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Осмото издание на годишните награди 
„ПИТАГОР“ 2016 отличи водещи учени и 
за първи път сред тях има фармацевт

НАГРАДА „ПИТАГОР” ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В 
ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ” 
беше дадена на двама учени, единият от които е:

Проф. Ирини Атанас Дойчинова, доктор на химическите 
науки, преподавател по физикохимия и фармакокинетика във 
Фармацевтичния факултет на Медицинския университет. 
Научните є интереси са в областта на лекарствения дизайн, 
биоинформатиката и изчислителната химия и биология. За 
последните три години сред основните є приноси са дизайна 
на нови структури с активност против туберкулоза и болест 
на Алцхаймер, както и дефинирането на основни структурни 
фрагменти и физикохимични свойства, влияещи върху разпре-
делението и елиминирането на лекарствата. В периода 2013-
2015 г. проф. Дойчинова има 21 научни публикации в чуждес-
транни издания с висок импакт фактор. Съавтор е на два 
учебника и на две монографични поредици. Участва в редица 
национални и международни научни проекти и е част от редко-
легиите на 6 чуждестранни списания. През 2011 г. е отличена 
с награда "Златна Панацея" за особен принос при реализацията 
на преподаването, научноизследователска и експертна дей-
ност в медико-биологичната област. ФМ 

19 май 2016 г.
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ФМ 

Проф. Николай ДАНЧЕВ е новият декан 
на Фармацевтичния факултет 

на МУ – София

Проф. Николай Данчев е новият декан на Фармацевтичния факул-
тет на Медицински университет – София. Той замени на поста про-
фесор Николай Ламбов, чиито два последователни мандата изтекоха. 

Проф. Данчев е лекар и фармаколог по образование. През 1979 г. 
завършва хуманна медицина в София. Защитава дисертация през 1985 
г. на тема „Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилиза-
тори и антидепресанти“. Има придобита специалност по „фармако-
логия“ през 1986 г. в Русия и курс по линия на СЗО „Рационална фарма-
котерапия“ в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на „Темпус“ в 
Испания, Англия и Италия.

Проф. Данчев е преподавател по фармакология за студенти фармаце-
вти от 1985 г. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фарма-
кология във Фармацевтичния факултет на МУ - София. Бил е два 
мандата зам.-декан по учебната работа. Бил е член, заместник-пред-
седател и председател на Комисията за оценка на риска при просле-
дяване на лекарствената безопасност към Изпълнителната агенция 
по лекарствата. От година и половина е председател на Националния 
съвет по цени и реимбурсиране. 

Автор и съавтор на 8 учебника, помага-
ла и монографии за студенти по медици-
на и фармация, както и на над 140 научни 
труда, повечето от които в чужбина и 
цитирани над 400 пъти. 

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 
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Ракът на кожата засяга огромен брой хора 
всяка година, но един често срещан витамин 
(никотинамид или витамин B3) може 
значително да намали броя на тези случаи.

Питайте хората за често срещаните типове рак и 
повечето ще споменат големите убийци – ракът на 
белите дробове, дебелото черво и ректума, гърдата, 
простатата, панкреаса, черния дроб или кръвта. 
Истината е, че най-често срещаният е ракът на 
кожата. Всъщност има много повече случаи на базален 
клетъчен рак и сквамозен клетъчен рак всяка година 
(3.5 млн.), отколкото на останалите 10 най-разпрос-
транени вида рак, взети заедно. 

Една от причините да не се обръща много внимание на 
немеланомните типове рак на кожата е, че те обикно-
вено са лечими и не са животозастрашаващи, ако се 
открият навреме. Но понеже често се появяват на 
лицето, носа, ушите, устните, шията и ръцете, при 
тях може да се налага внимателна хирургическа наме-
са от страна на дерматолог или пластичен хирург. 
Това означава, че лечението може да е скъпо, а ако 
ракът е разпространен, то може да е обезобразяващо. 

ВИТАМИН B3 ИДВА НА ПОМОЩ
Едно изследване от Австралия наскоро влезе в нови-
нарските заглавия, защото според неговите резулта-
ти един простичък и евтин витамин В (В3, познат 
още като никотинамид) може значително да намали 
случаите на базален клетъчен рак и сквамозен клетъ-
чен рак.

Причината, поради която в Австралия се интересуват 
много от рака на кожата, е, че на континента слънце-
то е много силно и почти половината от населението 
там ще бъде диагностицирано с някой от немеланом-
ните типове рак на кожата през живота си. 

Дерматолози от Университета в Сидни наскоро съоб-
щиха за изследването си ONTRAC (Oral Nicotinamide To 
Reduce Actinic Cancer – „Орален никотинамид за нама-
ляване на актиничния рак”). В него взели участие 386 
доброволци с история на заболяване на немеланомен 

рак на кожата. Когато някой бъде диагностициран с 
базален клетъчен рак или сквамозен клетъчен рак, има 
много голяма вероятност в следващите години забо-
ляването да се повтори на същото място или да се 
появи другаде. Участниците са прекарали такъв тип 
рак средно по осем пъти по време на петгодишния 
период, предхождащ изследването. 

На случаен принцип на пациентите било давано или 
плацебо, или 500 мг никотинамид орално по два пъти 
дневно в продължение на 1 година. Резултатите со -
чат, че при приемалите витамин В3 е по-малко веро-
ятно да развият рак на кожата или предракови лезии, 
наречени актинични кератози. По-конкретно случаите 
на сквамозен клетъчен рак намалели с една трета. 

По време на пресконференция, проведена в Американ-
ското общество по клинична онкология (American 
Society of Clinical Oncology), където са били представе-
ни резултатите от изследването, председателят на 
организацията Peter Yu обявил, че откриването на 
този ефект от витамин В3 представлява „голям 
напредък” в превенцията на заболяването.

ВИТАМИН В осигурява защита от 
често срещаните типове рак на кожата

ЛЮБОПИТНО

B3
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„Благодарение на това изследване вече имаме забеле-
жително прост и евтин начин, чрез който пациенти-
те да избягват повторение на някои от най-често 
срещаните типове рак на кожата. С ежедневния при-
ем на една таблетка, съчетан със защита от слънце-
то и редовни прегледи, хората в риск от тези типове 
рак на кожата разполагат с добър план за превенция”, 
обяснява той. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последните години витамините отнесоха много 
критики. Много здравни специалисти настояват, че 
приемът на витамини е загуба на време и пари, и че 
хранителните вещества трябва да се набавят от 
храната. Това австралийско изследване сочи, че поне 
в този случай един вид витамин може да има значител-

ни ползи за здравето. Когато председателят на орга-
низацията като ASCO заявява недвусмислено, че 
съветва да се приема даден витамин като превенция 
против рак, трябва да му обърнем внимание. 

Имайте предвид, че конкретното изследване било 
насочено специално към ефекта на витамин В3 при 
индивиди с висок риск (които вече са били диагности-
цирани с немеланомен рак на кожата). Дали той би 
защитил останалите тепърва трябва да се определи. 
Въпреки това съществуват основания да се смята, 
че никотинамидът може да предотвратява рака на 
кожата или да забавя напредъка му, подобрявайки въз-
становяването на ДНК и имунната функция на кожа-
та. (Journal of Investigative Dermatology, online, Feb. 2, 
2012).

ФМ 

Мнозина действат на принципа „малко 
повече е по-добре”, приемайки, че ако при-
емът на някаква добавка е полезен, то 
малко повече от нея ще им се отрази още 
по-добре. Това може да е рискована так-
тика, особено по време на бременност. 

ПРЕДОЗИРАНЕТО С ВИТАМИН 
В КОМПЛЕКС ВЕЩАЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ
Жените не бива да смятат, че ако малко 
фолиева киселина е полезна, по-голямо 
количество от нея ще бъде още по-полез-
но, сочи ново изследване от Училището за 
обществено здраве „Блумбърг” в Универ-
ситета „Джонс Хопкинс”. Прекалено висо-
ките нива на два типа витамин В – фоли-
ева киселина и В12, изглежда повишават 
риска бебето, което носят, да развие 
аутизъм. 

Ако бременната приема прекомерно 
количество витамин В комплекс, ще 

страда ли бебето є от аутизъм?

