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Американската лекарствена агенция 
издаде предупреждение за медикамент 
за спиране на пушенето

ЛЮБОПИТНО

Администрация за храните и лекарствата в САЩ 
(FDA) промени етикета на медикамента за спиране на 
тютюнопушенето Chantix (varenicline), включвайки 
потенциални взаимодействия с алкохол, риск от припа-
дъци и изследвания на страничните ефекти върху 
настроението, поведението или мисленето.

FDA предупреждава, че медикаментът Chantix, който 
се предписва на пушачи за спиране на пушенето, може 
да промени реакциите на организма към алкохол. 
Освен това при пациенти, лекувани с Chantix са били 
докладвани и редки случаи на припадъци. Агенцията е 
одобрила промени в етикети на медикамента, предуп-
реждаващи за тези рискове. 

Докато пациентите не разберат дали Chantix повлия-
ва поносимостта им към алкохол, те трябва да нама-
лят количествотo алкохол, което консумират. Пациен-
тите, които получат припадък по време на приема на 
лекарството, трябва да го прекратят и незабавно да 
потърсят лекарска помощ. 

Милиони хора имат сериозни здравословни проблеми, 
причинени от тютюнопушенето, които могат да 
бъдат облекчени, ако го прекратят. Chantix е медика-
мент, одобрен от FDA, който се предписва на въз-
растни, за да спрат цигарите. При клиничните изпи-
тания Chantix повишава вероятността от отказ от 
тютюнопушене и задържането му в продължение на 
година, в сравнение с плацеботретиране. 

Лекарствената агенция е разгледала информацията, 
подадена от Pfizer, производителя на Chantix, както и 
докладвани случаи, при които пациенти, приемащи 
медикамента, са имали нежелани реакции при консума-
цията на алхокол, включително повишено опиянение, 
нетипично или агресивно поведение или липса на спо-
мени за случилото се. 

Разгледани са и сигнали, свръзани с припадъци по вре-
ме на приема на Chantix, и са открити случаи, при 
които пациенти, приемащи лекарството, преди това 
или не са имали история на припадъци, или пък са имали 
такъв тип разстройство, което обаче е било контро-
лирано качествено. В повечето от тези случаи припа-
дъците са се появили в първия месец след началото на 
приема на Chantix. 

Информацията за тези рискове е добавена в етикета 
на медикамента и в листовката за пациента. 

Етикът му също така е осъвременен по отношение 
на сведения, получени от няколко изследвания, които 
разглеждат риска от невропсихиатрични странични 
ефекти върху настроението, поведението и мислене-
то, появили се при приема на Chantix. 

Те включват наблюдения, както и анализ на Pfizer, полу-
чен от данни от рандомизирани контролирани клинич-
ни изпитания. Тези изследвания не показват повишен 
риск от невропсихиатрични странични ефекти, дъл-
жащи се на Chantix. Те обаче не са изследвали всички 
видове потенциални странични ефекти и са имали 
ограничения, които са попречили на извличането на 
надеждни заключения. 

По-рано, през 2009 и 2011 г. FDA е издавала предупреж-
дения за възможни сериозни невропсихиатрични стра-
нични ефекти на Chantix, които са били обсъждани на 
среща на Консултативната комисия на институцията 
през октомври 2014 г. Pfizer провежда голямо клинично 
изпитание на Chantix, за да изследва този риск, като 
резултатите се очакват в края на 2015. 

Агенцията призовава лекари и пациенти да докладват 
случаи със странични ефекти на медикамента в специ-
алната програма за наблюдение на лекар ФМ 
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РЕЗУЛТАТИТЕ 
В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ 
СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ 

ТЕСТОВЕТЕ НА 
МЕДИКАМЕНТИТЕ

Хората, избрани за тестове на антидепресан-
ти, се подбират толкова внимателно, че тези 
изследвания може да не са представителни за 
резултатите в реалния живот.  Тези, които 
биват набирани, за да участват в изследвания 
на медикаменти против депресия, може да не 
представляват типичния пациент в депресив-
но състояние. 

Според ново изследване субектите в клинични-
те изпитания на антидепресанти изглежда не 
отразяват условията в действителния живот. 
Учените са изследвали над 4 000 участника в 
изследването STAR*D, най-обхватното и дълго-
срочно проучване на лечението на депресия, 
което е провеждано някога. 

Тъй като е толкова голямо, изследването 
STAR*D умишлено включва много хора, подобни 
на тези, които лекарите и психиатрите често 
лекуват. 

Учените обаче са открили, че над 80% от хора-
та в STAR*D не биха били подходящи за повече-
то изпитания на антидепресанти. Някои биха 
били отхвърлени, защото са над 65-годишна въз-
раст; други биха били изключени, защото имат и 
други медицински състояния, освен депресията. 

Доколко изследванията отразяват 
точно реалния свят за лекарите и 
депресираните пациенти?
Резултатът е, че изследванията за антидепре-
санти не казват на лекарите или пациентите 
доколко медикаментите ще проработят в 
истинския живот. Всъщност повечето антиде-
пресанти носят разочароващи резултати в 
клиничната практика в сравнение с представя-
нето им във висококонтролираните клинични 
изпитания (Journal of Psychiatric Practice, July, 
2015).

Канабидиол, съединение без психоактивни 
качества, помага на костите на плъховете да 
заздравеят по-бързо.  

Ново изследване с плъхове показва, че марихуаната съдържа 
съединение, помагащо на счупените кости да зарастнат по-
бързо. Това твърдение звучи сензационно, но израелски учени 
са използвали канабидиол, химикал, който не променя възприя-
тията, въпреки че е извлечен от листата на канабиса. Те го 
давали на плъхове със счупени кости и открили, че плъховете, 
на които се дава канабидиол, са оздравели по-бързо. Техните 
кости са изградили по-силна минерална матрица. 

ПСИХОАКТИВНОТО СЪЕДИНЕНИЕ НЕ ПОМАГА 
НА КОСТИТЕ ДА ЗАРАСТНАТ ПО-БЪРЗО
Плъховете, на които е давано различно съединение, извлече-
но от марихуаната, тетрахидроканабинол или ТХК, не е 
довело до по-бързо оздравяване. Всъщност именно съедине-
нието ТХК в марихуаната има упойващи свойства за хората. 

Това изследване показва, че е малко вероятно пушенето на 
марихуана да има положителен ефект върху костите. 
Въпреки това канабидиолът може да помогне на счупените 
кости да зарастнат по-бързо и по-качествено (Journal of 
Bone and Mineral Research, online May 10, 2015).

Съставка на 
МАРИХУАНАТА 

помага на костите да 
заздравяват по-бързо 

ФМ 
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Любителите на кафето са изложени 
на по-нисък риск от диабет

Учени са открили, че любителите на гръцко кафе*, 
пиещи поне по 2 чашки кафе дневно, е по-малко вероятно 
да бъдат диагностицирани с диабет тип 2. 

Не изпитвайте вина, ако се наслаждавате на по 2-3 чашки кафе на 
ден. Гръцко изследване потвърди заключенията и на по-ранни проуч-
вания: любителите на кафето са с по-нисък риск от диабет тип 2.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследването е проследило над 1 300 
възрастни в Гърция в продължение на 10 
години. Около 800 от тях пиели кафе от 
време на време, средно приемайки под 
1,5 чаши на ден. Над 200 не пиели кафе 
изобщо, а почти 400 били любителите 
на кафето, които обикновено пиели над 
1,5 чаши на ден. 

ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КАФЕТО Е ПО-МАЛКО ВЕРОЯТНО 
ДА БЪДАТ ДИАГНОСТИЦИРАНИ С ДИАБЕТ
При редовно пиещите кафе е било 54% по-малко вероятно да бъдат 
диагностицирани с диабет по време на изследването. Те също така 
са имали по-ниски кръвни нива на възпалителните маркери. 

Учените не казват, че хората трябва да разчитат само на кафето, 
за да се предпазят от диабет. В комбинация с поддържането на 
здравословно тегло и редовни физически упражнения обаче, пийване-
то на 2-3 чашки кафе всеки ден може да е от полза (European Journal 
of Clinical Nutrition, July, 2015).

*Става въпрос за варено (в джезве, канче и т.н.) кафе или познатото у нас турско кафе, но тъй като изследване-
то е проведено в Гърция, разбира се, че и кафето е гръцко. (бел.р.)
 

ПРОДУКТИ 
ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА 
МОЖЕ ДА НАМАЛЯТ 

ФЕРТИЛНОСТТА 
НА МЪЖЕТЕ 

Високата уринарна концентрация на някои химични 
съединения от дезодорантите против изпотяване, 
автършейв и по всяка вероятност плажното масло се 
свързват с по-дълго време, необходимо за зачеване.
Учените са изследвали 500 двойки, които току-що са 
прекратили контрацепцията си, за да забременеят. 
Всека от тях е дала проби от урина и двойките са 
водили дневници на сексуалната си активност, 
докато жената не е забременяла. 
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Мъжете, които обикновено пият 2-3 чаши кафе 
или консумират равностойно количество кофеин, 
е по-малко вероятно да се оплакват от 
еректилна дисфункция. 

