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Ниското ниво на витамин Д може 
да повиши вероятността от раз-
витието на предизвикана от въз-
растта дегенерация на макулата, 
но само при хора с генетична пред-
разположеност. 

Учени от Университета в Бъфало 
анализирали данни за над 1 200 

жени като част от Инициативата 
за женско здраве. Тази част от 
изследването разглеждала храни-
телния статус на жените и риска 
от макулна дегенерация.

МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ
Макулната дегенерация е най-чес-
тата причина за слепота сред въз-

растните хора в САЩ. При нея 
централната част на ретината се 
влошава и спира да функционира 
правилно, което за начало води до 
загуба на централното зрение. В 
ранната си фаза макулната дегене-
рация може да няма симптоми, но 
очният лекар може да я открие при 
преглед.  

ЛЮБОПИТНО

Ниските нива на витамин Д 
ПОВИШАВАТ РИСКА ОТ 

ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА МАКУЛАТА

Тригодишно изследване е установило, че при жените 
с конкретен генетичен маркер ниското ниво на 
витамин Д повишава вероятността от 
развиването на дегенерация на макулата. 
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Научните изследвания отдавна тър-
сят начини за предотвратяването на 
макулната дегенерация. Те са показали, 
че конкретна комбинация от хранител-
ни добавки може да забави развитието 
на умерената макулна дегенерация, но 
все още няма солидна информация за 
това как болестта да се предотврати 
напълно. 

НИСКИ НИВА 
НА ВИТАМИН Д
В това изследване на Инициативата за 
женско здраве били оценени серумните 
нива на 25-хидроксивитамин Д. Това 
показало колко витамин Д е наличен в 
организма от различните източници 
(включително излагане на слънчева 
светлина, хранителните добавки и 
малките количества от храната).

Вероятността от макулна дегенера-
ция била най-силна при жени с конкрек-
тен вариант на ген на имунната сис-
тема, наречен CFH, които освен това 
имали ниски нива на 25-хидроксивита-
мин Д. Допълнителен генен вариант (за 
ген, наречен CFI) също бил разгледан. 

При жените, които имали и двата 
варианта в съчетание с ниско ниво на 
витамин Д, се наблюдавала шест пъти 
по-голяма вероятност от развиването 
на макулна дегенерация по време на 
изследването. JAMA Ophthalmology, 
online Aug. 27, 2015.

ФМ 
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ЛЮБОПИТНО

АСТРОНАВТИТЕ ОТ „АПОЛО” 
ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ 
СЪРДЕЧНОСЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ
Двадесет и четирима членове на космическа-
та програма „Аполо” са летели в дълбокия кос-
мос между 1968 г. и 1972 г. Осем от тях са 
починали оттогава, като над 40% от тези 
смъртни случаи се дължат на сърдечносъдови 
причини. 

Астронавтите са добре образовани и имат 
достъп до отлични здравни грижи, така че е 
малко изненадващо, че тяхното ниво на смърт-
ност от сърдечносъдови заболявания е четири 
или пет пъти по-високо, отколкото при астро-
навтите, които не са пътували в космоса. 

КОСМИЧЕСКАТА РАДИАЦИЯ МОЖЕ 
ДА Е ВРЕДНА ЗА СЪРЦЕТО
Учените, публикували тези открития в журнала 
ScientificReports, предлагат хипотезата, че 
излагането на мисията „Аполо” на космическа 
радиация може да е причинило увреждане на 
сърцето и кръвоносните съдове. Мишки, изло-
жени на този тип радиация, развили артериал-
ни увреждания. Космическото пътуване изло-
жило астронавтите на радиацията от дълбо-
кия космос.

Ако НАСА планира по-нататъшни пътувания в 
космоса, включващи изпращането на астронав-
ти на Луната и на Марс, този проблем ще 
т  рябва да бъде разрешен. Scientific Reports, 
online, July 28, 2016.