БАЗАТА ДАННИ „БОСТЪНСКА РОДИЛНА ГРУПА” 
(BOSTON BIRTH COHORT) СЪДЪРЖА ТРЕВОЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ
Учените използвали информация от „Бостънска родилна група”. Тя 
съдържа данни за почти 1400 двойки на майка и дете, при които 
детето е родено между 1998 и 2013 г.

Кръвта на майките е била тествана всеки път, когато са ражда-
ли. Учените открили, че при 10% от майките се наблюдават пре-
комерни нива на фолиева киселина. Освен това при 6% имало твър-
де високи нива на витамин В12. 

ВИСОКИТЕ НИВА НА ВИТАМИН В СА СВЪРЗАНИ С 
ПОВИШЕН РИСК ОТ АУТИЗЪМ
Въпреки че учените не са наясно защо някои жени имали толкова 
високи нива на тези витамини, те открили, че тези високи нива 
са свързани с повишен риск от аутизъм при детето. Поуката е, 
че най-добрите нива на витамин В комплекс по време на бремен-
ност не са нито прекалено ниски, нито прекалено високи. 
(Резултатите са представени на Международната среща за 
изследване на аутизма, Балтимор, Мериленд, 13 май 2016 г.)

Жени със завишени нива на витамин В по време на бременността си е 
по-вероятно да родят дете с аутистично разстройство. 

ФМ 
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ЛЮБОПИТНО

Приложението на инхибиторите 
на протонната помпа е свързано 

със заболявания на бъбреците 

ране, проблеми със съня, нощни спазми на мускулите и суха, 
сърбяща кожа. Затова диагностицирането се прави чрез 
кръвен тест. 

Хроничните бъбречни заболявания са последните в един 
дълъг списък с усложнения, свързани с ИПП. Проблеми като 
пневмония, чревни инфекции като псевдомембранозен 
колит, повишен риск от отслабени кости и фрактури и 
повишена предразположеност към инфаркт карат човек да 
се замисли дали ползите от тези лекарства против сто-
машни киселини са по-големи от рисковете. 

ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАНЕТО НА ПРИЕМА НА ИПП
За пациентите обаче може да е трудно да спрат приема на 
ИПП. Внезапното му прекратяване може да доведе до 
хиперкиселинност, така че пациентът да получи по-силни 
стомашни киселини, отколкото са били първоначалните 
симптоми, поради които е бил изписан медикаментът. 
Хиперкиселинността може да трае до шест седмици и не 
всеки има силите да издържи толкова дълго. Затова трябва 
да се търсят алтернативи, които да позволят на пациен-
тите да спрат приема на ИПП, когато това е необходимо. 
ASN Kidney Week, Nov. 3-8, 2015.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРИЕМА НА ИПП
Две нови изследвания, представени на годишна-
та конференция на лекарите, лекуващи бъбречни 
заболявания, сочат, че редовният прием на таки-
ва медикаменти може да повиши риска от разви-
тието на хронични бъбречни заболявания. В едно 
изследване, обхванало 10 000 души, хората, прие-
мащи ИПП, са били с 20-50% по-голяма вероят-
ност да развият хронично заболяване на бъбре-
ците през следващите 15 години. Друго изследва-
не проследило над 240 000 души в продължение на 
17 години. И те са били по-предразположени към 
бъбречни заболявания, ако са приемали ИПП, но не 
и ако са приемали cimetidine или ranitidine. 

ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
Хроничните бъбречни заболявания обикновено се 
развиват постепенно, като бъбреците губят 
способността си да функционират добре. Това 
може да доведе до анемия, високо кръвно наляга-
не, невропатия и сърдечносъдови усложнения. За 
съжаление, симптомите не са твърде специфич-
ни: умора, лош апетит, трудност при концетри-

Дълготрайният прием на някои лекарства 
срещу повишена киселинност в стомаха може 
да повиши вероятността от развитието на 
хронични бъбречни заболявания и свързаните 
с тях усложнения. Медикаментите, потискащи 
киселините, които са известни като инхибитори 
на протонната помпа (ИПП), се смятат за 
толкова безопасни, че вече могат да се купуват 
без рецепта. Тези медикаменти първоначално са 
разработени за лечение на язви на стомаха или 
червата. След това са използвани за облекчаване 
на симптомите на гастро-езофагеална 
рефлуксна болест (ГЕРБ). Тъй като основният 
симптом на това състояние са стомашните 
киселини, приложението им е разширено до 
лечението на хиперацидитет и други признаци 
на проблеми с храносмилателната система. 

ФМ 
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„Пробив” на новите лекарства 
ПРОТИВ РАК!

Втората половина на месец май беше 
впечатляваща за FDA и лечението на рак. 
Федералната институция даде статус 
„пробив” на изключителен брой терапии за 
труднолечими злокачествени заболявания. 

ПОЛИОВИРУС СРЕЩУ ГЛИОБЛАСТОМ
В неделя, 15 май 2016 г., амерканското ТВ предаване 
„60 минути” съобщи, че FDA току-що е дала статус 
„пробив” на специално модифициран полиовирус за лече-
нието на глиобластом – смъртоносен рак на мозъка с 
ужасна прогноза. Първоначалните проучвания се про-
веждали с пациенти с глиобластом в медицинския 
център „Дюк”. 

По време на тази първа фаза на изпитанията, предназ-
начена за доказване на концепцията, учените приложи-
ли модифицирания от тях полиовирус директно в 
мозъка на 38 пациенти. Полиовирусът е бил програми-
ран така, че да атакува тумора, без да инфектира 
останалата част от мозъка. В края на тази фаза паци-
ентите живяли средно с по 15 месеца по-дълго, което 
е с 5 месеца повече от очакваното. В рамките на 3 г. 
трима от пациентите се възстановили напълно, 
което е наистина необикновен резултат. 

Понеже тези резултати изглеждали многообещаващи, 
FDA, със статуса „пробив”, даде на „Дюк” зелена свет-
лина да продължи с изпитанията от Фаза 2. Това озна-
чава, че 40 други институции ще могат да наберат 
стотици пациенти с глиобластом от цялата страна. 
Ако резултатите от изпитанията във Фаза 2 оста-
нат благоприятни, Администрацията вероятно ще 
одобри бърза процедура за статуса на модифицирания 
полиовирус, така че „Дюк” да може да предлага тази 
терапия на медицински центрове из страната, без да 
минава през стандартния процес на клинични изпита-
ния във Фаза 3. 

ЛЮБОПИТНО

Администрацията за храните и лекарствата в САЩ (FDA)
сочи редица нови лечения като „пробив” в борбата срещу рака. 
Какво точно обаче означава „пробив”?

ATEZOLIZUMAB СРЕЩУ РАКА НА 
ПИКОЧНИЯ МЕХУР
На 18 май 2016 г. FDA в САЩ одобри atezolizumab за 
случаи на рак на пикочния мехур в напреднал стадий 
(уротелиален карцином). Той също получи етикета на 
Администрацията за терапия, която представлява 
пробив в лечението на рака. Тази имунотерапия беше 
запазена за пациенти, които вече не реагират на 
обикновената химиотерапия. 

Според ръководителя на проучванията върху имуноте-
рапия в Genentech, тези пациенти обикновено живеят 
по 6 месеца, след като химиотерапията изгуби ефек-
тивността си. С atezolizumab някои преживявали до 
три години. 

CYTARABINE-DAUNORUBICIN СРЕЩУ 
ОСТРАТА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ
Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) е най-често сре-
щаният вид левкемия у възрастни. Лекарството, 
което Администрацията за храните и лекарствата е 
окачествила като „пробив”, всъщност е комбинация 
от две други по-стари лекарства за химиотерапия, 
cytarabine и daunorubicin. Те се комбинират с нано-липо-
зоми, за да действат синергично срещу АМЛ. 

Най-скорошното изследване показва, че пациентите, 
приемащи комбинацията, имали по-голяма преживяе-
мост, което е най-важното за онкологичните пациен-
ти. Половината от пациентите на стандартна хими-
отерапия живяли 6 месеца или по-малко. За сравнение, 

Δ
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половината от пациентите на cytarabine-daunorubicin 
живяли поне 9.5 месеца. Което е по-важно, 2 г. по-късно 
почти една трета от пациентите, подложени на ком-
бинацията, били все още живи, спрямо 12% при обикно-
вената химиотерапия.