През последните няколко години учените откриват различни 
ползи за хората, пиещи кафе. Хората, които пият кафе всеки 
ден, е по-малко вероятно да бъдат диагностицирани с диабет 
тип 2 (American Journal of Clinical Nutrition, April, 2010; European 
Journal of Endocrinology, May, 2015) или сърдечна недостатъч-
ност (Circulation: Heart Failure, online June 26, 2012). Те също така 
може да са по-малко податливи на рак на простатата или 
ранно заболяване от болестта на Алцхаймер. 

ПОНИЖЕН РИСК ОТ ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ
Наскоро бе открито още едно предимство на кафето. Епиде-
миолози, анализиращи данни от Националното изследване на 
здравето и храненето в САЩ, са открили, че при мъже, които 
консумират между 85 и 170 mg кофеин чрез кафе, спортни 
напитки, чай или безалкохолни има 42% по-ниска вероятност да 
се оплакват от еректилна дисфункция. Това е количеството 
кофеин в 2-3 чашки нормално кафе. 

Тази взаимовръзка е открита дори при мъже с високо кръвно 
налягане или наднормено тегло. Мъжете с диабет обаче не са 
регистрирали ползи от приема на кофеин. 

ЗАЩО КОФЕИНЪТ 
МОЖЕ ДА Е ОТ ПОЛЗА?
Според авторите кофеинът може да пома-
га за отпускане на меките мускули в пениса 
и така да повишава притока на кръв. 

Въпреки че в изследването са участвали 
голям брой мъже, тяхната консумация на 
кофеин е била изчислена въз основа на един-
единствен въпрос. Затова тези резултати 
вероятно трябва да се смятат за предвари-
телни, вместо за заключителни. 

Хората, пиещи кафе, се оплакват по-рядко 
от еректилна дисфункция

Анализът на химикалите в урината на мъжете 
е показал, че два бензофенона, познати като 
BP-2 and 4-хидроксиBP, са свръзани със значително 
по-дълго време, необходимо за постигане на 
бременност. Тези съединения се намират в 
козметични продукти като дезодоранти против 
изпотяване и афтършейв. Те също така може 
да са остатъчни съединения от съставките 
на плажното масло. 

Изследването е предварително, но определено 
бие тревога относно широката употреба на 
химикалите с разрушителни последици за 
ендокринната система (American Journal of 
Epidemiology, online, Nov. 13, 2014).

ФМ 
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Биохимичен пробив обяснява 
миризмата на тялото

БИОХИМИЯТА НА ТЕЛЕСНАТА МИРИЗМА 
Учените са открили над 150 различни вида бактерии, 
заселили се в подмишниците на участниците в изслед-
ването. След като изолирали всеки един от тях, учени-
те открили, че част от тях се хранят с човешката 
пот и след това отделят съединения, наречени тиоал-
кохоли, които са летливи и са виновниците за телесна-
та миризма. 

Конкретните бактерии, отговорни за производство-
то на тиоалкохоли, принадлежат към семейството на 
стафилококите, като най-големият виновник е бакте-
рията Staphylococcus hominis. Тя и две нейни братовчед-
ки произвеждат специални ензими, които взаимодейст-
ват с молекулите в потта и произвеждат тиоалкохоли. 

ДЕЗОДОРАНТИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 
Американската Администрация по храните и лекар-
ствата класифицира дезодорантите против изпотя-
ване като медикаменти. Това е така, защото тези 
продукти засягат биологията на кожата. Агенцията 
изисква производителите да включват значителни 
количества алуминий (алуминиев хлорохидрат, алумини-
ев хлорид, алуминиево-цирконни съединения и т.н.), ако 
искат продуктът им да носи етикет като дезодо-
рант против изпотяване. Алуминият формира „тапа“ 
на потните жлези, причинявайки временно намаляване 
на изпотяването. 

ДЕЗОДОРАНТИ 
Дезодорантите се смятат за козметични продукти. 
Те не предотвратяват изпотяването и като цяло 
работят като замаскирват телесната миризма с 
някакъв аромат. Това напомня на Средновековието, 
когато монарсите рядко се къпели, а вместо това се 
поливали с парфюми, за да прикрият неприятните 
миризми. 

ДРУГИ СРЕДСТВА
Не е чудно, че много хора не намират нито един от 
двата подхода (дезодорантите против изпотяване, 
съдържащи алуминий, или обикновените дезодоранти) 
особено привлекателен. Една от причините е, че изла-
гането на алуминий се свързва с възпалителни проце-
си в мозъка и болестта на Алцхаймер. Също така се 
бие тревога и по-отношение на потенциална връзка 
между алуминия и рака. 

Ето защо много хора прилагат най-различни, домашно 
приготвени средства за премахване на телесната 
миризма. Проблемът с всички тези домашни лекове е, 
че не е много лесно да бъдат приложени. Плискането 
или пръскането на подмишниците със спирт, лимонов 
сок, оцет или магнезиево мляко може да причини други 
неудобства. А магнезиевото мляко съдържа натриев 
хипохлорит (белина) като консервант. 

ФМ 

Ново изследване разкри бактерията, виновна за 
миризмата на тялото, която тя създава благодарение 
на потта. Чудили ли сте се някога какво причинява 
миризмата на тялото и защо подмишниците на някои 
хора миришат, а на други – не? Повечето хора смятат, че 
това е свързано с потта. Самата пот обаче не мирише, 
но пък е важна за произвеждането на миризмата от 
подмишниците. Учени от Университета „Йорк” във 
Великобритания представиха удивителните резултати 
от своето изследване на миризмата на подмишницата 
по време на годишната среща на „Обществото за обща 
микробиология” (на 30 март 2015 г.). Те са открили, че 
всичко зависи от бактериите, живеещи в подмишниците. 
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Случай на инфаркт 
при жена с много нисък холестерол 

ФМ 

Кардиолозите отдавна са съсредоточени върху холес-
терола като неблагоприятен фактор за сърдечните 
заболявания. Как те обясняват инфарктите при хора 
с ниски нива на LDL холестерол?

Описаният случай е на жена на 53 г., която получава 
инфаркт, въпреки че стойностите на общия є холес-
терол били 3,64 mmol/l (HDL – 1,26 mmol/l, триглицери-
ди – 3,20 mmol/lи LDL – 1,73 mmol/l). В семейството си 
тя няма история на заболяване от инфаркт, не е пуши-
ла цигари и има ниско кръвно налягане. 

Половината от всички случаи на инфаркт са при хора с 
нормални или дори оптимални стойности на холесте-
рол. Едно уникално изследване, публикувано в American 
Heart Journal (Jan. 2009) разкрива, че около половината 
от обхванатите 140 000 пациенти, хоспитализирани с 
инфаркт, са имали нива на LDL холестерол около 2,58 
mmol/l по време на приема, което се смята за доста 
добра стойност. Според научния ръководител д-р Грег 
Фонароу, „почти 75% от пациентите със сърдечен 
удар са попаднали в рамките на препоръчаните стой-
ности на LDL холестерол”. 

Очевидно холестеролът не е единственият фактор, 
определящ сърдечните заболявания. Жената, чийто 
случай е описан по-горе, би трябвало да е в групата на 
пациенти с много нисък риск от сърдечен удар въз 
основа на стойността на липидите. Повечето карди-
олози биха сметнали нейния общ холестерол и LDL 
холестерол за отлични. 

ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИНФАРКТ 
В статия в New England Journal of Medicine (November 
14, 2002) от директора на програмата за превантивна 
кардиология в Медицинския център „Колумбия” Лори 
Моска се казва: „Преди повече от 20 г. бяха открити 
246 рискови фактора за коронарната болест на сърце-
то и броят им продължава да расте”.

Разбирате ли? Значи преди повече от 30 г. лекарите 
са знаели, че 246 фактора могат да допринесат за 
сърдечно заболяване. Днес броят на рисковите факто-
ри, свързани с коронарната артериална болест веро-
ятно е над 300. И въпреки това общият холестерол и 
LDL холестеролът остават главните фактори за 
това дали един пациент ще бъде лекуван със статини. 

Ето само някои от другите важни рискови фактори за 
сърдечните заболявания:

• C-реактивен протеин (CRP)
• Липопротеин (a) или Lp(a)
• Високи нива на пикочна киселина
• Инсулинова устойчивост
• Депресия
• Стрес и безпокойство
• Гняв и враждебност
• Ниски нива на физическа активност 
• Хормонална заместителна терапния
• Ниски нива на тестостерон
• Брачни проблеми
• Самота
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Някои лекари обичат статините. Други 
заявяват, че ползите от тях са преувеличени, 
а рисковете – недооценени. Какво точно ни 
казват данните по този въпрос?

