercePharma). 

На първо място е компанията Johnson & Johnson 
(J&J) с приходи от над 71 млрд. щ.д. за 2013 г., следвана 
от Novartis и F Hoffman-La Roche (Roche), съответно с 
по 58 и 47 млрд. щ.д.

В топ 10 на фармацевтичните гиганти в света за 
отминалата година са още Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline 
(GSK), Merck, Bayer Health Care, AstraZeneca и Eli Lilly. 

Промените, в сравнение с класацията за 2012 г., са 
свързани с падането с по две позиции на Pfizer и Merck, 
както и с изпадането от класацията на AbbVie, която 
се отдели от Abbot Laboratories през 2011 г., позволило 

на Eli Lilly да намери място сред „Големите десет”. 
Bayer от своя страна се изкачва с две места. 

Приходите на J&J, Novartis, Roche, GSK, Eli Lilly и 
Bayer нарастват, но по-чувствителен е растежът 
само при първата и последната от тях – 7.6% при 
Bayer и 6.7% при J&J. При останалите, регистрирали 
положителен ръст на приходите на годишна база за 
2013 г., той е под 3%.  

Сред „големите 10” с най-голямо намаление на прихо-
дите е AstraZeneca с 8%, следвана от Merck – 6.8%, 
Pfizer с 6% и Sanofi с 5.7%. 

Все пак „ФиърсФарма” отбелязва, че тези спадове 
са скромни в сравнение с намаленията от по 17% в 
приходите на годишна база, регистрани през 2012 г. от 
Astra Zeneca и Bristol-Mayers Squibb, която като AbbVie 
вече не се класира сред 10-те водещи за 2013 г. 

Ето и класацията по приходи (изчислени в щ.д.) на 10-те водещи световни фармацевтични компании, 
изготвена от „ФиърсФарма”:  

№ Компания Приходи за 2012 г. (млрд. щ.д.) Приходи за 2013 г. (млрд. щ.д.)

1 Johnson & Johnson 67.200 71.312 

2 Novartis 56.673 57.920 

3 F Hoffman-La Roche 47.800 52.307 

4 Pfizer 58.986 51.584 

5 Sanofi 47.769 45.078 

6 GlaxoSmithKline 39.925 44.146 

7 Merck 47.267 44.033 

8 Bayer 24.300 25.969 

9 AstraZeneca 27.970 25.711 

10 Eli Lilly 22.603 23.113 

BAYER СЕ ЦЕЛИ В 8% РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ С ПЕТ НОВИ МЕДИКАМЕНТА

Германският фармацевтичен 
гигант Bayer се цели в средногоди-
шен ръст на приходите от 8% в 
периода до 2016 г., обяви изпълни-
телният му директор Марийн 
Декерс, цитиран от „ФиърсФарма” 
(FiercePharma). Декерс базира прог-
нозата си на очакванията за ръст в 
продажбите на „големите пет” 
високооборотни лекарстврени 
средства на Bayer, като два от 
тези медикаменти – Xarelto и Eylea 
ще достигнат пика на продажбите 
си след 5-6 години. Останалите три 
препарата в групата са лекарства-
та за рак Stivarga и Xofigo, както и 

лекарството за белодробна арте-
риална хипертония Adempas.

Bayer очаква продажбите на 
„Ксарелто” и „Ейлея” да достигнат 
около 2.8 млрд. евро през 2014 г., се 
казва в съобщение на компанията. 
Като цяло прогнозите за продажби-
те на петте медикамента са за 7.5 
млрд. евро. 

Освен това Bayer работи върху 
разширяването на приложенията на 
двата продукта като тества как 
Xarelto в комбинация с аспирин може 
да предотврати инфаркт или 
инсулт у пациенти с коронарно или 
периферно артериално заболяване, 

а Eylea наскоро показа положителни 
резултати в изследване на лечение-
то на диабетен макуларен едем. 
„Оптимисти сме за всичките ни 
подразделения и виждаме потенци-
ал за повече продажби и растеж на 
печалбите в средносрочен план”, 
заяви Декерс на инвестиционна кон-
ференция в Германия. 

За 2013 г. Bayer се нарежда на 
осмо място сред 10-те най-големи 
световни фармацевтични компании 
с общи приходи от 19 млрд. евро. 
Преди 2014 г. компанията увеличава 
разходите си за маркетинг и научни 
изследвания с 500 млн. евро. ФМ 

ФМ 
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Аctavis, базираният в Ирлан-дия 
производител на генерични лекар-
ства, обяви придобиването на 
американския производител на ори-
гинални лекарства Forest Labora-
tories. Цената на придобиването е 
25 млрд. щ.д., а това е поредната 
сделка, при която Аctavis придоби-
ва друга фармацевтична компания, 
пише в свой анализ британското 
списание „Икономист”. 

През последните две години 
сделките на Аctavis по изкупуване 
на други фирми от сектора възли-
зат на 14.4 млрд. щ.д., сума, която 
сега се добавя към цената по при-
добиване на американската „Фо-
рест Лабораторис”, за да достиг-
не общо 40 млрд. щ.д. 

„Икономист” изтъква, че насто-
ящата сделка съвсем не е първият 
случай, в който фармацевтичен 

производител на генерични лекар-
ства придобива компания, специ-
ализирана в оригинални медикамен-
ти, и посочва за пример израелска-
та Teva – производител на генерич-
ни лекарства станал дотолкова 
зависим от приходите си от 
патентован медикамент срещу 
множествена склероза, че бива 
засегнат силно от изтичането на 
патента му. 

Според изданието обаче стра-
тегията на Аctavis за придобиване 
на други компании е сред най-агре-
сивните във фармацевтичния биз-
нес – което идва да покаже нужда-
та на генеричните производители 
да повишат ниските си маржове и 
да разнообразят приходите си.

„Икономист” припомня, че през 
2012 г. американският производи-
тел на генерични лекарства Watson 

плаща 5.9 млрд щ.д., за да придобие 
друг генеричен гигант, а именно – 
Аctavis – като впоследствие прие-
ма второто име – създавайки 
третия най-голям производител 
на генерични лекарства с годишни 
приходи от около 8 млрд. щ.д. 
Сделката дава на Watson широк 
достъп до международните паза-
ри чрез новопридобитата компа-
ния. 

Следва втората от общо три 
мегасделки на Аctavis – през 2013 г. 
новата Аctavis придобива ирланд-
ската компания за патентовани 
лекарства Warner Chilcott, като се 
сдобива по този начин с портфоли-
ото є от патенти и мести цен-
тралата си в бившата централа 
на Warner Chilcott в Ирландия, зара-
ди по-ниските данъци там. 

ACTAVIS ПРИДОБИВА ПОРЕДНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНИЯ В НОВА МЕГАСДЕЛКА 

Водещата френска фармацев-
тична компания Sanofi и белгийска-
та биофармацевтична фирма 
Union Chimique Belge (UCB) сключи-
ха споразумение за научно и стра-
тегическо сътрудничество, преда-
де информационният сайт „Pharma-
ceutical Business Review” (PBR).

Целта на сътрудничеството 
между Sanofi, която е на пето 
място сред фармацевтичните 
компании в света за 2013 г. с прихо-
ди от 33 млрд. евро, и белгийската 
компания е откриването и разра-
ботването на нови антивъзпали-
телни малки молекули, имащи по-
тенциала да лекуват широк спек-
тър от имунно-медиирани заболя-
вания в сфери като гастроентеро-
логията и артрита. 

Изследователското подразделе-
ние на UCB – UCB NewMedicines – 
използва нов подход за идентифи-
цирането на модулаторите с 

малки молекули в биологичните 
пътища, за които биологичните 
терапии, проведени парентално, 
се доказват като високоефектив-
ни при пациентите. 

Според споразумението за 
партньорство, двете компании ще 
сформират нов екип учени, които 
ще обединят усилията си за иден-
тифицирането на потенциални 
нови терапии. 

И двете фирми ще делят разхо-
дите и печалбите си поравно като 
част от сделката, а белгийската 
компания ще има право на предва-
рителни плащания от Sanofi за 
доклинични и клинични разработки, 
които може да надхвърлят 100 млн. 
евро. 

Президенът на UCB NewMedici-
nes Исмаил Кола заяви, че неговата 
компания ще съчетае своите 
изследователски умения и иновации 
с опита, големите възможности и 

ресурсите на Sanofi. „Заедно ще 
можем да увеличим възможността 
да лекуваме болести, понастоя-
щем лекувани с биологични агенти 
с малки молекули, и така да сме в 
полза на милиони хора, страдащи 
от жестоки заболявания”, каза още 
Кола. На свой ред президентът за 
глобалните научни изследвания в 
Sanofi Елиас Зерхоуни изтъкна, че 
от имунно-медиирани заболявания 
страдат хора, семейства и общно-
сти, което засяга икономиките на 
цели държави, превръщайки тези 
недостатъчно разбирани болести 
в бреме за общественото здраве. 
„Обединявайки усилия с UCB ние ще 
посрещнем научните предизвика-
телства в имунологията и ще пови-
шим шансовете за ускоряване на 
откриването и разработването 
на бъдещи терапи”, допълни Зер-
хоуни. 

SANOFI И USB СКЛЮЧВАТ ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА

ФМ 

ФМ 
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GlaxoSmithKline СЕ ВРЪЩА КЪМ РАСТЕЖ, 
ВЪПРЕКИ КОРУПЦИОНЕН СКАНДАЛ В КИТАЙ

Приходите на една от най-голе-
мите фармацевтични компании в 
света GlaxoSmithKline (GSK) се вър-
наха към растеж, предаде британ-
ският вестник „Гардиън”. При-
ходите на фармацевтичния гигант 
спаднаха с 3% на годишна база през 
2011 г. и 2% през 2012 г., но са се 
подобрили с 1% през 2013 г., сочат 
окончателни данни за отминалата 
година. Освен това за 2014 г. се 
прогнозира ръст от 2%. 

