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ХОМЕОПАТИЯ 
за лятната аптечка

д-р Райна Томова*

АКТУАЛНО

Дойде моментът за дългоочакваните летни ваканции. 
Всеки се отбива в аптеката преди ваканция, най-мал-
кото, за да получи препоръка за подходящ слънцезащи-
тен крем. Често клиентите търсят съвет от своя 
фармацевт за това какви медикаменти е добре да 
вземат със себе си при пътуването.

Няма как препоръките към лятната аптечка да бъдат 
абсолютно унифицирани, защото хората не са иден-
тични и всеки има склонност към различни проблеми. 
Но има и общи тенденции, свързани със заболевае-
мостта или дискомфортните състояния, присъщи на 
лятото, което позволява даването на общи съвети. 

Тук ще дадем идея за хомеопатични съвети. Защо 
хомеопатия? Защото е приложима във всяка възраст 
(без промяна в дозировката), защото е безвредна 
(може да се приема включително от малки деца и бре-
менни жени), защото не влиза в лекарствени взаимо-
действия, няма никакви странични ефекти и не на 
последно място, защото е ефикасна и все повече хора 
я предпочитат за себе си и своите деца.

На всеки Ваш клиент, независимо от неговите особе-
ности, можете да препоръчате следните хомеопа-
тични медикаменти за лятната аптечка:

• КОКУЛИН – за профилактика и овладяване на прило-
шаване при пътуване. Приемат се по 2 таблетки З 
пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на 
пътуването. Ако въпреки това се появят оплаквания, 
можете да приематe по 2 таблетки на всеки час до 
овладяване на симптоматиката или до приключване 
на пътуването. При деца таблетките могат да се 
дават разтворени в малко вода. Ако искате да индиви-
дуализирате препоръката към своя клиент, можете 
да разпитате по-подробно за оплакванията му по 
време на пътуване и да подберете някой от следните 
медикаменти: 

• COCCULUS INDICUS 9 СН. Препоръчва се при гадене, 
повръщане и световъртеж, съпроводени от отпадна-
лост и чувство за мускулна слабост. Оплакванията се 
засилват от всяко движение, от силни миризми (особе-
но от миризма на цигари), от преумора и безсъние. 
Оплакванията намаляват, когато човек се затопли.

• TABACUM 9 CH. Подходящ е, когато освен гаденето, 
повръщането и световъртежа са налице и повишено 
слюноотделяне, пребледняване, студена пот. Оплак-
ванията се влошават от затопляне, а се подобряват 
на свеж въздух и при затваряне на очите. 

• PETROLEUM 9 CH. Подходящ е при гадене, повръща-
не, световъртеж и главоболие. Оплакванията се по-
добряват при затопляне (както при Cocculusindicus), 
при затваряне на очите (както при Tabacum) и след 
нахранване (което е характерно само за този медика-
мент).

• BORAX 9 CH. Този медикамент е особено подходящ 
при пътуване с кораб или самолет, когато симптоми-
те се провокират от движение по вертикала (нагоре-
надолу) и от навеждане напред.

Избраният медикамент (или комбинацията от меди-
каменти) се приема в следната дозировка: 5 гранули 
преди отпътуване и после по 5 гранули при всеки 
пристъп на прилошаване (ако е необходимо и на всеки 
половин-един час). За малките деца – гранулите могат 
да се разтварят в малко количество вода. 

* Авторът е специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия. 
Хомеопатичен кабинет: гр. София, тел.: 0888 148912; www.homeopatiazateb.com
Управител на Европейска школа по клинична хомеопатия /02 968 19 12; 0884 058 885; www.clinicalhomeopathy.eu
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КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕПОРЪЧА ЗА ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

• BELLADONNA 15 СН. Ще бъде от полза при темпера-
тура, възпалено гърло или слънчево изгаряне. При всич-
ки тези състояния се приемат по 5 гранули, толкова 
по-често, колкото по-изразени са симптомите (в нача-
лото и на 15 мин.) При изгаряне и при възраст над 2,5 
год., върху зачервените участъци може да се използва 
Хомеоплазмин маз, която ще доведе до бързо облекче-
ние и възстановяване на кожата. Тази маз е подходяща 
и при подсичане, охлузване, протъркване на определе-
ни участъци от кожата, но без нарушаване на нейна-
та цялост (т.е. не е за приложение върху рани).

• LEDUM PALUSTRE 9 CH – 5 гранули на ден е подходя-
ща профилактика на ухапванията от комари и бълхи, 
когато почивката е в район с повишена концентрация 
на насекоми.

• APIS MELLIFICA 30 СН – при силна кожна реакция след 
ухапвания от комари. Дава се начесто, заедно с 
Ledumpalustre (двете лекарства се редуват през 15-20 
мин. за няколко приема и после през час до облекчава-
не). Apismellifica 30 СН може да се приложи и при други 
видове алергични обриви.

• ARNICA MONTANA 9 CH е приложим при всякакви 
травми. Приема се веднага след травмата – няколко 
пъти по 5 гранули през 10 минути, след което на всеки 
час по 5 гранули в първия ден. След това за още някол-
ко дни – 4-5 пъти по 5 гранули. Приложението на този 
медикамент намалява риска от кръвонасядане и уско-
рява възстановяването на тъканите.

• ARNIGEL се прилага локално при наранявания без 
нарушена цялост на кожата и при възраст над 1 год. 
Допълва ефекта на Arnica montana.

Чести оплаквания в хода на летните почивки са раз-
стройството и повръщането. Освен с обичайните 
конвенционални медикаменти, състоянието на паци-
ентите може допълнително и по-бързо да бъде облек-
чено с помощта на някой от следните медикаменти: 

• BAPTICIA TINCTORIA 9 СН – подходящ е при чревен 
грип, свързан с разстройство, коремни болки и темпе-
ратура. 

• ARSENICUM ALBUM 9 СН – предпочита се при раз-
стройство, предизвикано от консумация на неподхо-
дяща или несигурна храна. 

• PODOPHYLLUM PELTATUM 9 CH – препоръчва се при 
диария, свързана с преяждане с пресни плодове, както 
и при диария, свързана с пробиването на зъбче. 

• NUX VOMICA 9 CH можем да препоръчаме винаги, 
когато повръщането води до облекчаване на гадене-
то.

• IPECA 9 СН е медикамент на избор, когато повръща-
нето не облекчава гаденето.

Всички гореизброени медикаменти се приемат по 5 
гранули, толкова по-често, колкото по-изразени са 
оплакванията (вкл. и на всеки 20-30 минути).

Добре е да се знае и, че страдащите от слънчева 
алергия могат успешно да профилактират и овладя-
ват обривите от първото излагане на слънце с хоме-
опатия, но за целта е необходимо да се консултират 
с квалифициран лекар-хомеопат, който да изготви 
подходящата индивидуална схема на терапия. 

ФМ 
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Агресивният контрол върху 
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ 

влошава менталното здраве

ЛЮБОПИТНО

Твърде високото кръвно налягане е убиец. Но има все 
повече доказателства, че агресивният контрол върху 
него може да причини последици като деменция.

Лекарите спорят относно ролята на високото кръвно 
налягане и деменцията от десетилетия. Някои изслед-
вания сочат, че хипертонията е свързана с влошаване 
на когнитивните способности, докато други откри-
ват, че високото кръвно налягане при възрастните 
хора всъщност е свързано с по-ниска вероятност от 
деменция. (Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Jan-
Feb, 2001; Journal of the American Geriatrics Society, Nov. 
2012).

„OTРИЦАТЕЛНИТЕ СТРАНИ НА  
НОРМАЛНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ“
Множество лекари се опитват усърдно да снижат 
систоличното налягане на пациентите си до „нормал-
ни” стойности от около 120 mm Hg. Те предписват по 
2-3 различни медикамента, за да постигнат тази цел, 
особено при по-възрастни пациенти. Но едно изследва-
не в Италия сочи, че може би е по-разумно лечението 
на кръвното налягане да бъде умерено (JAMA Internal 
Medicine, online, March 2, 2015).

172 възрастни италианци, които са участници в 
изследването, посещавали клиники за загуба на памет-
та. Две трети от тях имали деменция, а една трета 
– лека форма на когнитивни проблеми. Около 70% прие-
мали медикаменти за сваляне на кръвното. 

Денонощното следене на кръвното им налягане раз-
крило, че онези с най-ниско систолично налягане (до 120 
mm Hg) отчели по-лоши резултати на тест за когни-
тивните функции, отколкото онези с по-високо систо-
лично налягане. 