PEMBROLIZUMAB ЗА МЕЛАНОМ
Pembrolizumab представлява важен напредък в лечени-
ето на злокачествения меланом. Това е лекарството, 
приемано от бившия президент на САЩ Джими 
Картър, и което имало важен ефект върху болестта 
му. Сега се смята, че той вече не боледува от рак. 

На годишната среща на клиничните онколози ще бъде 
съобщено, че pembrolizumab е удължил живота за 40% 
от пациентите с до 3 години. При стандартното лече-
ние цифрата е едва 5%. 

Тази имунотерапия току-що получи статус „пробив” за 
лечението на класическия лимфом на Ходжкин. Това е в 
допълнение към меланома в напреднал стадий, рака на 
дебелото черво и ректума и недребноклетъчния рак 
на белия дроб.

КАКВО ОЗНАЧАВА СТАТУСА НА FDA 
„ПРОБИВ” В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА?
На първо място този статус не значи непременно 
това, на което много хора се надяват. „Пробивът” не 
означава лек. Въпреки че някои пациенти са имали дъл-
готрайни ползи, като тези с глиобастом във Фаза 1 на 
изпитанието на „Дюк”, много от тях получават само 
няколко месеца допълнителна преживяемост. Това 
може да е много значимо, но е и невероятно скъпо. 
Много от тези нови лечения чрез имунотерапия стру-
ват по над 10 000 щатски долара на месец. А и стра-
ничните ефекти може да са доста сериозни. 

ФМ 

Успя ли ново проучване да разруши
Хипотезата за сърдечната диета?

РАСТИТЕЛНИТЕ МАСЛА, известни още като полинена-
ситени мастни киселини, може да не са така здраво-
словни, както вярват експертите по хранене. В про-
дължение на десетилетия на хората е казвано да 
готвят с царевично, шафраново или слънчогледово 
олио, за да намалят нивото на холестерола и риска от 
сърдечносъдови заболявания. 

Здравните специалисти, включително кардиолози, 
интернисти,общопрактикуващи лекари, диетолози, и 
специалисти по хранене, предупреждаваха пациенти-
те си, че наситените мазнини и холестерол, са враго-
ве и могат да доведат до инфаркт, инсулт и прежде-
временна смърт.

Повече от 50 години американските готвачи си пред-
ставяли, че да сготвиш яйца с масло, е еквивалентно 
на това да се самоубиеш, причинявайки си сърдечно 
заболяване. Вместо това са се считали за здравослов-
ни подсладената със захар зърнена закуска, с обезмас-
лено мляко и няколко резена банан.

Сметаната в кафето се е смятала за луксозно удо-
волствие, докато изкуствената сметана, натоваре-
на с трансмазнини, за безопасна алтернатива. 
Дали пък не са били грешни всички тези препоръки?

ГОЛЕМИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ
Нов анализ на остарели данни е публикуван в British 
Medical Journal, където се хвърлят съмнения около дог-
мите на диетичното хранене. 

Първоначалното изследване, наречено Исхемичен екс-
перимент на Минесота, е било проведено в период от 
5 години, започнато през 1968 г. Участниците били 
9000 души в заведения за психично болни и старчески 
домове. На тези, на които била възложена интервен-
цията, ги хранели с храна с ниско количество на мазни-
ни, за разлика от храната на обикновените американ-
ци по това време. Храната им се готвела с царевично 

В продължение на години, хипотезата за 
сърдечната диета диктува, че трябва да се 
избягват наситени мазнини и да се избира 
растително олио, а не типичното краве масло. 
Дали това не е било грешка?
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олио, а на останалите се давало царевичен маргарин, който 
се смятал за здравословна мазнина за сърцето.

На контролната група е била дадена типичната американ-
ска храна с обичайното количество масло, и месо, като 
източници на мазнини. Следователите Айван Франц и Ансел 
Кийс проследили нивата на холестерола на участниците и 
провели аутопсии на тези, които починали. Те търсили дока-
зателства специално за запушени сърдечни артерии и 
инфаркти.

ГОЛЯМАТА ЛЪЖА
Ансел Кийс и неговите колеги не останали щастливи от 
резултатите от тяхното изследване, което приключило 
през 1973 г. Те изчакали до 1989 г., за да публикуват своите 
констатации. Дори тогава, те подправили данните, за да се 
опитат да подкрепят тяхната хипотеза за „храната на 
сърцето“, че холестерола и мазнините са вредни за него. 
Така и не публикували изследванията от аутопсиите, веро-
ятно от страх какво могат да причинят на Хипотезата.

ИСТИНАТА ВИНАГИ ИЗЛИЗА НАЯВЕ
Повече от три десетилетия по-късно, на 13 април 2016 г., 
нов анализ на първоначалните данни е публикуван от BMJ. 
Той показва, че употребяващите царевично олио са имали 
по-ниски нива на холестерол, отколкото хората, които ядяли 
храна с високо ниво на мазнини, но пък техните статисти-
чески данни за смъртност не били по-добри. В действител-
ност, по-възрастните участници е било по-вероятно да 
умрат по време на изследването, ако са били в групата, 
ядяща „здравословно“, т.е. царевично олио.

Още по-тревожно е, че по време на аутопсиите установили, 
че тези, които са се хранили с растителни мазнини, били 
по-склонни да показват признаци на инфаркт, за разлика от 
консумиращите наситени мазнини. Не е открита разлика в 
запушените артерии между групите.

Тези резултати са в съответствие с тези от австралийско 
проучване, проведено по същото време. Техните данни също 
не показват предимство за оцеляване на хората, консумира-
щи царевично олио, вместо бекон или масло – по-често сре-
щаните форми на наситени мазнини.

ОБРАТЕН ЗАВОЙ В ХИПОТЕЗАТА ЗА 
СЪРДЕЧНАТА ДИЕТА
Вероятно е време да се преосмисли липидната хипотеза за 
сърдечносъдовите заболявания. Сега има няколко контроли-
рани проучвания, които до голяма степен поставят пирон в 
ковчега на препоръките от 50-60 години насам за растител-
ните масла. 

Ние вече сме погребали трансмазнините, така че трябва 
да преосмислим доста, ако не повечето от догмите за дие-
тично хранене, тъй като те, реално, не са били подкрепяни 
с достоверни факти.

на лекарствените продукти
разрешени за употреба в България

      кратък
справочниксправочник

издава "ИНФОФАРМА"

очаквайте
очаквайте 
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и КРАТКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

НОВИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

ПОДГОТВЕТЕ СЕ 
ЗА НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗЛПХМ 
и си заявете и запазете брой 

от СПРАВОЧНИКА
на www.infopharma-bg.eu 

www.infopharma-bg.net

или 02 963 05 44, 02 963 45 43, 0885 117 684
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Действа ли alirocumab, ако пациентът 
има НЕПОНОСИМОСТ КЪМ СТАТИНИ?

Какво може да се направи, когато лекарите настояват пациентът да 
взима статини, а той получава от тях непоносими мускулни болки и 
слабост. Един вариант е новият медикамент alirocumab. 

Когато някой претърпи инфаркт, има голяма вероятност да му бъде 
предписано, с цел вторична превенция, лекарство от рода на статини-
те, намаляващо холестерола. 

Съществуват научни данни, подкрепящи този подход. Бедата е, че 
някои хора имат такава непоносимост към приема на статини, че 
дори относително малка доза ги кара да се чувстват зле. Ето един 
такъв случай:

 „Получих инфаркт през 2007 г. След като ми бе поставен стенд ми пред-
писаха 40 mg rosuvastatin. След около три седмици ми се появи болка с 
ниска интензивност в бедрата, ханша и кръста. Отидох на лекар, който 
въобще не спомена, че е възможно болката да се дължи на статина. 
Вместо това ме прати на дълга, скъпоструваща поредица от медицин-
ски изследвания: магнитно-резонансна томография, компютърна томо-
графия, физиотерапия, гръбни специалисти, проводникова анестезия, 
неврологични консултации и какво ли още не. В крайна сметка болката 
достигна нетърпими нива и постоянно ходех в спешната помощ. 
Дотолкова се влоших, че ми поставяха силен опиоиден наркотик. 

