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Реалната опасност от 
поставянето на ГРЕШНА ДИАГНОЗА

Нов доклад в САЩ сочи, че погрешните диагнози са често срещани и смъртоносни.

ЛЮБОПИТНО

Шансът да бъде поставена погрешна диагноза от 
поне един лекар, през живота на даден човек, е шоки-
ращо висок. Това е заключението на група отличени 
експерти от престижния Институт за медицина 
(ИЗМ) в САЩ.

Новият доклад от ИЗМ заключава, че практически 
всеки жител на САЩ ще се сблъска с погрешна диагно-
за поне веднъж през живота си. Уважаваните експер-
ти по медицина изчисляват, че грешките в диагнози-
те причиняват до 17% от усложненията в болниците в 
САЩ. 

Това може и да не изглежда много, но една сбъркана 
диагноза може да има трагични последици. Докладът 
на ИЗМ отбелязва, че: „Диагностичните грешки могат 
да причинят вреда на пациентите, като не предоста-
вят или забавят подходящото лечение, предоставят 
ненужно или вредно лечение или довеждат до психоло-
гически или финансови последици.” 

КОИ СА „ИНСТИТУТЪТ ЗА МЕДИЦИНА“?
За да разберете значимостта на този доклад, трябва 
да сте наясно, че Институтът за медицина е една от 
най-престижните медицински организации в света. В 
него влизат най-именитите учени и клиницисти в 
САЩ.

Докладите от ИЗМ са обективни и основани върху 
доказателства; те се използват, за да направляват 
решенията на институциите и специалистите в 
здравеопазването. 
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Когато ИЗМ каже, че здравеопазването е изправено 
пред огромен проблем с погрешните диагнози, опре-
делeно може да им се вярва. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ВИ Е ГРИЖА ЗА 
ГРЕШНИТЕ ДИАГНОЗИ
Докладът на ИЗМ отбелязва, че грешки при диагнос-
тицирането водят до 10% от смъртните случаи в 
САЩ. Това ги прави една от водещите причини за 
смъртност в страната. 

Някои експерти смятат, че сбърканите диагнози 
водят до 100 000 смъртни случая годишно. Според 
други броят е по-близък до 200 000 смъртни случая в 
болниците. 

Тези цифри не взимат предвид грешките при диагнос-
тиката в извънболничната помощ. 

ИЗМ заключава, че 5% от всички амбулаторни лекарски 
посещения завършват с погрешна диагноза. Това озна-
чава, че лекарите в САЩ правят над 18 млн. диагнос-
тични грешки всяка година. 

Ако тези цифри са верни, те правят грешните диагно-
зи третата водеща причина за смъртността в САЩ 
след сърдечните заболявания и рака. Милиарди долари 
на данъкоплатците се изразходват за електронни 
здравни карти, научни изследвания за борба с болести 
като астмата, рака и сърдечните заболявания. 
Държавата обаче не отделя почти никакви средства 
за разрешаване на проблема с епидемията от диагнос-
тични грешки. 

ГРЕШНАТА ДИАГНОЗА – ТИХА ЕПИДЕНИЯ
Въпреки важността на сгрешените диагнози, те са 
трудни за проследяване, отчасти поради липсата на 
прозрачност. 

Едно изследване запитало 1 891 лекари за отношение-
то им спрямо честното общуване с пациентите. 
Резултатите са шокиращи, но не са изненадващи: 

„Като цяло, около една трета от лекарите 
не са напълно съгласни с необходимостта 
да се разкриват пред пациентите сериоз-
ните медицински грешки...”

ПОГРЕШНАТА ДИАГНОЗА 
МОЖЕ ДА Е УНИЩОЖИТЕЛНА
За повечето хора е трудно да разберат какво може да 
се случи в резултат от сбъркана диагноза, освен ако 
не са били засегнати пряко от този проблем. Нека ви 
разкажем невероятната история на д-р Нийл Спектър. 

Д-р Спектър е един от водещите изследователи-онко-
лози в САЩ. Той разработил важни лекарства против 
рак и ръководи екип от водещи учени в Института за 
изследване на рака „Дюк”. Д-р Спектър бил умен човек, 
но когато през 1993 г. развил странни симптоми, раз-
читал на лекарите си да ги диагностицират. 

По онова време д-р Спектър наскоро се бил преместил 
от Бостън в Маями. Малко след преместването си 
започнал да страда от необичаен сърдечен ритъм. 
Въпреки че бил маратонец в отлична форма, получавал 
тежки пристъпи на сърдечни болки. Останалите симп-
томи включвали умора, болки в мускулите и пристъпи 
на замъгляване на съзнанието. 

Лекарите отдали разнообразните му симптоми на 
стреса. Въпреки че проблемите продължили в рамките 
на няколко години, различни лекари продължавали да ги 
диагностицират като проблеми на психическа основа. 

В крайна сметка сърдечното му състояние станало 
толкова тежко, че се наложило имплантирането на 
пейсмейкър. Това помогнало донякъде, но сърцето на 
д-р Спектър в крайна сметка почти спряло. Един 
петък един сърдечен хирург му казал, че му трябва 
сърдечна трансплантация или ще почине до понедел-
ник (оттук дошло и заглавието на книгата на д-р 
Спектър: Gone in a Heartbeat: A Physician’s Search for 
True Healing).

За щастие на д-р Спектър на него действително му 
била извършена сърдечна трансплантация и той се 
възстановил. Източникът на проблемите и сърдечна-
та му недостатъчност се оказал лаймската болест. 
Диагнозите му били погрешни в продължение на годи-
ни. Тези грешки едва не го убили. 

КАКВО ДА СE НАПРАВИ, 
ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ 
ПОГРЕШНИТЕ ДИАГНОЗИ?
Ако отличен лекар като Нийл Спектър е могъл с годи-
ни да си остане с погрешната диагноза, на какво 
могат да се надяват всички останали?

Докладът на ИЗМ съдържа дълъг списък от препоръки 
за лекарите. Той насърчава работата в екип и по-голя-
мото участие на пациента и семейството му в про-
цеса на диагностиката. Освен това докладът призо-
вава за по-добро професионално образование и техно-
логии, в помощ на лекарите по отношение на диагнос-
тиката. 

Много лекари все още смятат, че диагнозата е тяхна-
та сфера и пациентите трябва да приемат решения-
та им. Затова е важно тази тема да бъде в центъра 
на публичното внимание. 

ФМ 
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ТВЪРДЕ МНОГО НЕЩА СЕ СЛУЧВАТ В 
МОМЕНТА НА ИЗМЕРВАНЕ

Друг потенциален проблем е говоренето. Често сес-
трата или лекарят, измерващи кръвното налягане, 
започват разговор, като смятат, че така ще успоко-
ят пациента. Получава се обратното – говоренето по 
време на измерването може да повиши отчитаните 
стойности с 10-20 пункта. Изследване на Дж. Дж. Линч 
установи, че когато някой говори по време на измер-
ването на кръвното, това може да има големи после-
дици за резултата. В някои случаи кръвното може да 
се повиши с над 20 пункта и да доведе до погрешно 
диагностициране на хипертония. 

ПОЛОЖЕНИЕТО НА РЪКАТА Е ВАЖНО
Официалната позиция на Американската кардиоло-
гична асоциация (American Heart Association) е, че 
„ръката на пациента трябва да бъде подпряна на 
равнището на сърцето”. Ако ръката е оставена да 
виси по-ниско от сърцето, отчетените стойности 
вероятно ще бъдат невярно завишени. Ако поради 
някаква странна причина, ръката е над нивото на сър-
цето, то ще бъдат отчетени невярно ниски стой-
ности. 

Човек би си помислил, че тази фундаментална препоръ-
ка от АКА би трябвало да се спазва винаги. Само че би 
сбъркал. Винаги е удивително как повечето столове в 

Установяването на точни стойности 
при измерване на КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ 

е по-трудно, отколкото изглежда!

Имайки предвид, че милиони хора мерят 
кръвното си налягане всеки ден, изненадващо 
е как установяването на точни стойности 
може да е толкова сложно. Грешките са 
много по-чести, отколкото си мислят 
повечето хора, а неточностите може да 
доведат до сериозни последици. 

МАНШОНЪТ НА АПАРАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Кое причинява подобни грешки? Според експертите, 
публикували статия в Journal of Human Hypertension от 
юли 1997 г., чест източник на грешки при измерването 
на кръвното налягане е използването на маншон на 
апарата за кръвно, който не е точният размер. 

Маншонът, който е твърде малък за голяма ръка, 
може да доведе до отчитането на стойности, които 
са по-високи от действителните. Кога някоя медицин-
ска сестра или лекар всъщност са измерили обиколка-
та на ръката, за да изберат маншон, който да е точ-
ният размер? Обикновено кръвното се мери с апара-
та, който е под ръка. 

ЛЮБОПИТНО



лекарските кабинети за преглед нямат облегалки за 
ръцете на равнището на сърцето. Освен ако лекарят 
или сестра не държат ръката на пациента на правил-
ното ниво, докато измерват кръвното налягане, има 
голяма вероятност ръката да е по-ниско, отколкото 
трябва, а това ще завиши невярно стойностите. 

Друг проблем, на който специалистите рядко обръ-
щат внимание, е студеният кабинет за прегледи. Това 
може да повиши кръвното налягане с над 10 пункта. 

ХИПЕРТОНИЯТА НА „БЯЛАТА ПРЕСТИЛКА”

И като стана въпрос за неудобство, „хипертонията 
на бялата престилка” засяга един на всеки петима 
пациенти. Това са хора, чието кръвно скача, когато 
лекарят влезе в стаята. Някои хора с нормално кръвно 
налягане могат при това положение да се окажат със 
стойности 180 на 110. 

На много лекари и сестри им е трудно да приемат 
това. Все пак как би могло самото им присъствие да 
повиши кръвното налягане на пациента? Медиците 
смятат себе си за мили, състрадателни лечители, а 
не за страшна заплаха за благосъстоянието на паци-
ентите си. Въпреки това много хора изпитват безпо-
койство в момента, в който лекарят се появи на 
вратата на кабинета за прегледи. 

