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НОВИНИ

Боарон, основана като независима семейна фармацевтична лаборатория през 1932 
година, днес е акционерно дружество със седалище в района на град Лион, Франция. 
Компанията е съставена от хора обединени от един важен проект за обществе-
ното здраве, основан на развитието на хомеопатията в света. 

Днес дружеството е най-големият в света производител на хомеопатични лекар-
ствени продукти. Лабора то риите Боарон имат 5 промишлени производствени 
обекта, 18 филиала по света и за тях работят 4000 сътрудници. Те са стандарт в 
прилагането на добрата производствена и дистрибуторска практика (GMP и 
GDP). Хомеопатичните лекарства произвеждани от Боарон се осигуряват на паза-
ра на повече от 80 страни по света.

20-години БОАРОН България
На 23.06.2016 г. в Държавен музикален и балетен център „Стефан Македонски“ – 
София бе отбелязана 20-годишнината на Боарон България 
с концерт-спектакъл „Блясъкът на оперетата и мюзикъла“ и коктейл.
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Съществуващата тенденция, свързана с агресивния 
контрол на хипертонията, несъмнено ще доведе до 
много повече прескрипции за лекарства, намаляващи  
кръвното налягане. Пациентите в САЩ приемат пове-
че медикаменти от когато и да било (JAMA, Nov. 3, 
2015). В същото време броят на хората, приемащи по 
пет и повече лекарства, е нараснал от 8% на 15% в 
рамките на едно десетилетие. Много от по-възраст-
ните хора пият по много повече. 

Когато се приемат толкова много медикаменти заед-
но, рискът от опасно или дори смъртоносно взаимо-
действие се повишава драматично. Едно изследване 
разкрива, че лекари, предписващи лекарства, се пред-
ставили ужасно на тест за несъвместимостта на 
медикаментите (Drug Safety, 2008). Попълнилите 
теста медици успели да класифицират правилно по-
малко от половината от общо 14 двойки лекарства, за 
които били питани. Това бил тест, който правили в 
домашни условия, така че биха могли да проверят 
верните отговори, ако са имали съответната моти-
вация за това. 

Авторите на изследването заключават: „Настоящото 
изследване сочи, че познанието на лекарите, предпис-
ващи лекарства, относно потенциалните клинично 
значими лекарствени взаимодействия, като цяло е 
слабо.”

НЕЗАЧИТАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА 
ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Компютъризирани системи би трябвало да преду-
преждават лекарите, когато на даден пациент се 
предписва опасна или смъртноносна лекарствена ком-
бинация. Но друго изследване е установило, че лекари-
те редовно не зачитат и пренебрегват предупрежде-
нията, които получават на телефона или компютъра 
си. Изследването е било проведено в шест медицин-

ски центъра на Администрацията на ветераните от 
войните в САЩ (American Journal of Managed Care, Oct., 
2007). В продължение на изследвания едногодишен 
период били регистрирани 291 880 незачитания на 
предупреждения за лекарствени взаимодействия. 
Почти три четвърти от тях били за „високорискови 
лекарствени взаимодействия”. 

Жизненоважно е пациентите да бъдат предупрежда-
вани както от лекарите, така и от фармацевтите за 
страничните ефекти и за потенциалната несъвмес-
тимост на лекарствата, които им се предписват. За 
съжаление, това не се случва често. И лекарите, и 
фармацевтите твърде често пренебрегват преду-
прежденията за лекарствените взаимодействия. 

НАИСТИНА ЛИ СМЪРТОНОСНОТО 
ЛЕКАРСТВЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Е СМЪРТОНОСНО?
Мнозина лекари може да не зачитат или да игнорират 
предупрежденията за лекарствените взаимодейст-
вия, които получават от компютърна програма, защо-
то смятат, че те не са чак такъв повод за тревога. 
Това обаче е все едно да играеш на руска рулетка с 
живота на пациента си. 

Едно проучване, обхванало 24 849 предупреждения, 
получени в частни лекарски практики, партниращи си 
с университетските болници на „Харвард”, произвело 
шокиращи резултати (PLoS One, Dec. 26, 2013):

„Открихме, че въпреки сериозното настройване на 
нашата компютърна система за подкрепа на клинич-
ната дейност с цел предупрежденията да бъдат прие-
мани от потребителя и да се показват само най-
важните такива, лекарите продължиха да не ги зачи-
тат, независимо от потенциалната опасност да 
навредят на пациентите си. Трябва да се направи 

Лекарите често пренебрегват 
предупрежденията за смъртоносни 
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Милиони хора по света пият по пет или повече хапчета всеки ден. 
Това повишава значително риска от смъртоносно лекарствено 

взаимодействие, което лекарите може да пропуснат. 

Δ

ЛЮБОПИТНО
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повече, за да се предостави по ефикасен начин обрат-
на връзка на лекари с високи нива на отхвърляне на 
предупрежденията, и за да се подобри безопасността 
на пациентите с оглед на предписваните лекарства.”

Ако този официозен медицински език се преведе на 
по-нормален, това заключение би звучало така: „опи-
тахме се да подобрим и да направим по-лесни за 
използване предупрежденията за смъртоносните 
лекарствени взаимодействия, но лекарите  продължи-
ха да ги пренебрегват.”

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ИГНОРИРАНЕТО НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА 
СМЪРТОНОСНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?
Канадски учени са разтревожени от едно смъртонос-
но лекарствено взаимодействие, свързано с лекар-
ствата за кръвно налягане, инхибиращи Ренинангио-
тензиновата система (РАС). Те включват АСЕ инхиби-
торите и блокери на ангиотензиновите рецепторни 
(БАР). 

Докато канадските учени преглеждали пациентската 
си база данни, събирана от 17 години, те открили, че 
хора, приемали или АСЕ инхибитор, или БАР заедно с 
ко-тримоксазол е било по-вероятно да починат в рам-
ките на две седмици от получаването на тази лекар-
ствена комбинация в сравнение с хората, получили 
различен вид антибиотик (от пеницилинов тип) – BMJ 
(Oct. 30, 2014).

Учените заключили, че съчетанието от ко-тримок-
сазол и лекарството за кръвно налягане „повишили 
риска от внезапна смърт при по-възрастни пациенти”. 
Те също така забелязали, че подобни смъртни случаи 
били приписвани по-скоро на сърдечното заболяване, 
отколкото на лекарственото взаимодействие. 

Освен това екипът канадски учени показал, че един 
популярен диуретик (спиронолактон) може също да 
отключи животозастрашаващи усложнения, когато се 
комбинира с ко-тримоксазол (CMAJ, Mar. 3, 2015).

ЕТО КАКВО Е ТЯХНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
„Химиотерапевтикът триметоприм-сулфаметоксазол 
(trimethoprim-sulfamethoxazole) се свързва с повишен 
риск от внезапна смърт сред по-възрастни пациенти, 
приемащи спиронолактон.”

ФМ 

Един прост домашно приготвен разтвор на раз-
реден ябълков сок може да е най-добрият начин да 
се излекува детската диария, ако не е прекалено 
сериозна.

Когато децата имат диария, родителите им 
често биват съветвани да им дават електроли-
тен разтвор, за да предотвратят дехидратация-
та им. Целта е в детския организъм да се възста-
новят както течностите, така и минералите, 
които са отделени в резултат на заболяването.

ДОМАШНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКАТА 
ДИАРИЯ МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗНО
Едно ново изследване на над 600 деца на възраст 
между 6 месеца и 5 години показва една по-евтина 
алтернатива, която също върши работа. Децата 
били доведени в спешната помощ с лека дехидра-
тация поради стомашно разтройство. 

Как трябва да се лекува 
ДИАРИЯТА ПРИ ДЕЦАТА?