Вестникът определя 2013 г. за 
GSK като „почти добра” с оглед на 
скандал с китайското подразделе-
ние на компанията, свързан с твър-
дения, че тя е подкупвала голям 
брой местни лекари. Китайските 
власти разследват твърденията 
вече 8 месеца и все още не е ясно 
какви обвинения ще бъдат повдиг-
нати и дали американското право-
съдно министерство, или британ-

ските власти ще се намесят в слу-
чая. Единственото положително 
развитие за GSK е, че Китай не е 
забранил официално медикаменти-
те и ваксините на компанията. 
Продажбите й в Китай са спаднали 
с 29% през четвъртото тримесе-
чие на 2013 г. на годишна база, 
което се смята за подобрение спря-
мо спада от 61% през предходната 
четвърт. 

Като се оставят настрана 
проблемите в Китай, британският 
фармацевтичен производител се 
движи „в правилната посока”. Спо-
ред „Гардиън”, в следващите години 
изпълнителният директор сър 
Андрю Уити може да има късмета 
да оповести изпълнение на целите 
за възвращаемост на инвестиции-
те във фирмените лаборатории, 
тьй като инвеститорите във фар-
мацевтичната индустрия се оплак-

ват, че милиарди долари се харчат 
всяка година за научни изследвания 
и развойна дейност без да се обръ-
ща внимание на стойността на 
вложените средства. През 2010 г. 
Уити се опита да отвърне на оплак-
ванията като публикува фирмени 
данни. Нивото на възвращаемост 
вече се е подобрило до 13%, което е 
само с 1 процентен пункт под цел-
та, обяснява той. 

Резултатите са одобрения за 
шест нови главни продукта през 
2013 г. – включително два за респи-
раторни заболявания и два за мела-
нома. Така след 2009 г. GSK е получи-
ла повече от всеки един от своите 
конкуренти одобрения за нови меди-
каменти в САЩ. 

Това, също така, позволява да се 
обясни защо акциите на компания-
та се представят силно, въпреки 
скандала в Китай. 

Johnson & Johnson (J&J) завърши 
придобиването на Aragon Pharma-
ceuticals, базирана в Сан Диего, 
Калифорния. Aragon е компания за 
разработването на лекарства 
срещу видовете рак, свързани с 
хормонални фактори. Като част 
от сделката, фармацевтичният 
гигант придобива правата върху 
обещаващото лекарство срещу 
рак на простатата от ново поко-
ление, разработено от Aragon – 
ARN-509, предаде FierceBiotech. 

Комбинацията на ARN-509 с 
друго лекарство против рак –
Zytiga, което Johnson & Johnson  
придобива с изкупуването на друга 
компания за 1 млрд. долара – Cougar 
Biotechnology, би атакувало „две 
ключови точки на андрогенно-зави-

симия рак на простатата”, според 
изпълнителния директор на Aragon 
Рич Хейман. 

Johnson & Johnson ще за-държи 
единствено ARN-509 от активите 
на Aragon, като всичко останало 
ще бъде прехвърлено в нова фирма, 
в която гигантът няма участие - 
Janssen Research & Development, 
LLC.

Лекарството Zytiga е в конку-
ренция с Xtandi, нов препарат 
срещу рак на простата, произвеж-
дан от Medivation и Astellas. Точно 
като Xtandi, ARN-509 идва от лабо-
раторията на Чарлз Сойер в 
Университета на Калифорния в Лос 
Анджелис. В резултат Medivation 
съди университета, твърдейки, че 
притежава правата върху ARN-509, 

съгласно съвместния им договор 
– спор, който очевидно не притес-
нява новия собственик на лекар-
ството Johnson & Johnson.

„Придобиването на Aragon 
допълнително засилва лидерските 
ни позиции в разработването на 
лекарства срещу рака на проста-
та. ARN-509 допълва Zytiga и създа-
ва потенциал за вълнуващи нови 
методи за лечението на пациенти 
с това заболяване”, обяснява 
Питър Либоуиц, ръководител на 
онкологичните изследвания в 
Johnson & Johnson. Той добавя: 
„Един от основните сектори, 
върху които се съсредоточаваме е 
борбата с рака на простата и се 
радваме, че прибавяме ARN-509 
към нашето портфолио”. 

Johnson&Johnson ПЛАЩА 1 МЛРД. Щ.Д. ЗА КAМПАНИЯ 
С ОБЕЩАВАЩО ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАК НА ПРОСТАТАТА 

ФМ 

ФМ 
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Проблемът със затлъстяването в САЩ не се дължи 
единствено на широкото разпространение на бързо-
то хранене, пише американското издание „Салон”. 
Американците стават “все по-огромни” – между 60-те 
години на XX в. и първото десетилетие на XXI в. насе-
лението на САЩ е станало средно с 1 инч (2.54 см) по-
високо и с почти 11 кг по-тежко. Средното тегло за 
мъжете в страната днес е 88.2 кг, а за жените – 75 кг. 

Нарастващите размери вече доведоха до създаване-
то на линейки, операционни маси и ковчези със специал-
ни размери, както и до използването на по-големи 
седалки в самолетите и влаковете. Почти една трета 
от децата и юношите в САЩ страдат от затлъстя-
ване, но 84% от родителите вярват, че собствените 
им деца са със здравословно тегло, според резултати-
те от едно проучване. Изданието пита „Защо?” и 
изказва предположението, че по всяка вероятност от 
затлъстяване страдат и самите родители. Все пак 
съществуват научнообосновани причини за това аме-
риканците да пълнеят, които не се ограничават с 
това, че ядат прекалено много и спортуват прекалено 
малко. „Салон” изказва пет предполагаеми причини:

1. Антибиотици в храната и приемани с терапев-
тична цел. Неотдавна статия в „Ню Йорк 

Таймс” потвърждава подозрения, че антибиотиците, 
които редовно се дават на добитъка за увеличавене 
на прираста, причиняват същото и на хората. Смята 
се, че антибиотиците водят до затлъстяване като 
променят стомашните-чревните бактерии, така че 
усвояването на хранителни вещества става по-ефи-
касно. През 1974 г. няколкостотин новопостъпили 
матроса в американския флот участват в експери-
мент с приемането на антибиотици, който показва, 
че те напълняват само след седем седмици. В друг 
експеримент, макар и изглеждащ неетично, проведен 
в Гватемала през 50-те години на XX в. участват деца 
с психични проблеми – те напълняват средно с по 5 кг 
над нормата в рамките на една година, в сравнение с 
деца, които не са пpиемали антибиотици. В друго 
изследване учени в Дания установяват, че бебета при-
емали антибиотици в първите шест месеца след 
раждането е по-вяроятно да имат наднормено тегло 
преди да достигнат седемгодишна възраст.

Повечето учени хвърлят вината за това върху пре-
калено честото предписване на антибиотици – деца-
та в САЩ са подложени, средно, на 20 лечения с анти-
биотици, докато растат, казва Мартин Блейсър, 
водещ изследовател на антибиотици в Медицинския 
център „Лангоун” към Нюйоркския университет. Но 
проучванията показват, че в храната в САЩ също се 
намират остатъци от антибиотици, особено в месо-

то и млякото. За американците това означава, че 
дори ако избегнат ненужния прием на антибиотици 
от лекаря си, може все пак да го получат от хранител-
ния магазин. 

2. Други субстанции за угояване на добитъка. „Ако 
антибиотиците, които се използват за угоява-

не на добитъка, водят до затлъстяване у човека, 
каква е причината други препарати за угояване да не 
водят до същото?” - пита изданието. Например 
рактопаминът (ractopamine), който се продава като 
„Пейлийн” (Paylean) за прасета, „Оптафлекс” (Optaflexx) 
за добитък и „Топмакс” (Topmax) за пуйки, се използва 
широко в САЩ, а е забранен в много други страни. Той 
се дава на около 60-80% от прасетата в страната, 
30% на говедата и неизяснен брой от пуйките. Не е 
приет период за очистване от рактопамина преди 
коленето на животните, но според земеделския биз-
нес препаратът не се съдържа в месото, защото 
попада в животинската тор. Добре, но какво се случва 
с торта? 

В европейските страни са забранени също така и 
хормоните, на които разчитат говедовъдите в САЩ, 
като естрадиол-17, тренболон ацетат, зеранол и 
меленгестрол. Зеранолът например се използва за уго-
яване на животни. Той е „силен естрогенен химикал, 
което се доказва от способността му да стимулира 
растежа и разпространението на човешки туморни 
клетки на гърдите с действие, подобно на естестве-
ните хормони естрадиол и познатия канцероген дие-
тилстилбестрол”, обясняват от американския Фонд 
срещу рака на гърдата. С други думи той може да е 
свързан и с нивото на заболеваемостта от рак на 
гърдата в САЩ. „Нищо чудно, че в Европа не искат 
нашето говеждо”, заключава „Салон”.  

3. Пестициди и други ендокринни разрушители. 
Някои антибиотици и изкуствени подсладители 

са с молекули, подобни на ендокринните разрушители 
– химикалите, използвани за производството на анти-
пирени и пластмаси се срещат все по-често в храна-
та и заобикалящата среда. Ендокринни разрушители 
като БПА (Бисфенол А), забранени в някои бебешки 
бутилки, и триклозан, който се намира в пастата за 
зъби „Тотал” на „Колгейт” и в много препарати за 
миене на съдове, са свързани с множество шокиращи 
симптоми като генитални деформации у дивите 
животни и безплодие, нисък брой на сперматозоидите 
и вероятност за ранен пубертет и диабет у хората. 
Но те също така могат да бъдат свързани и със зат-
лъстяването. 