Малко са съвременните медикаменти, които предиз-
викват толкова ожесточени спорове като статини-
те. Някои здравни специалисти смятат, че ползите 
им са преувеличени, а рисковете – недооценени. Дру-
ги пък гледат на тези лекарства като на магически 
куршуми срещу сърдечните заболявания. 

Противоречията са от почти три десетилетия, 
откакто ловастатин получава одобрение през 1987. 
Оттогава са изхарчени колосални суми за медикамен-
ти като аторвастатин, флувастатин, питаваста-
тин, правастатин, розувастатини симвастатин. 
Само в САЩ са дадени поне $ 100 млрд. долара за 
статини, а продажбите в световен мащаб са заше-
метяващи.

Мнозина лекари казват на пациентите си, че тези 
медикаменти за намаляване на холестерола ще ги 
предпазят от инфаркт или инсулт. Някои кардиолози 
са толкова ентусиазирани относно ползите от тези 
лекарства, че се шегуват, че статините трябва да 
бъдат разтваряни в чешмяната вода. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ СТАТИНИ?
Парадоксално е, че според критериите на Американ-
ската сърдечна асоциация (American Heart Association) 
(AСA) и Американската кардиологична колегия (Ameri-
can College of Cardiology) (АКК) 97% от американците 
на възраст между 66 и 75 г. би трябвало да приемат 
статини (JAMA Internal Medicine, Jan. 2015).

Ако кардиолозите следват препоръките на тези 
организации, на всички мъже и повечето жени във 
възрастовата група 66-75 г. би трябвало да се пред-
пише медикамент от типа на статините, независи-
мо колко е здрав или в добро физическо състояние 
може да се намира пациентът. С други думи, 67-годи-
шен маратонец, който е вегетарианец и няма се-
мейна история на сърдечни заболявания би трябвало 
да приема статин въз основа на препоръките на 
АСА и АКК. 

За щастие никой нормален лекар ни би направил 
подобно предписание, но критериите на тези орга-
низации пренебрегват важни въпроси, свързани с 
начина на живот като теглото и режимите на хране-
не и физическа активност. Липсват качествени 
изследвания, които да разгледат ползите от стати-
ните за хора на тази възраст, които не са били диаг-
ностицирани със сърдечни заболявания. 

УДАР ВЪРХУ СТАТИНИТЕ: 
лекарите имат разногласия относно 

ползите и недостатъците им
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Д-р Стийв Нисен е един от водещите кардиолози в 
САЩ. Той е председател на Клиниката по сърдечно-
съдова медицина „Робърт и Сюзън Томсич” в Клийвлънд. 
Д-р Нисен е твърд поддръжник на статините от 
много години, но дори той смята, че критериите на 
АСА и АКК са прекалени. Според този известен кар-
диолог, рисковият калкулатор, изчисляващ кой тряб-
ва да приема статини, преувеличава риска с поне 
50%. Това означава, че много хора ще получат рецеп-
та за такива лекарства, без да имат нужда от тях. 

Повечето кардиолози смятат, че страничните ефек-
ти на статините са твърде редки, дори при по-въз-
растните пациенти. Докладването на случаи на 
болки в мускулите, слабост, нервно разстройство, 
намалено либидо, диабет, катаракта и проблеми с 
паметта често бива пренебрегвано като случайно и 
неприченено от статините. 

ДОКОЛКО СТАТИНИТЕ 

НАИСТИНА ПОМАГАТ?
Историята на статините има и 
друга страна. Две статии в журнала 
Expert Review of Clinical Pharmacology 
от март 2015 г. отправят предизвикателство към 
широко разпространеното схващане. Едната от тях 
е озаглавена „Как статистическа заблуда направи 
така, че статините да изглеждат безопасни и 
ефективни при първичната и вторичната превен-
ция на сърдечносъдовите заболявания”.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ И ЗАБЛУДА
Например в едно често цитирано изследване 3% от 
хората на плацебо са получили инфаркт, спрямо 2% от 
тези, взимащи аторвастатин. С други думи, от 100 
души, приемащи аторвастатин, един ще има полза. 
Това едва ли изглежда особено впечатляващо. Все пак, 
ако 99 приемат аторвастатин, без да имат осезаема 
полза, за да може един човек да избегне инфаркта, 
резултатите не звучат твърде вълнуващо. 

Почакайте, има начин да се манипулират данните, за 
да стане лекарството по-привлекателно. Тъй като 
разликата между 3% и 2% е само 1%, производителят 
го рекламира като лекарство, намаляващо риска от 
инфаркт с 36%. Това звучи по-добре на лекарите и 
пациентите, въпреки че само 1 човек от сто всъщ-
ност има полза. В статистическо отношение фарма-
цевтичните компании използват относителното 
намаление на риска, вместо абсолютното намаление, 
за да представят медикаментите си все едно са 
много по-ефикасни, отколкото са в действителност. 

Според авторите на анализа други изследвания на 
статини показват точно толкова незначителни 

резултати. Приемащите статини са имали между 
1.2% и 1.5% по-малко сърдечносъдови усложнения от 
приемащите плацебо. Авторите смятат, че при 
статините „скромните ползи от тях са далеч над-
минати от техните странични ефекти”. 

Другата статия е по-тревожна. Тя е със заглавие 
„Статините стимулират атеросклерозата и сърдеч-
ната недостатъчност: фармакологични механизми”. 
Японските учени, които са нейни автори, обясняват 
биохимичната основа на твърдението си, че стати-
ните могат да допринасят за запушените артерии и 
недостатъчност на сърдечния мускул. Те заключа-
ват: „Така, епидемията от сърдечна недостатъч-
ност и атеросклероза, която мори съвременния 
свят, може парадоксално да е влошена от широката 
употреба на статинови медикаменти.“

А СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ?

Едно изследване, публикувано наскоро в журнала 
Diabetologia (posted March 4, 2015), разкрива едно нео-
чаквано високо ниво на диабет, свръзано със стати-
ните: „Заключение: Лечението със статин увели-
чава риска от диабет тип 2 с 46% в резултат на 
намаляване на инсулиновата чувствителност и 
отделянето на инсулина.”

Авторите също така са открили, че статиновата 
терапия „е свързана с влошаване на хипергликемията”.
С други думи, на хората, вече диагностицирани с диа-
бет тип 2, им е по-трудно да го контролират, ако 
приемат статини. Въпреки че стойността 46% пред-
ставлява относителен риск, тя все пак буди тревога. 
Това, което е толкова парадоксално за това ново 
наблюдение е, че Американската сърдечна асоциация 
и Американската кардиологична колегия препоръчват 
всички хора с диабет да премат статин, което може 
да направи състоянието им по-трудно за лечение.

Може статините да предпазват хората със сериоз-
ни сърдечни състояния, но хората, които не стра-
дат от такива заболявания може да не получат от 
тях очакваните ползи. Лекарите трябва да следят 
сведенията от клиничните изпитания, преди да взе-
мат решение за прилагането на статини. Дори 
това, което прочетохте в тази статия, не бива да 
се приема без прочит на фактическите данни. ФМ 
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ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ  

След започналото затопляне, довело до отдръпване-
то на т.нар. Скандинавски ледник преди около 12 хиля-
ди години, в природната среда на южна и югоизточна 
Европа започват драматични промени, свързани с поя-
вата и развитието на нови видове растения, живот-
ни и птици. По-голямата част от групите на ловците-
събирачи, обитавали тези земи от хилядолетия, по-
теглят на север, следвайки своята основна храна – 
едрите диви животни, които живеят по границите на 
ледника, докато друга част остават, изхранвайки се с 
лов на по-дребен дивеч, риба и различни растения. По 
същото време някои от групите на ловците-събирачи, 
обитаващи земите на т.нар. "Плодороден полумесец", 
а именно долините около реките Тигър и Ефрат и 
територията на "Обетованата земя" до делтата на 
река Нил, преминават от номадски към уседнал начин 
на живот. Те се възползват от този климатичен и 
плодороден оазис и започват да се изхранват като 
отглеждат някои диворастящи ядливи растения и 
опитомяват различни диви животни – говеда, кози, 
овце, свине и др. За новите си нужди хората започват 
да усъвършенстват каменните си сечива и да създа-
ват нови от камък, кости и дърво. Откриват тъкач-
ния стан и тъкачеството с цел оползотворяването 
на вълната от отглежданите овце и кози, като си 
изработват дрехи, заменяйки с тях използването на 
животинските кожи за облекло. Започват също така 
да изработват и глинени съдове за приготвяне и съх-
ранение на храната си. [1]

Основните храни, които са отглеждали и консумирали 
хората по това време са лимеца, ечемика, смокините, 
наровете, гроздето, маслините и фурмите. Така се 
слага началото на една нова и непозната епоха в раз-
витието на човечеството определяна като Неолит-
ната аграрна революция, която променя радикално 
хода на човешкото бъдеще. [1,2]

През следващите около 2 хиляди години хората-земе-
делци успяват да постигнат по-голяма сигурност и 
устойчивост на живота си – те са се научили да 
отглеждат ръж, овес, нахут, леща, грах, бакла, праз, 
лук, чесън, бамя, пъпеши, дюли и важния за храненето 
и тъкачеството лен, и др. Добиват и умения и опит 
да използват като подправки и консерванти на храна-
та си, а също и за лечение редица растения, да мелят 
на примитивни ръчни каменни мелници (хромели) 
брашно и да приготвят хляб от него, а също и булгур, 
да добиват нужната за тях и животните им сол, да 
получават зехтин и пчелен мед, както и да консерви-
рат плодове, зеленчуци, риба и месо чрез сушене и 
осоляване.