Всеки човек, за когото се отнася този синдром, тряб-
ва да мери кръвното си вкъщи.   Електронните апара-
ти, които са лесни за употреба, позволяват на хората 
да си водят дневник на стойностите си в продълже-
ние на седмици или месеци. Това позволява на лекаря да 
получи по-широка представа за кръвното им налягане 
в различна обстановка. Стойностите, отчетени от 
домашния апарат, винаги могат да бъдат съпоставе-
ни спрямо апарата в лекарския кабинет. 

Измерването на кръвното е по-трудно, отколкото 
изглежда. Получаването на точни стойности изисква 
добра техника и внимателно отношение всеки път. 
Това помага да се назначи най-доброто възможно лече-
ние за пациента и го предпазва от ненужни медика-
менти.

ФМ 

ИЗЯСНЯВАНЕ НА 
ОБЪРКВАНЕТО ОТНОСНО 

КАНЕЛАТА  

Канелата може да е от полза за 
кръвната захар, но трябва да се внимава 
да не се претовари черния дроб

ВЪПРОС: Объркан съм по отношение на канела-
та. Мислех, че е полезна, но наскоро имаше публика-
ция, че може да е вредна. Кой вид канела е полезен 
и кой – не?

ОТГОВОР: Първоначалното изследване на ефек-
та от канелата показва, че обикновената канела, 
известна като касия, може да намали кръвната 
захар, триглицеридите и холестерола (Diabetes 
Care, Dec., 2003).

КАНЕЛА ОТ ВИДА КАСИЯ 
Тъй като касията, наричана още китайска канела, 
понякога съдържа естествената съставка кума-
рин, която може да увреди черния дроб, препоръчи-
телно е хората да използват екстракт на водна 
основа, тъй като кумаринът не се разтваря във 
водата, докато другите активни съставки са раз-
творими. 

ЦЕЙЛОНСКА КАНЕЛА  
Не е ясно дали Цейлонската канела има ефект върху 
кръвната захар. Ново изследване показва обаче, че 
екстракт от Цейлонска канела (която не съдържа 
кумарин) може да предотвратява повишаването на 
кръвната захар след хранене (BMC Complementary 
and Alternative Medicine, Sept. 23, 2014). Авторите 
заключават, че това може да помогне да се намали 
риска от развиване на метаболитни разстройства. 

За съжаление, резултатите от изследванията по 
отношение на канелата варират силно. Смята се 
обаче, че ако се подхожда внимателно, така че да 
се избегне повишена токсичност на черния дроб, 
може да си струва да се опита с консумацията на 
канела. 

7
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Повишават ли някои лекарства 
РИСКА ОТ ДЕМЕНЦИЯ?

Множество лекарства, продавани със или без рецеп-
та, имат антихолинергично действие* и могат да 
повишат вероятността от развиване на деменция. 

В западния печат не са рядкост следните заглавия: 
„Лекарства против сенна хрема свързани с болестта 
на Алцхаймер” (Irish Independent); „Лекарства без рецеп-
та може да повишават риска от болестта на 
Алцхаймер – изследване”(New York Post); „Популярни 
медикаменти за алергии и депресия може да повиша-
ват риска от деменция” (CBS NEWS); „Деменцията 
„свързана” с популярни лекарства без рецепта” (BBC 
News Health).

ТЕЗИ ЗАГЛАВИЯ СА ПЛАШЕЩИ. 
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ТРЕВОЖИМ? 

С ЕДНА ДУМА – ДА! 

Учени са провели изследване, озаглавено „Ментални 
промени при възрастните”, проведено в град Сиатъл, 
САЩ (JAMA Internal Medicine, online, Jan. 26, 2015).
Участниците са били по-възрастни хора, включени в 
система за приобщена здравна грижа наречена „Група 
„Здраве”. В изследването са участвали над 3 000 души, 
от които нито един не е имал деменция, когато то е 
започвало през 1994 г. 

Учените проследили приема им на лекарства и когни-
тивните им функции в продължение на две десетиле-
тия. Колкото по-висока е била дозата на лекарства-
та с антихолинергично действие и колкото по-дълъг 
е бил приемът им, толкова по-висок е бил рискът от 
деменция. 

В това изследване най-често срещаните лекарства с 
антихолинергично действие са антихистамините, 
някои болкоуспокояващи, антидепресанти и медика-
менти, предписвани при симптоми на свръхактивен 
пикочен мехур. 

АВТОРИТЕ ЗАКЛЮЧАВАТ: „Високият общ прием на 
антихолинергични медикаменти се свръзва с повишен 
риск от деменция. Усилията да се повиши осведоме-
ността сред медиците и останалите хора за този 
потенциален риск, свързан с медикаментите, са 
важни, за да се намали приложението на антихолинер-
гични лекарства с течение на времето.”

УПОЙКА ПРИ РАЖДАНЕ 
Едно от най-силните антихолинергични лекарства, 
скополаминът, е бил използван в продължение на десе-
тилетия заедно с морфина, за предизвикване на упойка. 

ЛЮБОПИТНО

*В материала става въпрос освен за лекарства с основно антихолинергично действие, така и за медикаменти, за които това 
действие се явява страничен, нежелан ефект. (ред.бел.) 
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Започвайки преди около век, на жените е давана тази 
комбинация по време на раждане, така че да не помнят 
болката или каквото и да е друго, свързано с това пре-
живяване. Германските учени, разработили този под-
ход в началото на ХХ век, казвали, че той водел до 
„замъглено съзнание и пълна загуба на паметта”. 

СЪВРЕМЕННИТЕ АНТИХОЛИНЕРГИЧНИ 
СРЕДСТВА
Въпреки че „пионерите“ от тази група вече почти не 
се използват, съществуват други антихолинергични 
лекарства като: ipratropium (Atrovent N); tiotropium 
(Spiriva); aclidinium (BretarisGenuair, EkliraGenuair); 
glycopyrronium (SeebriBreezhaler) и др., които се използ-
ват при обструктивни дихателни заболявания. 
Антихолинергични като oxybutynin (Driptane), tolterodine 
(Detrusitol, Tolterodin Accord) и др. се използват при 
често уриниране и инконтиненция. 

ПОПУЛЯРНИ АНТИХИСТАМИНИ 
Това, което често убягва от вниманието на лекарите 
е, че много други лекарства също имат антихолинер-
гично въздействие. Както се споменава в изследване-
то по-горе, антихистамините от първо поколение са 
свързани с деменцията. Става въпрос за лекарства 
като хлорфенирамин и дифенхидрамин. И двете участ-
ват като съставка на много комбинирани препарати: 
Calmaben; Dimex; Tonypiryn; Tylol hot и др.

Единичната употреба на тези медикаменти не буди 
тревога, но хроничната им употреба всеки ден излага 
организма на тяхното антихолинергично действие. 

АНТИДЕПРЕСАНТИ
Установено е, че трицикличните антидепресанти 
също предизвикват деменция. Въпреки че медикамен-
ти като амитриптилин или доксепин отстъпиха 
място на по-нови антидепресанти, те все още се 
срещат на пазара. Тези лекарства могат да доведат 
до класическите странични ефекти на антихолинер-
гичните: сухота в устата, запек, замъглено зрение, 
сърцебиене, затруднено уриниране, объркване, затруд-
нена когнитивна функция и сънливост. 

ЕТО КАКЪВ Е ИСТИНСКИЯТ ПРОБЛЕМ
Това, което е далеч по-тревожно от употребата на 
който и да било антихолинергичен медикамент, е ком-
бинацията от няколко лекарства с антихолинергично 
действие. Не всички лекари са наясно, че анксиолити-
кът алпразолам (Xanax) или фуросемидът имат анти-
холинергичен ефект. А такива лекарства има много. И 
съответно не е трудно, в даден момент те да се 
комбинират и пациентът да стане дезориентиран и 
да започне да забравя. 

КОЙ ПРИЕМА АНТИХОЛИНЕРГИЧНИ 
ЛЕКАРСТВА?

Може да се чудите колко възрастни хора приемат 
медикаменти с антихолинергично действие. Според 
екипа учени в Сиатъл, това са между 8% и 37% от 
хората, въпреки предупрежденията към медиците, че 
рисковете може да надвишават ползите. С други 
думи, до една трета от хората над 65 г. може да взи-
мат антихолинергичен медикамент, без да го осъзна-
ват. Авторите на изследването изтъкват, че после-
диците може да са необратими: „Общото виждане е, 
че когнитивните затруднения, причинени от антихо-
линергиците, са обратими при спирането на приема 
им. Обаче някои учени съобщават, че антихолинергич-
ните средства може да са свързани с повишен риск 
от устойчиви когнитивни недостатъци като леко 
когнитивно увреждане или деменция. Един биологиче-
ски правдоподобен механизъм за тези открития е, че 
събирателният ефект на тези агенти води до пато-
логични изменения в мозъка, подобни на наблюдавани-
те при болестта на Алцхаймер.”

Това не е първото изследване, което открива връзка 
между антихолинергиците и деменцията. В едно френ-
ско изследване учените заключават, че „възрастните 
хора, приемащи антихолинергични лекарства, се нами-
рат в повишен риск от когнитивни проблеми и демен-
ция. Прекратяването на лечението с тях се свързва с 
намален риск.”

Освен дългия списък с антихолинергични медикамен-
ти, учените са открили, че и бензодиазепиновите 
лекарства са свързани с повишен риск от деменция 
(BMJ, online Sept. 10, 2014). Проблемът е станал очеви-
ден при възрастни хора, приемащи подобни лекарства 
в продължение на поне три месеца, и колкото по-дълъг 
е бил приемът, толкова по-висок е бил рискът от диаг-
ностициране с болестта на Алцхаймер. 