Още през 2003 г. журналът Toxicological Sciences 
разглежда някои от въздействията, които ендокрин-

5 ШОКИРАЩИ ПРИЧИНИ АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ПЪЛНЕЯТ

ФМ НОВИНИ 
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ните разрушители имат върху развитието на зароди-
ша, и които по всяка вероятност оказват влияние 
върху затлъстяването в зряла възраст. „Има предпо-
ложения, че затлъстяването е още един от странич-
ните ефекти на излагането на ендокринорушителни 
химикали (EDCs) по време на жизненоважните фази на 
развитие”, добавя статия в Международния журнал по 
андрология (International Journal of Andrology). Бременни 
жени с високи нива на ендокринния разрушител PFOA 
(перфлуорооктанова киселина, използвана в производ-
ството на тефлон и гортекс) в телата си е три пъти 
по-вероятно да родят дъщери, които ще са с наднор-
мено тегло, пише Николас Кристоф в „Ню Йорк Таймс”. 

4. Заместителите на захарта. Изкуствените 
подсладители се реклмират като начин за 

намаляване на калориите и теглото. Но нови изслед-
вания показват, че те може би имат обратния ефект. 
Когато учени от Центъра за здравни науки в 
Университета в Тексас (University of Texas Health 
Science Center) изследвали 474 души, пиещи по две или 
повече безалкохолни напитки с изкуствени подслади-
тели, открили, че тези хора качват пет пъти повече 
тегло от хората, които не пият такива напитки.

Съществуват три причини, поради които изкуст-
вените подсладители може да причиняват повече 
вреда, отколкото полза. Първата е, че някои от под-
сладителите – като ацесулфам-калий и аспартам – 
може да забавят метаболизма, предполагат учените. 
Втората е, че изкуствените подсладители отделят 
„поведението, свързано с набавяне на храна” от „награ-
дата” на истинските подсладители и така може да 
доведат до развитие на зависимост към сладкото – 
понеже наградата остава недостижима. Така те бук-
вално „дресират” хората да искат сладко. Последната 
причина е, че наличието на изкуствени подсладители в 
един продукт не означава непременно, че вътре няма 
да има и естествена захар. Някои производители 
използват и двете едновременно. Марион Нестле, 
преподавател по обществено хране и здравеопазване 
в Нюйоркския университет и водещ експерт заявява, 
че не е виждала убедителни доказателства, че изкуст-
вените подсладители помагат на хората да отслаб-
ват. Един вид изкуствен подсладител, „Спленда”, е 

подобен на ендокринорушителните пестициди. 

5. Маркетингът на индустрията и властите. 
Повечето хора в САЩ са наясно с наличието на 

агресивен маркетинг на „боклучавата” (бърза) храна и 
всички – от „Дисниленд” до Първата дама Мишел 
Обама – са говорили по тази тема. В изследване, пуб-
ликувано в журнала „Педиатрика” (Pediatrics), деца опи-
тали идентични крекери и закуски с желе, някои от 
които имали анимационни герои на опаковки. Децата 
предпочели вкуса на закуските с популярните анимаци-
онни герои. Учени, които изследвали 500 000 ученици 
от средния и горния курс в Калифорния, очаквано 
открили, че тези от учениците, чиито училища се 
намират в близост до ресторанти за бързо хранене, 
са с по-голямо тегло. 

Въпреки това, според автора на статията, индус-
трията за бързо хранене не е единственият виновник 
за затлъстяването у американците. Министерството 
на земеделието на САЩ, макар че предупреждава 
потребителите за храни с високо съдържание на маз-
нини и потенциал да причинят затлъстяване, всъщ-
ност „играе и от другата страна на улицата”, като е 
свързано с група, която иска да накара хората да удво-
ят консумацията на кашкавал и сирене, за да подоб-
рят продажбите на млечни продукти. Групата, нарече-
на „Деъри мениджмънт” (Dairy Management), маркетин-
гово създание на американското земеделско министер-
ство с 162 служители, според „Ню Йорк Таймс” е 
„помогнала” на вериги за бързо хранане като „Пица 
Хът”, „Тако Бел”, „Бъргър Кинг”, „Уендис” и „Доминос” да 
добавят допълнителни количества кашкавал към меню-
тата си. „Ако на всяка пица сложим само по още една 
унция (около 28 гр. – б.р.), ще продаваме още 114 000 
тона кашкавал на година”, е цитиран да казва директо-
рът на „Деъри мениджмънт”. Въпреки че групата се 
финансира предимно от фермерите, през последната 
година тя е получила и 5.3 млн. щ.д. от Министерството 
на земеделието на САЩ за рекламна кампания в чужби-
на. Това е почти равна сума на бюджета на Центъра за 
хранителна политика и промоция (Center for Nutrition 
Policy and Promotion) към същото министерство, който 
е 6.5 млн. щ.д. - институцията, предупреждаваща за 
вредите от мазни храни като кашкавала. 

БЪЛГАРИЯ СОЧЕНА ЗА ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК 
НА НЕЛЕГАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ В УНГАРИЯ   

България е сред европейските 
страни, които са основени източ-
ници на нелегални медикаменти в 
Унгария, според унгарското прави-
телство. 

През 2013 г. унгарският „Нацио-
нален институт за качество и 
организационно развитие в здра-
веопазването и медицината” е 

получил над 300 оплаквания от про-
изводители и потребители относ-
но подозрения за нелегални или 
фалшиви лекарствени продукти, 
съобщава унгарския вестник „Мад-
жар Немзет” (Magyar Nemzet), 
цитиран от PMR. Публикацията 
отбелязва, че повечето от фалши-
вите лекарства са дошли от стра-

ни в Азия, докато нелегалните 
медикаменти идват преимущест-
вено от Сърбия, България и Украй-
на. Сред въпросните нелегални 
медикаменти, на които България 
се смята за източник, са главно 
анаболни стероиди, средства за 
засилване на потентността и хор-
монални препарати. ФМ 

ФМ 
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ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИКЛОФЕНАК
Диклофенак е нестероидно протововъзпалително средство (НСПВС), 
принадлежащо към групата на дериватите на фенилоцетната кисели-
на (acidum 2-{(2,6-dichlorphenyl) amino}phenylaceticum). Фармаколо-
гичните му ефекти са свързани с обратимото му потискащо дейст-
вие върху циклооксигеназата, COX-1 и особено COX-2, които играят 
съществена роля в процесите на възпаление, болка и хипертермия. 
Приложен локално, диклофенак оказва директно противовъзпалително 
и болкоуспокояващо действие върху възпалените тъкани.[1,2]

Метаболизъм на арахидоновата киселина – действието на диклофенак 
чрез блокиране на циклооксигеназа (COX), което от своя страна 
инхибира синтеза на простагландини от арахидонова киселина.[3]

адаптирано по J.-L. Ziltener et al.2010

ФЕЛОРАН® - движение без болка

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС 

• Диклофенак се прилага успешно под 
формата на гел самостоятелно или 
в съчетание с други аналгетични и 
противовъзпалителни средства 
като симптоматично средство за 
овладяване на болката и възпаление-
то при ревматични, ортопедични и 
други заболявания.[4]

• Диклофенак под формата на гел 
повишава комплайънса на болните и 
дава възможност да бъде ползван в 
съчетание с физиотерапевтични 
процедури предимно при мускулоске-
летни и ставни болести.[6,8]

• Диклофенак е подобен по ефектив-
ност на ибупрофен, но се понася 
по-добре от пациентите. 

 Диклофенак приложен локално под 
формата на гел четири пъти дневно 
за продължителен период е с еднак-
ва ефективност, по отношение на 
намаляване интензитета на болка-
та в покой и при движение, повлиява-
не на сутрешната скованост и по-
добряване качеството на живот, 
сравнен с перорално приложен ибуп-
рофен 400 mg три пъти дневно. 
Диклофенак се понася по-добре от 
гледна точка на прекъсване на лече-
нието, поради нежелани събития (3% 
в групата с диклофенак гел срещу 
10,3% в групата на ибупрофен).[6]

• Диклофенак е ефективен при остра 
и хронична болка, причинена от 
травми на меките тъкани.

 Метаанализ, проведен при повече от 
10 000 пациенти с болка, дължаща се 
на остри и хронични състояния 
(травми с различен произход, включи-
телно и спортни, ревматизъм и 
остеоартрит), включващ локално 
приложение на диклофенак в сравне-
ние с плацебо, показва значително 
по-висока терапевтична ефектив-
ност на диклофенак над плацебо. 
Както е посочено в анализа, НСПВС 
са по-ефективни в сравнение с плаце-
бо при остри наранявания и при хро-
нични състояния на възпалително-
дегенеративни заболявания.[5]

Намаляване на болката при лечение с диклофенак гел (приложен 4 пъти 
дневно), сравнен с пероралeн ибупрофен 400 mg (приложен три пъти 
дневно).

Фосфолипаза А2  Левкотриени

 диклофенак   
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диклофенак 

COX-2

И
нт

ен
зи

вн
ос

т
 н

а 
бо

лк
ат

а 
(B

A
C

* 
см

)

Продължителност на лечението (дни)
BAC* - Визуално-аналогова скала

диклофенак гел
ибупрофен 400 mg

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3
1  2   3   4   5   6  7   8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



11

• Ниската системна бионаличност на диклофенак при локално 
приложение позволява избягването на системни ефекти.[1,2,3] 
Продължителността на лечението при остри наранявания е 1 
седмица, а при хронични състояния - до 3 седмици.[7]

ФЕЛОРАН® ФОРТЕ 5% ГЕЛ
Сигнификантен ефект при възпаление[9]

Новият лекарствен продукт на Софарма е Фелоран® Форте 5% гел. 
В 1 g Фелоран® Форте 5% гел се съдържа активно вещество 

диклофенак натрий (diclofenaс sodium) 50 mg.[2]
Фелоран® Форте 5% гел притежава изразен противовъзпалите-

лен и аналгетичен ефект.[7] След втриване гелът прониква лесно в 
кожата и подкожните тъкани, като намалява възпалението, болка-
та и отока при движение и покой. Показан е за локално симптома-
тично лечение на възпалителни и дегенеративни заболявания и 
травми на мускулно скелетния апарат, травми на меките тъкани:

Травми на меките тъкани: травми на сухожилията, 
лигаментите, мускулите и ставите, дължащи се 
на навяхвания, изкълчвания, разтежения;

Локализирани форми на извънставен ревматизъм: 
тендинити (например тенис лакът), бурсити, 
синдром рамо-ръка и периартропатия;

Дозировка и начин на приложение: въз-
растни и юноши над 14 години - гелът се 
нанася локално върху кожата на засегна-
тия участък 2 пъти дневно (за предпо-
читане сутрин и вечер) и внимателно 
се втрива, докато се резорбира. 
Необходимото количество гел зависи 
от размера на засегнатото място. 
Например 1 g гел (около 6 cm) е доста-
тъчно за лечение на площ около 400 cm2.