РАЗРЕДЕНИЯТ ЯБЪЛКОВ СОК СРЕЩУ 
ЕЛЕКТРОЛИТНИЯ РАЗТВОР
На случаен принцип на половината от децата бил даден 
електролитен разтвор, а на другата половина – разреден 
ябълков сок, последван от любимата напитка на съответ-
ното дете. 

Изненадващо се оказало, че ябълковият сок се справя 
доста добре с лечението на диарията при децата. При 
тези, получили разредения сок, било по-малко вероятно да 
се наложи хоспитализация или включване на системи. 

Тъй като родителите може невинаги да разполагат с елек-
тролитен разтвор, разреденият ябълков сок може да е 
полезен домашен лек за справяне с детската диария – 
освен ако случаят не е по-сериозен. Ако диарията е тежка, 
ще се наложи медицинско наблюдение и използване на елек-
тролитно средство. Освен това прегледът при лекар е 
задължителен при деца под шестмесечна възраст. 

JAMA, May 10, 2016  ФМ 
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Нови открития потвърждават 
удивителните ползи от 

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАТА КИСЕЛИНА

АСК СРЕЩУ РАКА
Редица изследвания показат, че АСК може да помогне 
за предотвратяването на различни видове рак. 
Подобно изследване е свързано със състояние, позна-
то като хранопровод на Барет – разстройство, пови-
шаващо риска от рак на хранопровода. Лекари в 
Калифорния са проучили медицинските документи на 
пациенти в огромната здравноосигурителна органи-
зация „Кайзер Перманенте”. Те са открили, че при паци-
енти, приемащи АСК редовно, има по-малка вероят-
ност да бъдат диагностицирани с хранопровод на 
Барет (Digestive Diseases and Sciences, online Sept. 12, 
2014).

Множество изследвания са установили, че хора, прие-
мащи АСК редовно, имат по-малка вероятност да 
развият рак на простатата (Journal of Clinical Oncology, 
online, Oct. 20, 2014). Други проучвания показват, че 
АСК може да намали вероятността от развиване на 
рак на дебелото черво. Дори пациенти, диагностици-
рани с това злокачествено заболяване имат по-добър 
шанс за оцеляване, ако редовно приемат АСК (Clinical 
Medical Insights Gastroenterology, July 14, 2014). Дъл-
готрайната употреба на АСК също така се свързва с 
намален риск от рак на хранопровода, стомаха, гърда-
та и белите дробове (Annals of Oncology, online, Aug. 5, 
2014). Предишни изследвания откриха например, че при 
хора, приемащи АСК с цел предотвратяване на 
инфаркт, съществува с 15% по-малка вероятност да 
починат от рак на дебелото черво, хранопровода или 
стомаха (The Lancet, April 28, 2012). 

Учени от Втората хранителна група на Изследването 
за превенция на рака (Cancer Prevention Study II Nutrition 
Cohort) използвали здравните досиета на 100 000 аме-
риканци над 10-годишна възраст, за да открият, че 
онези, които приемат АСК всеки ден, имат 40% по-

ниска вероятност да развият рак на храносмилател-
ния тракт (Journal of the National Cancer Institute, online 
Aug. 10, 2012).

Едно изследване с контролни казуси проведено в 
Китай разкри, че при жените, пиещи АСК поне два 
пъти седмично, има почти 50% по-ниска вероятност 
да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб (Lung 
Cancer, Aug., 2012).

Неотдавнашно изследване също така показа, че АСК 
може да помогне да се намали вероятността от 
метастази след диагностицирането на рак. 

Редовният прием на АСК намалява значително риска 
от развиване на редкия, но труден за лечение рак на 
жлъчните пътища. При хората, приемащи редовно 
АСК, има 2.5 - 3.5 пъти по-ниска вероятност да разви-
ят рак на жлъчните пътища, отколкото при хората, 
които пият този медикамент рядко или никога. 

ЛЮБОПИТНО

Δ

Ацетилсалициловата киселина (АСК) притежава широкообхватни 
свойства, спомагащи за предотвратяването на разнообразни 

сериозни здравословни проблеми – от прееклампсия до рак. 
Той е на поне 100 години, а все още нови и нови изследвания 

продължават да разкриват ползите от този медикамент. 
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Пациентите с рак на 
жлъчните пътища
Учените прегледали досиета от регистъра на 
пациенти с хепатобилиарна неоплазия в клиники-
те „Майо” (Mayo Clinic Hepatobiliary Neoplasia 
Registry), биобанката на клиниките и 
Епидемиологичния проект „Рочестър” (Rochester 
Epidemiology Project). Те сравнили досиетата на 
2 395 пациенти с рак на жлъчните пътища и на 
4 769 пациенти, които не страдали от рак. 

АСК е била от значение
Приемът на АСК е предоставил защита срещу 
всичките подтипове рак на жлъчните пътища. 
Учените смятат, че възпалителният процес е 
общият знаменател на тези тумори, и че про-
тивовъзпалителният ефект на АСК вероятно е 
довел до защитното му въздействие. 

СЪРДЕЧНОСЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ, 
ИЗБЕГНАТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА АСК
Съществуват множество други ползи от АСК, 
най-известната от които е осигуряването на 
защита срещу инсулт и инфаркт. Едно проучва-
не, анализиращо девет рандомизирани контро-
лирани изпитания с над 100 000 участници, е 
открило, че този медикамент намалява риска 
от сърдечносъдови усложнения и смърт 
(American Journal of Medicine, July, 2011).

Друго, сравнително ново откритие е, че АСК 
може да помогне за предотвратяване на реку-
рентните тромби във вените на краката 
(Circulation, online, Aug. 25, 2014). Това състояние, 
наречено дълбока венозна тромбоза (ДВТ), може 
да е животозастрашаващо, ако тромбът се 
откъсне и стигне до белите дробове.

АСК ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
Друга неочаквана полза от АСК е превенцията 
на едно сериозно усложнение по време на бре-
менност, наречено прееклампсия. Амери кан ска-
та работна група по превенция препоръчва 
жените в риск от високо кръвно налягане по 
време на бременност да приемат ниски дози 
АСК (Annals of Internal Medicine, online, Sept. 9, 
2014). Разбира се, бременните жени трябва да 
се консултират с лекаря си преди да приемат 
каквито и да било медикаменти. 

Не се препоръчва употребата на АСК през 
последните три месеца от бременността 
когато простагландиновото инхибиране може 
да доведе до преждевременно затваряне на 
ductus arteriosus.

РАЗБИРА СЕ, ИМА И СКЕПТИЦИ И 
ПРОТИВНИЦИ НА АСК
Резултатите от японско изследване относно приложението 
на АСК за предотвратяване на инфаркт и инсулт поражда 
много въпросителни. 

Ако не се зачетете в текста под мрачните заглавия, ще 
останете с впечатлението, че АСК е провал по отношение 
на сърдечното здраве. 

Ето само някои заглавия за резултатите от въпросното 
изследване за АСК:

„Аха! АСК се проваля при превенцията у възрастните хора” 
– Medpage Today

„Ежедневният прием на АСК не предотвратява смъртните 
случаи от инфаркти” – Boston Globe

„Пиенето на АСК всеки ден не предотвратява първия 
инфаркт” – AARP News

„Голямо японско изследване поставя под съмнение способ-
ността на АСК да предотвратява първия инфаркт” – Forbes

„Ново изследване омаловажава ролята на АСК за предотвра-
тяване на инфаркт” – ABC News

Преди обаче да спрете да взимате АСК всеки ден, за да не 
се излагате на прекалено голям риск, нека да се задълбочим. 

Подробностите за японското изследване:
14 464 японски доброволци на възраст 60 - 85 г. са били рандо-
мизирани така, че да приемат или да не приемат АСК. Това 
са били хора с рискови фактори за сърдечни заболявания 
като високо кръвно налягане, висок холестерол, висок LDL 
холестерол, нисък HDL холестерол, високи триглицериди или 
повишена глюкоза. Те са били проследени в продължение на 
пет години. 