Важно значение за бъдещото оцеляване и развитие на 
това новосформирано земеделско население имат и 
следните фактори:
-  придобитата мутация на гена отговорен за проду-

цирането в червата на ензима лактаза и след при-
ключването на кърмаческия период, което им оси-
гурява възможност да се хранят през целия си 
живот с млякото и млечните продукти, получавани 
от отглежданите от тях опитомени животни;

-  откриването на млечнокиселата ферментация им 
осигурява редица позитиви свързани с тяхната 
хранителна сигурност, като напр. оползотворява-
не на млякото под формата на трайни млечни 
храни, възможности за консервиране на отглежда-
ните плодове и зеленчуци и приготвянето на хляб 
с по-добри качество, вкус и трайност посред-
ством използването на естествена млечнокисела 
закваска (квас). Освен всички тези ползи, консума-
цията на тези храни е оказвала и положително 
въздействие и върху физическото, и върху умстве-
ното им здраве;

-  усвояването на алкохолната ферментация дава 
възможност за приготвяне на вино, което се кон-

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.
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сумира ежедневно в малки количества по време на 
хранене, като божествена храна. [3,4] 

През този дълъг хилядолетен период се осъществява 
и социалното формиране на новия етап в развитието 
на хората-земеделци, водещи уседнал живот в земите 
на Плодородния полумесец. Като някои от основните 
насоки на новата социализация на населението, които 
го отличават от традиционната организация на живо-
та на ловците-събирачи, могат да бъдат посочени:
-  създаването и издигането ролята на семейство-

то, като основна структурна единица на общност-
та;

-  изграждането с подръчни материали - камък, глина 
и дърво на собствено семейно жилище;

-  обособяване, притежаване и ползване на собстве-
на обработваема земя за изхранване на семейст-
вото и отглежданите от него домашни животни;

-  отглеждането на децата е в семейството, като 
периодът на юношеството се удължава значител-
но на около 5-6 години, когато децата успешно 
израстват, укрепват и успяват да усвоят нужни-
те за бъдещия им живот знания и умения. Вът-
ресемейните връзки между различните поколения 
стават устойчиви, което способства за предава-
нето на придобитите знания и житейска мъдрост 
от опита на предишните поколения, а това допри-
нася за стимулирането на креативността;

-  структурира се родовата общност, но при запаз-
ването на независимостта на семейството и на 
неговата собственост; 

-  създават се постоянни селища от отделни семей-
ни жилища. [1,2,3]

Нарастването на населението и ограничените тери-
ториални възможности на Плодородния полумесец за 
осигуряване на изхранването му и на домашните 
животни, вероятно е причината преди повече от 8000 
години една част от хората да мигрират към земите 
на Балканския полуостров. Първите преселници се 
заселват в средиземноморските земи, а по-късно и в 
територията, където ние живеем сега. Заселниците 
изграждат своите нови селища и започват да отглеж-
дат станалите вече традиционни за тях земеделски 
култури, допълвайки изхранването си с нови местни 
растения, плодове и дивеч, като се стремят да живе-
ят праведно, следвайки природните закони и култове-
те към своите богове. Така се слага началото на 
Новокаменната епоха на територията на Европа, а 
заедно със заварените ловци-събирачи, които отдав-
на обитават тези земи, започват да полагат основи-
те на съвременната цивилизация. [1,3] Този сложен и 
многопластов процес, изпълнен с непредвидими, про-
тиворечиви и пагубни понякога резултати продължава 
и днес.

Сред причините провокиращи всички тези неблагопо-
лучия в хода на цивилизационното развитие, могат да 

бъдат посочени, както различния генетичен профил на 
ловците-събирачи и новозаселилите се земеделци, 
така и съществените разлики в социално-икономичес-
кото структуриране на обществата им, а също и в 
утвърдените различни поведенчески модели. [5]

Въпреки оскъдната информация за живота, бита и 
социалното развитие на ловците-събирачи, могат да 
бъдат формулирани някои от по-значимите техни 
характеристики. Те оказват влияние както върху из-
граждането на археогенетиката, така и върху социал-
ната генетика на не малка част от новосформирано-
то население на територията на Европа, въпреки 
запазването на териториални региони обитавани 
приоритетно от ловците-събирачи – на север и от 
земеделците – на юг. [5,6] Характерни за ловците-
събирачи са: 
-  живеене предимно във формата на малки групи от 

мъже, жени и деца, без отчетливо изразени семей-
ни връзки, въпреки че проявяват склонност и към 
формиране на родови кланове;

-  неизграждане на постоянни жилищни местообита-
ния, поради честата смяна на териториите за 
ловуване и изхранване;

-  обща собственост върху предметите на бита и 
общо разпределение на храната;

-  мъжете и младежите участват в групов лов на 
дивеч и риболов, а жените в събиране на различни 
диви растения, плодове, яйца и др. и в приготвяне 
на храната;

-  децата се отглеждат с грижите на цялата група, 
а не приоритетно семейно, като юношеството е 
по-слабо наситено с придобиване на знания и уме-
ния, но основно насочени към лова и събирачество-
то;

-  липсва подчиненост на лидери, а се практикува 
доверяване и следване на отделни авторитети;

-  креативността е слабо проявена поради липсата 
на стимули произтичащи от начина на живот. [7]

Съществените различия в хилядолетните социално-
обществени и поведенчески модели на живота на 
ловците-събирачи и земеделците са важни в няколко 
аспекта, касаещи насоките, съдържанието, резулта-
тите, здравето и динамиката на тяхното и на поко-
ленията им групово и съвместно еволюционно разви-
тие. [7]

Редица научни проучвания от последните няколко годи-
ни установяват, че възприеманата информация от 
обкръжаващата социална среда въздейства върху 
функционирането на мозъка и други органи на човеш-
кия организъм. Информацията от социалната среда 
променя генната активност в мозъка, както и експре-
сията на някои специфични мозъчни гени, модулиращи 
мозъчните функции по отношение на изграждането, 
развитието и проявите на определени типове социал-
ни и поведенчески прояви. По този начин социалната 

Δ
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среда и гените реципрочно участват в комплексното 
повлияване на характерните социални и поведенчески 
особености и на здравния статус на членовете на 
различните генно идентични групи. [8,9] Всички тези 
процеси, повлияни от хилядолетните начин на живот 
и социално поведение, способстват за изграждането 
на различни и устойчиви отпечатъци върху поведен-
ческите реакции и стериотипи на ловците-събирачи 
и на земеделците. Така моделираната социална памет 
осигурява еволюционното съхраняване и наследяване 
на информацията за различните социални и поведен-
чески модели на тези групи от европейското населе-
ние. [9,10] Всичко това обяснява различията между 
тях и потенциалните рискове и възможните неблаго-
получия за всяка една от групите при налагането 
върху нея на чужд социално-обществен и поведенчески 
модел.

Като примери за различията в еволюционната социал-
на памет на ловците-събирачи от северните европей-
ски земи и земеделците от обитаващи южните тери-
тории и на техните потомци касаещи характерните 
за тях социални и поведенчески модели, могат да 
бъдат посочени следните:
1.1.  Приоритетно колективните действия на ловци-

те-събирачи.
1.2. Индивидуалната и семейната инициативност на 

земеделците.
2.1. Незачитането на семейството като институ-

ция при ловците-събирачи, както и ролята му при 
отглеждането на децата, което е основно групо-
во.

2.2. Възприемането на семейството и рода от земе-
делците, като фундаментален социално-общест-
вен фактор и приоритезиране на ролята му при 
отглеждането на децата и юношите.

3.1. Придържането на ловците-събирачи към начин на 
хранене, при който храната се набавя директно 
от дивата природа и се консумира групово, като 
целта е задоволяване на глада. Този начин на хра-
нене се дефинира като Палеолитна диета, в осно-
вата на която стои не тлъстото месо, като се 
допълва и от риба, някои листни и кореноплодни 
диворастящи зеленчуци, плодове, ядки, яйца и 
някои семена. Тя не включва консумацията на зър-
нени и тестени храни, мляко и млечни продукти, 
бобови храни, мазнини, сол, храни и напитки съдър-
жащи захари и др.