ОТРАЗЯВА ЛИ СЕ 
ПЪТУВАНЕТО В КОСМОСА ЗЛЕ 

НА СЪРЦЕТО?

Пътуването в космоса излага астронавтите на дълбока космическа 
радиация, увреждаща кръвоносните съдове. Това може да обясни 
високата смъртност, причинена от сърдечна недостатъчност, 
на астронавтите от космическата програма „Аполо”.

ФМ 
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МАЙКИТЕ НА АНТИДЕПРЕСАНТИ 
може да родят бебета с аутизъм

ЛЮБОПИТНО

Приемането на популярни антиде-
пресанти по време на бремен-
ността изглежда повишава риска 
от това бебето да бъде диагнос-
тицирано с аутизъм или сходно 
разстройство от аутистичния 
спектър с течение на възрастта. 

Това заключение идва от анализа 
на данни за 145 456 бременни жени 
в канадската провинция Квебек. 
Тяхната медицинска документация 
била налична в Квебекското  звено 
по въпросите на бременността и 
децата и съдържала информация 
относно това дали майките са 
взимали антидепресанти по време 
на бременността си. Освен това 
документацията проследявала 
здравето и развитието на деца-
та до 10-годишна възраст. 
Изследването включило всички 
бременности между 1 януари 1998 
г. и 31 декември 2009 г. 

Антидепресантите от типа SSRI (селективни инхибитори на 
обратното захващане на серотонина), приемани по време на 
бременността, повишават риска детето да развие аутизъм. 

ФМ 

АНТИДЕПРЕСАНТИТЕ SSRI ПОВИШАВАТ РИСКА 
ОТ РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
Учените открили, че когато жените пият антидепресант от 
типа SSRI като флуоксетин, пароксетин или сертралин през 
втория или третия триместър, шансът детето да има 
нарушения в развитието е бил с 87% по-висок. 
Цялостният риск все пак е много скромен: само 1 045 деца от общо 145 
456 живородени са били диагностицирани с разстройство от аутистич-
ния спектър по време на изследването. Това е по-малко от един процент. 
Лекарите предупреждават, че жените не бива спират антидепресанти-
те си без медицински надзор, тъй като самата депресия представлява 
риск по време на бременността. JAMA Pediatrics, online Dec. 14, 2015.
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ТРЯБВА ЛИ МЪЖЕТЕ 
С РАК НА ПРОСТАТАТА 

ДА ПРИЕМАТ ВИТАМИН Д?

Учени от Училището по медицина в Северозападния уни-
верситет в САЩ са събрали информация за кръвните 
нива на 25-хидроксивитамин Д (това е най-точната 
мярка за витамин Д в организма) при мъже, които са с 
насрочени операции на простатата. При пациентите с 
най-ниски нива на витамин Д било най-вероятно да имат 
агресивен рак на простатата, с високи стойности по 
Скалата на Глийсън. 

В изследването взели участие 190 мъже на средна въз-
раст 64 години. При онези от тях с агресивни тумори 
на простатата средното ниво на 25-хидроксивитамин 
Д било 22.7 ng/ml. Ниво от 30 ng/ml е по-типично и е за 
предпочитане. Мъже с нива от или над 30 ng/ml е по-мал-
ко вероятно да имат високи стойности по скалата на 
Глийсън или рак, открит извън самата простата. 

Според изследването тъмнокожите мъже и живеещи-
те в северните региони на САЩ (като Чикаго, където 
било проведено изследването) е по-вероятно да имат 
ниски нива на витамин Д. Учените препоръчват добавки 
с витамин Д, за да се повишат неговите нива до нор-
малните. Journal of Clinical Oncology, online Feb. 22, 2016.

Ниските нива на витамин Д при 
мъжете с рак на простатата са 
свързани с повишени стойности 
по Скалата на Глийсън и с 
по-агресивни тумори. 