Не е открита съществена разлика в смъртните случаи в 
двете групи. Oбаче е открита съществена разлика в случаи-
те на инфаркт. При групата, приемаща АСК, е имало наполо-
вина по-малко случаи на инфаркти с нелетален завършек 
спрямо групата, неприемаща АСК.

Открита е и значима разлика при преходните исхемични 
атаки (предхождащи ударите). При групата, взимаща АСК, 
те са били с 43% по-малко. 

Откъде идват отрицателните заглавия?
Може да се чудите защо заглавията и статиите са били 
толкова отрицателни, когато всъщност се оказва, че има 
доста значими ползи от приема на АСК. Ако това беше меди-
камент от групата на статините, щеше да има огромни 
заглавия, хвалещи силата на лекарството да намали риска 
от инфаркти и прединсултни състояния с около 50%. 

Всъщност през същата седмица, когато изследването за 
АСК се появи в медиите и получи толкова негативни отзиви, 
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се сипеха хвалби за „драматичните” ползи от медика-
мента ezetimibe.

В изследване на Американската кардиологична асоциа-
ция учените докладват, че добавянето на ezetimibe 
към simvastatin намялява риска от инфаркти, удари и 
други сърдечни проблеми с 6.4%. Няма обаче подобре-
ние при оцеляването. С други думи приемащите ком-
бинацията от ezetimibe и simvastatin не са оцелели по-
дълго, отколкото хората, приемащи само simvastatin.

Един лекар от Масачузетската обща болница бе цити-
ран от „Ню Йорк Таймс” да казва: “Фантастично... 
Страхотен резултат за пациентите.”

Да се опитаме да разберем тази лудост. Голямо япон-
ско изследване открива, че АСК намалява риска от 
инфаркт с около 50% и въпреки това медиите заявя-
ват, че АСК е „провал”. В същото време ezetimibe нама-
лява риска от инфаркт с 6.4%, когато се добавя към 
simvastatin, и медиите казват, че резултатите са 
отлични. Иди, че разбери. 

ПРОБЛЕМИ С 
ЯПОНСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
В повечето от новинарските репортажи за японско-
то изследване не бяха споменати някои фундаментал-
ни негови проблеми:
1. При това изследване пациентите са знаели дали 

пият АСК или плацебо. Ако това беше клинично 
изпитание за лекарство с рецепта, здравните екс-
перти биха счели това за важен проблем с планира-
нето на изследването. 

2. Много пациенти, приемащи АСК, прекратили прие-
ма му по време на периода на изследването. Към 
последната година само 76% от пиещите АСК все 
още го приемали. Обратно – 10% от хората, които 
не е трябвало да пият АСК, започнали да го пият 
към петата година на изследването.

3. Учените предвидили неправилно броя на фатални 
случаи на инфаркт и други смъртоносни съдови 
заболявания в тази група пациенти. Те прекратили 
изследването по-рано, защото имало твърде малко 
инфаркти и удари.

„Предварителен преглед на първия годишен общ пре-
глед през юли 2006 г. показал, че тези случаи – 14 сред 
6 745 пациенти – са много по-малко, отколкото е очак-
вано.”

Тази тенденция продължила. В края на изследването, 
обхващащо 14 464 души, само 56 души починали от 
групата, пиеща АСК, и други 56 – от групата, неприе-
маща АСК.

Авторите признават, че: 
„съществува възможност статистически незначимо-

то намаление в риска от смърт от сърдечносъдови 
причини, нефатални инсулти и нефатални инфаркти на 
миокарда да е резултат от неадекватното планиране 
на изследването, а не от липсата на полезен ефект 
от АСК.”

Още една особеност на японското население се про-
пуска от медиите. Авторите признават;
“Хеморагичният инсулт е по-често срещан при япон-
ското население, отколкото в западните страни.”

Една хипотеза за тази аномалия е, че хората в Япония 
имат по-нисък холестерол, отколкото хората в САЩ, 
и това повишава риска им от кървящ инсулт. Неза-
висимо от причината за тази уязвимост, пиещите 
АСК в изследването са били изложени на по-висок риск 
от кървящ инсулт, отколкото другите. Необичай ната 
предразположеност може да е направила японските 
пациенти по-уязвими на това явление за разлика от 
западняците. 

ПОУКАТА
Множество други изследвания показват, че АСК нама-
лява риска от първоначален инфаркт, сърдечносъдови 
проблеми и смърт. Това се нарича първоначална пре-
венция. Статия в журнала JAMA, публикувана заедно с 
резултатите от японското изследване, отбелязва, че 
при изпитанията с първоначална превенция, включва-
щи над 100 000 пациенти, АСК регистрира 12% намале-
ние на „големите съдови проблеми”. Всички са съглас-
ни, че АСК играе ценна роля при вторичната превен-
ция. 

Статията в журнала изтъква, че: 
“При събирането на данни от 200 изпитания сред паци-
енти с известна съдова болест, АСК носи дълготрай-
ни ползи при предотвратяването на големи съдови 
проблеми.”

Освен това авторите на изследването изрично посоч-
ват, че АСК има противораков ефект: 
„Все повече данни сочат ползите от АСК за превенци-
ята на рак на дебелото черво и други видове рак и 
превенцията на повторната поява на рак, включител-
но сред японското население.”

Никой не бива да започва дълготраен прием на АСК 
без медицински надзор. АСК може да причини живото-
застрашаващо кървене, както и да си взаимодейства 
с редица други медикаменти. Трябва де се избягва и 
при деца под 16 години поради риск от Синдром на Рей 
– рядко, но опасно заболяване, засягащо черния дроб и 
мозъка. АСК обаче не бива да бъде отписван като про-
вал поради неправилното тълкуване на данните от 
медиите. 

ФМ 
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Нека да поразсъждаваме върху тези цифри. Над 600 000 лекари са полу-
чили пари от фармацевтичната промишленост или производителите 
на медицинска апаратура през 2014 г. Това може да не ви говори много, 
докато не обърнете внимание на факта, че в САЩ има по-малко от 
800 000 лекари. Така че, по груби сметки, трима от всеки четирима 
лекари са взели пари от фармацевтичните корпорации. Някои от тях 
са получили само по няколко долара, а други – милиони. 

Голяма част от тези пари (3.23 млрд. долара) са били похарчени за 
„дейности, свързани с научните изследвания”. На пръв поглед това 
звучи разумно. На лекарите трябва да се плаща, за да участват в 
провеждането на изследвания и наблюдения, които да доведат до 
напредък във фармацията. Това, което не се споменава обаче, е, че 
голяма част от тези „изследвания” са за медикаменти, които вече се 
намират на рафтовете в аптеките. 

МАЛКАТА МРЪСНА ТАЙНА
Преди няколко години вътрешен човек от фармацевтична корпорация 
разкрива една малка мръсна тайна. Самият той е лекар, който е ужа-
сен от това, което се разиграва пред очите му. Той разкрива, че много 

ЛЮБОПИТНО

Какви пари получават лекарите в САЩ 
от големите фармацевтични компании?

Правителството на САЩ започна да изисква от производителите на лекарства 
и здравна апаратура да докладват колко пари плащат на лекарите и 
университетските болници според т.нар. „Закон за осветляването”. 

ЦИФРИТЕ СА ШОКИРАЩИ. 
През 2014 г. инду стрията е платила около 
6.5 млрд. долара на 607 000 лекари и 1 121 болници. 