3.2. Моделът на хранене на земеделците се базира 
основно на консумацията на разнообразните и 
сезонни храни, отгледани от земеделските семей-
ства, които са в по-голямата си част растител-
ни и се допълват от млечни продукти, риба, яйца, 
растителни масла, птиче месо и др. В основата 
на хранителната пирамида на земеделците 
стоят различните зърнени и тестени храни, 
докато месото заема върха на пирамидата със 
значително рядката му консумация.

Както изброените по-горе, така и другите различия в 
социалните и поведенческите прояви на ловците-
събирачи и земеделците могат да се превърнат в 
рискови фактори, водещи до повишен социален стрес, 
който да провокира негативни генетични реакции при 
случаите на налагането върху една от двете групи на 
чужд и нетипичен за тях социално-обществен и пове-
денчески модел. [3,6,7,8,11]

Междувременно през следващите векове последват 
нови миграционни вълни от заселници, които прена-
сят просото, елдата, овеса, краставиците, зелето, 
карфиола, броколите, марулите, патладжаните, ядки-
те, сусама, сливите, прасковите, ябълките, крушите, 
цитрусите и др. Всичко това подпомага постепенно-
то изграждане на един устойчив и здравословен модел 
на хранене и на физически активен начин на живот, 
свързан с отглеждането на различните храни от 
земеделците, заселили новите земи. Въпреки различни-
те климатични особености налагащи отсъствието в 
отглеждането на някои храни, те са били набавяни 
чрез активната търговия. При този начин на хранене 
заселниците: 
-  Ежедневно са консумирали пълнозърнест хляб и 

други тестени храни от смлени на каменни мелни-
ци жито, ечемик и ръж, варени каши от зърнени 
храни, пресни, сезонни или щадящо преработени 
зеленчуци и плодове, различни бобови храни, ядки и 
семена, зехтин и други растителни масла, маслини, 
основно ферментирали млечни продукти, червено 
вино в малки количества по време на хранене, раз-
лични растения като подправки.

-  Яйцата и рибата са присъствали на трапезата 2-4 
пъти седмично, а птичето месо 1-2 пъти, колкото 
и медът, и други сладки храни.

-  Месото от дивеч или от домашни животни се е 
консумирало 1-2 пъти месечно.

Пренесените, векове по-късно след откриването на 
Америка, картофи, домати, чушки, тикви, царевица и 
др. успешно се вписват и допълват менюто на земе-
делците. Заедно с активния физически и социален 
живот, утвърдилият се през хилядолетията начин на 
хранене е дарявал хората със здраве, жизненост и 
дълголетие и през 60-те години на ХХ век е дефиниран 
като "Средиземноморска диета". Трите основни 
храни, които характеризират Средиземноморската 
диета през вековете са хлябът, червеното вино и 
зехтинът. [3,4]

Както нейният здравословен характер, така и хилядо-
летната є история стават причина през 2010 г. 
ЮНЕСКО да обяви Средиземноморската диета за све-
товна нематериална ценност.

Територията обитавана от нашия народ през векове-
те попада в северния ареал на този традиционен 
начин на хранене, като при нашия вариант се акценти-
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ра върху ферментиралите млечни продукти за сметка 
на морските храни. Характерните за народа ни храни, 
присъствали традиционно на трапезата му освен чер-
веното вино са хлябът, шарената сол и лукът. 
Изразеният здравословен характер на нашия традици-
онен начин на хранене се потвърждава от факта, че 
Мечников в началото на ХХ век избира да посети наша-
та страна поради големия брой столетници у нас за 
разлика от другите съседни страни. 

Придържането към нашия хилядолетен традиционен 
начин на хранене, който е в голяма степен сходен със 
Средиземноморската диета, е карал хората да се 
събират около трапезата, за да споделят храната си 
в радост и мъка, да се сродяват, да създават нови 
семейства, приятелства и съюзи и това им е помага-
ло да изграждат едни дружелюбни човешки общности. 
Така храненето води до съхраняване и пренасяне на 
традиции, памет, наследство и история за натрупана-
та от стотици поколения мъдрост и знания, за съби-
тия и за близки хора. Храненето се превръща във 
важен елемент на начина на живот, на развитието и 
укрепването на семействата, родовете и общество-
то като цяло. Както Средиземноморската диета, 
така и нашият традиционен начин на хранене, проти-
чащи в позитивна социално-икономическа семейна и 
приятелска среда, са осигурявали хармонията с гене-
тичния апарат на предците ни и ги е дарявала с добро 
физическо и умствено здраве, креативност, жизне-
ност и дълголетие. [4,10a]

Множество проучвания установяват различните ас-
пекти на здравните ползи от практикуването на 
Средиземноморската диета, но увеличаващият се 
интерес към възможностите в тази насока, които тя 
може да осигури на хората, продължава да провокира 
изследователите. Обзорният систематичен анализ на 
проведените през последните 5 години проучвания с 
достоверен дизайн [12] показва, че Средиземномор-
ската диета осигурява комплексна първична превен-
ция срещу заболяванията свързани с хроничните въз-
палителни процеси, водещи до появата и развитието 
на атеросклерозата, метаболитния синдром, наднор-
меното тегло и затлъстяването, диабет тип 2, 
някои видове рак, респираторни заболявания и различ-
ни ментални проблеми и невродегенеративни заболя-
вания.

Практикуването на автентичните Средиземномор-
ска диета и сходния с нея наш традиционен начин на 
хранене продължава до началото на ХХ век, когато в 
храненето започват да навлизат някои индустриално 
произведени храни, които обаче са с променен състав 
на нутриентите и с влошени хранителни и функцио-
нални свойства. Този процес бързо добива широкома-
щабен характер след края на Втората световна 
война и масово подменя много от традиционно консу-
мираните храни. Така се слага началото на новия, 

наречен "Западен начин на хранене", базиран основно 
върху консумацията на индустриално произведените 
храни, включващи най-вече рафинирани суровини, пре-
работени меса, яйца и млечни продукти от отглежда-
ни по индустриален начин животни, храни с високо 
съдържание на мазнини, захар, сол и др.

Особено място в този негативен списък е отредено 
на брашното и хляба, които от пълнозърнести и при-
готвени от смлени на каменни мелници зърнени храни, 
са заменени основно с рафинирани бели брашна, произ-
ведени от валцови модерни мелници и приготвените 
от тях бял хляб и много други хлебни продукти. [4] 
Масовата консумация на всички тези индустриално 
произведени храни се дължи, както на агресивната 
медийна и друга реклама, така и на възприемането є 
като проява на личен или фамилен финансов и социален 
просперитет. Радикалното отклонение от хилядолет-
ните традиционни модели на хранене на земеделски-
те народи, обитаващи земите на южна и югоизточна 
Европа, а и на потомците на ловците-събирачи от 
северните Европейски земи, води до появата и трай-
ното нарастване на броя на засегнатите от различни 
метаболитни, сърдечносъдови и други хронични деге-
неративни заболявания. Сред тях особено значими са 
наднорменото тегло и затлъстяването, метаболит-
ния синдром и диабет тип 2 и свързаните с тях съдо-
ви заболявания, поради непрекъснато нарастване на 
броя на засегнатите в световен мащаб. Освен драма-
тичния генетичен стрес, предизвикан от Западния 
начин на хранене, данните от редица проучвания през 
последните няколко години показват наличие на пряка 
връзка между състоянието и активността на чревна-
та микрофлора на хората и затлъстяването и разви-
тието на диабет тип 2 и др. [13] Същевременно се 
установява, че придържането в голяма степен към 
Средиземноморската диета води до установяване на 
устойчив положителен баланс в популациите на чрев-
ната микрофлора, както и до нормализиране на мета-
болитната и функционалнатa є активност, които 
намаляват риска от затлъстяване, диабет тип 2, 
кардиометаболитен синдром, невродегенеративни и 
други ментални заболявания и др. [14] 

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИЯТ ХЛЯБ И 
ХЛЯБЪТ С КВАС
Тревогата от епидемичното нарастване на страда-
щите от наднормено тегло, затлъстяване и диабет 
тип 2 води до обявяване на консумацията на хляб като 
една от основните причини за тези проблеми, пропус-
кайки факта, че хилядолетната консумация на хляб не 
е причинявала появата на такива патологични състо-
яния. Традиционно хлябът е бил пълнозърнест и при-
готвян от жито, ечемик и ръж, като брашното от 
тях, прясно смляно на каменни мелници е съдържало 
всички хранителни вещества на целите зърна. Освен 
това съвременната наука установява, че в така смля-
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ното брашно частичките са с различна големина, 
което води до по-слабо изразени гликемични отговори, 
както и че се запазва активността на съдържащите 
се в зародиша амилазни инхибитори, които огранича-
ват усвояването на нишестето. При смилане с индус-
триални мелници тези положителни фактори при т.
нар. пълнозърнести брашна, като цяло липсват. [4]

Обикновено нашите предци са приготвяли два вида 
пълнозърнест хляб – бързо приготвеният безквасен 
хляб или т.нар. "питка" или изискващият продължител-
но приготвяне хляб с квас, често наричан "самун". При 
питката са черпили здравните ползи осигурявани от 
богатия набор от хранителни вещества съдържащи 
се в житото, ечемика и ръжта, докато при самуна към 
тези фитонутриенти се добавят и ефектите от 
активността на млечнокиселите бактерии на кваса. 
Бял хляб или други приготвени от брашна с манипулира-
ни състави, нашите предци не са консумирали до нача-
лото на ХХ век, просто защото такива не е имало.