Учените заключават: „Настоящото изследване носи 
информация за по-възрастните пациенти с леки когни-
тивни нарушения и деменция, сочейки, че строгият 
контрол върху систоличното налягане може да засег-
не негативно когнитивните способности, като днев-
ни стойности от 130 до 145 mm Hg са най-подходящи-
те терапевтични цели.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО
Става ясно, че агресивното лечение на хиперто-
нията, особено при по-стари хора с леко до умерено 
повишено кръвно налягане, може да има сериозни 
последици. Друго усложнение е замаяността. 
Когато възрастен човек падне в резултат на меди-
камент за кръвно налягане, това може да доведе 
до счупване, което пък да причини инвалидност и 
смърт.

Ето защо, като цяло, се препоръчва най-щадящото 
възможно количество медикаменти. Стойностите 
120/80 вече не са цел, която трябва да се постигне 
на всяка цена. Нелекарствените подходи често 
могат да са не по-малко ефективни. 

ФМ 
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Комбинации от лекарства 
за кръвното налягане, 

които може да са смъртоносни 

Лекарствата за кръвното налягане могат да спасят 
човешки живот, предотвратявайки инфаркти и инсул-
ти. Но погрешното съчетаване на тези медикаменти 
може да има животозастрашаващи последици.

Когато лекарите предписват медикаменти за кръвно 
налягате, целта им е да намалят вероятността паци-
ент с хипертония да получи инфаркт, инсулт, уврежда-
не на бъбреците, проблеми със зрението или дори 
болестта на Алцхаймер. Но някои често предписвани 
лекарства за високо кръвно може да си взаимодейст-
ват по опасен, ако не и смъртоносен начин с други 
лекарства за хипертония. 

АНГИОТЕНЗИН РЕЦЕПТОРНИТЕ 

БЛОКЕРИ (АРБ) И ИНХИБИТОРИТЕ 

НА АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРАЩИЯ 

ЕНЗИМ (ACE ИНХИБИТОРИ): ОПАСНА 

КОМБИНАЦИЯ ЗА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Повод за тревога е откритието, че някои медикамен-
ти за кръвно налягане може да не се съчетават добре 
заедно. Две от най-популярните категории лекарства 
за кръвно са инхибиторите на ангиотензин-конверти-
ращия ензим (ACE инхибитори) и ангиотензин рецеп-
торните блокери (АРБ). И двата вида принадлежат 
към т.нар. инхибитори на ренин-ангиотензиновата 
система (РАС). 

По последни данни, само в САЩ, се издават около 160 
млн. рецепти годишно за медикаменти от типа на 
ACE инхибиторите и над 80 млн. рецепти за АРБ. 

Ако се приемат поотделно, АСЕ инхибиторите и АРБ, 
като цяло, са безопасни и доста ефективни при кон-
трола на високото кръвно налягане. Когато тези 
категории биват комбинирани обаче, може да се полу-
чат сериозни усложнения. Преглед на 33 рандомизира-
ни контролни изпитвания (BMJ, Jan 28, 2013), сравнява-
щи лечението само с един медикамент за кръвно 
налягане спрямо „двойната блокада” с АРБ и с АСЕ 
инхибитор, разкрива плашещи резултати. 

Съчетанието между тях води до повишен риск от 
хиперкалемия. Прекалено високите нива на калий 
могат да доведат до сърдечен удар. Други нежелани 
последици от двойната терапия включват хипотен-
зия и увреждане на бъбреците. 

Заключението на учените е: „Въпреки че двойната 
блокада на РАС може да има полезни резултати при 
някои показатели, тя не намалява смъртността и е 
свързана с прекомерен риск от нежелани реакции като 
хиперкалемия, хипотензия и бъбречна недостатъч-
ност в сравнение с монотерапията. Цялостното 
съотношение между рисковете и ползите е срещу 
прилагането на двойна терапия.”

Въпреки този силен призив да се избягва съчетаване-
то на АСЕ инхибитори с АРБ, се изчислява, че над 
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милион души (в САЩ) приемат двете катего-
рии медикаменти едновременно. Това може да 
се дължи на факта, че на етикетите на подоб-
ни лекарства няма строго предупреждение. 
Неправителствената организация „Пъблик 
ситизън” е изпратила петиция в Администра-
цията за храните и лекарствата да включи 
предупреждение за този проблем на етикети-
те, но до момента тази молба остава прене-
брегната. 

Организацията също така предупреждавата, 
че лекарството за кръвно налягане алискирен 
не трябва да се съчетава нито с АСЕ инхиби-
тори, нито с АРБ поради същите причини: 
хиперкалемия, хипотензия и бъбречна недоста-
тъчност. 

ДРУГА ПОТЕНЦИАЛНО 

СМЪРТОНОСТНА КОМБИНАЦИЯ: 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ И 

АСЕ ИНХИБИТОРИ ИЛИ АРБ

Химиотерапевтикът котримоксазол (триме-
топрим плюс сулфаметоксазол) може да пре-
дизвика животозастрашаваща реакция, ако се 
комбинира с АРБ и АСЕ инхибитор. Това може 
да е особено проблематично за възрастни 
хора. 

Канадски учени съобщиха в журнала BMJ (Oct. 
30, 2014), че съчетаването на АСЕ инхибитор 
или АРБ с котримоксазол „е свързано с повишен 
риск от внезапна смърт. Това откритие може 
да се обоснове с недиагностицирана тежка 
хиперкалемия. При такива пациенти трябва да 
се предписват алтернативни препарати.”

Учените обясняват, че комбинацията от АРБ 
или АСЕ инхибитор с котримоксазол може да 
доведе до много високи нива на калий, което 
да причини необичаен сърдечен ритъм, 
инфаркт и смърт. 

Промяната на гените е много трудна, но промяната на 
тяхното поведение е под нашия контрол: това е наука-
та за ежедневната генна терапия. 

Всички сме родени с определение гени, които помагат 
да се определи нашата височина, цвят на очите, както 
и вероятността от развиването на определени забо-
лявания. Гените не се променят, но тяхната дейност 
може да се промени значително в отговор на условия-
та на живот. Науката за това как дейността на гени-
те може да бъде променена се нарича епигенетика. 

 ЕПИГЕНЕТИКА 

Дисциплината епигенетика се развива бързо през 
последните няколко десетилетия и сега вече разбира-
ме много по-добре как упражненията, храненето и 
другите фактори в нашия начин на живот повлияват 
проявленията на гените. А нашите гени не са един-
ственото нещо от значение – милиарди бактерии, 
живеещи вътре и върху нас, също имат гени – т.нар. 
микробиом, който се влияе силно от това какво ядем и 
какво правим. 

Макар това изследване да е ново и да е много конкрет-
но, указанията на хранителните епигенетици биха 
били същите като тези на нашите баби и прабаби: 
хранете стомашните бактерии с плодове и зеленчуци, 
избягвайте захарта и изкуствените подсладители, 
практикувайте медитация и физически упражнения. 
Как тези дейности засягат нашия риск от развитие-
то на рак?

Храненето и 
начинът на живот 
като генна терапия 

ФМ ФМ 
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Необходима (и здравословна) ли е 
диетата с понижено съдържание на СОЛ 

за повечето хора? 

Някои твърдят, че намаляването на 
консумацията на сол може да намали 
риска от смърт, а други казват, че 
заплахата от солта е преувеличена

През последните години хората стават все по-осве-
домени за проблемите, свързани с храненето. В резул-
тат, солта се превърна в главен злодей в съзнанието 
на много хора – дотолкова, че държавният Център за 
превенция и контрол на заболяванията (ЦПКЗ) в САЩ 
описва намаляването на консумацията на сол като 
„национален приоритет”. 

ЦПКЗ предупреждава, че прекомерен прием на сол 
може да увеличи кръвното налягане, създавайки по-
голям риск от сърдечни заболявания и съдови инциден-
ти, освен всичко останало. 

Но някои скептици смятат, че заплахата от солта е 
преувеличена. Всъщност някои хора твърдят, че кръс-
тоносният поход срещу солта води до здравословни 
рискове. 

Един от хората, подкрепящи намаляването на консу-
мацията на сол, е Елиът Антмън, кардиолог в болница-
та „Бригъм енд Уиминс” в Бостън и председател на 
Американската сърдечна асоциация. За възможните 
здравни последици от кампанията срещу солта преду-
преждава Дейвид Маккарън, преподавател във 
Факултета по хранене в Университета на Калифорния 
в Дейвис и новоизбран председател на Съвета по 
медицина и хранене на Американското общество за 
хранене. 