Понеже бях прекарал един инфаркт, ми казаха, че трябва да взимам 
статин. Аз си го спрях, за да видя дали така ще имам подобрение, и 
действително получих такова. Съгласих се да взимам по-ниска доза 
статин, но болката се завърна, точна като по часовник, три седмици 
след началото на лечението. 

ЕТО КАКВО ВЗИМАХ И КАКВИ БЯХА РЕЗУЛТАТИТЕ:
40 mg rosuvastatin доведе до посещение в спешна помощ;
20 mg atorvastatin доведе до посещение в спешна помощ;
10 mg simvastatin plus ezetimibe доведе до посещение в спешна помощ;
2 mg pitavastatin всеки трети ден водеше до крайно тежка болка, но се 
справях, без да отида в спешната помощ. 

Ако трябва да гледам положително на нещата, сега взимам ново лекар-
ство за холестерол, което ми се инжектира веднъж на две седмици. 
Нарича се alirocumab. То намали значително нивото ми на LDL холесте-
рол без странични ефекти. Няма дългосрочни изследвания на медика-
мента, затова лекарят ми иска да продължавам да взимам по 1mg 
pitavastatin на всеки три дни, но аз не мога да приемам никакво количес-
тво статин.”

ЛЮБОПИТНО

Знаем, че има кардиолози, смятащи, че 
почти всеки трябва да пие статини. 
Те може да настояват, че всеки паци-
ент, прекарал инфаркт, трябва задъл-
жително да взима такива лекарства. 
Само че много хора не могат да пона-
сят статините дори и в малки дози. 
Въпреки че данните за действителни-
те цифри са спорни, някои учени смя-
тат, че между 5% и 20% от пациенти-
те може да получават мускулни болки 
заради приема на статини. За някои 
болката може да е непоносима. 

ДОКОЛКО ИМА ПОЛЗА 
ОТ СТАТИНИТЕ 
ЗА УДЪЛЖАВАНЕТО 
НА ЖИВОТА?
Интересно е, че статините може да 
не удължават живота толкова, колко-
то изглежда си мислят мнозина здрав-
ни специалисти. В направено допитва-
не до лекари доколко тези медикамен-
ти удължават живота, отговорите 
варирали от около 2 до над 5 години. 
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Тези лекари бяха удивени, когато им били предоставени 
резултатите от едно изследване, наречено „Ефектът 
на статините върху средното ниво на преживяемост 
в рандомизирани изпитания” (“The Effect of Statins on 
Average Survival in Randomized Trials”) публикувано в 
Британския медицински журнал на 24 септември 2015 г. 
(BMJ Open, Sept. 24, 2015). Учените открили, че смърт-
та била отложена с между 10 и 27 дни в изпитанията 
за вторична превенция. В едно от най-добрите изпита-
ния (изследването “4S”), където пациенти, изложени на 
висок риск, приемали симвастатин в продължение на 
почти шест години, смъртта била отложена с по-мал-
ко от един месец. Посочва се, че „средното отлагане 
на смъртта в изпитанията за първична и вторична 
превенция било съответно 3.2 и 4.1 дни.”

И което е може би още по-важно, тези учени отбеляз-
ват, че ако пациентите получават гореспоменатия 
тип болки в резултат от приема на статини, „лекари-
те не бива да настояват те да продължават да ги 
пият. Също така, при пациенти, чиято очаквана про-
дължителност на живота е кратка, ползата от ста-
тинова терапия по отношение на дългата преживяе-
мост може да бъде доста ограничена”. 

А КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА 
ALIROCUMAB И EVOLOCUMAB?
През 2015 г. EMA и FDA одобриха както alirocumab, така 
и evolocumab като средства за понижаване на холесте-
рола. Тези медикаменти, които се инжектират, при-
надлежат към изцяло нов клас лекарства и се предпис-
ват на пациенти, които имат непоносимост към 
статините. 

Това са антитела, които се свързват с висок афини-
тет и специфичност към един ензим, наречен пропро-
теин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9). 
PCSK9 се свързва с рецепторите за липопротеини с 

ниска плътност (LDLR) на повърхността на хепатоци-
тите, като по този начин повишава разграждането 
на LDLR в черния дроб. LDLR е основният рецептор, 
който очиства циркулиращия LDL, следователно нама-
ляването на нивата на LDLR чрез PCSK9 води до по-
високи кръвни нива на LDL-С. Посредством инхибиране 
на свързването на PCSK9 към LDLR, алирокумаб и 
evolocumab увеличават броя на наличните LDLRs за 
очистване на LDL, като по този начин понижават 
нивата на LDL-С. 

Както може да се очаква, цената на тези лекарства, 
на този етап, е „спираща дъха”.

СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА ALIROCUMAB 
И EVOLOCUMAB
Най-често срещаните странични ефекти включват 
сърбеж, подуване, болка или синини на мястото, къде-
то се поставя инжекцията. Някои хора също така 
получават възпаление на носа и гърлото и симптоми 
като при грип. Понякога пациентите развиват тежка 
алергична реакция, която може да се прояви като 
кожен обрив или лилаво оцветени петна. Най-ранните 
сведения са, че тези лекарства се понасят добре, 
въпреки че са докладвани няколко случая на болки в мус-
кулите и спазми. Те обаче се смятат за рядкост. При 
някои хора се наблюдава и повишаване на нивата на 
ензимите. 

Въпреки че няма съмнение, че alirocumab и evolocumab 
са много ефикасни в понижаването на LDL холестеро-
ла, все още няма данни, които да показват доколко 
тези медикаменти са от полза за предотвратяване-
то на инфаркт и инсулт. Освен това, което е още по-
важно, не се знае дали те удължават живота на паци-
ентите. Ще мине известно време, преди тези резул-
тати да са на разположение (вероятно това ще стане 
през 2017 г.). ФМ 

ПРОТИВОАЛЕРГИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА 
НЕ БИВА ДА СЕ ПРИЕМАТ С ЯБЪЛКОВ СОК 

Приемът на fexofenadine с ябълков сок 
може да попречи на действието на медика-
мента. Това важи и за други лекарства, чиято 
ефективност също може да бъде компроме-
тирана от ябълков и портокалов сок. 

В сезона на алергиите хората, страдащи 
от тях, търсят облекчение, а не нежелани 
взаимодействия между лекарството им про-
тив алергия и напитката, с която го пият. 

Наред със сока от грейпфрут, действие-
то на който е описано отдавна, се нареждат 
и сокът от ябълка и портокал, които не е 
желателно да се комбинират с някои лекар-

ства. Тези сокове инхибират органичния ани-
он-транспортиращ полипептид и намаляват 
бионаличността както на fexofenadine 
(Pharmacogenetics and Genomics, Feb., 2011), 
така и на медикамента за кръвно налягане 
aliskiren или бета блокера atenolol. 

Интересен е навикът на някои пациенти 
да приемат най-различни лекарства с плодови 
сокове. Вероятно смятат, че насищайки 
организма с витамини ще ускорят оздрави-
телния процес, а не подозират, че може да се 
получи точно обратното.  

Когато преди 20 г. започна да се повдига 

въпросът за взаимодействията на различни 
видове лекарства със сока от грейпфрут, 
много често това предизвикваше насмешка 
от страна медицинските специалисти. Кога-
то научно се потвърди, че действието на 
десетки лекарства може да бъде повлияно от 
сока от грейпфрут, отношението към този 
проблем стана по-сериозно, но и досега из -
глежда няма изградени навици от страна как-
то на лекари, така и на фармацевти, да преду-
преждават пациентите за взаимодействията 
между храните и медикаментите и дори за 
взаимодействията между някои лекарства. 
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Защо толкова много лекари пренебрегват 
ОЧЕВИДНИТЕ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

НА ЛЕКАРСТВАТА?

Някои нежелани лекарствени реакции са едва доловими и лесни за 
пропускане. Например, на лекарите може да им се прости, ако не 
засекат недостиг на витамин В12, свързан с дългосрочното 
изписване на популярни лекарства за ГЕРБ като esomeprazole, 
lansoprazole и omeprazole. Това усложнение не се преподава в меди-
цинските университети и откриването му изисква известно 
ровене в литературата. 