След установяването на здравословното въздейст-
вие на Средиземноморската диета през 60-те години 
на ХХ век върху превенцията на редица хронични забо-
лявания, интересът на изследователите към проучва-
нето на ползите от консумацията на двата вида 
пълнозърнест хляб и другите тестени храни, които 
са в основата на този начин на хранене продължава и 
до днес. 

Публикуваните резултати от повече от 40 рандомизи-
рани и контролирани студии и обсервационни групови 
проучвания от целия свят проведени до 2010 г. [15] 
показват, че регулярната завишена консумация на пъл-
нозърнест хляб и зърнени храни води до намаляване на 
риска от диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания 
с от 20% до 30%, а на различни видове рак на стомаш-
но-чревния тракт с 21% – 43%. Горните граници на 
ограничаването на риска от тези заболявания са 
постигнати при съпътстващ адекватен прием на 
зеленчуци и плодове.

Данните от проведения мета-анализ [16] на 21 рандо-
мизирани и контролирани проучвания и на 45 проспек-
тивни студии показват, че при ежедневна консумация 
на пълнозърнести храни и хляб (48–80 г/ден) се намаля-
ва риска от развитие на наднормено тегло и затлъс-
тяване, както и риска от диабет тип 2 с 26%, от 
сърдечносъдови заболявания с 21%, а също се постига 
и отчетливо подобряване на стойностите на марке-
рите на метаболитния синдром. Lafiandra и колектив 
[17] съобщават аналогични резултати свързани с реду-
цирането на риска от затлъстяване, диабет тип 2 и 
сърдечносъдови заболявания в резултат от регуляр-
ния прием на пълнозърнести храни и хляб.

Проучването на пребиотичния ефект на въглехидра-
тите в пълнозърнестите храни върху популациите на 

чревната микрофлора и тяхната активност [18] 
показва, че при ферментативното метаболизиране 
на съдържащите се в тях фруктани, резистентно 
нишесте и най-вече арабиниксилани се получават късо-
верижни мастни киселини. Последните способстват 
за повишаването на активността на аноретичните 
хормони, намаляващи апетита и редуциращи риска от 
затлъстяване, за подобряване на клетъчната чувст-
вителност към инсулина и за поддържане на добрата 
глюкозна хомеостаза.

Масовите нагласи за "инкриминиране" консумацията 
на хляб, тестени и зърнени храни, като фактор водещ 
до наднормено тегло и затлъстяване, провокира 
интереса на изследователите. Резултатите от реди-
ца съвременни проучвания с достоверен дизайн [19,20] 
показват наличие на директна зависимост между кон-
сумацията на бял хляб и тестени храни от бяло браш-
но и повишения риск от наднормено тегло и затлъс-
тяване при хора практикуващи Средиземноморска 
диета. Същевременно приемът на пълнозърнести 
хляб и други такива тестени храни не е предизвикал 
повишаване на риска от тези проблеми. Установява 
се, че консумацията на пълнозърнести житни храни 
води до намаляване на системното възпаление – клю-
чов фактор за кардио-метаболитните заболявания и 
до позитивни промени на чревната микрофлора при 
хора с наднормено тегло и затлъстяване, водещи 
нездравословен начин на живот. Това се дължи на поли-
фенолите свързани с фибрите на цялото зърно на 
житото. Тези резултати липсват при приема на рафи-
нираните житни продукти. [21] 

Данните от рандомизирано и контролирано проучване 
[22] показват, че консумацията на пълнозърнести 
храни и хляб, но не тази на рафинирани такива, повли-
яват маркерите на метаболитния синдром при хора 
със завишена обиколка на талията и способства за 
нормализирането на кръвната глюкозна концентрация 
при хора с преддиабетен статус.

Проведеният систематичен преглед и мета-анализ 
на 16 обсервационни студии [23] показва, че завишено-
то консумиране (поне два пъти дневно) на пълнозър-
нести храни и хляб, но не и на рафинирани зърнени 
храни и бял хляб, води до отчетливо понижаване на 
риска от диабет тип 2 и следва да се включва в пър-
вичната превенция на диабета. Аналогични резулта-
ти съобщават и Chanson-Rolle и колектив [24] след 
мета-анализ на 8 обсервационни проучвания включва-
щи 316 051 участници и анализ на 15 573 случая на диа-
бет тип 2, а именно, че при минимална ежедневна 
консумация от 45 г на пълнозърнести храни и хляб, 
рискът от диабет тип 2 намалява с 20%. Изследо-
вателите също препоръчват пълнозърнестите храни 
като част от стратегията за ограничаване на забо-
леваемостта от диабет тип 2.
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Ечемикът е древна зърнена култура, високо ценена 
заради високата си хранителна стойност. Неслучайно 
в Римската империя ечемикът е бил основна храна в 
менюто на гладиаторите, поради което те са били 
наричани "hordearii" от латинското наименование на 
ечемика – Hordeum. Освен високото съдържание на 
различни нутриенти, минерали и фибри, ечемикът, за 
разлика от житото и ръжта, е богат и на бета глюка-
ни, които предизвикват изследователския интерес 
поради широкия си функционален потенциал по отно-
шение на положителното въздействие и здравни 
ползи свързани с метаболитния и сърдечносъдовия 
риск, както и с липидния статус. Редица проучвания с 
добър дизайн установяват, че консумацията на ечемик 
и бета глюкани като част от диетата води до потис-
кане на гликемичния отговор, както и до подобряване 
на клетъчната чувствителност към инсулина. [25,26] 
В обзорен систематичен преглед на проучванията за 
здравните ползи от приема на ечемика и бета глюка-
ните, свързани със затлъстяването и метаболитния 
синдром, El Khoury и колектив [27] съобщават за уста-
новено понижаване на плазмените нива на глюкозата 
и инсулина, намаляване на инсулиновата резистент-
ност, редуциране на стойностите на общия и LDL 
холестерол при наличие на дислипидемия, положително 
повлияване на кръвното налягане, както и за потиска-
не на апетита и удължаване на периода на засите-
ност. Всички тези фактори благоприятстват намаля-
ването на риска от затлъстяване, метаболитен 
синдром и свързаните с тях диабет тип 2 и сърдечно-
съдови заболявания, както и способстват за контро-
лирането им. Изследователите препоръчват регуляр-
ното и адекватно присъствие на ечемика и бета 
глюканите в хранителните стратегии за преодолява-
не на тези здравни проблеми, като препоръката се 
отнася и за пълнозърнестите овесени ядки и брашна, 
които също са добър източник на бета глюкани със 
сходни ефекти.

Въпреки предпочитанието си към по-хладния климат, 
ръжта също е била част от диетата на древните 
земеделци и най-вече на хората, обитаващи централ-
на и северна Европа. Трайният интерес към нейните 
хранителни съставки и тяхната функционална актив-
ност води до много проучвания, резултатите от 
които свидетелстват за здравните ползи от консу-
мацията на ръжта, свързани с риска от затлъстяване 
и диабет тип 2. Johansson и колектив [29] съобщават, 
че при консумацията на пълнозърнест неферментирал 
и ферментирал ръжен хляб е установено понижаване 
на инсулиновия отговор след нахранване, без обаче 
гликемичният отговор да бъде променен, както и че е 
отчетено повишаване на заситеността и огранича-
ване на апетита.