ДА: Намаленият прием на сол намалява 
риска от сърдечно заболяване 

От Елиът Антмън

Всеки трябва да предприеме стъпки, за да намали 
солта в храната си поради една много проста причи-
на: за да снижи риска от смърт. 

Здравните власти и научните организации, като цяло, 
са съгласни с твърдението, че хората в Америка кон-
сумират твърде много натрий. Прекомерният му 
прием може да повиши кръвното налягане, създавайки 
по-голям риск от сърдечно заболяване (водещата при-
чина за смърт в САЩ) и от инсулт, както и да влоши 
ред други състояния. 

Снижаването на приема на сол е особено важно за 
хората, които вече имат високо кръвно налягане, 
както и за тези с диабет или хронични заболявания на 
бъбреците, хората на средна възраст, хората в пенси-
онна възраст и афроамериканците. При тези групи от 
населението, като цяло, се появява по-осезаем ефект 
по отношение на стойностите на кръвното налягане, 
когато се намали приема на натрий. Заедно те пред-
ставляват около половината от населението на САЩ 
над двегодишна възраст. 

Но това не означава, че останалата част от населе-
нието не бива да се тревожи за количеството сол, 
което консумира. Последиците от прекомерния прием 
на сол върху кръвното налягане са също така по-силно 
изразени при хората с наднормено тегло – които са 
над 70% от възрастните в САЩ и около 1/3 от амери-
канските младежи. А при всички намаляването на 
приема на натрий с храната може значително да при-
тъпи повишаването на кръвното налягане, което се 
наблюдава с възрастта. Това е важно, защото 90% от 
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всички американци могат да очакват, че ще развият 
високо кръвно. 

Добрата новина: дори постепенни намаления на прие-
ма на сол могат да са от значение. Понастоящем 
американците консумират около 3 500 мг сол средно 
на ден. Според едно изчисление, ако се намали тази 
средна стойност с 400 мг, това може да спаси между 
15 000 и 32 000 души всяка година, както и да спести 
между 4 и 7 милиарда долара разходи в здравеопазване-
то. Само пациентите с много редки състяния, и то 
само ако са посъветвани за това от лекарите си, не 
бива да намаляват приема си на натрий. 

ВЪПРОС НА ВКУС 
Някои твърдят, че приемът на сол се ръководи от нуж-
дите на организма ни. Но изследванията показват, че 
всъщност движещият фактор са вкусовите предпочи-
тания. А те самите се движат от високото съдър-
жание на сол в храната, предлагана на пазара, особено 
в готовите храни и храните в ресторантите. 

Изследванията показват, че хората, започващи диети 
с ниско съдържание на натрий в крайна сметка уста-
новяват, че храните, които са им харесвали по-рано, 
са им солени. Промяната в предпочитанията може да 
бъде и в другата посока: хората, поставени на диета 
с много сол, започват да харесват солени храни. 

Ако приемът на натрий се намалява достатъчно 
бавно, вкусовите разлики често са пренебрежими и 
остават неуловени. Това подсказва, че ако натрият в 
храната в САЩ бъде намален постепенно, предпочи-
танията на американските потребители за соленост 
биха намалели, като те ще продължат да харесват 
същата храна. 

През 2003 г. във Великобритания бе започната програ-
ма за намаляване на консумацията на сол, основана на 
доброволни препоръки за приема на натрий, която 
доведе до 15% снижение в консумацията на натрий на 
населението през следващите 8 години, както и до 
понижаване на нивата на кръвното налягане и броя на 
инфарктите и инсултите. 

КАК ДА СТАНЕ?
Друго твърдение на някои е, че намаляването на 
натрия в храненето може да отключи хормонални 
реакции, повишаващи риска от сърдечни заболявания.

Първо, много изследвания показват, че връзката 
между по-ниския прием на натрий и сърдечните забо-
лявания е засегната от редица методологични пробле-
ми. Освен това за хормоналните промени се знае, че 
са по-големи при значителни, резки промени на приема 
на натрий. Това може да не се отнася за постепенно-

то, устойчиво понижаване, за което настояват пове-
чето лекари и отговорници за общественото здраве. 
Много по-сигурно е, че високото кръвно налягане е 
по-значим фактор за сърдечните заболявания, откол-
кото е вероятната роля на тези хормонални промени. 

НЕ: Диетата с ниско съдържание на сол 
не е нито безопасна, нито полезна

От Дейвид Маккарън

Понастоящем политиката в областта на здравеопаз-
ването в САЩ препоръчва всички американци да огра-
ничат приема на сол с храната. Тази политика не е 
нито полезна, нито безопасна. 

Защо не е полезна? 
Защото политиката в здравеопазването не може да 
преодолее биологията. Апетитът ни за сол се движи 
от нуждите на тялото, а не от храните, които пот-
ребяваме. Известно количество натрий е нужно, за да 
се поддържа адекватен притока на кръв до жизнено-
важните органи на тялото, а нашият мозък знае кога 
е нужна повече или по-малко сол. 

Доказателствата за строгия контрол от страна на 
мозъка върху апетита ни за сол идват от множество 
държавни изследвания, които показват забележително 
постоянно количество сол, консумирана от хората по 
света в продължение на много години – въпреки раз-
личните пазари на храните, с различно съдържание на 
натрий, в различните общества. 

Според над 50 изследвания през последните десетиле-
тия, проведени в над 45 страни, в които са участвали 
около 200 000 души, приемът на натрий е варирал от 
2 800 до 5 000 мг на ден, или средно 3 700 мг на ден – 
т.е. същото количество, което и американците консу-
мират днес. 

А защо политиката, ограничаваща натрия в 
храната не е безопасна? 
Защото нови изследвания показват, че за много хора 
тя може да е вредна. Когато консумацията на сол е 
твърде ниска, се влошава притокът на кръв. Намесва 
се системата за спешна помощ на тялото и кръвни-
те нива на хормоните, които следят притока на кръв 
в органите, се повишават, докато не бъде възстано-
вен оптималния приток. 

Ако приемът на натрий остане недостатъчен през 
по-продължителен период от време, повишените нива 
на хормоните не остават без последици – сърдечно-
съдови заболявания. Множество доклади в медицинска-
та литература документират, че хората, консумира-
щи под 2 800 мг сол на ден са изложени на значително 
по-висок риск от сърдечносъдови проблеми и смърт, 
отколкото тези, които приемат сол в рамките на 
безопасните стойности, открити от науката. 
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ТОВА НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Може да е полезно за някои хора да намалят консумаци-
ята си на сол, но това трябва да бъде определено на 
индивидуално ниво чрез консултация със здравен спе-
циалист. За повечето хора това просто е ненужно и 
потенциално вредно. 

Учени от Университета в Копенхаген наскоро анализи-
раха 167 публикувани клинични изпитания, измерващи 
последиците от намаления прием на натрий върху 
кръвното налягане. Те установиха, че в изследвания-
та, включващи само хора с нормално кръвно налягане, 
ограниченията на натрия не оказват особен ефект. 
Това означава, че няма научни обосновки за американ-
ската политика по отношение на натрия, насочена 
към цялото население, защото 65% – 70% от америка-
нците имат нормално кръвно налягане и следовател-
но не биха извлекли полза от намаляването на приема 
си на сол. 

За хората, чието кръвно налягане се влияе от приема 
на сол, учените показват, че това влияние може да се 
намали чрез консумацията на повече плодове, зеленчу-
ци и млечни продукти – един по-безопасен подход, 
отколкото да се снижава приема на сол до понтенци-
ално опасни равнища. 

Идеята, че цялото население може да свикне с храна с 

по-малко сол, пренебрегвайки апетита на мозъка, 
основан на нуждите на тялото, никога не е била доказ-
вана научно. 

Кампанията на британското правителство през 
последното десетилетие успя да намали съдържание-
то на натрий в храната, но консумацията остана в 
рамките на нормалните стойности, установени от 
дългогодишните изследвания, за които се споменава 
по-горе. С други думи – мрежата от нерви, следяща 
нуждата на организма от натрий, продължава да ръко-
води апетита за сол. 

ПРОМЯНА С ВРЕМЕНАТА 
Американските препоръки по отношение на натрия 
през последните 35 години са основани отчасти на 
идеята, че има малък или никакъв риск от намаляване-
то на консумацията на сол, но изследванията са 
открили биологичната основа за много истински и 
значителни опасности и нулеви ползи по отношение на 
кръвното налягане. 

Има предсказуеми изменения, тъй като науката не е 
статична. Нашето по-добро разбиране за значението 
на натрия за здравето показва недвусмислено, че 
обществената политика трябва да се променя заед-
но с науката. 