ФМ 
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РЕКЛАМИТЕ ЗА 
ЗЕЛЕНИТЕ ЗЪРНА КАФЕ 

СА ПОДВЕЖДАЩИ 

Федералната търговска комисия (ФТК) в 
САЩ отсъди, че рекламите, представящи 
екстракта от зеленото кафе като средство 
за отслабване, са подвеждащи и потребите-
лите заслужават компенсации

Федералната търговска комисия в САЩ 
забрани подвеждащи реклами за екстракт от 
зелено кафе като средство за отслабване. 

Според споразумението, постигнато във 
ФТК, компании, продавали тази хранителна 
добавка, трябва да изплатят компенсации в 
размер на 9 млн. щатски долара на потреби-
телите, закупили продуктите им в очакване 
да отслабнат без усилия. 

Според един от представителите на фирми-
те-производителки, постигнатото споразу-
мение не постановява вина. Съответната 
компания не признава вина в случая, въпреки 
че е прекратила заблуждаващите реклами и 
ще даде милиони долари като компенсации. 

Не е чудно, че толкова много хора приеха с 
ентусиазъм идеята, че едно евтино хапче – 
съдържащо екстракт от зелено кафе – ще им 
помогне да отслабнат. 

Съветите, давани в такива случаи – за нама-
ляване на храната и повече физически упраж-
нения – са трудни за изпълнение и може и да 
не доведат до очакваните резултати. 

Почерпете сърцето си 
с шепа фъстъци 

В две страни с голямо население – САЩ и Китай – 
е открито, че хората, консумиращи фъстъци, 
живеят по-дълго и е по-малко вероятно да 
получат инфаркт или инсулт.

ФЪСТЪЦИТЕ ИМАТ МЯСТО В 
ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
В продължение на дълги години на американците бе казвано да 
избягват ядките, защото съдържат много мазнини, за които 
пък се приемаше, че се отразяват зле на сърдечносъдовата 
система. 

След това учените откриха, че хората, консумиращи повече 
ядки, включително орехи, шам-фастък и бадеми, е по-малко 
вероятно да развият сърдечни заболявания, високо кръвно наля-
гане или диабет. Колкото повече ядки приемали с храната, 
толкова по-нисък бил шансът от преждевременна смърт. 

ФЪСТЪЦИТЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ДЪЛЖИМОТО 
УВАЖЕНИЕ
Фъстъците не са получили уважението, отдавано на дървесни-
те видове. Това донякъде е така, защото те са шушулково 
бобово растение, а не дървесни ядки. Може също и да се дължи 
на факта, че са по-евтини от орехите, американските орехи, 
лешниците или бадемите. 

Едно ново изследване сочи обаче, че приемът и на ядки от дър-
весните видове, и на фъстъци, е свързан с понижена смърт-
ност. Изследването обхванало над 70 000 души, предимно хора 
с ниски доходи, от южните части на САЩ, както и над 130 000 
жители на китайския град Шанхай. 

Учените събирали сведения за хранителните навици, следейки 
участниците в изследването в продължение на поне 5 години 
(малко по-дълго в Китай). Американските участници консумира-
ли както ядки от дървесни видове, така и фъстъци (около 50% 
от целия им прием на ядки). В Китай участниците ядяли само 
фъстъци, а като цяло приемали по-малко храна от америка-
нците. 

За хората, консумиращи най-много фъстъци, е било най-малко 
вероятно да починат от инсулт или инфаркт както в Китай, 
така и в САЩ. (JAMA Internal Medicine, online March 2, 2015)

 

ФМ ФМ 

ЛЮБОПИТНО
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РАДОНЪТ  

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ  

Ракът на белия дроб заема едно от челните места в 
групата на раковите заболявания както по отноше-
ние на разпространеност, така и по смъртност. Това 
стимулира изследователската общност активно да 
проучва и идентифицира рисковите фактори отговор-
ни за появата му, а също и да търси ефективни и 
достъпни за населението подходи за неговата първич-
на превенция.

В исторически аспект ракът на белия дроб е продукт 
на съвремието. В края на XIX век за лекарите е било 
трудно да срещнат в практиката си болен от бело-
дробен рак. В специализираната литература от това 
време са описани едва 140 случая на рак на белия дроб. 
Разбира се, една от причините за тази малка цифра 
вероятно са били и ограничените възможности за пре-
цизно диагностициране, но динамиката на изразено 
нарастване на случаите на рак на белия дроб през пър-
вото десетилетие на XX век, насочва вниманието в 
друга посока. По същото време се развива индустри-
алното производство на цигари и масовото им пред-
лагане на пазара, което е съпроводено с агресивна 
реклама на пушенето, като задължителна форма на 
социална адекватност. Тревожният ръст на заболева-
емостта и смъртността от белодробен рак насочва 
вниманието към връзката им с тютюнопушенето и 
през 40-те години на XX век то се утвърждава като 
доказан рисков фактор. През 2012 г. се отчита, че в 
световен мащаб тютюнопушенето е довело до около 
1 500 000/год. смъртни случая от рак на белия дроб и 
ако не се предприемат спешни мерки за намаляване на 
пушенето, то в периода 2020 - 2030 г. този брой ще 
нарастне на около 2 милиона/год. смъртни случаи. 
Установява се също, че пушенето на 35 и повече цига-
ри на ден води до 40 пъти по-висок риск от смъртност 
в резултат от белодробен рак. /Proctor RN 2012 [1]/ 
Световните тенденции за динамиката на смъртност-

та от рак на белия дроб и тютюнопушенето показват 
съществени различия по отношение на географската 
и половата разпространеност. Сред мъжете е най-
висока смъртността в Югоизточна Европа и Източна 
Азия, а при жените - в Северна Америка и Северна 
Европа, която е 24% при мъжете и 14% при жените от 
смъртността предизвикана от всички видове рак. 
Тютюнопушенето е най-разпространено при мъжете в 
Югоизточна Азия и Източна Европа, а при жените в 
европейските страни, следвани от Океания и Южна и 
Северна Америка. /Islami F etal. 2015 [2]/

Особено предизвикателство в борбата с рака на 
белия дроб е заболеваемостта и смъртността при 
мъже и жени, които никога не са пушили или не са пре-
бивавали в среда с тютюнев дим - т.нар. пасивни 
пушачи. Анализът на данните от 6 мащабни проучва-
ния в различни страни /Wakelee HA etal. 2007 [3]/ показ-
ват, че при непушачите инцидентността от белодро-
бен рак варира от 4.8 до 20.8/100 000 души, като при 
мъжете е от 4.8 до 13.7, а при жените от 14.4 до 
20.8/100 000 души. Наблюдава се и тенденция към пови-
шаване на заболеваемостта при непушачите в свето-
вен мащаб. През 2011 г. тя вече е около 25% и е по-
изразена при жените. /Lee YJ etal. 2011 [4]/

Освен тютюнопушенето се установяват и редица 
други рискови фактори, които повлияват заболевае-
мостта както при пушачите и бившите пушачи, така 
и при непушачите - напр. пасивното пушене, работа с 
азбест и петролни деривати, среда с ароматни поли-
циклични съединения, генетична предразположеност и 
фамилна анамнеза за белодробен рак, ХОББ и белодроб-
ни инфекции и др. [2], които обаче влияят върху по-
ограничен брой хора. За епидемичния характер на рака 
на белия дроб особено важни са рисковите фактори, 
засягащи големи човешки маси от населението, като 

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.

един от невидимите убийци
Приносът на храненето за превенцията 

на рака на белия дроб 
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Радонът [8], замърсеният от трафика въздух [29] и 
дефицитът на Витамин Д.[34]

РАДОНЪТ И РИСКА ОТ РАК 
НА БЕЛИЯ ДРОБ
Радонът (Радон 222) е радиоактивен инертен газ, по-
тежък от въздуха, който се образува при алфа-разпа-
дането на атомните ядра на Радий 226, който се 
явява дъщерен продукт на уран-радиевото семейство 
с родоначалник Уран 238. Уранът е разпространен в 
различни концентрации навсякъде в земната кора и 
респективно Радонът, като член на уран-радиевото 
семейство, присъства навсякъде - в почвите, скали-
те, водата и въздуха. Полученият Радон, в резултат 
на разпада на Радия в почвата, дифундира и прониква в 
сградите през пукнатините в основите, подовете и 
стените на сградите, а също и през канализацията. 
Други пътища за навлизането на Радона в домовете 
са чрез водата, добита от подземни кладенци и сонда-
жи, и чрез отделянето му от строителните матери-
али, използвани при строителството на сградите. 
При радиоактивното разпадане на Радона се образува 
верига от нови радиоактивни продукти, които полеп-
ват към праховите частици във въздуха и след вдиш-
ването им попадат в дихателния тракт и белия дроб, 
допринасяйки за неговото облъчване, което е функция 
на концентрацията на Радона във въздуха, но без него-
вото директно участие, тъй като той е инертен газ. 
Средната концентрация на Радона в приземния въздух 
е около 10 Bq/m3, но поради натрупването в помеще-
нията поради влошената вентилация достига много-
кратно по-високи концентрации. За референтна кон-
центрация в помещенията е приета до 100 Bq/m3, а за 
пределна такава до 300 Bq/m3.[5]

Установяването на връзката между Радона и рака на 
белия дроб отключва множество проучвания за него-
вото присъствие както в отделни региони от света, 
така и на територията на отделни страни, а също и 
в определени техни области и градове. Тази актив-
ност се дължи на факта, че концентрацията на отде-
ляния Радон е динамична величина, зависеща от различ-
ни фактори. Включително и в рамките на денонощие-
то тя се променя - нощем е по-висока, а денем по-
ниска.[5] Целта на тези изследвания е осигуряването 
на адекватни данни за предприемането на подходящи 
мерки за снижаване концентрацията на Радона в домо-
вете, учебните заведения, обществените сгради и 
работните места до приемливи нива и респективно 
до ограничаване на риска от белодробен рак.