КВАСЪТ представлява спонтанно ферментирала 
(самовтасала) смес от брашно и вода в резултат от 
активността при благоприятни условия, на динамичен 
консорциум от млечнокисели бактерии и дрожди, при-
състващи в брашното, водата и въздуха. Квасът 
също може да се дефинира и като активна микробиал-
на екосистема от млечнокисели бактерии и дрожди, 
развиваща се в среда от брашно и вода и продуцира-
ща СО2. При ферментацията на хляб с квас, млечноки-
селите бактерии и дрождите осигуряват редица хра-
нителни предимства и здравни ползи, които са много 
по-изразени при използване на пълнозърнести брашна. 
[30,31] Те се обуславят от редица процеси и биоактив-
ни продукти, получени при протичането на фермента-
цията на тестото, като напр: продуциране на млечна 
и оцетна киселини, които са причина за рН около 4 на 
тестото; инхибиране на амилолитните ензими и 
потискане абсорбцията на нишестето от млечната 
киселина; забавяне изпразването на стомаха от оцет-
ната киселина; осигуряване на по-нисък гликемичен 
индекс – 54, в сравнение с втасалия с мая хляб – 71; 
по-дълъг период на заситеност. [4]

Като примери за допълнителни здравни ползи от кон-
сумацията на пълнозърнест хляб с квас, освен тези на 
пълнозърнестия хляб, могат да бъдат посочени след-
ните:
- по-ниски нива на глюкозата и инсулина след нахран-

ване – значим фактор при хората с влошен глюко-
зен толеранс и за превенцията на диабет тип 2;

- разграждане на протеиновия комплекс на глутена и 
на други белтъчини до съставящите ги аминокисе-
лини, което осигурява по-пълноценното им усвоява-
не и подобрена поносимост при хора с глутенова 
чувствителност;

- стимулиране разграждането на комплексите на 
фитатите с минералите, което води до освобож-
даването, по-добрата разтворимост и бионалич-
ност на Ca, Mg, K, Zn, Fe, P и др.;

- осигуряване на по-високи концентрации на витами-
ните от групата В в резултат от ферментация-
та, както и стабилизиране на доставяните с пъл-
нозърнестите брашна флавоноиди, лигнани, фито-
стероли, фенолни киселини и др., което способства 
за повишаването на антиоксидантния капацитет 
на хляба;

- осигуряване на съдействие за редуциране на риска 
от наднормено тегло и затлъстяване;

- продуцирането на екзополизахариди – напр. глюко- и 
фруктоолигозахариди, които заедно с преработе-
ните по време на ферментацията на тестото 
арабиниксилани, упражняват пребиотична актив-
ност – стимулиране на развитието и активност-
та на "добрите бактерии" носещи здравни ползи. 
[4,29,30,32]
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ШАРЕНАТА СОЛ
Следвайки хилядолетния опит да се опазва здравето 
чрез консумация на различни растения, т.нар. "шарена 
сол" традиционно е присъствала на трапезата на 
предците ни. В състава є са били включвани основно 
изсушени сминдух и чубрица, както и различни други 
местни ароматни растения в зависимост от семей-
ните традиции в региона на приготвянето є – напр. 
джоджен, мащерка, риган, магданоз, кимион и др.

Сминдухът (Trigonella foenum graecum) от векове се 
употребява в народната медицина на Индия, страни-
те от Близкия изток и Средиземноморието, както и у 
нас, за предпазване и лечение на редица заболявания, 
което отключва изследователския интерес към чер-
пенето на ползи касаещи превенцията и третиране-
то на пандемията от метаболитни проблеми. Основно 
се употребяват семената на сминдуха, но често се 
използва и цялата надземна част на растението. 
Проучванията с добър дизайн за ефектите на семена-
та [33,34] показват, че техният прием води до:
- подобряване на гликемичния контрол и намаляване 

на плазмените нива на глюкозата след нахранване;
- повишаване на клетъчната чувствителност към 

инсулина и повишаване броя на инсулиновите рецеп-
тори и тяхната активност;

- инхибиране на алфа-амилазата, сукралазата и алфа-
глюкозидазата, като такава активност упражня-
ват и листата на растението [35];

- забавяне изпразването на стомаха и удължаване 
периода на засищане, което допринася за намалява-
не на риска от наднормено тегло;

- понижаване на нивата на триглицеридите и пови-
шаване на HDL-холестерола, което благоприятно 
повлиява метаболитния синдром и риска от него.

Тези резултати се потвърждават и от мета-анализа 
на 10 клинични студии [36], които съобщават допълни-
телно, че консумацията на сминдух води до спонтанно 
намаляване на приема на мазнини с храненето, както 
от хора с нормално тегло, така и от такива с наднор-
мено такова и страдащи от затлъстяване. Тези 
факти са с важен принос за намаляване на риска от 
затлъстяване. Fuller и сътр. [37] съобщават, че са 
установили, че забавеният метаболизъм на въглехи-
дратите, повишената чувствителност към инсулина, 
както и положителното повлияване и на другите фак-
тори и маркери на метаболитния синдром – диабет 
тип 2, се дължат основно на упражняваните ефекти 
от съдържащите се в семената на сминдуха диосге-
нин, 4-хидроксилевцин и фибри.

Градинската чубрица (Satureja hortensis) и другите 
видове чубрица също имат богата история на упот-
ребата им в народната медицина на различни страни. 
Редица проучвания през последните години установя-
ват, че чубрицата упражнява изразени антиоксидант-

на, противовъзпалителна, антихиперлипидемична и 
антитромботична активности, които са важни фак-
тори за превенцията и забавянето на развитието на 
диабет тип 2, дислипидемията и сърдечносъдовите 
заболявания. [38]

Съдържащите се полифенолни съединения и фенолни 
киселини в другите допълнително включени в "шарена-
та сол" растения упражняват синергични въздействия 
по отношение на антиоксидантните и противовъзпа-
лителните ефекти на сминдуха и чубрицата върху 
риска от и развитието на изброените заболявания. 
[39] Проведените наскоро проучвания внасят допълни-
телна светлина за механизмите на някои функционал-
ни въздействия на полифенолните съединения, а имен-
но за тяхното метаболизиране от чревната микро-
флора до метаболитни крайни продукти, които игра-
ят ролята на сигнални молекули за правилното функци-
ониране на редица органи и тъкани, както и приносът 
им за поддържането на баланса на чревната микроф-
лора – стимулирайки полезните бактерии и инхибирай-
ки патогенните бактерии. [40]

ЛУКЪТ
В исторически план лукът присъства в храненето на 
земеделските народи повече от 7 000 години. Убеде-
ността в неговите здравословни свойства, както и 
лесното му отглеждане и съхранение обуславят тра-
диционно неизменната му консумация и от нашия 
народ. Интересът към неговите потенциални здрав-
ни ползи, свързани с нарастващите метаболитни 
проблеми в световен мащаб, водят до провеждането 
на редица проучвания в тази насока. Данните от кли-
ничната студия на Taj Eldin и сътр. [41] показват, че 
консумацията на 100 г червен лук дневно води до хипо-
гликемичен ефект свързан с отчетливо понижаване 
на нивата на глюкозата в кръвта след нахранване и 
препоръчват включването на лук в храненето с цел 
превенция и третирането на диабет тип 1 и тип 2. 
Аналогични резултати съобщават и Akash и сътр. 
[42], които установяват също, че консумацията на 
свеж лук е положителен фактор влияещ и върху регули-
рането на серумните липиди, понижаването на окси-
дативния стрес, а също и за стимулиране активност-
та на клетъчните антиоксидантни ензими – процеси 
свързани с превенцията и контрола на диабет тип 2. 
Изследователите установяват, че тези комплексни 
ефекти се дължат основно на съдържащите сяра съе-
динения в лука и особено на S-methyl L-cysteine, както и 
на кверцетина. Проучването на умерения прием на 
червен лук, осигуряващ невисоки дози кверцетин, 
показва, че кверцетинът упражнява няколко важни 
ефекта за поддържането на добър метаболитен ста-
тус, а именно – подобряване на инсулиновата чувстви-
телност и глюкозна толерантност; антиобесогенна* 

* Антиобесогенна активност – активност, която предотвратява нарушаването на липидния метаболизъм и 
като краен ефект предотвратява затлъстяването (ред. бел.)
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активност, като намалява акумулирането на мастна 
тъкан в резултат от богата на мазнини диета и огра-
ничава индуцирането от нея на инсулинова резис-
тентност. [43] 

Установено е [44], че ефектите на лука за понижаване-
то на риска от наднормено тегло и затлъстяване се 
дължат също и на понижаващите глюкозните нива 
серни фитосъединения, като S-methyl L-cysteine, 
S-propyl L-cysteine, Dimethyl trisulfide и най-вече на 
S-methyl L-cysteine sulfoxide и др. Тези серни съединения 
инхибират формирането на мастни микрокапчици в 
клетките. Изследователите активно препоръчват 
популяризирането на консумацията на лука (особено на 

червения) като важен елемент на хранителните пла-
нове за намаляване на риска от наднормено тегло и 
затлъстяване.