Наистина ли наситените мазнини, 
холестеролът и солта са 
демоните в храненето?

Новите препоръки за храненето 
променят виждането за холестерола, 
но поддържат схващането, че 
наситените мазнини са 
„хранителен злодей”. 
Какви са доказателствата, че 
наситените мазнини са вредни?

В днешно време лекарите се гордеят с това, 
че практикуват „медицина, която е основана 
на научни доказателства”. Това означава при-
лагането на най-добрите научни данни от 
изследванията, за да изготвят препоръки за 
политиката в здравеопазването и лечението. 

Когато става въпрос за диети и хранене 
обаче, старите вярвания умират трудно. 

ФМ 

Дори когато доказателствата противоречат на хранителни-
те догми, специалистите в областта на здравеопазването 
може да се придържат към остарелите препоръки. 

Почти 50 г. американците са били предупреждавани да се 
пазят от маслото, да намалят месото и да внимават със 
солта. 

Тази т.нар. здравословна диета би трябвало да предпазва от 
сърдечни заболявания, инсулти и други здравни проблеми като 
хипертония, диабет и затлъстяване. 

Оказва се обаче, че тези препоръки за храненето не са били 
основани на солидни научни изследвания. Те не намалиха нивата 
на сърдечносъдовите заболявания, диабета или затлъстяване-
то. Всъщност епидемиите-близнаци от затлъстяването и 
диабета са далеч по-тежки, отколкото когато бяха издадени 
тези препоръки. 

Δ
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ОТКРОВЕНО ЗА 
НАСИТЕНИТЕ МАЗНИНИ
Неотдавнашен мета-анализ посочва, че съветите по 
отношение на храненето в Препоръките от 1977 г. в 
САЩ да се намали приема на мазнини, и особено на 
наситени мазнини, не са били подкрепени от заключе-
нията на рандомизирани клинични изпитвания, които 
са били налични по онова време (Open Heart, online Feb. 
9, 2015). Това кара авторите да отбележат:

„Изглежда невъобразимо, че подобни съвети по отно-
шение на храненето са били издадени за 220 млн. аме-
риканци и 56 млн. британци въз основа на противоре-
чивите резултати, получени от изследванията на 
малък брой болни хора.”

Наситените мазнини са 
останали главният злодей-
причинител на сърдечните 
заболявания през последни-
те 50 г. Миналата година 
мета-анализ на 72 изслед-
вания с над 600 000 учас-
тници определи, че няма 
връзка между количество-
то наситени мазнини, 
което приемат хората, и 
риска да получат инфаркт 
с фатален или нефатален 
завършек (Annals of Internal 
Medicine, March 18, 2014).

Друго изследване, публику-
вано в „Журнал за хранене” 
(Journal of Nutrition, Feb. 
2015), проследява в продъл-
жение на 5 години над 2 000 
души, диагностицирани 
със сърдечни заболявания. 
Участниците попълвали 
подробни анкети за храни-
телните си навици в нача-
лото на изследването. Заключенията са: „Няма връзка 
между приема на наситени мастни киселини и коро-
нарни проблеми или смъртност при пациентите с 
установена коронарна артериална болест.” 

Подобни изследвания влизат в медийните заглавия, 
защото отправят предизвикателство към традици-
онните медицински съвети. Човек би очаквал полити-
ката в здравеопазването да се промени въз основа на 
най-новите научни открития. 

Само че веднага щом вестниците бъдат рециклирани, 
специалистите по хранене отново ще ни кажат, че 
всички наситени мазнини са вредни за сърцето ни. 
Няма значение, че данните не подкрепят това твър-
дение. 

НОВИТЕ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ХРАНЕНЕТО ОТ 2015 Г. 
На 19 февруари 2015 г. американското Министерство 
на земеделието съобщи, че неговата комисия за хра-
нителните препоръки е подала нов доклад за това 
какво трябва и какво не трябва да ядат америка-
нците. Не бива да се изненадвате, че новите указания 
препоръчват хората да избягват наситените мазни-
ни. Експертите съветват: 

„Източниците на наситени мазнини трябва 
да бъдат заменени с ненаситени мазнини, 

особено полиненаситени мастни киселини...”

С други думи, трябва да се яде малко или почти никак-
во червено месо, масло, сирене или пълномаслено 
мляко, в замяна на повече растителни масла като 
царевично или шафраново масло. Проблемът с новите 
препоръки е, че отново прегръщат вярванията вмес-
то науката. 

Възможно е въздържането от месото, маслото, каш-
кавала и пълномасленото мляко да бъде полезно за 
здравето ни, но трябва да бъдат проведени големи, 
дългосрочни клинични изпитания, за да се провери 
това схващане. Засега има недостатъчно количество 
данни, върху които се основава този съвет. Между 
другото, трупат се доказатества, че хранителен 
режим, богат на полиненаситени мазнини може да бла-
гоприятства възпаленията.
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ПРОМЕНИ В ПРЕПОРЪКИТЕ 
ЗА ХРАНЕНЕ ОТ 2015 Г. 
Холестеролът вече не е лош
Най-впечатляващият обрат в новите хранителни ука-
зания е премахването на забраната за холестерола. В 
продължение на десетилетия американците бяха при-
нуждавани да намалят консумацията на яйца и други 
храни с високо съдържание на холестерол – скариди, 
омари, пилешки черен дроб, както и месо и кашкавал. 
Сега експертите признават в новия си доклад, че 
това е било грешка. 

Всъщност те използват тежък научен жаргон, за да 
кажат, че холестеролът никога не е бил от значение и 
няма научни данни, подкрепящи старите хранителни 
мантри: „Предишните препоръки за хранене на амери-
канците препоръчваха приема на холестерол на ден да 
бъде намален до 300 мг/ден. Настоящите указания 
няма да изведат подобна препоръка, тъй като налич-
ните данни не показват значима връзка между консу-
мацията на холестерола в храните и серумния холес-
терол, съгласно заключенията в доклада на Амери-
канската сърдечна асоциация и Американската коле-
гия по кардиология. Холестеролът не е хранително 
вещество, чийто прекомерен прием да буди тревога.”

Така, разбрахте ли голямото предизвикателство? 
Новите указания се изправят срещу демонизацията на 
холестерола от страна на Американската сърдечна 
асоциация и Американската колегия по кардиология. 
Чудили ли сте се някога колко холестерол има в едно 
яйце? В зависимост от размера му, той може да е над 
200 мг. Значи две яйца ви докарват отвъд границата 
от 300 мг. Новите указания признават, че това огра-
ничение е без научна обосновка и на практика елимини-
рат холестеролните ограничения. 

А солта?
Както и наситените мазнини, натриевият хлорид е 
бил заклеймяван като убиец. Американската сърдечна 
асоциация настоява, че „всички американци трябва да 
намалят приема на натрий до под 1 500 мг/ден”. 

Медицинският институт, най-престижната медицин-
ска организация в страната, публикува миналата годи-
на доклад, в който отбелязва, че липсват доказател-
ства, подкрепящи препоръките за намален прием на 
натрий (JAMA Internal Medicine, Jan. 2014). Мета-анализ 
на 25 изследвания открива, че хората с най-ниска кон-
сумация на сол всъщност се намират в повишен риск 
от смърт (American Journal of Hypertension, Sept., 2014).

Новите диетични указания също така се сблъскват с 
Американската сърдечна асоциация и Центъра за пре-
венция и контрол на заболяванията, когато става 
въпрос за солта. Вместо да препоръчват по-малко от 
1 500 мг натрий на ден, докладът споменава, че 2 300 
мг може да е по-разумна стойност. 

В КРАЙНА СМЕТКА
Комисията, изготвяща хранителните указния, пости-
га интересен напредък с новите си препоръки. Тя 
препоръчва на американците да намалят захарта. 
Най-сетне чуваме от експертите по хранене, че 
захарта всъщност допринася за много от здравослов-
ните ни проблеми, включително диабета и затлъстя-
ването. 

Това е нещо, известно на лекарите от 100 години, но 
някакси бе забравено заради фанатизма ни относно 
намаления прием на мазнини. Много от храните с 
намалено съдържание на мазнини от 90-те имаха доба-
вена захар, за да са по-вкусни. 