от клиничните изпитания не са плани-
рани така, че да доведат до научен 
напредък или да се открият нови прило-
жения на вече съществуващи лекар-
ства. Вместо това изненадващо голям 
брой изследвания се наблюдават и 
финансират от маркетинговите отде-
ли на фармацевтичните компании, 
вместо от научните им отдели. Те са 
изградили система, чрез която големи-
те корпорации наливат пари към лека-
рите за изследвания, които никога не 
са били предназначени за публикация. 
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Целта на много от т.нар. изследвания е била да 
се „запознаят” лекарите със скъпи лекарства. 
Лекар, който смята, че е допринесъл за развитие-
то на конкретен медикамент мисли, че той е 
специален. Участието със сигурност може да 
повлияе на преценката на лекаря относно дадено 
лекарство или производител. Изправен пред избо-
ра дали да предпише по-стар генеричен медика-
мент или новия и по-скъп такъв, някои лекари 
предпочитат медикамента, за чието „изследва-
не” им е било платено.

ХОНОРАРИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ, 
ЛЕКЦИИ, ПЪТУВАНЕ, ХРАНА И 
НАСТАНЯВАНЕ 
Индустрията харчи около 370 млн. долара за лекар-
ски консултации. Над 400 млн. долара са били 
похарчени за пътни разходи, настаняване, храни, 
напитки и развлечения. В много случаи лекарите 
са получили стимули да участват в този театър. 
Това означава, че им е било плащано добре, за да 
се изправят пред колегите си и да обсъдят с тях 
ползите от конкретно ново лекарство в добър 
ресторант. Миналата година индустрията е 
похарчила над 600 млн. долара за такива „промоци-
онални речи”. 

След като един лекар си изгради репутация, че е 
приятелски настроен спрямо фармацевтичните 
компании, той може да бъде нает от всяка компа-
ния. Според статията „Плащанията от фарма-
цевтичните корпорации осигуряват на лекарите 
охолство”, публикувана от ProPublica (1 юли 2015 г.) 
и блога на NPR, един лекар е получил над половин 
милион долара миналата година от 29 фармацев-
тични компании за консултации и презентации. 

КАКВО МИСЛИТЕ ВИЕ?
Някои плащания на лекарите от страна на фарма-
цевтичните компании са оправдани. Истин ските 
научни изследвания са времеемки и важни и лека-
рите трябва да бъдат възнаграждавани за труда 
си. 

Някои лекари може да са способни да останат 
обективни, въпреки че получават огромни суми 
от фармацевтичните производители за консул-
тации и промоционални презентации. Но ако от 
спортните съдии се очаква да са безпристраст-
ни и никога да не приемат пари от отбори, които 
контролират, може би е време и лекарите да при-
емат подобни етични стандарти. 

Когато един лекар преглежда пациент, поставя 
диагноза и след това препоръчва курс на лечение, 
трябва да се ръководи изключително от това, 
което е най-добро за този пациент без никакъв 
потенциален конфликт на интереси. ФМ 



12

ЛЮБОПИТНО

По-ранни изследвания свързват 
тестостерон заместващата те-
рапия с повишен риск от сърдечно-
съдови усложнения. Сега задълбо-
чен анализ на изследванията на 
тестостерона, проведени между 
1940 г. и 2014 г., е достигнал до 
много различно заключение.

В доклад, публикуван в журнала 
Mayo Clinic Proceedings, авторите 
на анализа пишат, че мъже с 
естествено висок серумен тес-

тостерон имат по-малко тежки 
заболявания на коронарните арте-
рии. Тестостероновата терапия е 
свързана с по-ниски нива на затлъс-
тяване, по-малка обиколка на 
ханша, подобрена издържливост 
при упражнения, по-здрави кости и 
по-добър контрол на кръвната 
захар. 

Учените заключават, че няма осно-
вания за предупреждение, че допъл-
нителният прием на тестосте-

рон повишава сърдечносъдовите 
рискове. Те смятат, че тази тера-
пия може всъщност да намалява 
рисковите фактори и да подобря-
ва резултатите по отношение на 
смъртността. 

Все пак, за да се дадат по-катего-
рични отговори на тези въпроси, е 
необходимо провеждането на голя-
мо клинично изпитание, контроли-
рано с плацебо, и то в продълже-
ние на много години. 

ТЕСТОСТЕРОНЪТ 
Е ПОЛЕЗЕН ЗА СЪРЦЕТО 

Поражда ли тестостеронът рискове за сърдечносъдовата система? 

Учените смятат, че няма доказателства за това.

По този повод, сдружение ХепАктив про-
веде десетдневна скринингова кампания 
в различни градове в страната, като 
бяха изследвани над 1300 човека за хепа-
тит В и С. Това са едни от най-коварни-
те заболявания, при които липсват ясни 
симптоми, но ако не бъдат лекувани 
навреме, могат да причинят тежки чер-
нодробни усложнения. От хепатит 
страда всеки 12-и човек на планетата, 
а над 1 милион души годишно губят 
живота си вследствие на болестта. В 
България около 110 000 души са заразени 
с хепатит С, 350 000 с хепатит В, но 
само 3% от тях са диагностицирани и се 
лекуват. 

Световен ден за БОРБА С ХЕПАТИТА

На 28 юли 2016 г. беше Световният ден за борба с хепатита, който 
се отбелязва на тази дата от 2010 г. насам с различни инициативи 
по целия свят. Тази година честването бе под слогана 
„НЕКА ЕЛИМИНИРАНЕТО НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ 
БЪДЕ НАШЕТО СЛЕДВАЩО НАЙ-ДОБРО ПОСТИЖЕНИЕ”.

„Хепатитът взима повече жертви, отколкото ХИВ, туберкулоза и 
малария взети заедно. Той е седмата причина за смъртност в 
света. Хепатитът няма симптоми и няма да сигнализира, когато 
заразява или докато години наред нанася поражения на черния дроб. 
Затова призовавам хората да се изследват, а тези, които чакат 
лечение - да се борят за него!” каза Силвана Лесидренска, координа-
тор на „ХепАктив”.

От началото на 2016 г.  са налични безинтерферонови терапии за 
лечение на хепатит С под формата на таблетки с успеваемост 
95-98%, които се реимбурсират само за пациенти в напреднал ста-
дий на заболяването или с придружаващи заболявания. За останали-
те пациенти достъпът е ограничен. Нелекуването на хроничния 
хепатит води след себе си огромни финансови последствия за 
обществото под формата на разходи за лечение на настъпили 
усложнения, трансплантации и загуба на трудоспособност. 

ФМ 

ФМ 
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Възможно ли е 
един евтин диуретик да побеждава 

ХЕРПЕСНИТЕ ВИРУСИ?

ЛЮБОПИТНО

БОРБАТА С ВИРУСА НА ЕПЩАЙН-БАР
Един евтин генеричен диуретик, който често се пред-
писва на пациенти със сърдечна недостатъчност, 
показва антивирусно действие срещу херпесни виру-
си, наречени вирус на Епщайн-Бар. Този вирус причиня-
ва мононуклеоза и се свързва с повишен риск от някои 
видове рак. Инфекциите, причинени от него, са особе-
но проблематични за пациенти, претърпели транс-
плантации или други хора с проблеми с имунната си 
система. 

КАК ДЕЙСТВА СПИРОНОЛАКТОНЪТ?
Спиронолактонът е диуретик, задържащ калия, който 
се използва за контролиране на кръвното налягане или 
за облекчаване на симптомите на сърдечна недоста-
тъчност. Сега учените са открили нов ефект от 
това лекарство. 

Спиронолактонът очевидно пречи на вируса на 
Епщайн-Бар да се размножава. Той действа по разли-
чен начин от другите противовирусни медикаменти, 
които се ползват за лечение на херпесните вируси. 
Явно другите подобни диуретици нямат същото въз-
действие върху вируса на Епщайн-Бар. 