Симптомите на недостига на В12 също са трудно доловими. Те се 
прокрадват в продължение на месеци или години и може да включ-
ват проблеми с паметта, объркване, скованост, гъделичкане или 
болка в пръстите на краката, ходилата или пръстите на ръцете, 
затруднение при ходене или синдром на горящата уста. 
Стандартният серумен тест за В12 може да не открие проблема. 

Това, което искаме да изтъкнем, е, че лекарите може да бъдат 
извинени, ако не разпознаят веднага някои странични ефекти на 
лекарствата като недостига на витамин В12. Те просто не са 
толкова очевидни. 

ЛЮБОПИТНО

Лекарите би трябвало да са едни от най-добре подготвените 
специалисти в света. Как така толкова много от тях пренебрегват 
най-често срещаните странични ефекти на лекарствата?

ПРОПУСКЪТ НА КАШЛИЦА, 
ПРИЧИНЕНА ОТ АСЕ 
ИНХИБИТОР, Е НЕПРОСТИМ!
От друга страна, съществуват някои 
странични ефекти на лекарства, които 
са толкова разпознаваеми, че никога не 
бива да бъдат пропускани! Един такъв 
симптом е кашлица, дължаща се на ACE 
инхибитор. Този клас медикаменти за 
високо кръвно налягане са едни от най-
често предписваните. Десетки милиони 
рецепти се изписват за лекарства като 
captopril, benazepril, enalapril, fosinopril, 
lisinopril, quinapril, ramipril и trandolapril.

Всеки студент по медицина в целия свят 
е учил, че неконтролируемата кашлица е 
често срещан страничен ефект на тази 
категория медикаменти за хипертония. В 
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зависимост от изследването, тази разрушителна 
кашлица се появява в между 5% и 35% от пациентите, 
приемащи АСЕ инхибитор. Това означава, че всеки 
един пациент, получаващ рецепта за някои от тези 
медикаменти, трябва да бъде предупреждаван за 
този потенциален страничен ефект, и ако той се 
появи, да му бъде предписан друг медикамент. 

ЗАЩО КАШЛИЦАТА Е 
ТОЛКОВА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ?
Може да се чудите защо се прави на въпрос един оче-
видно толкова прост проблем. Първо, тази кашлица не 
е прост проблем. Може да съсипе живота на пациен-
та. Тя не се поддава на контрол чрез лекарства за 
кашлица и може да го държи буден през нощта или да 
го накара да се напикае. Тя може да има унищожителен 
ефект върху качеството на живот, както ще се види 
по-долу в истинските истории на някои пациенти. 

Това, което шокира, е, че явно прекалено много лекари 
не успяват да разпознаят, че тази кашлица може да е 
причинена от медикамента за високо кръвно, който 
те самите са предписали. Пациентите биват изпра-
щани при алерголози, пулмолози и други специалисти, 
за да ги изследват и преглеждат за куп заболявания. 
Цената на тези ненужни прегледи и изследвания е 
скандална, особено когато решението е просто – про-
мяна на предписания медикамент. 

ЕТО НЯКОИ ИСТИНСКИ ИСТОРИИ 
НА ПАЦИЕНТИ:
Пациент 1
„Толкова съм изтощена от страничните ефекти на 
свирепата кашлица, която имам вече шест месеца, да 
не споменавам поне дузина пристъпи на повръщане. 
Няколко пъти ходих при лекаря заради нея. 

Първо ми дадоха benzonatate за потискане на кашлица-
та. Нямаше ефект. След няколко седмици отидох 
отново на лекар и ми сложиха инжекция със стероид. 
Отново нямаше ефект. 

Отидох пак след няколко седмици и ми направиха рент-
ген на гръдния кош. Не откриха проблеми. Дадоха ми 
лекарство за кашлица с hydrocodone. Учудена съм, че 
съпругът ми все още спи в същата стая. Будя го по 
всяко време на нощта с безразборни пристъпи на каш-
лица. Аз продавам недвижими имоти и проблемът с 
кашлицата направо уби бизнеса ми. Не мога да говоря 
повече от 5 минути, без да получа пристъп. Милата ми 
майка дори предложи да ме изследват за туберкулоза. 

Изгубих си гласа, дори не мога да го понасям. Сега 
звуча като закоравял пушач, а не пуша и дори не мога 
да понасям тютюнев дим. 

Кашлицата и последиците от нея се проявиха много 
бързо, след като започнах да приемам lisinopril заради 
високо кръвно налягане. Всичко това ми струва страш-
но много време, пари и нерви и вече почти цялото 
време прекарвам сама. 

Няколко пъти седмично тренирам във фитнеса, но 
сега ходя, когато няма много посетители, за да не ги 
плаша. Колко време може да казваш на семейството, 
приятелите си и дори на непознати, да не се трево-
жат, защото кашлицата ти не е заразна? Това е ужас-
но. За щастие, медицинската сестра забеляза, че 
идвах отново и отново заради кашлицата. Тя пита 
дали пия lisinopril и след това подсказа на лекаря да ми 
смени репецтата. Добре, но минаха вече няколко месе-
ца и все още имам кашлица.”

Пациент 2
„Lisinopril е кошмар. Бях болна от грип преди три месе-
ца и по същото време започнах да пия лекарства за 
кръвното. Боледувах от грип вече седмица, когато ми 
се появи ужасна кашлица. Разбира се, мислех, че е от 
грипа. Мина още една седмица. От кашлицата развих 
ларингит. 

Кашлям вече от три месеца. Два пъти съм ходила в 
спешната помощ и три пъти на лекар. Днес в 4.30 
сутринта, когато най-накрая казах, че не мога повече 
да спя, отново посетих спешното отделение.

Лекарят отново ми постави стероиди и друг антиби-
отик. Накрая питах: „Възможно ли е кашлицата да се 
дължи на лекарства за кръвно?” Отговорът беше, че 
най-добре да говоря с личния си лекар, защото е въз-
можно. 

Обадих се на лекарката си и я питах: „Колко пъти 
трябва да ходя в спешната помощ и на лекар, колко 
лекарства да пробвам? И накрая трябваше сама да 
открия, че проблемът идва от хапчетата за кръвно!”

Семейството ми вече ме мрази заради месеците 
дразнеща кашлица и почти не мога да работя, защото 
се занимавам с търговия и трябва да говоря. Искат да 
ми предпишат друг АСЕ инхибитор! Аз категорично 
отказах. Чувствам се ужасно, надявам се, че лекарят 
ще намери друго решение, защото ми писна от всич-
ките хапчета и ходенето по мъките.”

Пациент 3
„Предписаха ми ramipril преди около 8 месеца заради 
високо кръвно. Оттогава имам ужасна, омаломощава-
ща кашлица, която държи мен и всички наоколо будни 
през нощта. Имам ужасни пристъпи на кашлица на 
работа и ми е невъзможно да ходя на работни срещи, 
защото кашлям толкова силно, че започвам да се давя 
и да повръщам. 

Δ
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Веднъж дори повърнах, докато шофирах, защото 
нямах време да спра. Не мога да отида на фризьор, 
зъболекар или на ресторант заради ужасните 
пристъпи на кашлица. 

На два пъти се връщах при лекаря и ми предписаха 
спрей за нос и таблетки за астма. И двете не 
помогнаха. 

Спрях да взимам ramipril преди 2 дни и кашлицата 
доста бързо започна да се успокоява. Вече не 
повръщам и не се давя толкова силно, нито толко-
ва често.”

Разбира се, има много други такива истории. Един 
мъж припаднал и си ударил главата в резултат от 
кашлицата, причинена от lisinopril. Една жена прие-
мала АСЕ инхибитор в продължение на години, 
оплаквайки се горчиво на лекаря си от дразнещата 
кашлица. Той є предписал лекарство за кашлица. 
След като тя започнала да се подмокря в резул-
тат на кашлицата, той є предписал лекарство за 
инконтиненция! В крайна сметка друг лекар є пред-
писал различен медикамент за кръвно и кашлицата 
изчезнала „за по-малко от седмица”. 

КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ТАЗИ ТИРАДА?
Смисълът е, че ако толкова много лекари могат да обър-
кат диагнозата на АСЕ инхибиторната кашлица и да пред-
пишат тежкокалибрено лекарство за кашлица, алергия, 
астма и кортикостероиди, значи има нещо дълбоко сбър-
кано в съвременната медицина. 