Локализирани форми на дегенеративни ставни заболявания, например 
остеоартрит на периферните стави и гръбначния стълб.
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ФЕЛОРАН® 1% ГЕЛ        
Доказано ефективен при болка[5]

Фелоран® 1% гел е добре познат на българския пазар и в чужбина от 
1987 г, като ефективно лекарствено средство, съдържащо диклофе-
нак, за лечение на травми на меките тъкани, възпалителни и дегене-
ративни заболявания на опорно-двигателния апарат.[1]

В 1 g Фелоран® 1% гел се съдържа активно вещество диклофенак 
натрий (diclofenaс sodium) 10 mg.[1]

Фелоран® 1% гел се препоръчва особено за локално лечение на 
болка, възпаление и оток при травми на меките тъкани: травми на 
сухожилията, лигаментите, мускулите и ставите, дължащи се на 
навяхвания, изкълчвания, разтежения, натъртвания и болки в гърба 
(спортни травми).

Дозировка и начин на приложение: възрастни и юноши над 14 
години - гелът се нанася локално върху кожата на засегнатия участък 
3 или 4 пъти дневно и внимателно се втрива, докато се резорбира. 
Необходимото количество гел зависи от размера на засегнатото 
място. Например 2 g гел (около 6 cm) са достатъчни за лечение на 
площ около 400 cm2.

Фелоран® Форте 5% гел и Фелоран® 1% гел са подходящи за прило-
жение при провеждане на йонофореза. Тази форма на електротерапия 
засилва проникването през кожата. Гелът се нанася при отрицателен 
полюс (катод).[8]

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Свръхчувствителност към актив-

ното вещество диклофенак или към 
някое от помощните вещества.

• При пациенти, при които пристъпи-
те на астма, уртикария или остър 
ринит се провокират от ацетилса-
лицилова киселина или други несте-
роидни противовъзпалителни сред-
ства.

• По време на третия триместър на 
бременността.

• Деца и юноши на възраст под 14 
години.

Да се нанася върху здрава и 
интактна кожа!
Да не влиза в контакт с очите и 
лигавиците!

РЕФЕРЕНЦИИ:
1. КХП Фелоран 1% гел от 07.2013 2. КХП Фелоран форте 5% гел от 07.2013 3. J.-L. Ziltener et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for athletes: An update Annals of 

Physical and Rehabilitation Medicine 53 (2010) 278–288 4. Коларов, Зл. Ревматична болка – „МЛН“- ООД, 2003 5. Lin, J., W. Zhang, A. Jones and M. Doherty. Efficacy of 

topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2004; 324-329; 30 6. Zacher J, Burger KJ, 

FaЁrber L, et al. Topical diclofenac Emulgel versus oral ibuprofen in the treatment of active osteoarthritis of the finger joints (Heberden’s and/or Bouchard’s nodes): double-blind, 

controlled, randomized study [in German]. Aktuel Rheumatol 2001; 26 (1): 7-14 7. Moore RA, Tramer MR, Carroll D. Quantitative systematic review of topically applied NSAIDs. 

BMJ 1998; 316:333–8. 8. Khan A, et al. Iontophoretic drug delivery: History and applications. J App Pharm Sci.01 (03); 2011:11-24 available online at: www.jansonline.com 

9. Takaaki K, Tsukasa S. Comparison of the efficacy and skin permeability of topical NSAID preparations used in Europe. European Journal of  Pharmaceutical Sciences. 2012; 

890-895 – 47

През втората половина на месец oктомври 2014 
(17–19.10.2014 г.) в Плевен ще се проведе VІІ Национален 
конгрес по фармакология, организиран от Българско 
дружество по фармакология и Медицински Универси-
тет в Плевен.

VІ Национален конгрес по фармакология беше про-
веден с мото „Фармакологията – от експеримента 
към клиниката”, което даде възможност за успешно 
показване на участието на фармакологичните прак-
тики в редица медицински специалности. Ще запазим 
тази насока и в предстоящия VІІ Национален конгрес 
по фармакология.

VІІ Национален конгрес по фармакология се посве-
щава на 145-годишнина от създаването на Българската 
Академия на Науките и 40-годишнина от откриването 
на Медицински Университет в Плевен. Научният форум 

ще се проведе под патронажа на Председателя на 
Българската Академия на Науките Стефан Воденича-
ров и кмета на гр. Плевен Димитър Стойков.

На Конгреса ще бъдат представени и обсъдени 
данни в едни от най-съществените в медицински и 
социален аспект области на съвременната фармако-
логия и фармакотерапия. С удоволствие Ви призовава-
ме да вземете участие и да представите данни от 
Ваши експериментални и клинични проучвания.

За регистрация и допълнителна информация, моля 
да се свържете с oфициалния агент на събитието:

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД
тел.: 02/892 08 08, мобилен: 0888 90 31 92
Мирела Димитрова
е-mail: mdimitrova@cic.bg
www.cic.bg

VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
17–19 okтомври 2014 / МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ФМ 

ФМ 
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АГРЕСИЯТА, БЕДНОСТТА И ХРАНЕНЕТО 
крадци на здравето и живота 

част I
Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ  

През последните няколко години в световния научен 
обмен се натрупа значителен обем информация, обек-
тивно доказваща, че първоначалните етапи на поява-
та и развитието на значителна част от увреждания-
та на физическото и менталното здраве са свързани 
с развитието на човешкия организъм по време на 
вътреутробния му живот, както и през периодите на 
неговото детство и юношество. Осигуряването на 
оптимални условия за развитието на всеки човек през 
тези периоди и усилията за постигане на глобално 
ограничаване на рисковете за здравето на бременни-
те, децата и юношите се определят като приори-
тетни цели.[1,2] Особено внимание и загриженост се 
отделя на менталното здраве на бременните, деца-
та и юношите, с което са свързани редица психични и 
социални неблагополучия в по-нататъшния живот. В 
глобален план от 10 до 20% от децата и юношите 
страдат от различни ментални проблеми, водещи до 
последващи рискове за дългосрочни и здравни раз-
стройства.[3]

АГРЕСИЯТА, в нейните различни аспекти и форми, 
както и резултатите от въздействието є заемат 
значително място в обема и тежестта на проблеми-
те на менталното здраве на децата, юношите и 
възрастните. Като агресивно поведение може да 
бъде определено всяко поведение, kоето води до нара-
няване на друго живо същество – човек, животно или 
себе си, причинявайки болка и страдание, а също и 
когато тези прояви са насочени към повреждане или 
унищожаване на вещи, предмети или околната среда. 
Обикновено срещаните прояви на агресивното пове-
дение се характеризират основно с неговите физиче-
ски и словесни форми, които са непреднамерени, 
неконтролирани и имат най-често случаен и еднокра-
тен характер. Въпреки причиняването на болка, стра-
дание и повреди, те обикновено са без съществени 
продължителни последици за жертвата, поради едно-
кратния инцидентен характер на агресивното пове-
дение.

ТОРМОЗ И ПРОЯВИ НА ТОРМОЗА
Съществено различни са проявите на тормоз и после-
диците от тях. Тормозът е отделен, специфичен вид 
деструктивно агресивно поведение, което е сравни-
телно често срещано сред децата, юношите и въз-
растните. Тормозът, най-общо, се характеризира със 
следните особености:
- насоченост към живо същество;
- налице е отчетлива злонамереност и целенасоче-

ност за нараняване на жертвата, като є се причи-
няват физически и душевни болки, страдания и 
социална изолация;

- липсват случайността и инцидентността, напро-
тив, налице е многократна повторяемост на раз-
личните форми на тормоза спрямо един и същ 
субект;

- тормозът се реализира от позицията на силата и 
доминацията, като осъществяването му може да 
бъде лично и насаме с жертвата или с подкрепата 
на група и в присъствието на наблюдатели;

- липса на чувство за вина за проявите на тормоза, 
поради убедеността, че жертвата ги заслужава, 
като тази мотивация се засилва от липсата на 
отпор и съпротива от страна на жертвата и от 
подкрепата на групата.[4,6,7]

Основните форми на поведението, свързано с проя-
вите на тормоз, могат да бъдат обособени както 
следва:
- физически прояви на тормоз, които са сходни с 

тези при тривиалното агресивно поведение;
- словесни прояви на тормоз – една част от тези 

прояви са аналогични с тези при агресията, но се 
включват и допълнителни такива, като например: 
заплахи, подмятания, даване на обидни прякори, 
заплашителни погледи, придружени от злобни забе-
лежки, унизителни коментари и омаловажаване на 
личността на жертвата, подигравки с външния 
вид, интелектуалните и физическите способнос-ти 
и постижения, сексуални намеци, изнудване и др.;

Δ
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- индиректни (социални) прояви на тормоз – игнори-
ране и изключване на жертвата от участие в раз-
лични дейности, разпространяване на клюки и 
злобни слухове, набедяване, натиск върху другите 
за изолиране и др. Освен тези традиционни прояви 
за социална изолация на жертвата, през последни-
те няколко години стремително нарастват проя-
вите на т.нар. кибер (виртуален) тормоз, за който 
се използват интернет, различни социални мрежи 
и мобилни телефони. Тази нова форма на тормоз е 
особено въздействаща за жертвата, тъй като 
разпространяването на уронващите достойн-
ството є обидни текстове, клюки и слухове, сним-
ки, коментари за личността става достояние на 
много по-широка аудитория, като нерядко провоки-
ра включването на други мъчители.[4,5,6]