Идеята, че трябва да ядем повече зеленчуци е нещо, 
за което ни насърчаваха бабите ни, така че се радва-
ме, че новите Препоръки за храненето правят също-
то. Разочароващо е обаче, че наситените мазнини все 
още биват описвани като хранителен демон. Докато 
не се появят истински доказателства, че маслото е 
вредно и че кашкавалът е убиец, не сме съгласни с 
тези препоръки. Питайте всеки французин дали марга-
ринът е здравословен заместител на маслото или 
дали трябва да избягвате сирената „Бри” и „Камембер” 
и той ще ви се изсмее. Между другото, французите, 
които пренебрегват съветите да намалят холесте-
рола и да избягват наситените мазнини, страдат по-
малко от сърдечни заболявания. Това е т.нар. френски 
парадокс.

В днешната епоха на медицина, основана на научни 
доказателства, препоръките в областта на хранене-
то трябва да се променят, за да отразяват най-нови-
те научни изследвания. Радващо е да се види обрата 
по отношение на холестерола в последния доклад. Но 
важни фактори в политиката по здравеопазване като 
Американската сърдечна асоциация, Американската 
колегия по кардиология и Центърът за превенция и 
контрол на заболяванията ще изгубят доверието на 
хората, ако продължават да базират препоръките си 
върху неоснователни вярвания вместо върху доказа-
телства. 

ФМ 
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Над 150 медицински специалисти – съдови хирурзи, 
ангиолози и пулмолози от цялата страна взеха учас-
тие в провелия се тази година национален симпозиум, 
на който бяха представени данни за новите показания 
за приложение на Pradaxa (dabigatran etexilate) при паци-
енти с ДВТ и БТE. 

Водеща тема на симпозиума беше „Нови хоризонти в 
лечението и профилактиката на ДВТ и БТE с 
Dabigatran etexilate“. Форумът даде възможност на 
присъстващите специалисти да се съсредоточат 
върху някои от основните въпроси, които поставя 
пред тях реалната клинична практика у нас. Фокусът 
на събитието бяха новите възможности за лечение и 
профилактика на ДВТ, както и управлението на анти-
коагулантната терапия с dabigatran etexilate. 

Дълбоката венозна тромбоза и БТE са критични меди-
цински състояния: почти един от трима пациенти с 
белодробна емболия умират в рамките на три месеца 
и четири от десет пациенти страдат от повторна 
поява на кръвен съсирек до 10 години след образуване-
то на първия съсирек. 

„В България, броят на регистрираните пациенти с 
ДВТ е между 10 000 и 16 000 души годишно, като 80% 
до 90% от случаите на ДВТ водят до развитие на БТЕ. 
От регистрираните 10 000 пациенти с БТЕ, при 5 500 
от тях изходът е бил смъртоносен“, според последни 
данни, цитирани от доц. д-р Димитър Петков, Началник 
Отделение по съдова хирургия и ангиология към МБАЛ 
„Тракия”, Стара Загора, Медицински Факултет, Тракий-
ски Университет, Стара Загора.

Освен това, БТE е следствие на ДВТ и е водеща при-
чина за смърт, която в лечебните заведения може да 
бъде предотвратена. „Високият процент на смърт-
ност при ДВТ и БТЕ показва, че венозният тромбоем-
болизъм (ВТЕ – събирателен термин за ДВТ и БЕ), 
убива над 370 000 души в Европа всяка година, което е 
повече от всички смъртни случаи поради СПИН, рак на 
гърдата, рак на простатата и смъртни случаи, пре-
дизвикани от пътни произшествия, комбинирано“ – 
каза още доц. д-р Петков. 

За да бъде избегнат и да се намали риска пациентите 
да получат друг кръвен съсирек, е наложително да се 
прилага ефективно и безопасно лечение. „С Pradaxa 
има най-богат опит и предлага на лекарите нови 
терапевтични опции в сравнение с всички нови анти-
коагуланти“ – каза проф. Марио Станкев. Лечението с 
Pradaxa дава удобна за прием терапевтична опция на 
пациентите с ДВТ и БТE, която е също толкова ефек-
тивна, колкото warfarin, но е със значително по-ниски 
нива на кървене.

„Ефикасността и безопасността на dabigatran фикси-
рана доза 150 mg два пъти дневно при пациенти с ДВТ 
и БТЕ са доказани при лечение на острата фаза на 
заболяванията и при дългосрочното лечение. При паци-
енти с остра ДВТ и БТЕ, dabigatran e не по-малко ефи-
касен от warfarin за профилактика на рецидив на ДВТ/
БТЕ с летален изход и значимо по-малък риск от масив-
но кървене в сравнение с warfarin (период само с ОАК)“ 
– каза д-р Детелина Луканова, специалист ангиолог, 
доктор по медицина, главен асистент, специалист по 
вътрешни болести и ангиология към Национална кар-
диологична болница. 

Нови хоризонти в лечението и 
профилактиката на ДВТ и БТE 

с DABIGATRAN ETEXILATE

НОВИ ТЕРАПИИ

Новите показания на Pradaxa (dabigatranetexilate) за лечение на дълбока 
венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен тромбоемболизъм (БТ), както и 
за превенция на рецидивиращи ДВТ и БТE при възрастни пациенти, бяха 
одобрени от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) още в 
средата на 2014 г. От месец януари 2015 г., лечението с Pradaxa за тези 
две индикации е налично и в България и се реимбурсира от НЗОК. 
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Опитът на Pradaxa® в клинични проучвания при пациен-
ти с ДВТ и БТЕ е най-дълъг, в сравнение с всички нови 
орални антикоагуланти (НОАК). Pradaxa предлага на 
пациентите с ДВТ и БТЕ и на техните лекуващи лека-
ри терапевтична опция, която е по-удобна както от 
warfarin, така и от останалите НОАК, които са проуч-
вани за тази индикация, като приема на медикамента 
не налага периодично проследяване от лекуващия 
лекар, нито задължително регулиране на дозата по 
време на курса на лечение. 

„От изключителна важност за нас като специалисти, 
които изписват антикоагулантна терапия е факта, 
че Boehringer Ingelheim е първата компания, която има 
разработен антидот, който съвсем скоро ще бъде на 
пазара. Това допълнително дава сигурност и увере-
ност при изписването на Pradaxa на нашите пациенти 
и е още едно допълнително предимство за Pradaxa“ – 
подчерта доц. д-р Милена Станева. 

Пациентите с ДВТ и БТЕ могат да започнат приема 
на Pradaxa по опростен режим с фиксирана доза, след 
първоначално лечение с инжекционен антикоагулант, 
като heparin с ниско молекулно тегло (LMWH). „При 
приложението на dabigatran се отчита значимо пони-
жение на масивното кървене или клинично значимото 
немасивно кървене и всякакво кървене, сравнено с 
warfarin” – каза още д-р Детелина Луканова.

Доц. Евелина Пазванска, Отделение за анестезиология 
и интензивно лечение (ОАИЛ), IV МБАЛ – София, говори 
за управлението на антикоагулантната терапия с 
dabigatran etexilate при оперативни интервенции. 
„Данни от фаза III проучвания и постмаркетингови 
данни потвърждават благоприятното съотношение 
полза-риск за dabigatran, в сравнение с витамин 
К-антагонистите (ВКА), включително и при перипро-
цедурно управление“ – съобщи доц. Пазванска. 

Резултатите от задълбочени клинични проучвания във 
Фаза III, които включват почти 10 000 пациенти 
демонстрират ефикасността на Pradaxa при лечение-
то и превенцията на повторни ДВТ и БТ в сравнение 
с warfarin. Данните сочат, че съществува 92% понижа-
ване на риска от повторна поява на кръвни съсиреци 
спрямо плацебо. Резултатите показват, че пациенти-
те с ДВТ и БТ, които приемат Pradaxa, са имали значи-
телно по-ниски нива на кървене, в сравнение с тези, 
които приемат warfarin, като резултат от благопри-
ятния цялостен профил на безопасност.

„Обобщените данни от проведените две клинични 
проучвания за лечение на остра фаза на ДВТ RE-COVER 
и RE-COVER II показват, че ефикасността и профилът 
на безопасност на dabigatran, се запазват независимо 
от индекса на събитията, в сравнение с warfarin“ – 
допълни още доц. д-р Милена Станева.

Клиничният опит с Pradaxa се равнява на над 3 мили-
она пациенто-години за всички лицензирани показания 
по света. Медикаментът е наличен от повече от 
шест години и е одобрен в над 100 държави, като води 
до понижаване на риска от инсулт и системен емболи-
зъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене 
(НПМ).