На първо място, тези лекари не са предупредили пациен-
тите за възможната кашлица, когато са писали рецепта-
та. На второ, те не са диагностицирали проблема навре-
ме. И на трето, те не са оттеглили предписанието си 
навреме. Имайте предвид, че това е усложнение, което 
всеки студент по медицина изучава по темата за стра-
ничните ефекти. 

Ако кашлицата, причинена от АСЕ инхибитори, може да 
бъде пропусната, Бог знае какви други странични ефекти 
на лекарства остават незасечени или нелекувани. 

Ясно е, че в днешно време лекарите са прекалено заети, 
но това е нещо твърде важно, за да не се забележи. Всяка 
година стотици хиляди хора умират заради лекарски греш-
ки: неправилни диагнози, смъртоносни лекарствени реак-
ции или взаимодействия, вътреболнични инфекции и други 
нещастия, които спокойно могат да бъдат избегнати.*

ФМ * Статията отразява лекарската практика в САЩ. Тук не е така. (бел.ред.)

СЕДЕНЕТО САБОТИРА ДОБРОТО ЗДРАВЕ

Хора, които прекарват голяма част от тех-
ния ден седнали, поставят себе си в риско-
во положение от рак, диабет и сърдечни 
проблеми.

Някои здравни експерти започнаха да нари-
чат седенето „новото тютюнопушене“. 
Това означава, че прекарването на много 
часове пред компютъра или пред телевизо-
ра е вредно за нашето здраве. 

СЕДЕНЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ
Канадски учени анализирали данни 
от 47 проучвания и заключили, че 
хора, които прекарват голяма част 
от деня в седнало положение са в 
значително по-висок риск от разви-
тието на сърдечно заболяване, рак 
или диабет. Също така, при тях се 
увеличава и рискът от смърт с 25%.

Учените установили, че рискът започва да се повишава, когато 
хората седят поне осем часа дневно, без значение дали тези 
часове се събират от шофиране, седене пред компютър или 
телевизор. Тези, които мислят, че някаква физическа активност 
от половин час на ден неутрализира вредното влияние от седе-
нето, грешат.
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Опасно ли е за здравето 
ХРАНЕНЕТО С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ 

НА СОЛ?

ЛЮБОПИТНО

В журнала JAMA Internal Medicine (online, October 28, 2013), 
бе публикувана статия със заглавие: 
„Доклад на Института за медицина (ИМ) относно приема 
на натрий от населението: оценка на доказателствата. 
Резюме на главните открития и значението им за 
клиницистите”.

КАКВО ОТКРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО?
Хората с диабет, високо кръвно налягане, бъбречни или 
сърдечносъдови заболявания може да не извличат ползи, а 
всъщност дори да понесат вреди при този намален 
прием на сол. Няма данни, показващи, че намаляването на 
приема на натрий под 1 500 mg (четвърт чаена лъжичка 
на ден) е полезно. Хората, страдащи от застойна сърдеч-
на недостатъчност, дори може да получат увреждане, 
когато приемът им на натрий падне под 2 300 mg на ден. 

ДАЛИ ЕКСПЕРТИТЕ НЕ СА ДАВАЛИ 
ИМЕННО ПОГРЕШНИЯ СЪВЕТ?
Това са точно онези високорискови пациенти, на които 
им се казва от десетилетия, че трябва да намаляват 
драстично приема си на сол, за да са здрави. Сега ИМ 
заявява, че този съвет за хранене с ниско съдържание на 
сол може да е бил погрешен. 

Институтът по медицина представлява най-доброто в 
американската медицина. Неговите експерти се смятат 
за последна инстанция по повечето медицински въпроси. 

ВНИМАНИЕ: пригответе се за камшичен удар! 
Наясно сме, че през последните 50 години сте 
чували несекващ вой от страна на служителите 
в здравеопазването, кардиолози, диетолози и 
повечето медици за това, че хората трябва да 
намаляват приема си на сол. Ще ви бъде трудно 
да се съгласите с противното, затова се 
пригответе да го обмислите.

Въпреки че посочват, че храненето с висок прием на 
натрий е често срещано в САЩ, и че трябва прием-
ът на сол да е по-умерен, те също така на стояват 
да се внимава с указанията, давани от организации-
те за обществено здраве, гласящи, че приемът на 
натрий трябва да е под 1 500 mg на ден.

Това обаче е само първата статия, отправяща 
предизвикателство към установеното мнение и 
политики. Ето го и нокаутиращият удар: броят на 
Американския журнал за медицина от ноември 
2013 г. (the November 2013 issue of The American 
Journal of Medicine) съдържа обзорна статия озагла-
вена: „Ограниченията на приема на натрий: прие-
майте ги „осолени”.

Затегнете коланите. Тези експерти са прегледали 
научните изследвания за натрия и тонът им е 
много по-остър, отколкото на Института по меди-
цина. Те оспорват тезата на Американската карди-
ологична асоциация за постигане на „идеално сър-
дечносъдово здраве” чрез намаляването на приема 
на натрий до 1 500 mg на ден. Ето избрани цитати:

Пониженият прием на натрий и 
кръвното налягане
„Въпреки че има качествени данни, подкрепящи 
хипотезата, че ограничаването на приема на 
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натрий намалява кръвното налягане, този ефект може 
да е преходен и непоследователен, като при някои хора 
при изпълняване на тази препоръка дори се наблюда-
ват парадоксални повишения на стойностите на кръв-
ното налягане. Понижаването на кръвното налягане 
може да бъде незначително в клинично отношение, 
приблизително 2 mm Hg при нормотензивните хора и 4 
mm Hg при хипертензивните. Освен това ограничава-
нето на натрия също така води до странични ефекти 
на активиране на ренин-ангиотензин-алдостеронова-
та система, повишаване на катехоламините и отри-
цателен ефект върху инсулина и липидите.”

С други думи това означава, че ограничаването на 
натрия не води до значима разлика в намаляването на 
кръвното налягане и може да доведе до стресираща 
физилогична реакция. Адреналинът се покачва заедно с 
инсулина (което не е добре). Повишението в нивата 
на липидите означава, че нивото на холестерол може 
да се покачва (което също не е добре). 

Но почакайте – става още по-объркващо. Ето отново 
избрани цитати от статията в Американския журнал 
по медицина:

Пониженият прием на натрий и диабет тип 2:
Тези учени посочват, че при хора, страдащи от диа-
бет тип 2, които ограничават силно приема си на сол, 
може да се наблюдава по-високо ниво на смъртност, 
дължаща се на сърдечносъдови заболявания, в сравне-
ние с диабетиците, консумиращи нормално количе-
ство сол. Анализът им на данните за сърдечната 
недостатъчност е още по-еретичен:

Пониженият прием на натрий и систоличната 
сърдечна недостатъчност
„Ниският прием на натрий причини повишена смърт-
ност и хоспитализации за сърдечна недостатъчност 
в сравнение с нормалния прием на натрий у пациенти 
със систолична сърдечна недостатъчност. Тези резул-
тати бяха потвърдени в множество рандомизирани 
клинични изпитания при пациенти със систолична сър-
дечна недостатъчност.”

Пониженият прием на натрий и функцията на 
щитовидната жлеза
„Солта е основен хранителен източник на йод. 
Следователно ниският прием на натрий може да дове-
де до влошаване на болестите на щитовидната 
жлеза.”

ЗА ФИНАЛ, ТЯХНОТО РЕЗЮМЕ:

Заключения: 
„Не съществуват убедителни доказателства, че пони-
женият прием на натрий намалява сърдечносъдовите 
проблеми при нормотензивни, предхипертензивни и 
хипертензивни пациенти. Напротив, съществуват 
солидни доказателства, че нисконатриевата диета 
води до по-лоша сърдечносъдова прогноза при пациен-
ти със систолична сърдечна недостатъчност или 
диабет тип 2. 

Ограничаването на натрия по цял свят, с неговите 
нежелани странични ефекти върху инсулиновата 
устойчивост, може да доведе до повишаване на нива-
та на захарен диабет от тип 2. Препоръките за пони-
жен прием на натрий изглеждат погрешни и потенци-
ално опасни, и илюстрират проблема с указания, осно-
вани на опорочени изследвания, използващи неточни 
критерии.”