УЧАСТНИЦИ В ТОРМОЗА – 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Въвлечените в проявите на тормоза деца, юноши и 
възръстни участват с различни роли, като изпълня-
ват най-общо следните ситуационни функции:
- мъчител (насилник);
- жертва на тормоза;
- жертва – мъчител, която е сравнително често 

срещана роля, когато жертвата на тормоз се пре-
връща в мъчител на друга по-слаба и уязвима от 
него жертва;

- лице или най-често група, които активно или пасив-
но подкрепят мъчителя;

- свидетели на тормоза, които могат да включват 
активни защитници на жертвата и пасивни стра-
нични наблюдатели.[6,9]

Различни фактори определят и повлияват както раз-
личните роли, така и динамиката на тяхната промяна, 
а също и на промените във формите на проявите на 
тормоза. Така например децата в по-ранна възраст 
упражняват тормоза по-често самостоятелно, но с 
нарастването на възрастта се предпочита повече 
тормозът с подкрепата на група, по-малките деца 
мъчители, с напредването на възрастта, са в пови-
шен риск да станат жертви или жертви-мъчители. 
Децата с по-нисък социално-икономически статус и 
от разпаднали се семейства, както и в зависимост 
от психо-емоционалната и физическата си кондиция, 
участват в проявите на тормоза като насилници, 
жертви или жертви-мъчители, които роли се запазват 
с възрастта. Момчетата се проявяват като мъчите-
ли 2 пъти повече в сравнение с момичетата, като 
използват всичките форми на тормоз, но с доминира-
не на физически и словесен тормоз. Момчетата са 
значително по-агресивни мъчители при кибер тормо-
за. Момичетата предпочитат повече използването 
на словесни и индиректни форми на тормоза, но не 
изключват и физически прояви. Участието в тормоза 
на момчетата и момичетата в ролята им на жертви 
е относително еднакво, но при кибер проявите, моми-

четата са по-често жертви. С напредването на въз-
растта доминиращи форми на тормоз стават инди-
ректните и словесните прояви, които продължават 
да бъдат използвани от насилниците и в младежка, и в 
зряла възраст.[5,6,7]

Най-общо отделните участници в проявите на тормо-
за могат да бъдат охарактеризирани както следва:
- мъчителите обикновено са с добра физическа кон-

диция, нерядко с добро ниво на интелигентност, но 
с неустойчиви обучителни резултати, обичат да 
ходят на училище, но и често бягат от часовете, 
с ниска търпимост към дразнители и други обикно-
вени проблеми, с непредсказуемо, дръзко и проти-
вопоставящо се поведение и незачитане на авто-
ритети, както и с проблеми със социалната адап-
тация, с нарушения в съня и епизоди на тревож-
ност и депресии, може да произхождат от матери-
ално осигурени семейства с добри социално-
обществени позиции на родителите, както и от 
семейства с нисък социално-икономически статус 
и от разпаднали се такива, но и в двата случая 
израстнали без достатъчно топлина, разбиране и 
емоционален комфорт и често свидетели на раз-
лични прояви на агресия от страна на родителите 
и др.;

- жертвите най-често са физически по-слаби, не-
сръчни, тромави, с наднормено тегло, което ги 
прави жертви при момичетата, а при момчетата 
– жертви или мъчители, поради по-голямата си 
телесна маса, страдащи от хронични заболявания 
или с различни физически увреждания, реагиращи с 
криене и бягство, затворени, свити, с прояви на 
беззащитност, с ниско самочувствие, емоционално 
нестабилни, със затруднения в обучителните про-
цеси, с нарушения на съня, разсеяност, с чести 
епизоди на тревожност и депресии, обикновено 
произхождат от семейства с нисък социално-иконо-
мически статус, разпаднали се семейства, безра-
ботни родители, наличие на хранителна несигур-
ност и проблеми във физическото и емоционалното 
обгрижване, зле прикрито чувство за срам от физи-
ческото си състояние и умения, от външния си вид 
и от представянето и постиженията си и др.;

- жертвите-мъчители могат да притежават пове-
чето от отличителните характерни особености 
на жертвите, като освен тях проявяват повишена 
раздразнителност и импулсивност, затруднени 
социална адаптация и справяне с проблеми, прояви 
на нетърпеливост и невнимание, нетрайни прия-
телски взаимоотношения и безотговорност, пси-
хична нестабилност в резултат от тормоза спря-
мо него, също най-често произхождат от бедни и с 
нисък социален и образователен статус семей-
ства или от разпаднали се семейства. Тази група 
участници в тормоза е най-уязвимата по отноше-
ние на негативните здравни и криминални резулта-
ти, тъй като поради поведението си много труд-
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но може да разчитат на подкрепа и защита от 
свидетелите на тормоза спрямо тях, а от друга 
страна, провокирани от него и водени от импул-
сивността и ниския си праг на дразнимост, трудно 
могат да контролират проявите и нивото на агре-
сията си спрямо тормозените от тях жертви.[5,6, 
7,12,22]

Четвъртата група, с пряко или косвено участие в про-
явите на тормоза, е тази на наблюдателите. Тя се 
характеризира с отчетлива хетерогенност на съста-
ва си, както и на поведението и неговата мотивация. 
Обикновено наблюдателите на тормоза са с относи-
телно по-нисък риск на уязвимост, но оценявайки опас-
ността да се превърнат в жертви на тормоза една 
част от тях подкрепят мъчителя, а друга част оста-
ват пасивни свидетели на тормоза. Може да същест-
вува и трета неголяма група от свидетелите, които 
най-често са дружелюбно настроени към жертвите и 
с негативно отношение към поведението на мъчите-
лите. Тази група защитава жертвите, но далеч не във 
всички ситуации на тормоз, в които те могат да 
попаднат. Присъствието като наблюдатели на проя-
вите на тормоз обикновено поражда в тях чувство на 
безпомощност, на вина, че не са помогнали, влошаване 
на резултатите от обучението или работата, дис-
трес и др. Базирайки се върху това, едни от съвремен-
ните подходи за ограничаване на тормоза са ориенти-
рани към използване на потенциала на групата на на-
блюдателите за организирано противодействие.[9, 10]

Проявите на тормоз започват в ранната училищна 
възраст на децата и продължават през юношество-
то, младежката и в зрялата възраст, като с нарас-
тването на възрастта доминиращите форми на 
тормоза стават словесните и индиректните такива. 
Особено пагубно за физическото и менталното здра-
ве, както и за личностното и социално-икономическо-
то развитие и реализацията на жертвите на тормо-
за в младежка зряла възраст, оказва въздействието 
на преживяните епизоди на тормоз в детската и юно-
шеска възраст.[6,12] В младежка и зряла възраст тор-
мозът се осъществява на различни места – в офиси, 
университети, армията, затворите, лечебните заве-
дения и др. Съществено внимание изискват проявите 
на тормоз от преподавателите към децата и студен-
тите, както и често разпространените сред меди-
цинските специалисти различни форми на тормоз.
[8,11] Освен за жертвите, проявите на тормоз оказ-
ват негативно въздействие и върху реализацията и 
живота на мъчителите – т.напр. упражняването на 
тормоз на 14-годишна възраст води до повдигане на 
обвинения за проявено насилие в периода 15–20-годиш-
на възраст, проблеми с намирането и задържането на 
работа в началото на периода 18–20-годишна въз-
раст, повишен риск и проблеми с употребата на алко-
хол, наркотични и психотропни вещества в периода 
27–32 г. и неуспешен и провален живот на 48–50-годиш-

на възраст – самотни, разведени или с проблемни 
семейства, неустойчива кариера и честа безработи-
ца, нисък социално-икономически статус и повишен 
риск от бедност, изключване и попадане в затвора и 
др.[13]

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОРМОЗА
Проявите на тормоз повлияват негативно и въз-
действат деструктивно върху здравето и живота на 
всички групи от участници в него – мъчители, жерт-
ви, жертви-мъчители и наблюдатели през периодите 
на детството, юношеството, младежката и зрялата 
възраст.[10,12]

При децата и юношите жертви на тормоз и жертви-
насилници се проявяват широк спектър от физически, 
психоемоционални и поведенчески оплаквания и раз-
стройства като например – отпадналост и лесна 
уморяемост, понижена физическа активност, главобо-
лие, коремни болки и синдром на раздразненото дебело 
черво, болки в гърба и врата, замаяност, гадене, липса 
на апетит, влошено хранене, хранителни разстрой-
ства – анорексия и булимия, влошен сън и нощно напи-
каване, гризане на ноктите и поява на тикове и заек-
ване, поява на страх от шумове, допир и от тъмнина-
та, повишена раздразнителност и грубо реагиране на 
забележки, занемаряване на грижите за себе си и на 
подготовката си за училище, закъсняване и неходене 
на училище, както и отсъствие по определени предме-
ти, засилени усещания за потиснатост и нещастие, 
породени от ниската самооценка и чувството за 
незначителност и отхвърленост. Продължителният и 
интензивен тормоз води до развитие на депресивни 
състояния и поява на нагласи и намерения за самоубий-
ство, като рискът за това е относително по-изразен 
при жертвите-мъчители.[12,14,17,18] Последствията 
от тормоза при младежите, които са били жертви 
или жертви-мъчители най-често се проявяват с пони-
жено самочувствие, избягване на социални контакти 
и затруднено общуване, склонност към самоизолация, 
развитие на агорафобия, пристъпи на паника, затруд-
нения при създаването на семейство и общуването в 
него, лошо справяне с образованието и работата си и 
чести епизоди на безработица, икономическа и храни-
телна несигурност, развитие на повишена тревож-
ност и на депресии, склонност към употреба на нарко-
тици и злоупотреба с алкохол, поява на нагласи, а при 
мъжете и повишени намерения за самоубийство.[15, 
18] Тези последствия имат дългосрочен характер и с 
напредването на възрастта се задълбочават и допъл-
ват с още други негативни такива.