„С предсърдно мъждене (ПМ) са свързани 85% от 
мозъчните инсулти. Те настъпват без предупрежде-
ние, за съжаление, и в крайна сметка водят до много 
висока инвалидност и смъртност до 70% в острата 
фаза, а рискът от мозъчен инсулт е независим от асо-
циираните заболявания“ – каза проф. Нина Гочева, На-
чалник на Клиниката по кардиология и интензивна те-
рапия към МБАЛ – Национална кардиологична болница. 

Дозата от 150 mg на Pradaxa е единственият нов ора-
лен антикоагулант, чието клинично проучване (RE-LY) 
е показало значително понижение в честотата на 
инцидентите едновременно както на исхемичен, така 
и на хеморагичен инсулт, спрямо warfarin при пациенти 
с НПМ.

„Лечението с dabigatran осигурява без съмнение пре-
възхождащ ефект по отношение на честотата на 
мозъчен инсулт при пациенти с предсърдно мъждене, 
така че ефикасността на медикамента е безспорна. 
Безспорно е превъзходството спрямо warfarin по 
отношение на общата съдова смъртност. Ползите са 
подобни и при популацията на диабетиците по отно-
шение на резултатите от проучванията RE-LY“ – каза 
още проф. Нина Гочева.

В Европейския съюз Pradaxa е одобрена също за пър-
вична превенция на ВТЕ (венозен тромбоемболизъм - 
събирателен термин за ДВТ и БЕ) при пациенти, 
които са претърпели операция за цялостно протези-
ране на тазобедрена и колянна става.

ФМ 
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Ингелхайм, Германия, 22 юли 2015 – Резултатите от 
междинен анализ на Фаза III на пациентското проучва-
не RE-VERSE AD™ показват, че 5 грама idarucizumab 
незабавно противодействат на антикоагулантния 
ефект на dabigatran (Pradaxa) при пациенти, изискващи 
спешно антикоагулантно противодействие. Не са 
идентифицирани проблеми относно профила на безо-
пасност на idarucizumab. Резултатите бяха предста-
вени едновременно в New England Journal of Medicine 
(NEJM) и на конгреса на Международното дружество 
по тромбоза и хемостаза (ISTH) 2015 в Торонто, 
Канада.

„Междинният анализ от RE-VERSE AD™ е важен за 
здравните специалисти, тъй като осигурява първи 
задълбочени данни за действието на специфичен про-
тиводействащ медикамент на перорален антикоагу-
лант, който не е от класа на витамин К антагонисти-
те, по време на спешни случаи в реална ситуация“, 
заяви д-р Чарлз Полак, професор по спешна медицина в 
Училището по медицина „Перелман“ към Университета 
на Пенсилвания във Филаделфия, САЩ, и водещ изследо-
вател в пациентското проучване. „Както забелязахме 
по–рано при проучвания с доброволци, idarucizumab 
показва цялостно противодействие на антикоагу-
лантния ефект на dabigatran в рамките на минути, 
дори и при онези редки критични ситуации, които бяха 

изследвани в проучването RE-VERSE AD™. Тези данни 
показват, че употребата на idarucizumab може да под-
помогне лекарите, като им позволи да се фокусират 
върху други жизненоважни аспекти от управлението 
на спешната помощ извън противодействието на 
антикоагулантния ефект при пациенти, лекувани с 
dabigatran.“

Проучването RE-VERSE AD™ е създадено, за да оцени 
типовете пациенти и реални ситуации, с които 
здравните специалисти могат да се сблъскат при 
различни случаи на спешна помощ. Широкият обхват 
на критериите за включване гарантира, че дори най-
тежко болните или ранени пациенти (напр. пациенти 
със сепсис или с тежък вътречерепен кръвоизлив), 
които се нуждаят от спешно противодействие на 
dabigatran, могат да бъдат включени в проучването. 
Пациентите биват разделени в две групи: (А) пациен-
ти с неконтролируеми или животозастрашаващи 
усложнения от кървене, например вътречерепен кръ-
воизлив или тежка травма след инцидент с автомо-
бил (Група А, n=51), или (B) пациенти, изискващи спешна 
хирургична намеса или инвазивна процедура, например 
при открита фрактура след падане (Група B, n=39).
Първичната крайна точка на проучването е степен-
та на противодействие на антикоагулантния ефект 
на dabigatran, достигната с 5 грама idarucizumab в 

Пациентско проучване показва, че 
Idarucizumab* противодейства 
на антикоагулантния ефект на 
dabigatran в рамките на минути 

НОВИ ТЕРАПИИ

• Данни от първото пациентско проучване показват незабавно противодействие на 
idarucizumab* на антикоагулантния ефект от dabigatran при пациенти, изискващи 
спешна медицинска намеса или с усложнения от сериозно кървене

• Междинен анализ от RE-VERSE AD™ – първото проучване, изследващо ефекта на 
специфичен противодействащ медикамент на НОАК при пациенти в реална среда

• Данните са публикувани в New England Journal of Medicine и представени на конгреса 
ISTH 2015 (Международното дружество по тромбоза и хемостаза)

*Idarucizumab е препоръчаното Международно непатентно наименование (International Nonproprietary Name INN).  
Idarucizumab е в напреднал етап на проучване и все още не е одобрен за клинична употреба.
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рамките на 4 часа, измерено чрез разредено тромби-
ново време (dTT) и екариново време на съсирване 
(ECT).

Междинният анализ от RE-VERSE AD™ включва данни 
от 90 пациенти в ситуации на спешна помощ, които 
са приемали dabigatran и е било наложително противо-
действие. При 81 пациенти, които са показали пови-
шени нива на антикоагулация, измерени на изходно 
ниво чрез ECT, резултатите показаха:
• Изследването достига своята първична крайна 

точка, постигайки 100% максимално противодей-
ствие като осреднена стойност за всички пациен-
ти. 

• Противодействието е видимо веднага след при-
ключване на първия флакон idarucizumab и е цялост-
но при всички пациенти, освен при един.

• След 4-тия и 12-ия час лабораторните резултати 
показват нормални нива на коагулация при почти 
90% от пациентите.

• Нормално кръвосъсирване (хемостаза) е отчетено 
по време на хирургическа намеса при 92% от паци-
ентите, изискващи такава намеса или инвазивна 
интервенция.

• Няма признаци на прокоагулантен ефект след прие-
мането на idarucizumab.

• Тромботични събития са били отчетени при пет 
от пациентите, никой от които не е провеждал 
антитромбинова терапия по време на събитието

• Общо има 18 смъртни случая. Регистрираната 
смъртност в рамките на 96 часа от началото на 
проучването е свързана с първоначалната причина 
за спешен прием в болница, докато всички послед-
вали събития са свързани със съпътстващи заболя-
вания. 

„Резултатите от реалната клинична практика от 
проучването RE-VERSE AD™ са изключително окуража-
ващи и показват, че idarucizumab може да подпомогне 
третирането на пациентите при спешни ситуации“, 
каза професор Йорг Кройцер, вицепрезидент Сърдечно-
съдова медицинска терапевтична област в Boehringer 
Ingelheim. „Изследването протича в момента. Очак-
ваме с нетърпение да съберем допълнителни данни за 
потенциала на idarucizumab като още един пробив в 
антикоагулантната терапия за по-добра грижа при 
пациенти, изискващи спешно противодействие на 
антикоагулантния ефект на dabigatran.“

ЗА IDARUCIZUMAB
Idarucizumab e хуманизиран Fab антитяло фрагмент, 
създаден като специфичен противодействащ медика-
мент на dabigatran. Idarucizumab се свързва само с 
молекулите на dabigatran, неутрализирайки техния 
антикоагулантен ефект, без да възпрепятства анти-
коагулационната каскада. Boehringer Ingelheim започва 
изследването върху idarucizumab през 2009 година, 

преди първото маркетингово одобрение на Pradaxa за 
превенция на инсулт при предсърдно мъждене през 
2010 година.

През февруари и март 2015 година idarucizumab беше 
представен за ускорено одобрение пред Агенцията по 
лекарствата и храните на САЩ, пред Европейската 
агенция по лекарствата и Канадската агенция за 
обществено здраве за прилагане при пациенти, които 
се нуждаят спешно от противодействие на dabigatran. 
FDA (Агенцията по лекарствата и храните на САЩ) 
определи idarucizumab едновременно като „Orphan 
Drug” и като терапия-пробив. В момента idarucizumab 
е единственият специфичен противодействащ агент 
на нов перорален антикоагулант, който е в процес на 
регулаторен преглед. Boehringer Ingelheim планира 
представяне на idarucizumab във всички държави, в 
които dabigatran има лиценз. В момента текат допъл-
нителни представяния чрез ускорени процедури пред 
регулаторните органи.