Световната здравна организация (СЗО) определя 
Радона, като втория по значимост след тютюнопуше-
нето рисков фактор за рака на белия дроб. Радонът е 
отговорен за 3% до 14% от всички заболявания от 
беледробен рак, в зависимост от нивата му в различ-
ните страни и населените места в тях. Радонът е 

основен рисков фактор за рака на белия дроб при непу-
шачите и допълнителен обременяващ рисков фактор 
за пушачите. Поради факта, че не е установено безо-
пасно ниво на Радона, както и че при всяко повишава-
не на концентрацията на Радона с по 100 Bq/m3 рис-
кът от белодробен рак нараства с 16% при продължи-
телна експозиция, от особено важно значение са 
постоянните мерки за понижаване на концентрация-
та му в сградите. Комплексът от препоръчителните 
превантивни мерки може да включва изолиране на 
основите и стените, замазване на пукнатините в 
подовете, изграждане на съоръжения за отвеждане на 
Радона от почвата под сградите и др., а също и най-
достъпната мярка - осигуряване на ефективна венти-
лация на сградите и помещенията в тях. /WHO/ Radon 
and Health/ Updated 2014 [8]/

За илюстрация на гореизложеното могат да послужат 
резултатите от долупосочените проучвания. Анали-
зът на данните за 7 148 случая на белодробен рак от 
13 студии проведени в 9 европейски страни, целящи 
установяване на въздействието на концентрацията 
на Радона в жилищата върху риска от рак на белия 
дроб, показва, че средната измерена концентрация на 
Радон в жилищата в тези страни е 97 Bq/m3, като в 
11% от тях са установени повече от 200 Bq/m3, а при 
4% - повече от 400 Bq/m3. Средните стойности на 
нивата на Радона в жилищата при случаите на беледро-
бен рак в 9-те страни са били 104 Bq/m3. Установени 
са също и следните зависимости, а именно, че рискът 
от рак на белия дроб нараства с 8.4% за всяко повиша-
ване на концентрацията на Радона със 100 Bq/m3, 
както и че рискът от беледробен рак при хората на 
75-годишна възраст е 25 пъти по-висок при пушачите, 
отколкото при непушачите, а също, че Радонът е 
отговорен за 2% от всички смъртни случаи от рак в 
европейските страни /Darby S. etal. 2005 [6]/. Резул-
татите от проведено проучване в провинция Онтарио 
на Канада /Peterson E. etal. 2013 [7]/ показват, че 13.6% 
от всички смъртни случаи от белодробен рак или еже-
годно по 847 души, се дължат на Радона, като 16% от 
тях са при непушачите. Прогнозните резултати 
показват, че ако се постигне намаляване на нивото на 
Радона във всички сгради в провинция Онтарио с кон-
центрация от 100 и повече Bq/m3 до приземните нива 
от 10 до 30 Bq/m3, то смъртните случаи от белодро-
бен рак ще намалеят с 223 души. 

Проучването на Axelsson G. etal. 2015 [9] за въздействи-
ето на Радона в жилищата в Швеция върху риска и 
честотата на рака на белия дроб показва, че в домо-
вете на 8% от населението концентрацията на 
Радона е над 200 Bq/m3, а средната годишна заболева-
емост е 591 случая. Прогнозната оценка показва, че 
ако нивата на Радона в жилищата с над 100 Bq/m3 се 
намалят до 100 Bq/m3, то случаите на белодробен рак 
годишно биха намалели с 183, а ако в тези с над 200 Bq/
m3 се намалят до 140 Bq/m3, то случаите допълнител-
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но ще намалеят с още 131 души. Тези данни красноре-
чиво показват значението на всички действия насоче-
ни към перманентното намаляване на концентрация-
та на Радона в сградите за постигане на успешна 
превенция на рака на белия дроб, индуциран от много 
често неподозираните и трайно високи нива на 
Радона.

Установеното положително въздействие на Радона 
върху риска от рак на белия дроб стимулира изследова-
телите да започнат да проучват връзката между 
Радона и инцидентността от други видове рак както 
при възрастните, така и при децата. Поради различия 
в дизайна на студиите и  използваната методология 
от получените първоначални резултати, сравнително 
трудно могат да бъдат направени категорични заклю-
чения. Въпреки това данните от проведените през 
последните няколко години проучвания с достоверен 
дизайн са доста тревожни, въпреки че се нуждаят от 
ново препотвърждаване. В проведено в Дания проучва-
не от Brauner EV. etal. 2013 [10] за връзката между 
продължителната експозиция на Радон в жилищата на 
51 674 възрастни датчани и риска от мозъчни тумори, 
след периодични наблюдавания на участниците в пери-
ода от 1997 г. до 2009 г. са установени 121 случая на 
първични мо  зъчни тумори. Задълбоченият анализ на 
случаите показва наличието на отчетлива връзка 
между дългосрочното излагане на въздействието на 
Радон в жилищата (от 40.5 до 41.8 Bq/m3) и повишава-
нето на риска от мозъчни тумори, без тази връзка да 
се влияе от други фактори. Отново в Дания разширен 
екип от изследователи /Brauner EV. etal. 2015 [11]/ про-
вежда проспективно проучване върху 51 445 души в 
продължение на 13.6 години с цел установяване на 
връзка между продължителното въздействие на 
Радона и инцидентността от развитие на рак на 
кожата. В периода на студията са отчетени 3 243 
случая на базален клетъчен карцином, 317 случая на 
сквамозен клетъчен карцином и 329 случая на злока-
чествен меланом на кожата. Анализът на данните 
показва, че продължителната експозиция на Радон 
може да повиши риска от развитие на базален клетъ-
чен карцином на кожата, като рискът е по-слабо изра-
зен при живеещите в дървени къщи, за разлика от 
обитателите на апартаменти, при които рискът е 
значително по-висок. Raaschou-Nielsen O etal. 2008 [12] 
съобщават за наблюдаван относително повишен риск 
от остра лимфобластна левкемия при децата в резул-
тат от кумулативното въздействие на завишените 
нива на Радон в жилищата. без да са установени данни 
за други видове рак. При проведения мета-анализ Tong 
J etal. 2012 [13] установяват относително повишен 
риск от остра лимфобластна левкемия, без обаче 
резултатите да са категорични. Изследователите 
посочват необходимостта от повече и по-прецизни 
проучвания. Резултатите от мащабна студия, включ-
ваща проследяването на 712 674 деца, живеещи в райо-
на на гр. Осло, Норвегия, характерен с високи нива на 

Радон в жилищата, не показват наличие на връзка 
между експозицията с Радон и развитието на левке-
мия. Отчетено е наличие на слабо изразен риск от рак 
на централната нервна система, но според изследова-
телите /Del Risco Kollerud R etal. 2014 [14]/ е нужна 
внимателна оценка на влиянието и на други фактори.

Проспективната студия проведена в Швейцария 
/Hauri D etal. 2013 [15]/ за установяване на въздействи-
ето на Радона върху риска от развитието на различни 
видове рак при децата, не установява данни за ракови 
заболявания.

Независимо от липсата на категорични данни за роля-
та на Радона при развитието на ракови заболявания 
при децата, всички изследователи препоръчват пред-
приемането на мерки за поддържане на ниски нива на 
Радона в жилищата и детските заведения.

Осъществяването на направените препоръки от СЗО 
и от много изследователски екипи, както и на приети-
те в редица страни политики за намаляване на концен-
трацията на Радона в жилищата, на работните 
места, в сградите на учебните заведения и др. е в 
състояние на риск от компрометиране в резултат 
от предприетите действия за реализацията на наци-
оналните стратегии за подобряването на енергийна-
та ефективност на различните сгради и жилища. Едни 
от основните мероприятия за ограничаване на енер-
гийните загуби включват допълнителна изолация на 
външните стени на сградите и подмяна на старите 
прозорци и врати с нови такива, които не пропускат 
топлинно излъчване. 

Въпреки постигането на енергийни и стойностни 
ползи, в резултат от тези подходи за енергийна ефек-
тивност, в много голяма степен се ограничава венти-
лацията и излъчването в атмосферата на Радона от 
сградите и жилищата и др. в тях, а това води до по-
високи отпреди концентрации и значително повиша-
ване на риска от белодробен рак. Публикуваните данни 
от редица проучвания потвърждават зависимостта 
между действията за повишаване на енергийната 
ефективност и резултативните по-високи нива на 
Радона. Така например Grey A etal. 2009 [16] съобщават, 
че във Великобритания относително невисоките нива 
на Радон в жилищата - средно 21 Bq/m3 причиняват 
годишно 1 100 смъртни случая от белодробен рак, 
което е 3.3% от всички смъртни случаи от рака на 
белия дроб. В последващо проучване за оценка на въз-
действието на реализацията на енергийната ефек-
тивнист върху риска от белодробен рак причинен от 
Радон Milner J etal. 2014 [17] установяват, че нивото на 
Радон в реновираните жилища на британците се е 
повишило с 56% - от 21.2 на 32.2 Bq/m3, което би при-
чинило смъртта от рак на белия дроб на още 278 
души. Изследователите препоръчват осъществяване-
то на мероприятия за подобряване на енергийната 

Δ
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ефективност да става само ако са избегнати техни-
те негативни влияния върху нивата на Радона в сгра-
дите и гарантиране на ефективна вентилация в тях. 
Yarmoshenko IV etal. 2014 [18] съобщават, че в Русия са 
отчетени значително по-високи концентрации на 
Радон в многоетажните сгради и жилищата в тях 
след тяхната външна изолация и подмяна на прозорци-
те с цел подобряване на енергийната им ефектив-
ност. В резултат от тези действия са ограничени 
излъчването в атмосферата на Радона от външните 
стени и вентилацията на сградите и жилищата в тях. 
Аналогични проблеми са установени и в Чехия /Jiranek 
M etal. 2014 [19]/, където след външната изолация на 
сградите и смяната на дървената дограма на прозор-
ците с нова, изолираща излаза на въздуха от помеще-
нията е отчетено намаляване на годишния енергиен 
разход за отопление. Същевременно е установено 
повишаване на годишна база с 3.4 пъти на концентра-
цията на Радона в жилищата - от 337 Bq/m3 на 1 117 
Bq/m3, като рискът от рак на белия дроб се е увеличил 
допълнително със 125% в резултат от намалената 
вентилация на сградите и жилищата и ограничаване-
то на свободното излъчване в атмосферата на радо-
новите емисии от строителните материали. Fojtikova 
I etal. 2014 [20] съобщават, че прилагането на меропри-
ятията за повишаване на енергийната ефективност 
на сградите на детските градини в Чехия са предизви-
кали значителен ръст в концентрациите на Радона в 
тях (доста над референтните за Чехия 400 Bq/m3) 
включително и в залите за игра и обучение, където 
децата прекарват повече време.