ВИРУСЪТ НА ЕПЩАЙН-БАР
Вирусът на Епщайн-Бар се свързва с редица сериозни 
последици, освен с мононуклеозата. Например, това са 
автоимунни заболявания като множествената склеро-
за, автоимунния тиреиодит, системния лупус ерите-
матозус, оралния лихен планус, ревматоидния артрит, 
автоимунния хепатит и синдрома на Сьогрен (Journal 
of Oral and Maxillofacial Pathology, Sep-Dec., 2015). 

Смята се, че свързаните с Епщайн-Бар вируси също 
така участват в развитието на няколко вида рак 
(Laboratory Investigation, March 7, 2016). Ето защо този 
новооткрит ефект на спиронолактона развълнува 
учените. 

Те се надяват, че този диуретик може да открие пътя 
към нови варианти за лечение на други херпесни виру-
си, които причиняват херпес зостер, генитални и 
други херпеси. (PNAS, March 14, 2016). 

Спиронолактонът (spironolactone), който 
се използва от 1959 г., изглежда пречи на 
вируса на Епщайн-Бар (Epstein Barr) да се 
размножава и може да помага в борбата 
и срещу други херпесни вируси. 

ФМ 
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ШОКОЛАДЪТ 
с високо съдържание на какао помага 

срещу следобедната отпадналост

ТЪМНИЯТ ШОКОЛАД 
ЗАСИЛВА БДИТЕЛНОСТТА
Изследването е частично финансирано от компа-
нията производител на шоколади Hershey и използ-
вало електроенцефалография, за да измерва бди-
телността на пациентите. Обект на изследване-
то са били 122 доброволци на възраст между 18 и 
25, разпределени на случаен принцип, така че да 
консумират шоколад с 60% какаово съдържание или 
контролен шоколад с по-ниско такова. 

Резултаите на онези, които консумирали шоколада 
с 60% какао, показали по-голяма бдителност и по-
добра концентрация. Това съответствало и на 
начина, по-който се чувствали. Въпреки че редовна-
та консумация на какаови продукти се свързва с 
по-ниското кръвно налягане в предишни изследва-
ния, този екип от учени открил, че шоколадът с 
високо съдържание на какао временно повишава 
диастоличното кръвно налягане с от 3 до 5 пункта. 

ЛЮБОПИТНО

Една порция шоколад с високо съдържание на какао 
(съответно, с ниско съдържание на захар) може да помогне 
да се подсили вниманието в ранния следобед. 

На много хора някъде между 14 и 16 ч. всеки ден може да им е 
трудно да се концентрират или дори да останат будни. Някои пият 
втора или трета чаша кафе, за да се ободрят. Но ново изследване 
сочи, че шоколадът с високо съдържание на какао също може да има 
стимулиращ ефект, който обаче не е изцяло свързан с кофеина. 

В един от контролните шоколади е бил добавен Л-теанин. 
Това е съединение, извличано от чая. Вместо да повишава 
кръвното налягане, този шоколад довел до лекото му 
понижение. 

Авторите изказват хипотезата, че шоколад с 90% съдър-
жание на какао би довел до по-осезаеми резултати относ-
но нивата на бдителност на доброволците, но решили, че 
той може да не е по-вкуса на младите хора, участвали в 
изследването. Може би следващото изследване по тема-
та ще бъде насочено към това да се открие точният 
баланс между идеалното какаово съдържание, носещо 
физиологични и когнитивни ползи, и подходящото количес-
тво, така че да се получат най-добри вкусови качества. 
NeuroRegulation, vol. 2, no.1, 2015 ФМ 
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Увеличават ли яйцата 
РИСКА ОТ ИНФАРКТ? 

ЛЮБОПИТНО

Когато стане въпрос за закуска, започват спорове. 
Вече десетилетия хората слушат, че храненето с 
яйца на закуска ще повиши опасността от инфаркт. 
Това се дължи до голяма степен на факта, че яйцата 
са най-честият хранителен източник на холестерол, и 
на допускането, че консумацията на холестерол ще 
повиши нивата на холестерол в кръвта. Само че това 
допускане никога не е било основано на научни доказа-
телства, а последните изследвания в тази сфера не 
показват връзка между консумацията на яйца и риска 
от инфаркт (American Journal of Clinical Nutrition, online 
Feb. 10, 2016).

Но съществуват и други въпроси за това дали консу-
мацията на яйца за закуска е навик, представляващ 
риск за здравето. Ето един от тях:

ДА СЕ НАСЛАДИМ НА ЗАКУСКА 
С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ВЪГЛЕХИДРАТИ
ВЪПРОС: Поддържам хранителна диета с ниско съдър-
жание на въглехидрати. Това означава яйца за закуска 
почти всеки ден. Наскоро прочетох, че яйчните жъл-
тъци повишават нивата на триметиламин N-оксид в 
кръвта, което може да означава по-висок риск от 
инфаркт или инсулт. 

Някои специалисти препоръчват по не повече от два 
жълтъка на седмица, а други твърдят, че яйцата не 
представляват проблем. Кой е прав?

НИВАТА НА ТРИМЕТИЛАМИН N-ОКСИД И 
РИСКА ОТ ИНФАРКТ
ОТГОВОР:Работата с нивата на триметиламин 
N-оксид е малко по-сложна от това просто да се каже: 
„не яж яйца”. Въпреки че високите нива на триметил-

амин N-оксид биват свързвани със сериозни сърдечно-
съдови усложнения, консумацията на риба води до по-
високи стойности на триметиламин N-оксид, отколко-
то консумацията на яйчни жълтъци (Nutrition, Nov.-Dec., 
2015).  

Обаче никой не препоръчва да се намали консумацията 
на риба, тъй като хранителните режими, които 
заместват месото с риба (като Средиземноморската 
диета) се свързват с понижен риск от сърдечни забо-
лявания. (Всъщност ако искате малко разнообразие в 
менюто си за закуска, рибата е много добра нисковъг-
лехидратна алтернатива.)

Оказва се, че микробите в стомашно-чревния тракт 
са жизненоважни за производството на триметила-
мин N-оксид, и че се променят съобразно храненето 
(Cell, Dec. 17, 2015).

Така че ако включите много растителни храни, бога-
ти на фибри, в нисковъглехидратната си диета, ще 
храните чревните бактерии, които са по-малко пред-
разположени към производството на опасни количес-
тва триметиламин N-оксид. Доколкото знаем, не би 
трябвало да се притеснявате от това, че се храните 
с яйца на закуска няколко пъти седмично. Просто доба-
вяйте към храната достатъчно бадеми, броколи, къд-
раво зеле, спанак и други храни с ниско съдържание на 
въглехидрати и богато съдържание на фибри. 

Има ли смисъл да се тревожим 
дали яденето на яйца ще повиши нивата ни 
на триметиламин N-оксид и съответно 
риска от инфаркт? Зависи от какво се 
състои останалата част от храната ни.