Упражняването на тормоз в училищна възраст повлия-
ва негативно и мъчителите, като последиците основ-
но произтичат от антисоциалното им поведение, 
водещо до широк спектър от въздействия, които с 
напредването на възрастта се разширяват по вид 
тежест и често водят до влошаване на здравето и 

Δ



16

до сериозни и съдбоносни житейски провали. Освен с 
извършване на тормоз, поведението на мъчителите 
се свързва с високорискови и противозаконни наруше-
ния и прояви като напр. участия в сбивания и побои, 
кражби, чести проблеми с полицията, злоупотреби с 
наркотици и алкохол, извършване на престъпления и 
др. Насилниците изпитват затруднения в общуване-
то с близките си и с интимните си партньори. Често 
общуването е белязано от насилие, което прави се-
мейния им статус нестабилен. Те са склонни към съз-
даване на приятелства, но трудно намират и задър-
жат приятели. Поради проблемите със социалната си 
адаптация често сменят работата си и тъй като 
голяма част от тях нямат завършено образование, с 
нарастването на възрастта, започват да срещат 
затруднения с намирането и задържането на работа, 
което ги поставя в повишен риск от бедност. Мъчи-
телите обикновено нямат сериозни проблеми със 
здравето си, като по-често рисковете са свързани с 
предаваните по полов път заразни заболявания, над-
нормено тегло и затлъстяване, развитие на тревож-
ност и депресии.[12,15,16] Участието на жертвите-
мъчители в тормоза през детско-юношеската въз-
раст провокира появата, в последващия им живот, на 
последици аналогични с тези на мъчителите, като в 
някои от случаите те са значително по-изразени. 
Характерно за жертвите-мъчители е, че те обикнове-
но са със значително по-утежнен здравен статус през 
периодите на младежката и зрялата си възраст в 
сравнение с този на мъчителите. Така например рис-
кът при тях е по-висок от предавани по полов път 
заразни заболявания и значително по-висок от разви-
тие на депресии и тревожност, на сериозно уврежда-
щи здравето заболявания, както и по-бавното и 
затруднено протичане на оздровителните процеси. 
Като цяло жертвите-мъчители са значително по-
неблагоприятно повлиявани от последиците на проя-
вите на тормоза, което изисква и диференциран под-
ход към тях по отношение на превенцията и трети-
рането им.[12]

Познаването и вярната оценка на конкретните причи-
ни за проявите на тормоза, както и предприемането 
на адекватни мерки за тяхната превенция, а също и на 
своевременни действия за помощ и подкрепа за спра-
вянето с проблема при отделните групи участници в 
тормоза още в детска и юношеска възраст имат 
важно значение. Съществува установен риск при съз-
даването на семейства, негативното поведение на 
родителите да се пренесе и върху децата им и с реал-
на вероятност те да преповторят ролите на роди-
телите си в проявите на тормоза, като по този 
начин се формира един порочен кръг.[19] От изложено-
то по-горе става ясно, че и трите основни групи 
участници в проявите на тормоза страдат от реди-
ца общи за тях последици в последващия им живот, 
което предполага и въздействието на някои общи 
причини за тормоза.[7,12,22] 

Четвъртата група участници в проявите на тормоза, 
а именно тази на различните категории наблюдатели 
също бива, в различна степен, засегната. Сравнително 
често срещаната последица от присъствието и 
наблюдаването на тормоз е развитието на депресии.
[20]

НЯКОИ ПРИЧИНИ ЗА ПРОЯВИТЕ НА 
ТОРМОЗА
Освен добре установените и проучени причини свърза-
ни с проявите на тормоз, като напр. ролята на пола и 
възрастта, на поведенческите нагласи и социалната 
компетентност, самооценката и възприемането на 
околните, образователните постижения, влиянието 
на семейството и отношенията в него, все по-значи-
мо място намират и редица други конститутивни 
фактори, касаещи проявите на тормоза.[21,22]

Макар и все още дискусионен, генетичният фактор 
започва да заема подобаващо място в генезиса на 
поведенческите реакции свързани с тормоза. Така 
например наличието на полиморфизъм при серотонин 
транспортния ген 5-HTTLPR негативно повлиява про-
тичането на процесите свързани с емоционално-пове-
денческите реакции при жертвите на тормоза и поя-
вата на тревожност и депресии, като последици от 
тях.[12] Сред другите фактори, причиняващи появата 
и развитието на негативни поведенчески реакции в 
отделния индивид и способстващи участието му под 
различни роли в проявите на тормоза, могат да бъдат 
посочени тютюнопушенето през бременността, бре-
менност през юношеските години, стрес, депресия и 
излагане на въздействието на олово през бремен-
ността, хипоксия и травмиране на главата при ражда-
нето, преждевременно раждане на детето с ниско или 
много ниско рождено тегло, влошено и недоимъчно 
пренатално и постнатално хранене на детето, както 
и през последващите детство и юношество и др.[23] 
Децата родени с много ниско рождено тегло, и по-чес-
то момчетата, са в повишен риск от ролята на 
жертви на тормоз през юношеството си, като резул-
тат от по-ограничените си функционални физически 
възможности и способности за избягване на рискови 
ситуации, както и от по-ниския коефициент на инте-
лигентност при някои деца, повишената тревожност 
и затруднения за създаване на приятелства.[24] Други 
причини за попадане в ролята на жертви на тормоз 
при децата в училищна възраст могат да бъдат също 
така изпитването на затруднения при обучението, 
наличие на хронични заболявания, както и на физичес-
ки, двигателни или психо-емоционални увреждания и 
разстройства, особено ако са съчетани с наднормено 
тегло или затлъстяване.[25]

През последните няколко години храненето се превър-
на в един водещ многопластов рисков фактор, свър-
зан с проявите на агресивното поведение и тормоза. 
Така например:
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- непоносимост към различни хранителни компонен-
ти и адитиви (оцветители, консерванти и др.);

- консумация на храни с ниска хранителна плътност, 
водеща до дефицити на витамини (особено от гру-
пата В), на микроелементи (желязо, цинк и др.), на 
есенциални мастни киселини (основно Омега-3), на 
протеини и най-вече на есенциални аминокиселини 
и др.;

- завишено потребление на храни с висок Гликемичен 
индекс – захар, глюкоза, нишестета, бяло брашно и 
храни и напитки с високо захарно съдържание, 
което заедно с пропускането на редовното хране-
не водят до епизоди на хипогликемия.

Всичко това представлява комплекс от хранителни 
рискови фактори, благоприятстващи отключването 
на проявите на антисоциално и агресивно поведение, 
вкл. и на тормоза. Същевременно сюплиментирането 
на храненето с Омега-3 ПНМК, витамини и микроеле-
менти и ограничаването на приема на захар, както и 
изключването от консумацията на храни предизвиква-
щи реакции на непоносимост, способстват за ограни-
чаване на проявите на насилие и тормоз.[26] 
Значението на храненето като ключов фактор за 
негативните поведенчески прояви, както и за тяхна-
та превенция се демонстрира още през бременност-
та. Придържането към Средиземноморския модел на 
хранене по време на бременността не води до поява 
на негативни поведенчески изблици, докато следване-
то на т.нар. “Западен модел на хранене” повишава 
риска от влошен поведенчески статус при децата.
[27] Установено е наличието на връзка между недои-
мъчното хранене по време на бременността през 
първите три години от живота на детето и развити-
ето на неврокогнитивен дефицит, който е една от 
причините за проявите на антисоциалното и агресив-
но поведение през следващите години. Недоставянето 
с храната на нужните достатъчни количества пълно-
ценни протеини, витамини, минерали – основно желя-
зо, цинк и есенциални мастни киселини – приоритетно 
Омега-3 ПНМК – Докозахексаеноева мастна киселина 
(DHA) води до прояви на хиперактивност, антисоциал-
но и агресивно поведение (вкл. участие в тормоз) на 8, 
11 и 17-годишна възраст, като един от отключващите 
фактори е индуцираният от тези дефицити понижен 
коефициент на интелигетност на хранително ощете-
ните деца.[28] Системното нарастване на производ-
ството и на агресивното предлагане, както и непре-
къснатото увеличаване на консумацията на т.нар. 
“храни боклуци” от все по-широк кръг потребители и 
приоритетно деца и юноши, буди основателни трево-
ги. Това се дължи на факта, че тези “храни боклуци” от 
една страна са бедни доставчици на нужните за раз-
витието и функционирането на организма и в част-
ност на мозъка хранителни вещества, а от друга 
страна са богати източници на синтетични оцвети-
тели, консерванти и др., на наситени и трансмастни 
киселини, на захар, нишестета и рафинирани бели 