У нас проблемът с Радона е голям поради факта, че 
Уранът е със значително присъствие в над 60% от 
територията на страната, а също и поради голямата 
честота на подземни, богати на Радон радиоактивни 
води, най-вече в Южна България. Освен това, като 
допълнителни утежняващи рискови фактори могат да 
бъдат посочени и част от използваните местни 
строителни материали, а също и активирането през 
последните години на частни и публични инициативи 
за подобряването на енергийната ефективност на 
обществени и частни сгради и жилища. Обикновено 
това се извършва без оценка и проследяване на кон-
центрацията на Радона в тях, както и без планиране 
и предприемане на адекватни действия за гарантира-
не прилагането на добри практики и вентилация за 
намаляване нивата на Радона. Това става видно от 
публикуваните данни на долупосочените студии. 

Резултатите от проведеното пилотно проучване у 
нас /Ivanova K etal. 2013 [21]/ на 373 приземни жилища в 
4 области, в периода октомври 2011 г. - май 2012 г., 
показват замерени стойности на Радона в тях от 20 
до 3 560 Bq/m3.

Установява се също, че при 3% до 14% от проверените 
жилища, концентрациите на Радона надвишават гор-

ната пределно допустима граница от 300 Bq/m3. 
Същият изследователски екип провежда 922 замерва-
ния на Радона в сградите на 296 детски градини в гр. 
София за периода февруари - април 2013 г. Установени-
те в помещенията концентрации на Радон варират 
от 9 до 1415 Bq/m3, които зависят от типа на строи-
телството на сградите, от това дали са приземни, 
от влошената вентилация след подобряване на енер-
гийната ефективност и др. /Ivanova K etal. 2014 [22]/. 
Проучвайки въздействието на мероприятията за 
подобряване на енергийната ефективност на сгради-
те върху концентрацията на Радона в жилищата в тях 
Pressyanov D etal. 2015 [23] установяват, че няма данни 
за намаляване на нивата на радона след енергийното 
саниране, докато при 35% от обследваните сгради 
нивата на Радона са значително повишени. В проучва-
нето липсват данни за потенциалното въздействие 
на Радона върху риска от рак на белия дроб. 

Оценявайки безусловния негативен ефект на Радона 
върху риска от белодробен рак, Агенцията за предпаз-
ване от природни бедствия на САЩ утвърждава спаз-
ването на задължителен протокол за осигуряване на 
безопасна и здравословна среда за живот при извърш-
ване на реконструкции за енергийна ефективност.[24]

ЗАМЪРСЕНИЯТ ВЪЗДУХ И РИСКА 
ОТ РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
След установяването на връзката между Радона и 
праховите частици във въздуха върху риска от рак на 
белия дроб, а именно, че разпадните радиоактивни 
продукти на Радона, свързвайки се с праховите части-
ци се вдишват и попадат в белия дроб и там упражня-
ват онкогенния си ефект, световната изследовател-
ска общност насочва интереса си към проучването 
на потенциала на замърсителите на въздуха, като 
рисков фактор за белодробния рак. Това е от особена 
важност предвид непрекъснатото нарастване на 
автомобилния трафик - един от основните замърси-
тели. 

Резултатите от мащабното проучване за връзката 
между замърсения въздух и инцидентността от рак 
на белия дроб /Raaschou-Nielsen O etal. 2013 [25]/ прове-
дено с участието на 17 групи, включващи 312 944 учас-
тници от 9 европейски страни и проследени 12.8 
години, показват наличие на отчетлива връзка между 
концентрацията на праховите частици във въздуха 
(РМ 10 и РМ 2.5) и риска от рак на белия дроб. Заклю-
чението на изследователите е, че в европейските 
страни замърсеният въздух и в частност праховите 
частици в него допринасят за повишаване честота-
та на белодробния рак. След като Международната 
агенция за изследване на рака (IARC) класифицира 
замърсения въздух и праховите частици в него за кан-
цероген от I-ви клас, Hoek G etal. 2014 [26] проучват 
въздействието на фините прахови частици (РМ 2.5) 
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върху риска от белодробен рак. Изследователите 
установяват, че замърсяването на въздуха с тези 
частици повлиява по-слабо риска от рак на белия дроб 
в сравнение с тютюнопушенето и Радона, но засяга 
много по-голяма част от населението, включително и 
непушачите. Намаляването на концентрациите от 
фини прахови частици, чиито основен източник е 
автомобилния трафик, би способствало за огранича-
ване на заболеваемостта от белодробен рак сред 
цялото население. Проведените систематичен пре-
глед и мета-анализ на 18 студии установяват връзка-
та между праховите частици във въздуха (РМ 2.5 и РМ 
10) и риска от рак на белия дроб /Hamra GB etal. 2014 
[27]/. Резултатите показват, че въздействието на 
фините прахови частици (РМ 2.5) върху риска за бело-
дробен рак е най-изразено при бившите пушачи, после 
при непушачите и по-слабо при настоящите пушачи, 
но поради влиянието и на двата вида прахови частици 
върху риска от рак на белия дроб и от редица други 
заболявания, тяхната концентрация в атмосферния 
въздух трябва да се контролира и намалява. Поради 
завишаването на автомобилния трафик и свързаните 
с него емисии на NO2 (азотен диоксид) в атмосферния 
въздух, интерес представлява неговата роля върху 
риска от белодробен рак. Данните от проведения 
мета-анализ на 20 проучвания върху този проблем 
/Hamra GB etal. 2015 [28]/ показват, че за всяко повиша-
ване на концентрацията на NO2 с 10 microg/m3, рискът 
от рак на белия дроб нараства с по 4%. Заключението 
на изследователите е, че е налице връзка между NO2, 
и другите азотни оксиди с произход от автомобилния 
трафик и риска от белодробен рак. Друг изследовател-
ски екип /Chen G etal. 2015 [29]/ провежда мета-анализ 
на 36 проучвания за въздействието на замърсения от 
автомобилния трафик въздух върху риска от белодро-
бен рак. От 36-те проучвания, в 22 студии се изследва 
това въздействие върху професионалните шофьори, 
които постоянно дишат този замърсен въздух. 
Получените резултати показват, че повишените от 
трафика концентрации във въздуха на NO2, NO, SO2 и 
РМ 2.5 водят до повишаване на риска от рак на белия 
дроб, а при професионалните шофьори този риск е 
значително по-висок. Доказателствата за негативна-
та роля на продължителното дишане на замърсения 
атмосферен въздух върху риска от белодробен рак се 
допълват с данните от мета-анализа на 21 групови 
проучвания /Yang WS etal. 2015 [30]/. 

Изследователите установяват, че както заболевае-
мостта, така и смъртността от белодробен рак 
нарастват с 7.23% при повишаване на фините прахови 
частици (РМ 2.5) с 10 microg/m3, с 13.17% при повишава-
не нивото на NO2 с 10 ррм, с 0.81% при нарастване 
нивото на другите азотни оксиди и с 14.76% при нарас-
тване нивото на SO2 с 10 ррм. Повишаването на 
риска от рак на белия дроб е значително по-силно изра-
зено при непушачите, както и риска се разпределя 
еднакво и при двата пола. Изследователите посочват 

важността на тези резултати, тъй като на риск са 
изложени големи маси от населението.

ВИТАМИН D И РИСКА ОТ РАК 
НА БЕЛИЯ ДРОБ 
Интензивните проучвания през последните години 
установяват, че ниските плазмени концентрации на 
Витамин Д, водещи до дефицит или недостатъчност, 
са рисков фактор за появата и развитието на редица 
заболявания, както и че поддържането в оптимални-
те граници на плазмената Витамин Д концентрация 
допринася за редуцирането на рисковете. Това стиму-
лира изследването на ролята на Витамин Д за риска 
от белодробен рак и на ползите за превенцията на 
този риск, още повече, че при около 88% от население-
то по света са налице подоптимални плазмени концен-
трации на Витамин Д [34]. Резултатите от проучва-
нето на Weinstein SJ etal. 2011 [31] показват, че при 
мъжете пушачи през месеците с ограничено слънчево 
греене (от ноември до април) всяко повишаване на 
плазмените концентрации на Витамин Д (25/OH/D) с 
10 nmol/L води до намаляване с 11% на риска от рак на 
белия дроб. При проведеното от Cheng TY etal. 2013 
[32] проспективно проучване за въздействието на 
сюплиментирането с Витамин Д върху риска от бело-
дробен рак при група от 128 779 жени в постменопауз-
на възраст и след анализа на 1 771 случая на рак на 
белия дроб през периода на проследяването от 1993 г. 
до 2010 г. се установява, че приемането на най-малко 
на 400 IU/ден Витамин Д води до значително намалява-
не на риска от белодробен рак при жените непушачки. 
Резултатите от изчерпателния преглед и мета-ана-
лиза на 12 студии, включващи 288 778 участници, про-
веден от Zhang L etal. 2015 [33], показват отчетливо 
изразена обратнопропорционална звисимост между 
нивата на плазмената концентрация на Витамин Д и 
риска от белодробен рак. Публикуваните през м. сеп-
тември 2015 г. данни от мета-анализ на 10 проспек-
тивни проучвания и от анализирането на 2 227 включе-
ни в тях случаи на белодробен рак /Guo-Chong Chen 
etal. 2015 [34]/ показват, че е установено 5% намалява-
не на риска от рак на белия дроб за всяко повишаване 
на плазмените нива на Витамин Д /25(ОН)D/ с 10 
nmol/L. Тази установена зависимост не е линеарна, а 
има U-образен характер и преванцията на риска е най-
изразена при плазмена концентрация на 25(ОН)D около 
53 nmol/L, като превантивният ефект се проявява до 
около 90 nmol/L, а при по-високи 25(ОН)D плазмени кон-
центрации рискът от белодробен рак не се повлиява. 
Особено отчетливо изразен е превантивният ефект 
при случаите на дефицит на Витамин Д. Резултатите 
от проведеното у нас проучване на връзката между 
нивата на плазмената концентрация на Витамин Д 
/25(ОН)D/ при 1952 младежи и хора на средна възраст 
от градското население през зимните месеци и други 
фактори, като тютюнопушене, ИТМ (BMI) и нивото на 
образование /Shinkov A etal. 2015 [35]/ показват, че при 
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мъжете тютюнопушенето и по-доброто образова-
ние, а при жените високият ИТМ определящ затлъстя-
ването са фактори за Витамин Д дефицита при град-
ското население. Като се има предвид, че около 76% 
от населението са в състояние на подоптимална 
серумна концентрация на Витамин Д през зимата, то 
установената връзка между тютюнопушенето и 
дефицита на Витамин Д при мъжете може кумулатив-
но да повиши значително риска от белодробен рак, но 
това се нуждае от допълнително проучване у нас.