ФМ 



16

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ 

Резултатите от многобройни проучвания посочват 
бедността и западния начин на живот, свързан с нама-
лена физическа активност и нездравословно хранене, 
като едни от основните фактори за все по-често 
срещаните случаи на наднормено тегло и затлъстява-
не и при децата и при възрастните. Със затлъстява-
нето се свързва и появата и развитието на диабет 
тип 2, сърдечносъдовите заболявания, исхемичния 
мозъчен инсулт, различни видове рак и др. В световен 
мащаб броят на хората с наднормено тегло надхвърля 
1.9 милиарда души, от които около 600 милиона са 
затлъстели, а при децата тази цифра е около 42 мили-
она по данни на СЗО.[1а] През последните години 
както наднорменото тегло и затлъстяването, така 
и бедността и нездравословния начин на живот и хра-
нене, допълнени от динамични социални промени, пови-
шен стрес, полова дискриминация и погазване на 
права, социално изключване, тормоз и др. се свързват 
с негативно повлияване на умственото здраве и про-
мени в мозъка. Тези процеси са особено значими при 
децата и юношите, когато мозъкът се развива и се 
оформят неговите функции.[1в] Напоследък редица 
проучвания дават основание да се утвърждава въз-
действието на статуса на чревната микрофлора 
върху мозъчните функции и се установява връзката с 
възникването на редица проблеми, като например 
Болестта на Паркинсон, аутизма, тревожността и 
депресивните състояния и др.[5]

Посочените по-горе фактори в различна степен, пряко 
и косвено повлияват и познавателния (когнитивния) 
капацитет и контрол, включващ способността да се 
поддържа вниманието, работната памет и манипули-
рането на информацията, както и когнитивната елас-
тичност способстваща справянето с повече от една 
задачи едновременно. В йерархията на факторите 
въздействащи върху тези познавателни функции на 
мозъка, водещите места са за храненето и физическа-
та активност, бедността и ниския социално-икономи-
чески статус, наднорменото тегло и затлъстяване-
то и влиянието на микробиалната чревна екосистема, 

които могат и да се повлияват взаимно.Познавател-
ният капацитет играе важна роля в образователното 
развитие и постижения на децата и юношите, като 
влиянието му се запазва и през целия живот и негово-
то ощетяване е една от сериозните причини за раз-
лични житейски неудачи.[10]

У нас картината на важните за когнитивните функ-
ции фактори би следвало да буди основателни трево-
ги, свързани с настоящото и бъдещото развитие 
както на децата, така и на утрешните възрастни. 
Въпреки липсата на категорични данни, около полови-
ната от населението живее в бедност и произтича-
щото от нея влошено хранене, приблизително 30% от 
населението страда от наднормено тегло и затлъс-
тяване, а при децата до 5 год. - респективно около 
20%. Съобщените данни от проучването на PISA 
показват, че при 40% от 15-годишните ученици са 
налице съществени дефицити на когнитивните функ-
ции свързани с неразбиране и възпроизвеждане на 
прочетен текст, несправяне с обикновени ежедневни 
проблеми и др. Такива проблеми, макар и не така изра-
зени, се установяват и в други страни, което подчер-
тава сериозността на проблемите и причините, 
които ги причиняват.

ХРАНЕНЕТО И ВРЪЗКАТА МУ С 
ОЩЕТЯВАНЕТО НА УМСТВЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ 
ЧАСТ I. РОЛЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМ НА ФИБРИ

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.
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ПРЯКАТА И КОСВЕНАТА РОЛЯ НА 
ФИБРИТЕ ЗА УМСТВЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ.
Редица данни от проучвания обосновават 
твърденията, че адекватната консумация 
на храни, които са добри източници на хра-
нителни фибри, като например пълнозърнес-
тите храни, бобовите храни, плодовете, 
зеленчуците и ядките, способства за 
отчетливо и достоверно намаляване на рис-
ковете от наднормено тегло и затлъстява-
не, диабет тип 2, сърдечносъдови заболява-
ния и от някои видове рак. (Cho SS etal. 2013 
[1], Dahl WJ etal. 2015 [2]). Оценявайки важна-
та роля на хранителните фибри Академията 
по Хранене и Диететика на САЩ препоръчва 
за адекватен дневен прием на 14 г фибри за 
всеки 1000 ксаl, което средно прави не по-
малко от 25 г фибри/ден за жените и не по-
малко от 38 г/ден за мъжете. Установеният 
среден прием за населението на САЩ е 
около 17 г/ден или значително по-ниско коли-
чество от препоръчвания дневен прием, 
като само около 5% от населението приема 
достатъчно хранителни фибри. (Dahl WJ etal 
2015 [2]) Европейската служба за безопас-
ност на храните определя за дневен рефе-
рентен прием на хранителни фибри не по-
малко от 25 г/ден за възрастните хора и по 
2 г/MJ за деца, но и в европейските страни 
много малка част от населението приема 
достатъчни количества фибри.[3]

Напоследък изследователите ориентират 
интереса си към ролята на хранителните 
фибри за превенцията на влошаването на 
мозъчните функции и подобряването на ког-
нитивния капацитет. Така например съоб-
щените от Smith AP etal. 2015 [4] резултати 
от проучването за въздействието на прие-
ма на фруктани върху настроението, себеу-
сещането и познавателните функции показ-
ват, че ежедневната консумация на 5 г обо-
гатен с олигофруктоза инулин от млади хора 
(19 - 30 години) съществено подобрява кре-
ативността, работната памет, концен-
трацията и точността при изпълнението 
на поставените задачи. Отчете ното подо-
брение на познавателните функции, според 
изследователите се дължи на упражнения 
пребиотичен ефект върху микробиалния със-
тав на чревната микрофлора. През послед-
ните години съобщените данни от множе-
ство проучвания показват наличието на 
ендокринни и неврокринни механизми за вза-
имодействия между чревната микрофлора и 
развитието на мозъка и неговите функции. 
За пълноценното положително функционира-
не на тази връзка от съществено значение 

са статусът и оптималният състав на микрофлората, които 
могат да бъдат сравнително лесно променяни от приема на 
пробиотици, антибиотици, психичен стрес и др., като неблаго-
приятните промени в микрофлората се установява, че водят до 
появата и развитието на редица заболявания, включително и 
такива, свързани с изменения на функциите на централната 
нервна система. Хранителните фибри, доставяни най-вече с 
храненето, са важен фактор за протичането на тези процеси 
или за тяхната превенция, когато са приемани регулярно и в 
достатъчни количества. Установява се, че крайните им мета-
болитни продукти (късоверижни мастни киселини), получени в 
резултат от ферментационното им разграждане от чревната 
микрофлора, играят ролята на сигнални молекули за поддържане-
то на връзката между микрофлората и мозъка, което обуславя 
важната роля на фибрите в храненето. (Mayer EA etal. 2015 [5])

Независимо от очерталата се широкообхватна роля на храни-
телните фибри за превенцията на рисковете както за физичес-
кото, така и за менталното здраве, в страните където основ-
но се практикува Западния начин на хранене, приемът на храни-
телни фибри остава нисък и далеч от препоръките. Освен в 
САЩ [2], аналогична е картината напр. и във Франция, където 
резултатите от проучването на Bellisle F etal. 2014 [6] показват, 
че половината от участвалите деца, юноши и възрастни не 
консумират пълнозърнести храни - едни от основните достав-
чици на хранителни фибри, докато при останалите деца еже-
дневният прием е средно 9.1 г, а при възрастните - 14.4 г, което 
е много нисък прием. Данните от проведената студия (Tap J 
etal. 2015 [7]) за установяването на положителното въздействие 
на хранителните фибри върху развитието, обогатяването и 
стабилността на чревната микрофлора показват, че завишени-
ят и продължителен прием на хранителни фибри с храната води 
до постигане на посочените фактори и са правилният подход за 
трайно съхраняване, разширяване и стабилизиране на микрофло-
рата и нейните благоприятстващи здравето функции. В обзо-
рен анализ Gillings MR etal. 2015 [7a] съобщават за допълнителни-
те негативни въздействия върху поддържането на разнообрази-
ето и стабилността на чревната микробиална екосистема на 
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различни фактори, като например използването на 
биоциди, дезинфектанти, консерванти и антибиоти-
ци, а също и раждането чрез Цезарово сечение, избяг-
ване на кърменето и изкуствено хранене и др., които 
също допринасят за нарастване на честотата от 
редица заболявания. Всички тези неблагоприятни фак-
тори, но най-вече трайната тенденция за недоста-
тъчния прием на хранителни фибри води до установя-
ване на значими и в много случаи драматични и нео-
братими загуби в разнообразието и положителната 
функционална активност на чревната микрофлора с 
всички здравни последици от това. (Deehan EC etal. 
2016 [8])