Едно ново изследване сочи, че при 
диагностицирането на мъже с рак на 
простатата трябва да се направи 
тест за нивата на витамин Д в 
организма им. Това се налага, защото 
ниските нива на този витамин изглежда 
са свързани с по-лоша прогноза. 

НИВАТА НА ВИТАМИН Д ПРИ 
МЪЖЕТЕ С РАК НА ПРОСТАТАТА 

ИМАТ ЛИ ЕФЕКТ ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ДОБАВКИ С ВИТАМИН Д?
Не успяхме да открием изследвания, при които 
мъжете с агресивен рак на простатата са приема-
ли добавки с витамин Д, за да се види дали те заба-
вят развитието на рака. В едно изследване обаче, 
мъжете с нискорисков рак на простатата в ранна 
фаза под наблюдение приемали 4000 IU на ден в про-
дължение на една година. Тази доза повишила нивата 
на 25-хидроксивитамин Д на афроамериканците в 
изследването до същите нива като тези на белите. 

Мъжете, приемащи добавката, имали по-малко проби 
(ядра), показващи рак на простатата, когато техни-
те биопсии били повторени след една година. Това 
изследване сочи, че приемът на витамин Д като 
добавка може да е от полза за мъже с рак на проста-
тата, но това трябва да бъде проследено с рандо-
мизирано контролирано изпитание с плацебо. Journal 
of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, July, 2013, 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, July, 
2012.

ФМ 

ЛЮБОПИТНО
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ЛЮБОПИТНО

КАК ДА ПОМОГНЕТЕ НА СЪРЦЕТО СИ 
с диета от средиземноморски тип

Не е тайна, че спазването на диета от 
средиземноморски тип с много зеленчуци, 
плодове и риба, вместо месо, може да 
намали риска от инфаркт или инсулт. 

Това е потвърдено от поредното международно 
изследване. То било замислено като клинично изпита-
ние на сърдечно лекарство, и включило 15 482 души 
със стабилна коронарна болест на сърцето. Това ги 
излагало на висок риск от инфаркт или инсулт. 

Когато били набирани за изпитанията, участниците 
били помолени да попълнят прост въпросник относ-
но хранителните си навици. Отговорите им позво-
лили на учените да изчислят както техния резултат 
според средиземноморската диета – въз основа на 
консумацията на зеленчуци, бобови храни, плодове, 
риба и пълнозърнести храни, така и резултата им 
според „западната” диета, измерваща приема на 
десерти, сладки храни, преработена захар и пържени 
храни. 

КАКВО ПОКАЗВА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Участниците били проследени в продължение на 
почти четири години и откритията на учените се 
оказали малко изненадващи. Оказало се, че в тази 
група от високорискови пациенти диетата от сре-
диземноморски тип предлагала значителна защита. 
На всеки сто души със средиземноморската диета, 
имало по три случая по-малко на смърт, инсулт или 
инфаркт, в сравнение с онези, които се хранели с 
най-малко зеленчуци и риба. Не е кой знае какво, но е 
по-добре от резултатите с аторвастатина, който 
се рекламира с това, че намалява риска от инфаркт 
с 36%, въпреки че води до един смъртен случай по-
малко на 100 души в сравним период от време. 

Изненадата била, че хората, консумирали повече 
десерти и имащи по-висок резултат по отношение 
на Западната диета не били изложени на съответ-
стващо по-висок риск от сърдечносъдови усложне-
ния. European Heart Journal, online April 24, 2016.

ФМ 
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МАРИХУАНАТА ЛИ Е ПОСЛЕДНИЯТ 
ШАНС НА ДЕЦАТА С ЕПИЛЕПСИЯ

Приложението на марихуаната за 
медицински цели остава противоре-
чиво, особено когато става въпрос за 
епилепсия у децата. Родителите на 
деца, страдащи от неконтролируеми 
припадъци, се стичат в американския 
щат Колорадо, за да се сдобият с екс-
тракт от марихуана, наречен 
„Паяжината на Шарлот” (по името на 
едноименния роман на Е. Б. Уайт). 