ХРАНЕНЕТО - ФАКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА 
НА РАКА НА БЕЛИЯ ДРОБ 
След установяването на изразения превантивен 
ефект на Средиземноморската диета върху редица 
здравно и социалнозначими заболявания, включително и 
раковите такива, нараства и интересът към проучва-
не на въздействието на този модел на хранене и него-
вите компоненти върху намаляването на риска от 
рака на белия дроб. Проведеното в Италия проучване в 
тази насока /Fortes C etal. 2003 [36]/ показва наличието 
на положителен превантивен ефект върху риска от 
белодробен рак както на комплексния средиземномор-
ски начин на хранене, така и на консумацията на отдел-
ни характерни за него храни - напр. различни зеленчуци, 
подправки (салвия, розмарин), ограничена консумация 
на червени меса за сметка на бели меса (пилешко и др.) 
Тези резултати се потвърждават и от проведеното 
мащабно проспективно проучване за ролята на среди-
земноморския модел на хранене (сходен и с нашия тра-
диционен модел) върху ограничаването на риска от 
свързаните с тютюнопушенето ра кови - заболявания   
на белия дроб и горния дихателен тракт, на гърдата, 
на дебелото черво и колона и др. /Couto E etal. 2011 
[37]/. Проучването включва наблюдението в период от 
8.7 години на 142 605 мъже и 335 873 жени на възраст 
от 25 г. до 70 г. от 10 европейски страни и анализа на 
9 669 случая на ракови заболявания при мъжете и 21 062 
такива при жените. Установените данни показват, че 
при по-значително придържане към средиземноморския 
модел на хранене се постига средно 4.7% намаляване 
на риска от свързаните с пушенето видове рак при 
мъжете и респективно 2.4% при жените, като се 
отчита доминиращата роля на храненето при редуци-
рането на риска от белодробен рак. 

Тези и други подобни резултати стимулират активни-
те изследвания, ориентирани към установяването на 
последиците от консумацията на отделните храни-
телни компоненти на средиземноморския начин на 
хранене по отношение на риска от рак на белия дроб. 

ЧЕРВЕНИ И ПРЕРАБОТЕНИ 
ЧЕРВЕНИ МЕСА 
Съобщените резултати от два широкообхватни 
мета-анализа показват наличието на изразена право-

пропорционална зависимост между консумацията на 
червени и преработени червени меса и риска от бело-
дробен рак. Данните от мета-анализа включващ 34 
обсервационни проучвания /Yang WS etal. 2012 [38]/ 
показват, че завишената консумация на червени и пре-
работени червени меса, води до повишаване на риска 
от рак на белия дроб с около 35%, докато при умерена-
та консумация на пилешко месо, рискът от белодро-
бен рак намалява с 10%. От резултатите на втория 
мета-анализ, включващ 33 студии /Xue XJ etal. 2014 
[39]/, се установява, че при всяко завишаване на прие-
ма на червени и преработени меса с по 120 г/ден рис-
кът от белодробен рак нараства с 35%, а респектив-
но за всяко повишаване с по 50 г/ден рискът нараства 
с 20%. Изследователите препоръчват ограничаване на 
консумацията на червени и преработени червени меса 
с цел понижаване на риска от белодробен рак. Тази 
консумация при Средиземноморската диета е 2-4 
пъти месечно. 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ И ПОДПРАВКИ
Проведеният мета-анализ на 32 публикувани проучва-
ния за ефекта на характерната за Средиземно морс ка-
 та диета завишена и разнообразна консумация на 
зеленчуци и плодове върху риска от белодробен рак и 
анализът на 20 414 случая на заболяване /Wang M etal. 
2015 [40]/ установява, че техният по-голям и регулярен 
общ прием оказва протективен ефект върху рака на 
белия дроб. Ограничаването на риска е по-изразено 
при жените отколкото при мъжете, като също така 
се влияе и от различните видове зеленчуци и плодове 
в менюто.

Редица проучвания установяват специфичното въз-
действие върху риска от различни видове рак, включи-
телно и от белодробен рак, на ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ от сем. 
КРЪСТОЦВЕТНИ - броколи, карфиол, бяло, червено, къд-
раво и китайско зеле, алабаш, различни видове ряпа, бял 
и черен синап, рукола и др., които присъстват в Сре-
диземноморската диета и в нашето традиционно 
хранене. Lam TK etal. 2010 [41] съобщават, че консумаци-
ята на различни зеленчуци от сем. Кръстоцветни води 
до отчетливо и важно понижаване на риска от рак на 
белия дроб при настоящи и бивши пушачи, които са 
основната рискова група. Аналогични данни за значи-
телно понижаване на риска от белодробен рак при 
бивши и настоящи пушачи в резултат на консумация-
та на тези зеленчуци публикуват и Tang L etal. 2010 [42].

В резултат на проведените проспективни проучвания 
и мета-анализ на 10 студии Wu QJ etal. 2013 [43] и 2015 
[47] установяват положителен ефект от консумация-
та на зеленчуци от сем. Кръстоцветни за значително-
то намаляване на риска от рак на белия дроб при 
жените, който е изразен и при жените непушачи. 
Същевременно е констатирана подобрена преживяе-
мост при жените (в Китай) с диагностициран рак на 
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белия дроб, ако преди това е присъствала в диетата 
им регулярната консумация на тези зеленчуци.

Тези и други подобни резултати окуражават изследо-
вателите да проучат и установят биоактивните 
нутриенти в зеленчуците от сем. Кръстоцветни, 
които упражняват протективните ефекти по отно-
шение на риска от белодробен рак, както и техните 
интимни механизми на действие с цел по-успешното 
им използване в превенцията и третирането на този 
вид рак. Kassie F etal. 2008 [44] съобщават за in vivo 
дозово-зависимо инхибиране на предизвиканата от 
пушенето белодробна туморогенеза от indol-3-carbinol    
- фитонутриент, съдържащ се в повечето от тези 
зеленчуци. Wang N etal. 2014 [45] публикуват данни за 
експериментално установена апоптоза на човешки 
белодробни ракови клетки от третирането им със 
съединение на isothiocyanate срещащо се в репичките. 
Доказана е in vivo клетъчна апоптоза и инхибиране на  
процесите на белодробната карциногенеза в резул-
тат от активността на sulforaphane изолиран от 
броколи /Kalpana Deepa PD etal. 2013[46]/. Въпреки пър-
воначалните окуражаващи резултати за тези фито-
нутриенти все още липсват данни за проведени про-
учвания с участието на хора.

ПОЛИФЕНОЛНИ И ДРУГИ НУТРИЕНТИ 
Различните групи флавоноиди, присъстващи в храните 
от растителен произход, все повече привличат вни-
манието на изследователите поради упражняваните 
положителни ефекти върху намаляването на риска от 
редица заболявания, включително и ракови такива. 
Това насочва интереса и към проучването на протек-
тивния потенциал на флавоноидите спрямо риска от 
рака на белия дроб. Christensen KY etal. 2012 [48] съоб-
щават за установена зависимост между приема на 
флавоноиди с храните и риска от белодробен рак, а 
именно, че занижената консумация на храни от расти-
телен произход, източници на флавоноиди, може да 
доведе до повишаване на риска от рак на белия дроб. 
Резултатите от проведения анализ на 558 случая на 
белодробен рак и на 837 контролни участници в проуч-
ването на Cui Y etal. 2008 [49] показват, че при завише-
на и регулярна консумация на храни - източници на 
катехин и епикатехин, като напр. зелен чай, какао и 
черен шоколад, черно грозде и червено вино, къпини, 
череши и вишни, малини, ябълки, круши и др., както и 
на храни богати на кверцетин и кемпферол, отчетли-
во се намалява риска от белодробен рак при пушачи-
те. При проведения мета-анализ на 34 проучвания, 
включващи 1 003 917 участници и анализът на 17 686 
случая на белодробен рак с цел изследване на зависи-
мостта между хранителния прием на флавоноиди и 
риска от ракови заболявания свързани с тютюнопуше-
нето, Woo HD etal. 2013 [50] установяват, че завишени-
ят и регулярен общ прием на флавоноиди, но най-вече 
на представителите на подгрупите на Флавонолите 

(кверцетин, фисетин и кемпферол), на Флавоните 
(апигенин и лутеолин) и на Флаваноните (хесперидин и 
нарингенин) ограничават риска от посочените видове 
рак и особено от белодробния рак. Същевременно 
тази зависимост е най-вече изразена при пушачите и 
почти липсва при непушачите. 