Червата на хората се обитават от трилиони разноо-
бразни микроорганизми, които формират микробна 
екосистема, чиито общ обем от гени нeколкократно 
надвишава човешкия геном. Това може да бъде илюс-
трирано например с факта, че гените на чревната 
микрофлора отделят до около 60 000 ензима за раз-
граждане на връзките на различните комплексни 
въглехидрати при тяхната чревна ферментация, дока-
то човешките гени отделят за целта 17 чревни ензи-
ма. Балансът в тази сложна екосистема е крехък и 
динамичен и е в пряка зависимост и от осигуряването 
на различни, подлежащи на ферментационно разграж-
дане въглехидрати, които обхващат и хранителните 
фибри, като пектини, гуми, слузни вещества, резис-
тентно нишесте, фруктани, арабиноксилани, ксилооли-
гозахариди и др.Тези вещества, които не се разграж-
дат от храносмилателната система на хората, осигу-
ряват хранителни субстрати за чревната бактериал-
на флора, която чрез ферментационни процеси ги 
разгражда до основните метаболитни крайни продук-
ти като късоверижните мастни киселини. Послед-
ните участват в регулирането на енергийната хоме-
остаза на организма, включително глюконеогенезата, 
подобряване на метаболитния профил, свързан с риска 
от наднормено тегло и затлъстяване, упражняват 
също противовъзпалителни ефекти и имуномодулира-
ща активност, както и въздействат върху мозъка и 
неговите функции. Промените в храненето свързани с 
ограничен прием на хранителни фибри, което е харак-
терно за Западния начин на хранене, води до "гладува-
не" на чревната бактериална флора и до промени в 
състава и функционирането є, предизвикващи същест-
вени негативни изменения в симбиотичните процеси 
с човешкия организъм.

Това състояние на дисбиоза е отчетливо изразено и 
масово разпространено при хората практикуващи 
Западния начин на живот и хранене и е предпоставка 
за появата и развитието на редица физически и 
умствени здравни проблеми и при децата и при въз-
растните, които биха могли да се профилактират и 
преодолеят с адекватни корекции в диетата, трайно 
осигуряващи достатъчни количества от разнообраз-
ни фибри. (Sonnenburg ED etal. 2014 [9])

Връзката между приема на хранителни фибри и в част-
ност на фруктаните и положителните им ефекти 
върху когнитивните функции (Smith AP etal. 2015 [4]), 
открива нов хоризонт пред изследователите. Ползите 
от прякото въздействие на хранителните фибри, под-
лежащи на бактериална ферментация в червата и на 
неразтворимите фибри (лигнин, целулоза и др.) върху 
мозъчните познавателни функции, се потвърждават 
от резултатите от проучването, което е част от 
рандомизирано и контролирано по-голямо такова и е 
проведено от Khan NA etal. 2015 [10] с участието на 
деца в предпубертетна възраст (7-9 год.). Завишеният 
прием на фибри води до повишаване на точността при 
справянето с различните задачи, както и с подобрява-
не регулирането и контрола върху поддържането на 
вниманието, работната памет свързана с обработва-
нето на информацията и повишаване на способнос-
тта за справяне едновременно с повече задачи. 
Същевременно в проучването се установява, че при 
консумацията на храни, бедни на фибри, се влошават 
отчетливо познавателния функционален капацитет и 
получените обучителни резултати. В заключение, 
изследователите категорично препоръчват подобря-
ване на качеството на храненето на децата по отно-
шение на адекватния прием на фибри с цел поддържане 
на добър статус на когнитивните им функции.

Косвеното въздействие на хранителните фибри върху 
мозъчния познавателен капацитет се свързва с влия-
нието на приема им върху наднорменото тегло и 
затлъстяването. В рамката на SUN студията включ-
ваща 5094 мъже и 6613 жени от средиземноморския 
регион, които са наблюдавани в продължение на 5 годи-
ни, Bes-Rastrollo M etal. 2006 [11] съобщават за устано-
вена обратнопропорционална зависимост между кон-
сумацията на храни, доставчици на хранителни фибри 
и също така на плодове и зеленчуци и повишаването 
на телесното тегло. Аналогични резултати съобща-
ват и Du H etal. 2010 [12] от проведеното проучване с 
участието на 89 432 мъже и жени на възраст от 20 до 
78 год. и наблюдавани в продължение на 6.5 години. 
Изследователите установяват, че обратнопропорци-
оналната зависимост между приема на фибри и риска 
от наднормено тегло и затлъстяване е по-добре изра-
зена при фибрите от зърнените храни и по-слабо при 
тези от плодове и зеленчуци. Същевременно се уста-
новява, че за всеки 10 г/ден общ прием на фибри се 
намалява телесното тегло на годишна база с 39 г, 
като също така този процес засяга пряко и намалява-
нето на мазнините в областта на талията.

През последните години се установи връзката между 
състава и функциите на чревната микрофлора и огра-
ничаването на риска или появата на наднормено 
тегло и затлъстяване, като функция на храненето. 
Бяха установени редица комплексни механизми на 
това взаимодействие, както и възможностите чрез 
адекватни интервенции с храни, съдържащи хранител-
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ни фибри с пребиотичен потенциал, като фруктани 
от инулинов тип, арабиноксилани, хитин глюкани, 
резистентни нишестета и др., да се намали актив-
ността и ролята на чревната микрофлора върху раз-
растването на мастните тъкани в организма.(Greurtz 
L etal. 2014 [13])

Ролята на хранителните фибри върху контрола на над-
норменото тегло и затлъстяването е от голямо зна-
чение, тъй като през последните няколко години се 
установи тяхното въздействие върху появата на 
негативни промени в мозъчните структури и функции 
свързани с влошаването и загуби на познавателния 
мозъчен капацитет. Това ощетяване се проявява още 
в детска и юношеска възраст и е особено изразено при 
случаите на отлагане на мастната тъкан в областта 
на талията (централен тип затлъстяване). 
Наднорменото тегло и най-вече затлъстяването дока-
зано разстройват вербалната и работната памет, 
активното поддържане на вниманието и изпълнител-
ните функции, които водят до отчетливо и трайно 
влошаване на образователните постижения на децата 
и юношите, свързани със затруднения при четенето, 
разказването, правилното писане и решаването на 
задачи по математика и други предмети, като моми-
четата са по-често засегнатите. (Kamijo K etal. 2012 
[14], Schwartz DH etal. 2013 [15]). Резултатите от редица 
проучвания показват, че негативното въздействие на 
наднорменото тегло и затлъстяването върху познава-
телните функции и моторните поведенчески реакции 
продължава и при напредването на възрастта, което 
води до отчетливи затруднения при справянето с раз-
лични професионални и житейски задължения. (Chan JS. 
etal. 2013 [16], Wang C etal. 2016 [17])

Изложеното по-горе обуславя значимата роля на начи-
на на хранене, включващ храни, които са доставчици 
на достатъчни и различни хранителни фибри, с цел 

прякото им или косвеното им въздействие върху съх-
раняването на потенциала на познавателния капаци-
тет както на децата и юношите, така и на по-въз-
растните хора и осигуряване на ползотворен живот и 
работа.
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ЛЮБОПИТНО

Анализи на множество дългосрочни изследвания показват, 
че консумацията на пълнозърнести продукти с цел дълголе-
тие дава най-добри резултати, когато хората приемат 
поне три порции на ден от тези продукти.

Експертите по хранене отдавна съветват хората да кон-
сумират пълнозърнести храни, а сега епидемиолозите раз-
полагат с доказателства, че приемът на три порции от 
тях всеки ден може да намали вероятността от ранна 
смърт. Всъщност два независими един от друг анализа на 
други изследвания, публикувани наскоро, показват, че хране-
нето с пълнозърнести продукти с цел постигане на дълго-
летие помага срещу редица заболявания. 