брашна и др. Регулярното присъствие в храненето на 
децата и юношите и комплексното въздействие на 
“храните боклуци” (чипсове, снаксове, бонбони, сладки-
ши, вафли, солети, тестени закуски, бисквити, безал-
кохолни напитки със захар) води до относително уве-
личаване на риска от повишена хиперактивност и 
проблемно агресивно поведение, свързани и с прояви-
те на тормоза.[29] Повишената честота на прояви-
те на агресивни поведенчески проблеми при юноши-
те, в резултат от системната консумация на “храни 
боклуци”, водеща до ограничаване или пропускане на 
пълноценното хранене, се повлиява положително след 
изключването им от ежедневното меню и замества-
нето им с храни с добра хранителна плътност, вклю-
чително плодове и зеленчуци, както и от регулярния 
режим на хранене и най-вече задължителна закуска.[30] 
През последните няколко години интересът на изсле-
дователите се ориентира и към проучване на връзка-
та между завишената консумация на напитки с пови-
шено съдържание на захар и увеличаването на прояви-
те на агресивно поведение (вкл. и тормоз), както и на 
негативните последици от него. Въпреки натиска за 
ограничаване и спиране на използването на хидрогени-
раните растителни масла – основен източник на 
транс-мастните киселини, тяхната употреба като 
компонент на много храни, вкл. и на “храните боклуци” 
остава широко разпространена. Наред с другите 
рискове за здравето, завишената и регулярна консума-
ция на храни, съдържащи транс-мастни киселини води 
и до повишени раздразнителност и честота на проя-
вите на агресивно поведение.[32] Влошените храни-
телни практики, свързани с ниската или липсваща 
консумация на млечни и бобови храни и най-вече на 
пълнозърнести зърнени храни и продуктите приготве-
ни от тях, водят до трайно понижения прием на вита-
мините от групата В. Резултатите от проучване за 
въздействието на този дефицит върху менталното 
здраве и поведенческите реакции показват, че пони-
жената бионаличност на Вит. В6 и на фолиева киселина 
води до влошаване на вниманието – характерно за 
жертвите на тормоза, докато тази на Витамините 
В1, В2, В3, В5, В6 и фолиева киселина се свързва с прояви 
на агресивно и насилническо поведение.[33] Храненето 
се приема за един от важните елементи на мултифак-
торната етиология на нарушението на невропсихоло-
гичното развитие и квалифицирано като Синдром на 
хиперактивност с дефицит на вниманието (СХДВ). 
Както хроничните дефицити на редица минерали, 
витамини и омега-3 ПНМК (DHA) и някои други нутри-
енти през време на бременността, кърменето и дет-
ството, така и завишеният прием на храни с висок 
Гликемичен индекс и съдържащи изкуствени оцветите-
ли, консерванти и др. се определят като рискови аген-
ти, свързани с проявите на СХДВ.[34] Същевременно 
резултатите от редица проучвания показват наличи-
ето на причинна връзка между СХДВ и проявите на 
тормоз, която връзка е от съществено значение 
предвид повсеместното разпространение на нездра-

Δ



18

вословното хранене. Децата страдащи от СХДВ 
много по-често участват в проявите на тормоза и в 
трите роли – на мъчители, на жертви и на жертви-
мъчители, като се отчита известна тенденция за 
полово разпределение на ролите. Момчетата по-чес-
то са в ролята на мъчители или жертви-мъчители, 
докато момичетата обикновено са жертви. Поради 
комплексния поведенчески характер на децата и юно-
шите със СХДВ, включително и участието им в тор-
моза, те често са изолирани от съучениците си, 
което е допълнително негативно обстоятелство, 
затрудняващо преодоляването на поведенческите им 
разстройства и проблеми.[35,36]

Нездравословното хранене е взаимосвързано с още 
един фундаментален фактор, касаещ проявите на 
тормоза, ролите на участващите в него, както и на 
последиците от тормоза, а именно ниският социално-
икономически и образователен статус на индивида, на 
родителите и семейството му, на средата за живот 
и развитие. Резултатите от мащабно мултинацио-
нално проучване проведено в 35 страни от света с 
цел установяване на въздействието на бедността и 
социално-икономическото неравенство върху прояви-
те на тормоза при юношите, показват че:
- юношите от бедни семейства участват в тормо-

за и в трите роли, но приоритетно са в ролята на 
жертви, като рискът за това е значително по-
висок, ако родителите им са с по-ниско образова-
ние и социално-икономическа позиция в общество-
то;

- веднъж попаднали в ролята на жертви, то това 
може да продължи дълги години със значително 
висок риск от неблагоприятни здравни и житейски 
последици;

- в обществата с по-изразено социално-икономичес-
ко неравенство се установяват по-висока често-
та на прояви на тормоз и по-голям брой жертви на 
тормоза във всички възрастови групи, като всеки 
10% разлика в социално-икономическия статус во-
дят до 34% увеличение на честотата на тормоза;

- съществуват реални проблеми за интеграцията в 
образователната система на децата от бедните 
семейства – обикновено жертви на тормоз, което 
води след себе си лоши образователни резултати, 
нисък социално-икономически статус, несигурност 
при намиране и задържане на работа, влошени хра-
нителен и здравен статус, значително висок риск 
от бедност и социално изключване, което при съз-
даването на семейства и отглеждането на деца-
та в тях води до един порочен кръг и лоши перспек-
тиви за излизане от него.[38]

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА
Както многопластовият характер на причините за 
проявите и участието в тормоза, така и сложност-
та и тежестта на последиците от него изискват 

разностранни и комплексни подходи за превенцията и 
своевременното и устойчивото им преодоляване, 
съгласно доминиращите становища на изследовател-
ската общност.[12,21,22,23] Превенцията на тормоза 
добива решителна роля предвид фактите, че веднъж 
отключени в детска възраст, проявите на тормоза 
могат да продължат дълго време, а също и че нерядко 
тормозът се третира като липса на добро възпита-
ние и се неглижира, което води до задълбочаването 
му. За успешното постигане на целите на превенция-
та важно значение има прилагането на комплекс от 
адекватни директни и буфериращи протективни 
мерки, насочени към ограничаване на възникването на 
рисковите фактори или на влиянието на вече същест-
вуващи такива.

Съвременните протективни мерки не се изчерпват 
само с оказването на психологическа помощ и подкре-
па на участниците в тормоза и на усилия за създаване-
то в училищата на среда за ограничаване на проявите 
му, а са с приоритетна насоченост и към повишаване-
то и стабилизирането на ролята на наблюдателите 
на тормоза, на семейството, на здравословните 
начин на живот и хранене и на прекъсването на пороч-
ния кръг: необразованост – бедност – влошени физи-
ческо и ментално здраве.

Поведението на наблюдателите на тормоза се опре-
деля като един от ключовите протективни фактори 
за възпиране на проявите му. Това включва елиминира-
не на безразличието и демонстриране на нетърпи-
мост, активно противопоставяне и порицаване на 
агресивното поведение на мъчителите и категоричен 
отказ да бъдат свидетели на тормоза, както и оказва-
не на съпричастност и подкрепа на жертвите.[39]

Семейството играе изключително важна роля на 
директен и буфериращ протективен фактор за пре-
венцията на тормоза и своевременното преодоляване 
на последиците от него. Тази негова роля е функция на 
стабилността и устойчивостта му, на изграждането 
и поддържането на взаимоотношения на близост, 
топлина, разбиране, доверие и подкрепа, на положи-
телни психоемоционална среда и поведенчески пример 
на родителите, на стремеж за поддържане на добър 
образователен и адекватен социално-икономически 
статус, както и на стимулирането на здравословен 
начин на живот и хранене. Семейството следва да 
полага усилия за осигуряване на интелектуалното раз-
витие на децата си, да възпитава просоциални компе-
тентност и поведение у тях, водещи до по-добри 
възможности за общуване и създаване на близки и при-
ятелски взаимоотношения, да поражда и окуражава 
положителни нагласи и поведение към обучението и 
постигането на добри образователни резултати и др. 
Отговорност на семейството са също така и изграж-
дането на негативно отношение към вредните нави-
ци – пушене, злоупотреба с алкохол и наркотици, избяг-
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ване консумацията на “храни боклуци” и поддържането 
на контакти с лица склонни към агресия, насилие и 
тормоз, както и на упражняването на контрол за 
избягване на вредното въздействие на електронните 
медии и рисковете за тормоз в интернет. Ролята на 
семейството в превенцията на тормоза включва и 
осигуряване на условия за повишена физическа актив-
ност и здравословно хранене и за правилния избор на 
подходящи за него храни.[21,40,41]

Отговорността на обществото за осигуряване на 
подкрепа за превенцията на тормоза и на негативни-
те последици от него следва да бъде ориентирана 
към:
- окуражаване и подпомагане на семействата за 

реализиране на ролята им на протективен фактор;
- осигуряване на възможности за всички деца да 

получат подходящо образование и стимулиране на 
семействата и децата им да се възползват от 
тази възможност;

- ограничаване на тютюнопушенето, злоупотреби-
те с алкохол и наркотици, както и на предлагането 
и консумацията на “храните боклуци”;

- упражняване на натиск върху медиите с цел огра-
ничаване показването на рекламни послания на 
горните продукти, както и на агресия и насилие;

- създаване на условия за практикуване на повишена 
физическа активност;

- обезпечаване на устойчива хранителна сигурност 
и популяризиране придържането към достоверен 
модел на здравословно хранене.[38,40,41]

Ролята на храненето в превенцията на агресивното 
поведение и тормоза и на последиците от него е ори-
ентирана в две посоки. Първата от тях е свързана с 
ограничаването или елиминирането на консумацията 
на по-горе посочените храни, повлияващи негативно 
поведението свързано с тормоза, докато втората 
посока е ориентирана към стимулиране на консумаци-
ята на храни и хранителни добавки, които способ-
стват за намаляването на импулсивността, агресия-
та и стреса – напр. Омега-3 ПНМК (DHA) и редица 
витамини и минерали.[42] Придържането към Среди-
земноморския модел на хранене доказано осигурява 
пълноценното задоволяване на организма с необходи-
мите му хранителни вещества. Профилът на храни-
телната адекватност на Средиземноморската диета 
дава възможност тя да бъде утвърждавана като 
обществен хранителен план с аргументирана от тра-
дицията и съвременната наука състоятелност и пол-
зотворност за превенцията на физическото и мен-
талното здраве, включително и на поведенческите 
проблеми, свързани с проявите на тормоза.[27,43]

Постигането на устойчиво намаляване на предпос-
тавките за изпадане в бедност и социално изключва-
не на немалък брой семейства може да бъде първата 
успешна крачка за даване на шанс на децата им за 

правилното им развитие и за решително ограничава-
не на рисковете от влошено хранене, от ниска образо-
ваност и от агресивно поведение и участие в тор-
моз, които иначе са крадци на здравето, нормалния 
живот и щастието на хората.
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Наименование на латински. Melilotus officinalis L.

Семейство. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови.

Български народни наименования. Жълта комунига, 
лечебна комунига.

Народни наименования в други страни. (Р) буркун 
жe

..
лтый, донник лекарственный; (е) common melilot, 

yellow sweetclover; (d) Echter Honigklee, Echter Steinklee, 
Gelber Steinklee; (f) melilot des champs, melilot officinal.