Това отчаяно търсене се захранва от 
медийни истории за Шарлот Фиги, 
деветгодишно дете, чиито несеква-
щи пристъпи намалели, когато започ-
нала да приема този екстракт от 
марихуана. Мнозина лекари се отна-
сят скептично към този подход – 
докато не се появят солидни научни 
доказателства за успеха му, и се тре-
вожат, че родителите възлагат 
надежди на лек, който може да не 
издържи обстойна проверка. 

ЛЮБОПИТНО

Възможно е канабидиолът, 
съединение, извличано от 
марихуаната, да може да 
помага да се контролират 
пристъпите на деца с 
епилепсия, но изследванията 
все още не са приключили.  

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЯКОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОКАЗВАТ, 
ЧЕ ЕКСТРАКТЪТ ОТ МАРИХУАНА ПОМАГА ПРИ 
ЕПИЛЕПСИЯ
Вече са започнали изследвания за използването на екстракти от мари-
хуана за контрол на епилептичните пристъпи. Резултатите от едно 
ново изследване, включващо 261 пациенти, бяха представени наскоро 
на среща на Американското общество по епилепсия. 

На педиатрични пациенти с трудна за лекуване епилепсия 
бил даван екстракт от марихуана от течен канабидиол в 
допълнение към нормалните им лекарства. 
След три месеца пристъпите им намалели с 45%. 

Едно по-ограничено изследване също открило съпоставимо намаление 
в броя на пристъпите. Не всички деца извлекли полза, а някои получили 
странични ефекти като повишени ензими в черния дроб и проблеми с 
храносмилателния тракт. 

Ще са нужни по-големи, по-добре контролирани изпитания, преди кана-
бидиолът да стане приемлив за научната общност. Лекарите ще 
трябва да разполагат с доказателства, че ползите от това естест-
вено съединение превишават рисковете за уязвимите млади хора, 
които ще го приемат. 
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ФМ 

КАНАБИДИОЛЪТ НЯМА 
ПСИХОАКТИВНИ ЕФЕКТИ 
Важно е да се отбележи, че този 
екстракт от марихуана не е 
съединението, което търсят 
пушещите марихуана за 
удоволствие. За разлика от 
тетрахидроканабинола (ТХК), 
съединението с психоактивен 
ефект, канабидиолът не се 
отразява на възприятията. 

Едно изследване с гризачи 
по-рано тази година показа, че 
канабидиолът може да ускори 
зарастването на счупени кости, 
докато ТХК няма никакъв полезен 
ефект върху растежа на 
костите или възстановяването 
от фрактури. 

Съединението „Паяжината на 
Шарлот”, което някои родители 
търсят в Колорадо, е с много 
ниско съдържание на ТХК и 
доста високо съдържание на 
канабидиол. Веро ятно ще минат 
още няколко години, преди да 
стане ясно дали този подход 
помага на децата, чиято 
епилепсия не реагира на други, 
по-конвенционални лечения. 

Трябва ли всеки да пие 
метформин за борба с рака?

ЛЮБОПИТНО

Метформин е един от онези широко предписвани, но 
недооценявани медикаменти за диабет. Той може да спечели 
нови почитатели заради противораковия си ефект. 
Безопасен ли е? 

Метформинът е създаден през 20-те години на 20 век от химици, рабо-
тещи с растението френски люляк. Учените използват френски люляк 
от векове, за да контролират симптомите на диабет тип 2. Най-накрая 
лекарството било пуснато на пазара под името „Глюкофаж” в Европа 
през 1957 г. Същата година е одобрено от Американската администра-
ция по храните и лекарствата. 