Резултатите от проучването на Nakayama и сътр. 
[45] показват, че доставянето на кверцетин чрез еже-
дневната консумация на умерени количества лук ефек-
тивно способства за преодоляването на съдовата 
ендотелна дисфункция след нездравословно хранене. 
Така лукът спомага за редуциране на въздействието 
на един важен рисков фактор за развитието на ате-
росклеротичните изменения и сърдечносъдовите 
заболявания.
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Възможности на хомеопатията 
при терапия на ЦИСТИТ

д-р Райна Томова*

ТЕРАПИЯ

Според статистически проучва-
ния поне 20% от жените са имали 
оплаквания, свързани с цистит: 
често уриниране, парене и болка 
при уриниране, наличие на кръв в 
урината. Причината за голямото 
разпространение на циститите 
сред жените е по-късата уретра и 
близостта на външния є отвор до 
ануса. Това улеснява попадането на 
нормално присъстващи в червата 
бактерии (най-вече Esherichia coli) в 
пикочните пътища и в пикочния 
мехур, където тези бактерии пре-
дизвикват възпаление на лигавица-
та. Излагането на студ или прес-
тоят с мокър бански също са фак-
тори, благоприятстващи появата 
на цистит. 

При мъжете пикочните инфекции 
зачестяват в по-напреднала въз-
раст, когато увеличената про-
статна жлеза води до затруднено 
изпразване на пикочния мехур. 

За възникването на цистита благо-
приятстват и много други факто-
ри: евентуални аномалии на отде-
лителната система,  нефролитиа-
за, запек, катетаризация, бремен-
ност, климакс и други.

За съжаление има пациенти, при 
които циститите са редовно 
страдание. Честите антибиотич-
ни курсове, които те провеждат 
невинаги дават траен лечебен 
резултат, а и нерядко се развива 
резистентност към използваните 

антибиотици. Това обяснява защо 
все повече пациенти се обръщат 
към хомеопатичния метод за лече-
ние и профилактика на пикочните 
инфекции. 

Тук са прeдставени някои от най-
често прилаганите хомеопатични 
медикаменти за лечение на възпа-
лението на пикочния мехур и на 
пикочните пътища. Трябва да се 
има предвид, че в остро състояние 
и при високо микробно число, хоме-
опатичният метод е само допъл-
ващ, но неговото приложение зна-
чително ускорява възстановител-
ния процес и облекчаването на 
оплакванията на болния. 

CANTHARISVESICATORIA 9СН е 
сред най-често използваните от 
хомеопатичните препарати за 
лечение на цистит, протичащ с 
чести позиви за уриниране и паре-
не при микция. Често има и болки, 
както по време на уринирането, 
така и след него. 

ARSENICUM ALBUM 9СН се прилага 
за лечение на цистит с много силно 
усещане за парене и придружаваща 
отпадналост. Подобрение на оплак-
ванията настъпва от топли апли-
кации в долната част на корема.

MERCURIUSCORROSIVUS 9CH из-
ползваме регулярно при т.нар. хемо-
рагични цистити – т.е. при нали-
чие на кръв в урината. 

SARSAPARILLA 9CH e подходящ 
избор при цистит, възникващ на 
фона на камъни и/или песъчинки в 
бъбреците. 

STAPHYSAGRIA 15СН е хомеопа-
тичното лекарство, което прила-
гаме за лечение на оплаквания, въз-
никващи след полов контакт или 
катетаризация. Това е медикамент 
на избор при налични оплаквания и в 
същото време – липса на бактери-
ален растеж при микробиологично-
то изследване на урината. 

MAGNESIAPHOSPHORICA 9CH се 
предписва системно при спастич-
ни болки, които в известна степен 
се подобряват от прегъване на 
две и натиск върху болезнената 
област. 

За овладяване на острите оплаква-
ния е препоръчително 4-6 пъти 
дневно да се приемат по 5 гранули 
от избрания медикамент или ком-
бинация от медикаменти, с раз-
реждане на броя на приемите при 
подобрение. 

За пациентите с рецидивиращи 
цистити е важно да знаят, че 
може да се постигне траен успех в 
лечението на този проблем с 
изготвянето на индивидуална про-
филактична схема, съобразена не 
само със симптомите във фазата 
на възпалението, но и с индивиду-
алните особености на конкретния 
организъм.  

* 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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Наименование на латински. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.

Семейство. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae)

Български народни наименования. Бяла трева, гер-
гьовден, овчарска торбичка, плешчица, тракачка, 
хлопка, чобан торба.

Народни наименования в други страни. Пастушья 
сумка (р), shepherd's pursе (е), bourse-a-pasteur (f), 
Echter Hirtentaschel (d).

Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто 
растение. Стъблата най-често са единични, 5–60 см 
високи, прости или разклонени, тънки, голи или меко 
влакнести в долната си част. Приосновните розет-
кови листа са продълговато обратно ланцетни, с 
дръжки, цели или врязани до пересто разделени, стес-
нени към дръжките си. Понякога розетката липсва. 
Стъблените листа са по-дребни, в основата стрело-
видни, продълговати, последователни, приседнали, 
цели или нарязани, често стъблообхващащи, а най-
горните са ланцетни или линейни. Цветовете са 
дребни, събрани в гроздовидни съцветия, които при 
плодовете силно се удължават. Чашката и венчето 
са четирилистни, а тичинките са 6, като тичинко-
вите дръжки са без израстъци. Венчелистчетата са 
еднакви, бели или розово-червени. Плодовете са три-
ъгълно клиновидни шушулчици с много, бледокафяви 
семена. Цъфти април – август.

Разпространение. Расте като плевел и бурен по 
тревисти места, край пътища и сгради, по пасища 
и ливади из цялата страна до 2000 м надморска висо-
чина.

Употребяема част. 
Стърковете (Herba Bursae-pastoris).

Време за бране. Май – септември. 

Начин на бране. Събира се цялата надземна облисте-
на част на растението през време на цъфтенето 
заедно с първите зелени плодчета, като стъблата 
се отрязват на около 25 см от върха и към тях се 
прибавят здравите розеткови листа. Трябва да се 
събира в сухо време. Не трябва да се берат стръко-
ве с вече узрели шушулчици.

100-те най-използвани билки в България
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Начин на сушене. Събраният и прочистен материал може 
да се суши внимателно и на слънце, докато загуби по-голя-
ма част от влагата си, след което се доизсушава на сянка, 
в проветриви помещения. В сушилня температурата не 
трябва да е по-висока от 45°С.

Рандеман. От 4,5 кг свежи стръкове се получава 1 кг сухи.

Описание на готовата дрога. Цветът на стъблата и лис-
тата е от светлозелен до тъмнозелен, а на цветовете – 
белезникъв или бледожълт. Миризмата е слаба, нехарактер-
на, а вкусът – нагарчащ. Не се допуска в дрогата налич-
ност на корени.

Съдържание. Биогенни амини (холин, ацетилхолин, тирамин 
и хистамин), сапонини, синапено масло, флавоноиди – глав-
но диосмин, алкалоида бурсин, рамногликозида гисеопин, 
танини, фумарова, ябълчна, лимонена, винена и аскорбинова 
киселини, витамин С, витамин К, калиеви соли.

Действие. Кръвоспиращо действие, дължащо се, по всяка 
вероятност, на съдържанието и комплексното действие 
на тирамин и другите амини, на диосмин, витамин К и 
витамин С. Диуретично действие, като резултат, отчас-
ти, на синапеното масло. Тонизиращо матката и  перифер-
ните кръвоносни съдове действие. Понижава артериално-
то налягане. Изсушената билка не ускорява съсирваемост-
та на кръвта, докато прясната билка леко скъсява време-
то на кървене. 

Приложение. При инфекции на пикочните пъти-
ща, кръв в урината и прекалено силна менстру-
ация или маточни кръвотечения по всяко време 
освен при бременност. Запарката от билката 
помага и за регулиране на менструацията през 
пубертета. При кръвотечение от носа. 
Действа добре при лечение на хемороиди и 
варикозно разширени вени. Използва се под фор-
мата на тинктура за разтривки и вътрешно 
като запарка при атрофия на ставите и муску-
лите. 

В готварството листата могат да се кон-
сумират като зеленчук. 

Начин на употреба. По-силно е действието на 
прясната билка. 
Извлек: 4–6 чаени лъжички прясна билка се зали-
ват с 1 л вода. След 8 часа извлекът се прецеж-
да и се изпива за 1 ден. Тинктура: в стъклен съд 
се заливат стръковете от билката с 50% 
спирт или ракия в съотношение билка/алкохол 1 
към 2. Съдът се затваря и се оставя да прес-
тои 20 дни като се разклаща всеки ден. Приема 
се по една чаена лъжичка в една чаша вода. За 
отвара и запарка, на една чаша вода се слага 
една чаена  лъжичка билка.

Внимение. 
Да не се употребява при бременност.
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MЪЖКА БОЯ ЗА КОСА
В 3 ЕСТЕСТВЕНИ ЦВЯТА

тел: 0888 984 376

дистрибутори: 
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...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1; 
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg
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