Представянията за одобрение включват данни от 
проучвания сред здрави доброволци, сред възрастни 
пациенти и такива с бъбречни заболявания. Данните 
показват, че 5-минутна инфузия с idarucizumab (>2 
грама) води до незабавно и продължително противо-
действие на dabigatran, без клинично значими странич-
ни ефекти или свръхактивизиране производството на 
съсиреци (тоест прокоагулантно действие). Предста-
вянията за одобрение също така включват данни от 
проучването RE-VERSE ADTM.

ЗА RE-VERSE AD™ (NCT02104947)
RE-VERSE AD™ е пациентско проучване във Фаза III, 
което протича в момента, инициирано от Boehringer 
Ingelheim през 2014 година с цел изследване на 
idarucizumab при спешни случаи. В изследването се 
очаква да бъдат включени до 300 пациенти от повече 
от 400 центъра в 38 държави по света, приемащи 
dabigatran, на възраст 18 или повече години. Група А 
включва пациенти с неконтролируемо или животозас-
трашаващо кървене, за които се счита, че се нужда-
ят от противодействие, докато Група Б включва 
пациенти, които се нуждаят от хирургическа намеса 
или инвазивна процедура в рамките на 8 часа, за които 
е необходимо нормално съсирване на кръвта (хемос-
таза).

Обширните критерии за включване отразяват типо-
вете пациенти, за които се изисква спешно антикоа-
гулантно противодействие в реална спешна клинична 
обстановка. Това включва тежко болни или ранени 
пациенти (например пациенти със сепсис, с тежък 
вътречерепен кръвоизлив или увреждане на голям кръ-
воносен съд). Нещо повече, на изследователите към 
проучването им е позволено да назначават и други 
видове терапии за лечение на пациентите (включи-



телно други кръвни продукти), в зависимост от кли-
ничната ситуация .

Пациентите, получили венозно 5 грама idarucizumab, 
прилаган като две 50 мл болус вливания, всяка съдържа-
ща 2,5 грама idarucizumab, поставени в рамките на не 
повече от 15 минути. Кръвта е събирана и оценявана 
за антикоагулантен ефект след прилагане на първото 
вливане с idarucizumab и след това между 10-ата и 
30-ата минута и на 1, 2, 4, 12 и 24-тия час след прилага-
не на второто вливане.

Първичната крайна цел е максималната степен на 
противодействие на антикоагулантния ефект на 
dabigatran, определена чрез използване на различни 
лабораторни тестове включително коагулационни 
тестове за разредено тромбиново време (dTT) и ека-
риново време на съсирване (ECT) във всяка точка след 

края на първата инфузия на idarucizumab до 4 часа след 
прилагане на втората инфузия.

Вторичните крайни цели включват съотношението 
между пациентите, постигнали пълно нормализиране 
на dTT или на ECT в рамките на 4 часа, намалението на 
свободната концентрация на dabigatran и клинични 
резултати, както са определени от лекуващия лекар.
Клиничните резултати на пациентите от Група А 
включват степента на кървене, тежест на кървене и 
стабилност на хемодинамиката. При пациентите от 
Група В, хемостазата се класифицира като нормална 
или лека, умерена или анормална. Извършването на  
мониторинг за неблагоприятни събития са от момен-
та на вливане на idarucizumab до 90 дни след инфузия-
та, включително и за евентуални тромботични съби-
тия или смъртни случаи (класифицирани като съдови 
или несъдови по произход).

ПИЕНЕТО НА 
ЧАЙ ОТ ЛАЙКА 
МОЖЕ ДА ПРЕДПАЗИ 
ЩИТОВИДНАТА 
ЖЛЕЗА ОТ РАК

Хората, които пият чай от лайка, 
може да е по-малко вероятно да 
развият рак на щитовидната жлеза, 
според гръцко изследване. 

Едно малко гръцко изследване сочи, 
че чаят от лайка може да предпазва 
от рак на щитовидната жлеза. 
Нивата на това заболяване в Гърция, 
където хората се придържат към 
средиземноморската кухня, са много 
по-ниски, отколкото в САЩ. 

Това проучване сравнява хранителните 
навици на 113 гръцки пациенти с 
рак на щитовидната жлеза с тези 
на 138 души, които са здрави. 
Вероятността от развиване на това 
заболяване се оказва двойно по-ниска 
при хората, пиещи чай от лайка. 

Гените определят дали 
аспиринът или ибопрофенът 

могат да предпазват от 
рак на дебелото черво

Преди да започнат дългосрочно да приемат 
аспирин, за да предотвратят рак на дебелото 

черво, пациентите трябва да поискат генетично 
изследване, за да проверят дали това ще им 

помогне, или ще им навреди.

Защо да не се приема аспирин за превенция на рака?

Много отдавна се знае, че нестероидните противовъзпалителни 
средства (НПВС) като аспирин, ибупрофен, напроксен и диклофенак 
вероятно имат и противоракови свойства. Но лекарите се въз-
държат да препоръчват подобни медикаменти, понеже някои хора 
са предразположени към животозастрашаващи кървящи язви. 

В това изследване учените са разгледали генетичния строеж на 
хора, които са развили рак на дебелото черво или ректума, и са 
сравнили геномите им с тези на хора, които не са болни от рак. 

Хора с един от двата конкретни генотипа – около 9% от всички 
– не са получили никаква защита в резултат на приема на НПВС. 
Малка част от хората, около 4%, са били изложени на повишен риск 
от рак на дебелото черво, ако са приемали един от тези медика-
менти. 

Рисковите генотипове са известни и би трябвало да е възможно 
за лекарите да посъветват пациентите си дали би било полезно 
или вредно да се приемат НПВС за превенция на рак на дебелото 
черво или ректума. 

ФМ 
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БОЛКИ В КРЪСТА
Австралийски учени са извършили мета-анализ на 
изследвания, сравняващи парацетамола с плацебо при 
лечението на болки в кръста. Те също така са разгле-
дали изследвания, сравняващи този медикамент с 
плацебо при лечението на остеоартрит на коляното 
или бедрената става. 

Учените извършили статистически анализ, покриващ 
13 клинични изпитания – 10 за болки при остеоартрит 
и 3 за болки в кръста, като първите включвали 3 541 
участници, а вторите – 1 825 участници. Най-дълго-
срочното проследяване при тези изследвния е било 6 
месеца, така че не е било възможно да се изведат 
заключения за дългосрочния ефект на парацетамола. 

Това, което са открили при тези изследвания, обаче, е 
обезкуражително. Учените заключават:
„Парацетамолът е неефективен при лечението на 
болки в кръста и носи само минимални краткотрайни 
ползи при лечението на хора с остеоартрит.”

Те призовават препоръките за прилагане на този 
медикамент за болки в кръста или артрит в коленете 
и бедрените стави да бъдат преосмислени. 

С други думи – парацетамолът просто не работи 
толкова добре, колкото медиците и пациентите си 
мислят. През последните години той е най-често 
изписваният или препоръчван препарат за облекчава-
не на болката от групата на нестероидните проти-
вовъзпалителни средства (НПВС). Това е така, защо-
то е по-малко вероятно да увреди храносмилателната 
система, отколкото другите НПВС. 

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ?
Австралийските учени не са открили значителни раз-
лики в съобщените от пациентите странични ефек-
ти при парацетамола и плацебото. Те обаче са забеля-
зали, че хората, приемащи парацетамол, е 4 пъти по-
вероятно да имат повишени нива на ензими – сигнал 
за увреждане на черния дроб. 

В продължение на дълги години производителите на 
този медикамент наблягаха върху неговата безопас-
ност. В рекламните кампании на хората се казваше, 
че парацетамолът е болкоуспокояващото, което се 
използва най-масово в болниците, и че това е най-
добрата причина да му се доверим. 

Но учените отдавна знаят, че високи дози парацета-
мол може да са токсични за черния дроб. Едно разслед-
ване на ProPublica от 2013 г. разкрива, че над 1 500 
души са починали в резултат от усложнения при 
използването на парацетамол през предходното десе-
тилетие. Повечето от тези смъртни случаи са в 
резултат на проблеми с черния дроб. 

Хората, които пият алкохол, може да са особено 
податливи на увреждане на черния дроб, ако взимат и 
парацетамол. 

АСТМА И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 
Приемът на парацетамол е бил свързан с повишен 
риск от астма (Chest, Nov., 2009) и загуба на слуха 
(Otolaryngology–Head and Neck Surgery, March, 2015).
Други странични ефекти включват повишено кръвно 
налягане, гадене, обриви, увреждане на бъбреците, 
анемия и алергични проблеми. 