Наскоро учените откриха антираковия ефект на медикамента при рак 
на гърдата, панкреаса, черния дроб, дебелото черво, яйчниците и прос-
татата (Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, May, 2016).
Както се очаква, мнозина лекари се отнасят внимателно по отношение 
предписването на това лекарство за превенция на рак, понеже са необ-
ходими още изследвания. Това е употреба, извън посочените на етикета. 
Единствената официално одобрена употреба на метформина е свързана 
с диабет тип 2. 

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Страничните ефекти може да включват хранителни разстройства (диа-
рия, повдигане, повръщане, газове, лошо храносмилане, коремни болки), 
обриви, умора и главоболие. Освен това запасите на организма от вита-
мин В12 може да бъдат изчерпани и да се налага прием на добавки. 

Най-сериозното, макар и рядко, усложнение е лактатна ацидоза. 
Тестването на функцията на бъбреците е жизненоважно за предотвра-
тяване на този вид реакция. Дехидратацията утежнява проблема, така 
че хората на метформин трябва да са добре хидратирани. 

ФМ 
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Лекарите са научени, че т.нар. 
лош LDL холестерол е убиец. 
Когато стойностите му са повишени, 
винаги се предписват статини. 
Нови данни обаче поставят 
под съмнение това схващане. 

Един нов анализ на предишни изследвания 
сочи, че по-високите нива на т.нар. лош 
LDL холестерол са свързани с по-дълъг 
живот при по-възрастните хора. Не е учуд-
ващо, че мнозина кардиолози са вбесени 
от идеята, че лошият LDL холестерол 
може да е добър за старите хора. В крайна 
сметка те са прекарали десетилетия, 
убеждавайки хората, че намаляването на 
LDL холестерола е основополагащо за сър-
дечното здраве. Ето защо статини се 
предписват на милиони хора. 

НОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
ПРЕОБРЪЩА ОБЩОПРИЕТОТО 
МНЕНИЕ С ГЛАВАТА НАДОЛУ
Учените прегледали епидемиологичните 
изследвания, в които лошият LDL холесте-
рол (LDL-Х) е изследван като рисков фак-
тор за смъртни случаи, причинени от сър-
дечносъдови заболявания или каквито и да 
е други причини (BMJ Open, June 12, 2016). 
Участниците в изследванията са хора над 
60-годишна възраст. Били анализирани 
общо 19 изследвания, включващи общо над 
68 000 участници. 

На теория хората с високи нива на лош 
LDL холестерол би трябвало да са изложе-
ни на повишен риск от смърт, причинена 
от инфаркт или инсулт. Т.нар. обща смърт-
ност би трябвало да е по-висока, когато 
стойността на LDL-Х е била повишена. 

ПОМАГА ЛИ ВИСОКИЯТ 
LDL ХОЛЕСТЕРОЛ 

на по-възрастните хора 
да живеят по-дълго? 

КАКВО ТОЧНО СА ОТКРИЛИ УЧЕНИТЕ
Противно на очакванията, не била открита връзка между лошия 
холестерол и преждевременната смърт. Освен това при по-въз-
растните групи от населението (хората над 60 години) било 
направено изненадващо откритие. Колкото по-висок бил LDL 
холестеролът на участниците, толкова по-дълго те живели и тол-
кова по-малко страдали от сърдечни заболявания. Това е точно 
обратното на предсказанията на конвенционалната кардиология. 

ЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ 
С ДУМИТЕ НА УЧЕНИТЕ:
“Високият LDL-Х е обратнопропорционален на смъртността при 
повечето хора над 60 години. Това откритие не съответства на 
холестеролната хипотеза (т.е. че холестеролът, особено LDL-Х, 
е принципно атерогенен). Тъй като възрастните хора с висок 
LDL-Х живеят толкова дълго или по-дълго от тези с ниски 
стойности, нашият анализ дава основание да се постави под 
съмнение валидността на холестеролната хипотеза. Освен това 
нашето изследване създава предпоставки за преоценка на 
указанията, препоръчващи фармакологично намаление на LDL-Х 
при възрастните пациентите като част от стратегиите за 
превенция на сърдечносъдовите заболявания.”