Lam TK etal. 2012 [51] съобщават, че по-честата консу-
мация на богати на кверцетин храни води до намаля-
ване на риска от рак на белия дроб, като кверцети-
нът модулира експресията на ключови туморни супре-
сори в тъканите на белия дроб. Този значим ефект за 
превенцията на риска от белодробен рак е особено 
изразен при пушачи, които пушат по 20 и повече цига-
ри на ден и представляват най-обременената рискова 
група. За храни добри доставчици на кверцетин могат 
да бъдат посочени: ябълките, гроздето и червеното 
вино, лукът и особено червеният, чушките, домати-
те, бобовите храни и най-вече нахутът, ягодите и др.

През последните няколко години фисетинът ангажира 
вниманието на изследователите с потенциалната си 
активност свързана с хемопревенцията на риска от 
белодробен и други видове рак /Khan N etal. 2013 [51a]/. 
Ravichandran N etal. 2014 [51b] установяват, че протек-
тивният ефект на фисетина по отношение на рака на 
белия дроб се дължи на способността му да модулира 
митохондриалните ензими и сигналите за апоптоза в 
белодробните ракови клетки. За храни достоверни 
източници на фисетин могат да бъдат посочени след-
ните: ягодите, ябълките, лукът, райската ябълка, 
гроздето, кивито, прасковите, краставиците и др. Lu 
HF etal. 2010 [52] публикуват данни от експериментал-
но индуцирана от апигенин апоптоза на човешки бело-
дробни ракови клетки, която е каспаза зависима. Към 
храните доставчици на апигенин могат да бъдат при-
числени: магданозът, целината, риганът, мащерката, 
босилекът, червеното вино, ментата, лайката и др. 
От дълбока древност хората са се възползвали от 
здравословните и хранителните свойства на богати-
те на холин и бетаин храни, като напр. яйцата, пилеш-
кото месо, морските храни, млякото, пълнозърнести-
те храни и хлябове, броколи, ядки, слънчогледови сем-
ки, магданоз, целина, спанак, червено цвекло и др. 
Резултатите от проучването на Ying J etal. 2013 [53] 
показват, че завишеният прием с храната на холин, но 
най-вече на бетаин, в значителна степен намаляват 
риска от белодробен рак. Протективният ефект от 
регулярната консумацията на храни доставчици на 
бетаин и на холин, който е прекурсор на бетаин в 
организма, е особено изразен при настоящите пушачи 
и по-слабо при бившите пушачи.

Куркуминът, който е основното биоактивно съедине-
ние на популярната от хилядолетия със здравословни-
те си свойства подправка куркума, през последните 
години заема утвърдено място в превенцията и тера-
пията на редица заболявания, включително и ракови 



18

такива. Интересът към куркумина свързан с превен-
цията на риска от белодробен рак се подчертава и от 
експериментално установената му активност /Chen 
QY etal. 2010 [54]/, предизвикваща апоптоза на бело-
дробни аденокарциномни ракови клетки, както и от 
установения противораков ефект /Zhao W etal. 2015 
[54a] върху човешки белодробен сквамозен клетъчен 
карцином, посредством модулиране на различни 
сигнални пътища.

През последните години каротиноидният пигмент 
ликопен, присъстващ в доматите, динята, шипките и 
др., предизвиква широк изследователски интерес с 
потенциалните си протективни свойства по отно-
шение на редица заболявания. В обзорната си студия 
Palozza P etal. 2011 [55] съобщават, че ликопенът инхи-
бира растежа на различни белодробни ракови клетки, 
както и че упражнява in vivo превантивна активност 
по отношение на белодробната туморогенеза, което 
може да обоснове потенциалното му положително 
въздействие върху риска от белодробния рак.

ЧЕРВЕНО ВИНО И РЕСВЕРАТРОЛ
От хилядолетия червеното вино е било възприемано 
като храна и е присъствало в ежедневното хранене на 
нашите предци и на хората обитаващи Средиземно-
морския регион, на които изповядваната религия не 
им е забранявала това. Постепенно се формира и тра-
диционният начин на консумация на червеното вино, 
наричан сега "средиземноморско пиене на вино", който 
бил валиден и по нашите земи, а именно по 1 чаша (120-
150 ml) по време на хранене. Хилядолетният опит на 
хората ги е убедил, че червеното вино е източник на 
здраве и дълголетие за млади и стари. То също така 
от предпотопните времена е използвано и в различни-
те религиозни служения, включително и в християнски-
те такива.

Бурното световно политико-икономическо и социално 
развитие на различните страни след II световна 
война води до драматични промени на традиционните 
модели на хранене и до подмяната на много обичайни 
регионални храни с индустриално произведени такива 
и агресивното налагане на тяхната консумация. У нас 
тези процеси довеждат например до приоритетната 
консумация на червени и преработени червени меса, 
до замяната на пълнозърнестите хляб и тестени 
храни с такива произведени от рафинирани, бели 
брашна, до употребата основно на слънчогледово 
олио, богато на линолова киселина, до ограничена по 
видове и сезонност консумация на зеленчуци и плодове 
и то в голяма степен преработени, която зависи само 
от отглежданите по производствен начин такива от 
ТКЗС и т.н., като пагубните здравни последици не 
закъсняват.

Всичко това важи и за традиционната консумацията 

на червените вина, която първоначално постепенно, а 
през последните 25 години в много голяма степен се 
заменя от масовата консумация на бира и концентри-
рани алкохолни напитки. Това очевидно е финансово 
изгодно за компаниите-производителки, но не и за 
здравния статус на хората, които стимулирани от 
масовите рекламни послания, трайно завишават кон-
сумацията на тези напитки. У нас червеното вино, 
чрез активния принос на неговите производители, се 
превърна в скъпа ритуална "сектантска" напитка за 
ценители, докато в световен мащаб вървят с пълен 
ход кампании за повишаване на регулярната консума-
ция на червени вина, като част от храненето. 
Неалкохолната компонента на червените вина съдър-
жа редица фитонутриенти - катехин, епикатехи, 
квер  цетин, фисетин, пицеин и ресвератрол, за които 
се установява потенциален превантивен ефект по 
отношение на риска от белодробен рак. Съобщените 
от Benedetti A etal. 2006 [56] резултати от две проуч-
вания от Монреал, Канада, с участието общо на 1 975 
мъже и жени като контроли и анализа на общо 1 793 
случая на белодробен рак, показват, че умерената кон-
сумация на бира (напр. 6 бири седмично) повишава 
риска от рак на белия дроб, особено при мъжете с 
нисък прием на зеленчуци и плодове, докато умерена-
та консумация на вино (до 6 чаши седмично) води до 
понижаване на риска от белодробен рак. 
Заключителните резултати от проведения мета-ана-
лиз на 14 студии свързани с проучването на риска от 
белодробен рак при мъжете и жените в резултат от 
консумацията на бира, концентрирани алкохолни 
напитки или вино /Chao C. 2007 [56a]/ показват, че: 
пиенето на една или повече бири дневно повишава 
J-образно риска от белодробен рак при мъжете и 
жените, но рискът е по-изразен при мъжете; пиенето 
дневно по една или повече стандартни дози концен-
трирани напитки (13 g алкохол или до 40 ml напитка) 
води до отчетливо повишен риск от белодробен рак 
при мъжете, без да повлиява риска при жените. Както 
консумацията на бира, така и консумацията на концен-
трирани напитки повишават риска от рак на белия 
дроб при мъжете между 20% и 30%, като рискът от 
пиенето на бира е пропорционално на изпитото коли-
чество. Barron CC etal. 2014 [57] изследват механизми-
те, посредством които виното упражнява протек-
тивния си ефект върху белодробния рак и установя-
ват, че червеното вино в много ниски концентрации 
(до 0.02%), а бялото вино в по-високи (от 0.5% до 2%) 
инхибират пролиферацията на белодробните ракови 
клетки и блокират активността на раковите клетки 
при формирането на колонии. Този ефект не се предиз-
виква от алкохолното съдържание на виното. Полу-
чените резултати изясняват антитуморните и пре-
вантивните свойства на виното по отношение на 
белодробния рак. Ресвератролът е едно от най-биоак-
тивните полифенолни съединения в червеното вино, 
включително и срещу рака на белия дроб. Данните от 
експерименталното изследване на механизмите на 
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инхибирането на пролиферацията на белодробните 
ракови клетки от Yuan L etal. 2015 [58] потвърждават 
наличието на хемопревантивния ефект на ресвера-
трола срещу развитието на рака на белия дроб.

СИНЕРГИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОТ 
ФИТОНУТРИЕНТИ
Нараства интересът към търсене на комбинации от 
фитонутриенти с цел постигане на синергично засил-
ване на хемопревантивните ефекти, въздействащи 
върху процесите на белодробната карциногенеза. Този 
нов подход се базира на комплексното въздействие на 
храните формиращи Средиземноморската диета 
върху риска от белодробния рак. Malhotra A etal. 2014 
[59] съобщават, че комбинацията от куркумин и 
ресвератрол, а Nair P etal. 2015 [60] също публикуват, 
че комбинацията от куркумин и кверцетин предизвик-
ват изразена синергична апоптоза на пролифериращи-
те белодробни ракови клетки и упражняват отчетли-
ва хемопревенция на белодробната карциногенеза.