СЕРИОЗНИ КОЖНИ РЕАКЦИИ
През 2013 г. Администрацията по храните и медика-
ментите в САЩ предупреди за нов тип усложнения. 
Кожни реакции, наречени Синдром на Стивънс-
Джонсън, токсична епидермална некролиза или акутна 
генерализирана екзантемна пустулоза могат да се 
появят по всяко време, ако се приема парацетамол. 
Макар че са редки, подобни странични ефекти могат 
да имат фатален изход. 

Въз основа на най-новия мета-анализ не може да не се 
заключи, че парацетамолът е по-малко ефективен, 
отколкото повечето хора си представят. Той също 
така има и по-сериозни странични ефекти, отколкото 
се смята като цяло.

РИСКОВЕТЕ ОТ ПАРАЦЕТАМОЛА 
ПРЕВИШАВАТ ЛИ ПОЛЗИТЕ ОТ НЕГО?

ЛЮБОПИТНО

Парацетамолът може да не е толкова безопасен, колкото си мислят хората

ФМ 
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Наименование на латински. Taraxacum officinale Weber.

Семейство. Сложноцветни – Asteraceae (Compositae).

Български народни наименования. Баба марта, 
борец, глухарчегорец, жълта млечка, мартенче, опади 
коса, радика, свинска млечка.

Народни наименования в други страни. Одуванчик 
аптечный, одуванчик лекарственный (р); dandelion (e); 
Gemeiner Lowenzahn, Lowenzahn (d); dent-de-lion, pissenlit 
m officinal (f).

Описание. Многогодишно тревисто растение, разви-
ващо късо, вретеновидно, многоглаво коренище, 
което преминава в дебел месест, прав, обикновено 
неразклонен корен, дълъг до 20–60 см, широк 1–3 см, 
отвън червено-кафяв, отвътре бял. От коренището 
над земята израстват по 1–2 крехки, изправени, нераз-
клонени безлистни и кухи стъбла, които всъщност са 
цветоносните стръкове на растението, достигащи 
на дължина до 30 см, на върха на които се намира по 
една цветна кошничка. В основата на цветоносното 
стъбло, като в розетка, са разположени листата на 
растението, които са голи или слабо влакнести. Те са 
с ланцетна петура, която е пересто изрязана, а 
отделните делчета имат триъгълна форма и обикно-
вено са леко сърповидно извити надолу. Цветовете на 
лечебното глухарче са двуполови. Съставени са от 
видоизменени в реснички чашелистчета, а венчето 
им е жълто и езичесто. Те са събрани в сравнително 
едри съцветия – кошнички, с диаметър до 3,5 см, с 
обвивката от три реда зелени листчета, като най-
външните са извити надолу. При лошо време и нощем 
кошничките се затварят. Леглото на съцветието е 
голо. Чашката е с прости власинки, разрастващи се 
при плода в хвърчилки. Венчето е със стеснена тръби-
ца и 5-зъбо дълго езиче в горната си част. Тичинките 
са 5. Прашниците са сраснали в тръбица. Тичинковите 

нишки са свободни. Плодникът е с долен едногнезден 
завръз и нишковидно стълбче, преминаващо през 
прашниковата тръбица, с две линейни, завити надолу 
близълца. Опрашените и прецъфтели кошнички се пре-
връщат в пухести кълбенца с можество плодове. 
Всеки плод е вретеновидна плодосемка с много брада-
вички по повърхността є и с дълга тънка човка, която 
на върха си завършва с хвърчилка от назъбени бели 
власинки. Листата, стъблото и коренището съдър-
жат млечен сок. Цъфти от ранна пролет до есента.

Разпространение. Расте из цялата страна, по песъч-
ливи места, из ливади и пасища, край пътищата, по 
зелените площи на паркове и градини.

Употребяема част. Корените (Radix Taraxaci), цялата 
надземна цъфтяща част (Herba Taraxaci).

Време за бране. Корените се събират през есента, 
когато листната розетка започва да увяхва. Да не се 
берат корените и коренищата от цъфтящи расте-
ния. Надземната част се бере през април – август.

Начин на бране. Корените се изкопават, изчистват 
се от пръстта и от кореновата шийка и се измиват 
със студена вода. След отцеждане на водата, корени-
те се оставят няколко дни на сухо и проветриво 
място докато при напречното им разрязване от тях 
вече не изтича млечен сок. След това се пристъпва 
към сушене.

Начин на сушене. На сухо и проветриво място или в 
сушилня, при температура не по-висока от 40°С. Коре-
ните са изсушени, когато вече не се прегъват, а се 
чупят.

Рандеман. От 5 кг свежи корени се получава 1 кг сухи, 
а от 6–7 кг свежи листа с цветни дръжки се получава 
1 кг сухи. 

100-те най-използвани билки в България

№30 ГЛУХАРЧЕ 

Представителите на род Глухарче са разграничени в 11 вида. 
Те се различават главно по устройството на кошничките и 
плодовете и по формата на листата. Някои от тях са: 
Червеносеменно глухарче (Taraxacum erythrospermum); 
Блатно глухарче (Taraxacum palustre); 
Серотинско глухарче (Taraxacum serotinum). 
Лечебното глухарче е най-разпространено и най-известното от тях.



21

Taraxacum palustre 

Δ

Taraxacum serotinum 

Описание на готовата дрога. Младите коренища са 
тънки, светлокафяви, а по-старите – тъмнокафяви. 
Ломът е равен. След престояване във вода кората 
силно набъбва и при наблюдение на напречния разрез се 
виждат сиви, светли и тъмни линии, а дървесината в 
централния цилиндър има нелъчист строеж. Целият 
централен цилиндър обикновено е жълт. Миризмата е 
слаба, нехарактерна, а вкусът е слабо горчив. 

Изсушените стръкове трябва да са запазили естес-
твения си вид. Вкусът е слабо горчив.

Съдържание. Корени: горчиви вещества с гликозиден 
характер (тараксацин и тараксацерин), тритерпенови 
съединения от β-амиринов и лупеолов тип, β-ситостерол 
и стигмастерол, около 40% инулин, който през пролет-
та е само 2%, слузни вещества, каучук, смолисти веще-
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ства, около 18% захари, пектин, холин, фенолни киселини, аспарагин, вита-
мини, калий. Листа: лутеин, виолаксатин и др. каротиноиди, горчиви веще-
ства, витамини А, В. С и Д (съдържанието на вит. А е по-високо от това 
в морковите), калий, желязо и калций, фосфор, протеини.

Действие. Жлъчегонно, жлъчетворно, общо тонизиращо, диуретично. 
Действа пречистващо върху кръвта и черния дроб. Ускорява метаболит-
ните процеси в организма. Помага при умора, безсъние и невроза. Сти-
мулира апетита. Увеличава секрецията на храносмилателен сок. Спомага 
изхвърлянето на бъбречните и жлъчните камъни. Съществуват изследва-
ния, които показват, че това растение предотвратява растежа на рако-
вите клетки.

Приложение. В медицината глухарчето се използва като тонизиращо хра-
носмилането при запек, чернодробна и жлъчна болест, ревматизъм и кожни 
заболявания.

Коренът е с меко лаксативно действие и е приложим при диспепсия и 
запек. Той стимулира черния дроб и жлъчката (дължащо се преди всичко на 
съдържанието на тараксацин), значително увеличава секрецията на жлъ-
чен сок и е с добри показания при лечение на вички чернодробни заболявания 
вкл. хепатит. Прилага се за засилване на апетита, като глистогонно и 
диуретично средство.

Листата, които пролетно време са отлична салата, имат силно диуре-
тично действие, за което свидетелства едно от популярните английски 

Taraxacum 
erythrospermum

Taraxacum officinale

имена на растението – pee in the 
bed (напикаване в леглото). 
Поради богатото си съдържание 
на калий, глухарчето не преизвик-
ва хипокалемия. 

Глухарчето пречиства кръвта 
и тъканите и дава добри резулта-
ти при лечение на кожни болести 
и ревматизъм. 

Пресните листа и сокът от 
растението се препоръчват за 
лечение на анемия, дефицит на 
витамин С, атеросклероза и диа-
бет.

Начин на употреба. 
Извлек – 2 чаени лъжички ситно 
нарязани корени се заливат с 250 
мл студена вода и се оставят да 
престоят 8 часа. Изпива се на 
глътки за един ден. При отвара 
се вари около 10 мин. Прилага се и 
пресен сок от билката, както и 
млади листа като салата.
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