ЛЮБОПИТНО
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С други думи това означава, че възраст-
ните хора не са получили ползи от ниски-
те нива LDL холестерол, и че те може 
всъщност да живеят по-дълго, ако стой-
ностите им на LDL холестерол са по-висо-
ки. Това поставя под въпрос основанието 
за леченията за понижаване на холестеро-
ла, отправяйки предизвикателство към 
идеята, че LDL холестеролът причинява 
запушване на коронарните артерии. Това 
е юмрук в лицето на общоприетото меди-
цинско схващане и кара милиардната 
индустрия за производство на статини 
да потръпне. 

РЕАКЦИЯТА ЗА ЛОШИЯ 
LDL ХОЛЕСТЕРОЛ БЕШЕ 
БЪРЗА И ЯРОСТНА
Кардиолозите и другите здравни специа-
листи бързо осъдиха новото изследване, 
публикувано в Британския медицински 
журнал. Те го определиха като:
– „дълбоко опорочено”
– „с неоснователни заключения”
– „разочароващо небалансирано”
– „със сериозни слабости и 
 напълно погрешни заключения”

Това не е изцяло нов сюжет, въпреки че 
много хора смятат холестерола за про-
тивник, той всъщност е основополагащ 
фактор за здравето. Той само служи като 
съставка за витамин Д, естрогена и тес-
тостерона, но е и жизненоважен за невро-
ните в мозъка. Без холестерол нашите 
нервни клетки не биха могли да функциони-
рат. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
КАРДИОЛОГИЧНАТА ПРОГРАМА 
„ХОНОЛУЛУ” 2001 Г. 
Едно от най-интересните изследвания, 
забравено с времето, е Кардиологичната 
програма „Хонолулу”. Учените в Универ си-
тета на Хавай изследвали 3 500 американ-
ци от японски произход, родени между 
1900 и 1919 г. Били измерени общите нива 
на холестерол на доброволците, когато 
те били на средна възраст, и отново в 
началото на 90-те, когато пациентите 
вече били възрастни. Учените проследили 
и кой от тях е починал. 

За изненада на научния екип, мъжете с 
най-ниските нива на холестерол били с 
най-висок риск от смърт през следващи-

те няколко години. Тези с нива на холестерол между 4,86 и 5,40 били 
най-добре. Дори при мъжете с повишен холестерол над 5,40 било 
по-малко вероятно да починат в сравнение с мъжете с по-ниски 
стойности. Учените признават объркването си:

„Не можем да обясним нашите резултати. Тези данни поставят 
под съмнение научната обосновка за намаляването на 
холестерола до много ниски концентрации (<4.65 mmol/L) 
при възрастните хора.”

„Нашите данни потвърждават по-ранни открития за повишена 
смъртност при възрастни хора с нисък серумен холестерол и 
показват, че дълготрайното поддържане на ниска холестеролова 
концентрация всъщност повишава риска от смърт. Така, колкото 
по-рано пациентите започват да поддържат по-ниски 
концентрации на холестерол, толкова по-голям е рискът от 
смърт. (Schatz, I. J., et al. “Cholesterol and All-Cause Mortality in 
Elderly People from the Honolulu Heart Program: A Cohort Study.” 
Lancet 2001; 358:351-355)

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
С ПРОТИВОПОЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ
Несъмнено повечето лекари, 
предписващи статини на хора 
над 60-годишна възраст, не са 
запознати с данните на 
Кардио логич ната програма 
„Хонолулу”, а ако са, удобно са 
пренебрегвали заключенията є.