Описание. Двегодишно тревисто растение с добре 
развит корен и силно разклонено стъбло, което може 
да стигне на височина повече от метър, но обикнове-
но е високо 50–60 см. Листата са сложни, тройни, 
последователни, със сравнително дълга дръжка. 
Отделните листчета са обратно яйцевидни или елип-
совидни, ръбът им е остро назъбен, а зъбчетата на 
върха завършват с малко осилче. Отдолу са с къси вла-
синки. Средното листче е с по-дълга дръжка. Всички 
прилистници са целокрайни, шиловидни. През юни и юли 
от пазвите на листата израстват нови тънки и 
дълги стъбълца, които скоро се превръщат в жъл-
тоцветни гроздчета. Това са гроздовидните съцве-
тия на растението, които по време на цъфтежа се 
удължават до 10–18 см. Отделните цветове са двупо-
лови, неправилни, по-дълги от 3 мм, с характерното за 
пеперудоцветни устройство, с жълти венчелистче-
та, а тичинките им са двубратствени. Към края на 
август лечебната комунига прецъфтява и опрашени-
те от насекомите цветове увяхват, а на тяхно 
място остават своеобразните бобове на растения-

та. Те са елипсовидни, дълги 3–4 мм, мрежесто 
набръчкани по повърхността, а на върха си завърш-
ват с извито носче. Всеки плод има само по едно 
семе. В края на септември плодовете вече са узрели, 
разпукват се и семенцата изпадат от тях.

Разпространение. Из влажните ливади и поляни, из 
посевите и край пътищата из цялата страна докъм 
800 м надм. в.

Употребяема част. Стръковете от жълта комунига 
– Herba Meliloti.

Време за бране. От юни до август.

Начин на бране. Отрязват се цъфналите стръкове с 
дължина 15–20 см от върха на стъблото.

Начин на сушене. Отрязаните стръкове се навър-
зват на снопчета и се сушат на проветриво и сенчес-
то място или в сушилня при температура до 35оС. 
Трябва да се изсуши сравнително бързо, тъй като 
бавното сушене намалява съдържанието на кумарин.

Рандеман. От 4.5–5 кг свежи стръкове се получава 1 
кг сухи.

Описание на готовата дрога. Изсушената дрога при-
тежава приятна миризма на кумарин – “сушено сено”, 
каквато в прясното растение не се усеща, тъй като 
в него се съдържат кумаринови гликозиди, които при 
сушенето се разпадат хидролизно и отделят кумарин. 
Вкусът на дрогата е солено-горчив.

№22 ЖЪЛТА КОМУНИГА 

100-те най-използвани билки в България

По богатство на родове и видове семейство Бобови се нарежда на трето място между 
покритосеменните растения след орхидейните и сложноцветните. Неговите 700 рода и около 
17000 вида са разпространени по сушата на цялата Земя. В растителния свят на нашата страна 
бобовите заемат челно място със своите 38 рода и приблизително 265 вида. 

В България са познати 4 вида комунига – лечебна комунига (Melilotus officinalis), бяла комунига 
(Melilotus albus), индийска комунига (Melilotus indicus) и неаполска комунига (Melilotus neapolitanus). 
Бялата комунига се разпознава лесно, поради белите и цветове. Другите три вида са жълтоцветни. 
Индийската и неаполската комунига се различават лесно от лечебната комунига, тъй като са 
по-дребни растения от нея (на височина достигат 30–40 см). Съцветията им също са по-дребни 
(дълги са до 1.5 см), а бобовете им са различни по форма и устройство от тези на лечебната 
комунига. Прилистиците на най-долните листа на индийската комунига са неясно назъбени. 
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Съхранение. На сенчесто, проветриво и сухо място.

Съдържание. Сухата дрога съдържа около 1% кумарин, 
около 0.2% мелилотин – производно на кумарина 
(3,4-дихидрокумарин) и дикумарин. Гликозидът, от раз-
падането на който се получава известно количество 
кумарин, се нарича мелилотозид, който е гликозид на 
кумаровата киселина. При хидролиза с киселини или 
ферменти мелилотозидът се разпада на глюкоза и 
кумарова киселина. Последната при въздействие с 
UV-лъчи преминава в по-малко стабилната кумаринова 
киселина, която спонтанно се превръща в кумарин. 
От семената на Melilotus albus е изолиран гликозид на 
кумариновата киселина. При ензимна или киселинна 
хидролиза той се разпада на кумаринова киселина и 
D-глюкоза. Кумариновата киселина впоследствие се 
превръща в кумарин. Кумарините, както и фураноку-
марините са производни на α-пирона. Техният главен 
представител е кумаринът, чийто основно ядро 
взима участие в строежа на всички подобни съедине-
ния. 

Вторият, съдържащ се в дрогата в по-малко количе-
ство, агликон мелилотин е лактон на орто-оксихидро-
канелената киселина. Съответният на мелилотина 
гликозид не е изолиран от дрогата. Допуска се, че 
част от получения кумарин се превръща в мелилотин.

Дрогата съдържа още троксерутин, флавоноиди, 
дъбилни вещества, смоли. 

Действие. Установено е, че кумаринът и троксе-
рутинът упражняват изразено протективно дейст-
вие по отношение на лигавицата на съдовата стена, 
уплътняват капилярите, подобряват реологичните 
свойства на кръвта (подобрява се способността за 
движение на кръвта чрез повишаване на пластич-
ността на еритроцитите) и имат антитромботич-
но действие. Благодарение на това при венозен 
застой се намалява повишеното излизане на течнос-
ти извън съдовата стена и съответно намаляват и 
свързаните с това отоци. При хронична венозна 
недостатъчност се прекъсват основните патогене-
тични процеси, благодарение на което се предотвра-
тява възпалението на стената на капилярите с пос-
ледващо прилепване към нея на левкоцити и тромбо-
цити. Спомагат за намаляване на отоците и чрез 
директно въздействие върху движението и дренира-
нето на лимфата.

Кумаринът има и изразен "почистващ съдовете 
ефект" по отношение на свободните кислородни ради-
кали, които са основен виновник за увреждане на съдо-
вата стена. Това предотвратява нейното възпаление 
и развитието на фиброза и уплътняване. Важно е да 
се изтъкне, че съдържащият се в лечебната комунига 
кумарин не повлиява кръвосъсирването и в този сми-
съл притежава различни свойства от тези на антико-

агулантите, получени на базата на 4-хидроксикумарин. 
Ето защо е възможна употребата на извлек от лечеб-
на комунига и по време на лечение с антикоагуланти. 

Комунигата успокоява централната нервна система, 
има сънотворно и болкоуспокоително действие, про-
тивовъзпалителен и спазмолитичен ефект върху глад-
ката мускулатура. Разширява кръвоносните съдове и 
намалява артериалното налягане. Доказан е регенера-
тивният ефект при оперативно премахване на част 
от черния дроб. Източник на ценни биогенни стимула-
тори. 

Приложение. Водни извлеци от жълта комунига се 
прилагат при прединфарктни и слединфарктни състо-
яния, при исхемична болест на сърцето, при болестни 
състояния, предразполагащи към тромбообразуване. 
При варикозни вени и хемороиди. Използват се за про-
филактика на тромбоемболичните усложнения при 
миома на матката. 

Melilotus officinalis L.
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Прилага се при повишена възбуда на нервната систе-
ма, при неврастения, хистерия, нервни припадъци, 
безсъние, климактерични неврози. При спазми в сто-
машно-чревния тракт, жлъчните, пикочните пътища, 
при метеоризъм и спастичен запек, при високо кръвно 
налягане, главоболие и мигрена.

Външно – под формата на компреси и промивки, при 
циреи и гнойни рани, възпалителни процеси на средно-
то ухо. 

Народната медицина препоръчва билката за увелича-
ване на млякото у кърмачки, при недостатъчна и 
болезнена менструация, при високо кръвно налягане, 
външно – под формата на запарки или лапи при отоци 
от всякакъв произход, при подагра, подкожни кръвоиз-
ливи, при оток и втвърдяване на гърдите при кърме-
щи жени, възпалени зърна на гърдите и др.

На базата на кумарина са създадени няколко препара-
та, които се прилагат в медицината като профилак-
тични и лечебни средства при тромбози. Първият и 
основен представител на групата на индиректни 
антикоагуланти и производни на 4-хидроксикумарина е 
дикумаринът (дикумарол), но поради високата му ток-
сичност е свален от употреба. След него следват 
неодикумарин (Pelentan), варфарин, аценокумарол 
(Sintrom) и др. 4-хидроксикумарините действат като 
витамин К антагонисти и потискат биосинтезата 
на факторите на съсирването. 

Начин на употреба. За вътрешна употреба се при-
готвя запарка от 2 чаени лъжици дрога и 1/2 л вряща 
вода. Оставя се да престои 2–3 часа. Пие се по една 
винена чаша 3 пъти на ден.

За външно приложение – компреси и промивки, се 
използва запарка от 2 супени лъжици дрога и 1/2 л 
вряща вода. Компресите се правят 2 пъти дневно по 
два часа, а лапите от счукана прясна дрога и поста-
вени в марля се слагат в областта на яйчниците 
вечер преди сън в продължение на 1–2 часа (при възпа-
лени яйчници и болезнена менструация). 

Отравяне. Да се има предвид, че големи дози комуни-
га могат да предизвикат сериозни токсични прояви: 
главоболие, сънливост, повръщане, чернодробни 
увреждания и тежки кръвоизливи.

При нарушение на технологията на сушене и съхране-
ние на билката може да настъпи загниване на комуни-
гата, при което се образува дикумарин, който може 
да предизвика тежки кръвоизлими. Такъв ефект се 
наблюдава и при хранене на животни с мухлясало сено. 
Това действие на дикумарина може да бъде отстране-
но чрез прилагане на големи дози витамин К. 
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