В заключение може да се каже, че ракът на белия дроб 
е коварен и безпощаден убиец, което стимулира све-
товната научна общност да проучва и разработва 
създаването на нови терапевтични подходи и лекар-
ствени продукти за лечението му. Особен интерес 
през последните няколко години предизвикват пости-
женията на имунотерапията, свързана с разработва-
нето за целта на няколко вида ваксини, които са в 
процес на клинични изпитвания и първоначалните 
резултати са окуражителни.[61] Въпреки това от осо-
бено значение е предприемането на всички възможни 
действия за ограничаването на рисковите фактори, 
способстващи за отключването на процесите за раз-
витие на белодробния рак. Това са ограничаване на 
тютюнопушенето и на високите концентрации на 
Радон в сградите, намаляване на замърсеността на 
въздуха, подобряване на Витамин Д статуса на хора-
та и избягване консумацията на храни и напитки пови-
шаващи риска от белодробен рак. Същевременно още 
от ранна детска възраст трябва да се полагат ком-
плексни усилия за създаване на хранителни навици, 
свързани с моделиране на храненето, целящо адекват-
ното присъствие в ежедневното меню на храните, 
допринасящи за потенциалната превенция на риска от 
рак на белия дроб, които са част както на Среди-
земноморската диета, така и на нашия традиционен, 
но забравен и нездравословно подменен начин на хра-
нене.
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Добре ли е да се пропуска закуската?

Ако пропуснете закуската, може да приемете по-малко 
калории, но не е ясно дали ще отслабнете, или ще живе-
ете по-дълго.

Специалистите често предупреждават да не пропуска-
ме закуската, въз  основа на епидемиологични заключе-
ния, че хората, които закусват сутрин, поддържат по-
здравословно тегло и живеят по-дълго (American Journal 
of Epidemiology, Nov. 1982; Obesity, Sept. 2015; British 
Journal of Nutrition, July 14, 2015). Но какви са истински-
те последици от пропускането на закуската? 

ХОРАТА, ПРОПУСКАЩИ ЗАКУСКАТА, НЕ 
НАВАКСВАТ КАЛОРИИТЕ:
Ново изследване показва, че хората, които пропускат 
закуската, не си наваксват съвсем калориите, които 
губят рано сутрин. Данните за това идват от 2 132 
участници в Националното здравно и хранително 
допитване в САЩ през 2005 и 2015 г. 

Във всяко от тези допитвания участниците е трябва-
ло да попълват въпросник, разясняващ какво са яли 
предходните 24 часа. При тези, които са съобщавали, 
че в дадени дни са закусвали, а в други – не, е била ана-
лизирана консумацията на храна за целия съответен 
ден. 

Въпреки че участниците си наваксвали някои от калори-
ите, които биха погълнали сутрин, те не успявали да 
компенсират пропуснатите калории изцяло. В дните, 

когато закусвали обаче, не се налагало толкова често 
да похапват между храненията и освен това, приемали 
повече плодове и пълнозърнести храни, които често са 
част от закуската. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
Авторите заключават: „Разликата в цялостния калори-
ен прием за 24 часа показва, че незакусващите не 
наваксват пропуснатите сутрин калории. Качеството 
на хранителния избор по отношение на енергийността 
и макростойностите в рамките на един ден не е било 
различно при закусващите и незакусващите, но прием-
ът на плодове и пълнозърнести храни е по-нисък, кога-
то се пропуска закуската; следователно този прием 
трябва да се насърчава по време на други хранения 
през деня.”

В статия по повод това допитване Дейвид Левитски 
допуска, че хранителната промишленост има могъщи 
стимули да насърчава хората да закусват, но той пред-
полага, че всички може да намалим приема си на калории 
чрез една много проста мярка – пропускането на закус-
ката (American Journal of Clinical Nutrition, Sept. 2015).

Така или иначе, въпросът остава отворен и единстве-
ният извод, който може да се направи от горенаписа-
ното е, че тези, които нямат навик да закусват (по 
една или друга причина) не трябва да се притесняват, 
че ще наваксат пропуснатите калории с останалите 
хранения.

ФМ 
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Значимостта на тази билка се показва 
от нейното ботаническото име Salvia. 
То произлиза от латинската дума Salvare, 
означаваща „спасявам“. От векове салвията 
е ценена за нейната лечебна сила.

Наименование на латински. Salvia officinalis L.

Семейство. Устноцветни – Lamiaceae (Labiatae)

Български народни наименования. 
Божигробски босилек, градински чай, какула, 
рожково биле, салвия, теменче.

Народни наименования в други страни. 
Шалфей лекарственный (р), garden sage (е), sauge 
officinale (f), Echter Salbei, Edler Salbei, Garten-Salbei (d)

Описание. Градинският чай е силно разклонен и облис-
тен полухраст. Кореновата система е силно развита, 
влакнеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата 
са четириръбести, сиво-зелени, вдървесинени в осно-
вата си, по-нагоре тревисти, бяло окосмени и високи 
20–50 см. Едногодишните клонки са отначало четири-
ръбести, а при застаряване стават закръглени. През 
зимата тревистата част на растението отмира. 
Листата са срещуположни, с дръжки, най-горните при-
седнали, продълговати или ланцетни, постепенно сте-
снени в основата си, 3–8 см дълги, тъпо назъбени, в 
основата с две малки делчета, с грапава повърхност, 
отдолу със силно изпъкнали жилки. По-младите листа 
са сиво окосмени, а по-старите са зелени. Цветовете 
са събрани по 6–10 в прешлени на върха на клонките и 
образуват рехави класовидни съцветия. Венчето е 
синьо-виолетово, двуустно, 20–25 мм дълго, тръбес-
то, с власинки отвътре. Чашката е с фуниевидно зао-
стрени дялове, звънеста, двуустна, горната устна – с 
три, а долната – с две зъбчета. Тичинките са две, 
скрити под горната устна. Цъфти юни – юли, като 
цъфтенето започва последователно отдолу нагоре. 
Плодовете узряват през август – септември. Плодът 
е съставен от 4 тъмнокафяви или черни, почти кълбо-
видни орехчета, разпадащи се при узряване. Цялото 
растение има специфична, приятна миризма. 

Разпространение. В България се среща като диворас-
тящо в по-топлите части на страната. Засажда се из 
градините и като декоративно растение. 

100-те най-използвани билки в България

Salvia officinalis L.

№32 САЛВИЯ 



ФМ 

Употребяема част. Използват се 
листата (Folia Salviae) и цялата 
надземна част (Herba Salviae) за 
получаване на етерично масло 
(Oleum Salviae)

Време за бране. Май – ноември.

Начин на бране. Берат се листата 
и върхарите в началото на цъфте-
нето. За получаване на етерично 
масло се ожънват (при култивира-
на култура) целите растения.

Начин на сушене. Почистените 
листа се сушат в сухи и проветри-
ви помещения или в сушилня при 
температура 35–40оС в продължи-
телност от 2 часа, след което 
температурата може да се пови-
ши постепенно до 50–60оС. В нача-
лото на сушенето листата тряб-
ва да се разбъркват.

Рандеман. От 4,3 кг свежи листа 
се получава 1 кг сухи.

Описание на готовата дрога. 
Изсушените листа са сиви или 
светлозелени. По-старите от тях 
отгоре са зелени, а по-младите – 
сребристобели. Миризмата е при-
ятна, силно ароматична, а вкусът 
– балсамичен, слабопарлив, горчив.

Съхранение. В сухи, проветриви и 
тъмни помещения. Срокът на съх-
ранение е не повече от 1 година.

Съдържание. Съдържа 1–2,8% ете-
рично масло с главни компоненти 
d-туйон (около 50%), 

Цинеол – 15%, други терпени (d-бор-
неол, линалол, камфора, салвен, d-α-
пинен, цедрен) – 15% и около 15% 
сесквитерпени. Съдържа още сапо-
нини, естрогенни вещества, кар-
нозолова киселина. В листата се 
съдържа горчивият двутерпенов 
лактон карнозол, тритерпенови-
те урзолова и олеанолова киселина, 
около 8% катехинови дъбилни веще-
ства, флавоноиди (производни на 
лутеолина и апигенина), β-сито-
стерол, витамини В1 и С, каротен, 
фумарова и никотинова киселина, 
кондензирани танини.

Действие. Поради съдържанието 
на етерично масло градинския чай 
притежава противовъзпалително, 
дезинфекционно и противокашлич-
но действие. Фе  нол   ните киселини, 
които се съдържат в билката, 

имат антибактериално действие 
(по-конкретно срещу Staphylococcus 
aureus), докато туйонът е силен 
антисептик. Притежава газогон-
но действие и стимулиращ ефект 
върху храносмилането. Действа 
укрепващо върху изтощена нервна 
система. Спира изпотяването. 

Приложение. Употребява се при 
възпалено гърло, ларингит, трахео-
бронхит, кашлица от различен про-
изход. Салвията е много добро 
лечебно средство във вид на топла 
запарка при простуди. Чай от сал-
вия, комбиниран с малко ябълков 
оцет, се използва като гаргара и е 
превъзходно средство за лечение 
на възпаления на гърлото, ларинги-
ти и тонзилити.

Успокоява стомашни болки и дей-
ства благоприятно при възпаление 
на стомаха и червата, при сто-
машна язва, диария, чернодробни и 
жлъчни заболявания.

Естрогенните свойства на салви-
ята обуславят използването є при 
„топли вълни“ по време на климак-
териума. Прилага се при аменорея 
и при болезнени менструации.

Външно като запарка за компреси 
се прилага за лечение на гнойни 
рани, а за бани – при кожни обриви. 
Същата запарка като за гаргара 
се използва за промивки на устна-
та кухина при зъбобол, възпаление 
и язви на устната лигавица, възпа-
ления на венците. 

Начин на употреба. Запарка от 1 
супена лъжица билка на 0,5 л вряща 
вода се използва за гаргара и за 
лечение на гнойни рани. За вътреш-
на употреба се приготвя запарка 
от 1 супена лъжица дрога и 250 мл 
вряща вода. Етеричното масло от 
градински чай се използва за инха-
лации.

Внимание. Чаят от салвия не тряб-
ва да се приема по-продължително 
от една – две седмици поради въз-
можни токсични ефекти от стра-
на на туйона. Да се избягва употре-
бата при остро възпаление на 
бъбреците и остра кашлица.

Salvia officinalis L.
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