Трябва ли да консумирате пълнозърнести 
храни, за да живеете по-дълго?
В една от двете нови публикации учените анализират данни 
от 12 други научни изследвания и няколко национални проуч-
вания на здравословното състояние и храненето. Взети 
заедно, тези изследвания обхващат почти 800 000 души в 
САЩ, Обединеното кралство и Скандинавските страни във 
времевата рамка от 1971 г. до 2010 г. 

Подобни изследвания не могат да установят причинно-след-
ствена връзка, но учените все пак открили спад на смърт-
ността, причинена от инфаркт или инсулт с убедителните 
23% при хората, консумирали поне три порции пълнозърнес-
ти храни всеки ден.  

Освен това при хората, които се придържали към подобен 
режим на хранене, съществувала и с 12% по-ниска вероят-
ност да починат от рак. Всяка допълнителна порция пълно-
зърнести продукти, консумирана дневно, изглежда подобрява 
превенцията на тези заболявания. Circulation, 14 юни 2016 г.

Другата публикация разглежда данни от 45 други научни 
изследвания. В нея учените достигнали до много подобни 
заключения: при хората, консумиращи три порции пълнозър-
нести продукти на ден спрямо тези, които изобщо не при-
емали такива храни, рискът от сърдечносъдови заболявания 
бил понижен с около 23%. В същото време рискът от смърт, 
причинена от рак, бил по-нисък с 15%, а като цяло вероят-
ността от смърт, независимо от причината, била със 17% 
по-ниска. 

Как да изберетеКак да изберете  
ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПРОДУКТИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПРОДУКТИ 
за дълголетие  за дълголетие  

ФМ 

Конкретните видове пълнозърнести храни, ста-
нали обект на тези изследвания, включват зърне-
ни храни за закуска и пълнозърнест хляб, но не и 
бял или пълнозърнест ориз, както и никакви рафи-
нирани зърнени продукти. Подобно на колегите 
си от публикацията в журнала Circulation, и тук 
авторите посочват, че техните заключения под-
крепят съветите, които се дават като част от 
съвременните насоки за здравословно хранене. 
Може би това не е толкова изненадващо, имайки 
предвид, че и в двете научни разработки участ-
вали преподаватели от Училището за обществе-
но здраве „Т. Х. Чан” в университета „Харвард”. 
BMJ, 14 юни 2016 г.

Как да изберете пълнозърнести храни 
за дълголетие?
Препоръката да консумирате повече пълнозър-
нести храни е давана и преди и често предизвик-
ва объркване. Производителите обичат да сла-
гат думата „пълнозърнест” на опаковките си, за 
да се възползват от това, че пълнозърнестите 
продукти се славят като здравословни. Но не 
всички продукти с този етикет са добър източ-
ник на пълнозърнести храни. Важно е да проче-
тете етикета и да се уверите, че „пълнозър-
нест” или „пълнозърнеста пшеница” е първата 
съставка в списъка.  

Освен това може да решите да готвите сами 
булгур, кафяв ориз, ечемик или пълнозърнест 
овес. Семена като киноа и щир също са добър 
избор. А ако купувате хляб, търсете такъв, 
който е плътен и се дъвче по-продължително, и 
в който основната съставка е пълнозърнеста-
та пшеница. 
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100-те най-използвани билки в България

№36 СМРАДЛИКА

Rhus cotinus L.

Наименование на латински. Cotinus coggygria Scop. 
(Rhus cotinus L.) 

Семейство. Anacardiaceae - Смрадликови

Български народни наименования. Горска дъбовинка, 
русоксъл, смрадлика, смразлика, смръдлика, тетере, 
тетра.

Народни наименования в други страни. Скумпия (р), 
smoke tree (e), Peru

..
ckenstranch (d), arbre ђ perruque (f).

Описание. Храст, висок до 2 м, или малко дърво, дости-
гащо до 4 м. Клоните имат гладка, червеникава кора с 
жълта дървесина. Листата са последователни, 3 – 8 см 
дълги, обратно яйцевидни или широко яйцевидни до 
закръглени, или елипсовидни, на върха тъпи, целокрайни, 
голи, с дълги дръжки, отдолу синкаво-зелени, отгоре 
тъмнозелени, с ясно видими главни жилки, които обик-
новено са червено-виолетови или с виолетов оттенък. 
През есента листата се обагрят пурпурночервено до 
виолетово вследствие превръщане на танините във 
флобафени. Цветовете са дребни, зеленикави, двуполо-
ви, събрани в разперени метлици. Повечето от цвето-
вете остават безплодни. Чашката и венчето са пет-
листни. Тичинките са 5, разположени между венчелист-
четата. След прецъфтяване цветните дръжки се 
удължават и се покриват с дълги разперени розови, 
червено-виолетови или зеленикави власинки. Плодът е 
дребен, сух, едносеменен, обратно яйцевиден, тъмно-
кафяв. Цъфти през май – юни. 

Разпространение. Расте из храсталаци и дъбови гори, 
по сухи и каменливи места почти в цялата страна до 
800 м надморска височина.

Употребяема част. Листата (Folia Cotyni).

Време за бране. Листата се берат в периода на цъф-
тежа до образуването на зелените плодове. 

Начин на сушене. Листата се сушат на сянка или в 
сушилня при температура 50оС. По време на сушенето 
често се разбъркват, за да не се запарят, и в същото 
време дрогата трябва да съдържа определено количес-
тво влага (в противния случай съдържанието на тани-
ни силно намалява).
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ФМ 

Рандеман. От 3 кг свежи листа се получават 1 кг сухи.

Описание на готовата дрога. Изсушените листа 
отгоре са тъмнозелени, а отдолу сивозелени. Прите-
жават характерна миризма и стипчив вкус.

Съхранение. На сенчесто, проветриво и сухо място. 
Допуска се съдържание на влага до 12%.

Съдържание. Листата на смрадликата съдържат 
около 15 до 25% галотанини, 3 – 5% свободна галова 
киселина, флавонолови гликозиди (мирцитрин, фустин) 
и етерично масло (около 0,1 – 0,2%), в състава на 
което са установени мирцен, α-пинен, камфен, линало-
ол и α-терпинол. 

Действие. Адстрингентно, антисептично, противо-
възпалително и кръвоспиращо.

Приложение. Прилага се с много добър ефект при 
хемороиди (за баня), бяло течение (за вагинални про-
мивки), трудно заздравяващи рани (но не под формата 
на компреси, защото се спира заздравителния про-

цес), при афти на устната кухина, стоматити, пио-
рея, кожни заболявания, лишеи, гнойни и младежки 
пъпки, подуване на краката след измръзване, потене 
на краката, окапване на косата, възпаление на венци-
те (жабурене с отвара в смес със сол и нишадър).

Народната медицина препоръчва листата на смрадли-
ката и при диария, дизентерия, хиперацидитет и язва 
на стомаха, задух, кръвохрачене, заболяване на бъбре-
ците.

Начин на употреба. Прилага се предимно външно 
(бани, примивки, гаргара) под форма на отвара. Една-
две супени лъжици дребно нарязани листа от смрадли-
ка се заливат с 1 л кипяща вода. Варят се в продълже-
ние на 5 мин. и се оставят да киснат 1 час. Гаргара и 
бани се правят 1 път на ден. За вътрешно приложение 
се предписва отвара от 1 лъжица дрога и 500 г кипяща 
вода. Ври 5 мин. Приема се по 100 мл 4 пъти дневно 
преди хранене. 

Дрогата се използва вътрешно само под лекарски 
контрол.



MЪЖКА БОЯ ЗА КОСА
В 3 ЕСТЕСТВЕНИ ЦВЯТА

тел: 0888 984 376

дистрибутори: 
Стинг АД, Фьоникс Фарма