Какъв обрат само! На първо място, огромното мно-
зинство от личните лекари сигурно не са прочели 
доклада на ИМ или тази статия в Американския журнал 
за медицина. Центърът за контрол на болестите и 
Американската кардиологична асоциация все още пре-
поръчват прием на натрий под 1 500 mg на ден. Ето 
какво заявява на сайта си водещата организация в 
областата на общественото здраве в САЩ, 
Центровете за контрол и превенция на заболяванията:

„Ако попадате в една от следните групи от населени-
ето, не бива да консумирате повече от 1 500 мг 
натрий на ден...:
• Ако сте на над 50-годишна възраст 
• Ако сте афроамериканец
• Ако имате високо кръвно налягане
• Ако страдате от диабет
• Ако имате хронични бъбречни заболявания

Препоръката за прием на натрий под 1 500 мг на ден 
важи за около половината от населението на САЩ и за 
повечето пълнолетни американци. Почти всеки ще има 
полза от понижената консумация на натрий.”

Какво може да се каже за тези напълно противополож-
ни послания? Човек се чуди дали служителите на орга-
низациите за обществено здраве изобщо си правят 
труда да четат медицинската литература. 

ФМ 
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Хапчетата за сън, лекарствата против 
тревожно разстройство и деменцията 

ЛЮБОПИТНО

Седативите и хапчетата за сън се пият 
от милиони хора за успокоение на 
нервите или осигуряване на съня им, но 
дали тези медикаменти не носят риск 
от развиване на деменция? 
Резултатите от едно ново изследване 
будят тревога.

Възможно ли е лекарствата, които 
пациентите приемат, за да се наспят 
или за успокоение на нервите, да 
увеличават риска да се разболеят от 
болестта на Алцхаймер или от 
деменция? Това е страшният въпрос, 
повдигнат в едно изследване, 
публикувано на 27 септември 2012 г. в 
Британския медицински журнал (BMJ).

Бензодиазепините са сред най-често предписва-
ните лекарства в света. Те се използват за успо-
кояване на разклатени нерви, при тревожно раз-
тройство, за облекчаване на стрес или да помог-
не на хората да заспят. 

Според статията в Британския медицински жур-
нал почти една трета от хората във Франция на 
възраст над 65 г. пият бензодиазепини, а в 
Канада и Испания делът им е над една пета. В 
САЩ милиони хора пият alprazolam, chlordiazepox-
ide, clonazepam, diazepam, lorazepam, oxazepam, 
temezepam или тriazolam.

Към този списък трябва да се добавят и т.нар. 
сънотворни. Например zolpidem, zaleplon и 
eszopiclone. Всяка година в САЩ се изпълняват 
десетки милиони рецепти за такива лекарства. 
Както бензодиазепините, така и сънотворните 
лекарства засягат дейността на гама амино 
маслената киселина (GABA) и мозъчните є рецеп-
тори. Френските учени, автори на доклада, 
изследвали възможна връзка между бензодиазепи-
ните, сънотворните лекарства и деменцията. 
Между 1987 г. и 1989 г. те избрали на случаен прин-

цип 1 063 възрастни мъже и жени от югозападна Франция, 
които не проявявали признаци на деменция. Тези хора на въз-
раст над 65 г. били интервюирани на живо на всеки 2-3 годи-
ни в продължение на период, продължил до 20 години. 

Техните когнитивни функции били тествани от невропси-
холози, а те самите били питани за психологическото им 
състояние, здравните им навици и приема им на медика-
менти. Никой от участниците не приемал бензодиазепини 
през първите три години от изследването. 

Ето какво открили учените: около 1/3 от пиещите бензоди-
азепини (32%) били диагностицирани с деменция (загуба на 
паметта, затруднено мислене и т.н.) по някое време на 
изследването. От останалите само 23% получили такава 
диагноза.

УЧЕНИТЕ ПИШАТ: „В това голямо, задълбочено изследване 
на възрастни хора, които нямаха деменция и не използваха 
бензодиазепини до третата година от началото му, упот-
реба на бензодиазепини бе свързана със значително повише-
ние на риска от деменция – близо 50%.”

При провеждането на изследването учените отчели фак-
тори като депресия, самота, диабет, хипертензия и въз-
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раст, но връзката с бензодиазепините се запазила. 

Трябва да се отбележи първо, че самото наличие на 
връзка не доказва каузалност. Това е епидемиологично 
изследване, което означава, че е възможно да не е безу-
корно. Но също така то не е и първото научно изслед-
ване, което сочи наличието на подобна свързаност.

АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДА ИЗТЪКВАТ: „Нашите откри-
тия са в съответствие с резултати от три по-ранни 
изследвания с контролни казуси, които също са показа-
ли повишен риск от деменция при пациенти, ползващи 
бензодиазепини.” 

ПОСЛЕДНИТЕ НОВОСТИ ЗА 
БЕНЗОДИАЗЕПИНИТЕ И ДЕМЕНЦИЯТА:
През последните няколко години други учени също тър-
сиха връзка между подобни медикаменти и деменция-
та. Едно изследване, публикувано през май 2015 г. 
(Expert Opinion on Drug Safety) зададе въпроса:
Действително ли съществува връзка между упот-
ребата на бензодиазипин и риска от деменция?

Провелите го учени са анализирали 10 ИЗСЛЕДВАНИЯ, 
ОСНОВАНИ НА НАБЛЮДЕНИЯ, И СА ЗАКЛЮЧИЛИ, ЧЕ:
„Девет от десетте проучени изследвания докладват 
за повишен риск от деменция при ползващите бензоди-
азепини. Рискът се повишава правопропорционално на 
дозата и продължителността на лечението, а когато 
се използват молекули с продължително действие... 
обемът на доказателства изглежда достатъчен, за да 
се препоръча избягването на предписването или под-
новяване на рецепти за тези медикаменти, ако те не 
са напълно оправдани, както и безконтролно дългото 
им приложение.”

Друг мета-анализ на налични изследвания, публикуван 
на 27 май 2015 г. (PLoS One) също достига до заключе-
нието, че дългосрочната употреба на бензодиазепини 
е свързана с повишен риск от деменция. Авторите 
отбелязват, че: „ако това се потвърди, дългосрочни-
ят прием на бензодиазепини трябва да се смята за 
много сериозен проблем за общественото здраве с 
оглед на широкоразпространената им употреба и на 
огромното бреме, което представлява деменцията в 
много страни.”

КАКВО ОЗНАЧАВА ВСИЧКО ТОВА?
Започва да се бие тревога, че често предписваните 
седативи може просто да допринасят за забравяне-
то, когнитивната дисфункция и деменцията. С други 
думи от десетилетия насам се провежда един огро-
мен експеримент със стотици милиони хора навсякъ-
де по света. Не знаем точно защо тези медикаменти 
причиняват болестта на Алцхаймер, но не знаем със 
сигурност, че не я причиняват. Това е плашещо. 

МЕЖДУВРЕМЕННО, ЕТО НЕЩАТА, КОИТО 
ЗНАЕМ СЪС СИГУРНОСТ.
Странични ефекти на бензодиазепините:
• сънливост, световъртеж, умора, летаргичност
• тромавост, затруднена координация (което не е 

добре за стари хора)
• загуба на паметта 
• когнитивни нарушения, трудност при концентрация
• сухота в устата
• сексуални затруднения
• ниско кръвно налягане
• депресия
• трудно спиране на лекарството

Прекратяването на приема на бензодиазепини може 
да е цяло предизвикателство!

Една причина, поради която толкова много хора про-
дължават да взимат бензодиазепини толкова дълго 
време, е, че прекратяването на приема им може да е 
невероятно трудно. Ако се спрат внезапно, симпто-
мите може да са почти непоносими. 

Лекарите смятаха, че това е просто първоначалното 
тревожно разстройство, което се завръща. Сега 
знаем, че тези медикаменти могат да преподредят 
невромедиаторите в мозъка. На някои пациенти може 
да им отнеме седмици или дори месеци да се върнат 
към „нормалността”.

Симптоми при спирането на бензодиазепини: 
• безпокойство, „несвъртане на едно място”, 

нервност, възбуда
• раздразнителност, чувствителност към звук, 

светлина и допир
• нарушена концентрация
• паника 
• безсъние
• проблеми с паметта 
• депресия
• умора • мускулни крампи
• тикове • припадъци
• потене • диария
• замъглено зрение • понижен апетит

ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР:
Тази връзка между бензодиазепините и деменцията 
причинно-следствена ли е или просто се наблюдява 
някаква свързаност от друг тип? • Кои мозъчни цен-
трове са засегнати и какъв може да бъде основният 
механизъм за когнитивна дисфункция? • Възможно ли е 
някои други основни фактори (като безпокойството) 
да са истинските виновници? • Дали по-младите хора, 
разчитащи на тези лекарства в продължение на годи-
ни, ще са изложени на по-висок риск от деменция, кога-
то остареят? • Съществуват ли алтернативи на 
бензодиазепините, които могат да са ефикасно реше-
ние при тревожно разстройство или безсъние? ФМ 
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100-те най-използвани билки в България

№35 ПЕЛИН

Artemisia absinthium L. 

Семейство. Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Род. Artemisia L.
Artemisia е голям и разнообразен род. По нашите земи 
се срещат и са описани около 13 вида пелин. Те са едно-
годишни или многогодишни тревисти растения до 
полухрасти, с характерен аромат. Вдървенели при 
основата си стъбла, силно разклонени и гъсто облис-
тени, покрити със сребристобели власинки. Листата 
са последователни, обикновено сложни, перести. 
Долните листа са на дълга дръжка, почти тройнопе-
ресто разсечени. Най-горните са приседнали, просто-
пересто разсечени, а в зоната на съцветието – листа-
та са 3-делни до цели. Дяловете на всички листа са 
линейно-ланцетни до ланцетни. Кошничките са дребни, 
увиснали, събрани в метличести или гроздовидни 
съцветия. Обвивките са листчета в два до няколко 
реда, сивовлакнести, тъпи, с ципест ръб, външните – 
линейно-ланцетни, вътрешните – яйцевидни. Съцве т-
ното легло е плоско до полусферично, голо, рядко с вла-
синки. Всички цветове са тръбести, обикновено 
жълти; езичести липсват. Плодосемките са без хвър-
чилка, понякога с къса, ципеста коронка.

Освен обикновения (белия) пелин, другите видове, които 
се срещат в България са: градински пелин, катраника 
(Artemisia abrotanum L.), едногодишен пелин (Artemisia 
annua L.), полски пелин (Artemisia campestris L.), глистна 
трева (Artemisia cina Berg.L.), естрагон (Artemisia 
dracunculus L.), метловиден пелин (Artemisia scoparia 
Waldst. et Kit.), понтийски (черноморски) пелин (Artemisia 
pontica L.), русание (Artemisia vahliana L.), камфоров пелин 
(Artemisia alba Turra, A. lobelia All, A. camphorate Vill), при-
морски (сантонинов) пелин (Artemisia santonicum L., 
Artemisia maritima L.) и див пелин (Artemisia vulgaris). 
Всичките имат приложение в народната медицина.

Наименование на латински. Artemisia absinthium L.

Български народни наименования. Обикновен пелин, 
бажа пелин, бял пелин, пелин, ситен пелин.

Народни наименования в други страни. Полынь 
горькая (р); wormwood (е); Wermut, Absinth (d); absinthe (f).

Описание. Съществуват няколко вида, форми и варие-
тета. Многогодишно тревисто растение, до полу-
храст. Коренището е силно разклонено. Стъблата са 
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изправени, високи до 1,5 м, в горната част разклонени, 
в основата вдървенели. Листата са без ушички в осно-
вата си, долните – с дръжки, двойно и тройно перес-
ти, горните – с къси дръжки или приседнали, двойно 
пересто нарязани, с ланцетни заострени дялове. 
Всички листа са покрити с власинки и изглеждат 
сребристосиви. Цветните кошнички са дребни, жъл-
тозелени, на къси дръжки в пазвите на горните листа, 
събрани в метлица, увиснали. Цветовете са тръбес-
ти, без чашка, разположени върху влакнесто съцветно 
легло. Цъфти юли – октомври. Плодовете са обратно 
овални, нямат хвърчилка. Цялото растение има прият-
на миризма и горчив вкус.

Разпространение. У нас билката се среща по тревис-
тите и каменисти места, покрай оградите, пътища-
та, храсталаците, на припек, в цялата страна, до 1500 
м надм. вис.

Употребяема част. Стръкове с листа и цветове 
(Herba Absinthii), отрязани на около 25 см от върха.

Време за бране. Юли – август, в началото или по вре-
ме на цъфтежа.

Недопустими подмеси. Да не се смесва с черния 
пелин, на който листата отгоре са тъмнозелени, голи, 
а отдолу бели. 

Начин на сушене. Ако сушенето става в сушилня, 
температурата не трябва да е по-висока от 35-40оС. 
Най-добре се запазват действащите вещества на 
дрогата, аки се суши при обикновени условия на сянка. 
Сушене на слънце не се препоръчва.

Съдържание. Съдържа 0,5-2% етерично масло със 
синьо-зелен цвят. Основни компоненти на маслото са 
кислородни производни на бициклични терпени – алко-
холът туйол и кетонът туйон. На тях се дължи облек-
чаващото действие на билката при стомашни колики 
и лошо храносмилане, но в по-големи дози тези вещес-
тва са отровни. В състава на маслото влизат още 
α-пинен, бицикличният сесквитерпен кадинен, моноцик-
личният терпен феландрен, азуленовият сесквитер-

пен хамазуленоген, който на въздуха се окислява до 
хамазулен, лактоните катопеленоид и др. 

Дрогата съдържа още горчивото вещество абсин-
тин, в структурата на което има азуленов пръстен. 
При разцепване на абсинтина се образува артабсин. 
Съдържат се още смоли, танини, фитонциди, флавоно-
ида артеметин, моноциклични лактони, каротин, 
витамини С, В6, К и др.

Действие. Апетитовъзбуждащо, противопаразитно, 
стимулира отделянето на стомашен сок, образуване-
то на жлъчен сок, отделянето на панкреатичен сок. 
Експериментално е доказано, че съдържащите се в 
растението горчиви вещества (абсинтин) тонизират 
мускулатурата на храносмилателните органи, увелича-
ват отделянето на храносмилателни сокове и подобря-
ват храносмилането. Ефикасно средство против глис-
ти (преди всичко кръглите и нишковидни – острици). За 
компреси при изгаряния, ревматизъм и др. Съдър-
жащите се в растението азулени обуславят неговите 
противовъзпалителни и температуропонижаващи 
свойства. Хамазуленът има спазмолитично действие.

Приложение. Вътрешно: При безапетитие, за бързо 
възстановяване след прекарана болест, чернодробни 
и жлъчни страдания, панкреатит, анемия, киселини в 
стомаха, бяло течение, нередовна менструация, без-
съние, за укрепване на маточната мускулатура. 

Външно: Отвара или сухо наръсено е народно сред-
ство за борба против въшки, молци, бълхи и хлебарки.

Пелинът преди е използван за ароматизиране на 
абсент, напитка, която през 1915 г. е била забранена 
в родината си Франция, защото при приемане на голя-
мо количество предизвиква нелечими увреждания на 
нервната система. 

Латинското име на пелина произлиза от гръцката 
богиня Артемида (Артемис), която се грижи за жени-
те по време на раждане. От древни времена пелинът 
е бил любимата билка на жените, предизвикваща мен-
струация и използвана външно като компрес през 
родилния период за ускоряване на раждането и впо-
следствие вътрешно и външно за отстраняване на 
плацентата. Черният пелин, също като белия, се 
използва за регулиране както на менструацията, така 
и на раждането.

Начин на употреба. Една супена лъжица дрога се зали-
ва с 600 мл вряща вода, оставя се да изстине и се 
приема по 100 мл преди храна – за два дни. Може да се 
направи и спиртен извлек в съотношение 3:10 – 
дрога:спирт. Приемат се по 15-20 капки в малко вода, 
преди храна.

Внимание. Да не се употребява от бременни и майки 
кърмачки и да се използва само за кратко време.
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