Съществуват и други изслед-
вания, включително един 
доклад на Американската кар-
диологична асоциация от 1999 
г., сочещи, че хората с общ 
холестерол под 4.65 mmol/L е
два пъти по-вероятно да получат хеморагичен инсулт 
от тези със стойности на холестерол над 5,94. Δ
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ЯПОНСКИЯТ ОПИТ

Учените в Япония отдавна отбелязват, че хората с нисък холестерол са по-подат-
ливи на хеморагичен инсулт от хората с високи нива на холестерол. Едно изследва-
не на 12 334 здрави пациенти на възраст между 40 и 69 г. било проведено в 12 селски 
района на Япония („Журнал по епидемиология”, 5 януари 2011 г.). Участниците били 
проследени в продължение на 12 г. Заключенията:
„Ниският холестерол беше свързан с висока смъртност, дори след изключването 
от анализа на смъртните случаи, дължащи се на заболяване на черния дроб. 
Високият холестерол не беше рисков фактор за смъртност.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО
Идеята, че ниският общ холесте-
рол и особено ниският LDL холес-
терол може да са свързани с преж-
девременна смърт представлява 
шок за повечето здравни специа-
лис  ти. Когато подобни изследва-
ния се публикуват, те изчезват 
почти без следа или биват прене-
брегвани, тъй като данните им не 
се подчиняват на доминиращата 
парадигма. Тази противоречивост 
на холестерола не е единственият 
голям шок за кардиологическата 
общност. 

НАСИТЕНИТЕ МАЗНИНИ 
През последните няколко месеца 
бе отправено предизвикателство 
към основите на американската 
сърдечносъдова медицина. Наред с 
лошия LDL холестерол, наситени-
те мазнини бяха другият злодей, 
виновен за сърдечните заболява-
ния. Но едно изследване, публикува-
но в BMJ (April 13, 2016) е открило, 
че хората, намаляващи нивата си 
на холестерол, консумирайки храни 
с високо съдържание на растител-
ни мазнини, всъщност починали по-
рано, отколкото хората, хранещи 
се със стандартната храна с наси-
тени мазнини. Това са данни, въз-
кресени от Коронарните изпита-
ния „Минесота”. 

СОЛТА
Като че ли проблемите с холестерола и наситените мазнини не бяха дос-
татъчни, появи се и голямо изследване за солта, публикувано в The Lancet 
(online May 20, 2016). Авторите докладват, че диета с ниско съдържание 
на сол като тази, препоръчана от Американската кардиологична асоциа-
ция (под 1 500 мг натрий на ден), е свързана с повишен риск от инфаркт, 
инсулт, сърдечна недостатъчност и смърт. 

Очаквано, кардиологичната общност бързо отговори, че изследването е 
опорочено. Критиките бяха сходни с тези, които четем днес за новото 
изследване, сочещо, че възрастните хора може всъщност да живеят по-
дълго, ако нивата им на LDL холестерол са по-високи. 

Никой не бива да спира медикаментите си, без преди това 
да обсъди изследванията със здравните си специалисти. 
В същото време лекарите би трябвало да са с отворено съзнание. 
Медицината се променя постоянно с получаването на нови данни. 
Може би някои от старите схващания ще се променят чрез нови 
хипотези и прозрения, дължащи се на научните изследвания. 

ФМ 



15

Доказано е, че умерената консу-
мация на алкохол частично 
защитава здрави хора от 
деменция (Expert Review of 
Neurotherapeutics, May, 2011). 
Някои експерти посочват, че 
средиземноморската диета, 
която изглежда има протектив-
но въздействие по отношение 
на мозъка, включва вино в умере-
ни количества. Но как пиенето 
засяга пациентите с болестта 
на Алцхаймер?

ЛЕКА ДО УМЕРЕНА 
КОНСУМАЦИЯ НА 

АЛКОХОЛ 
МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ 

НА ХОРАТА С БОЛЕСТТА 
НА АЛЦХАЙМЕР

Едно изследване в Дания показ-
ва, че хората с болестта на 
Алцхаймер в начална фаза може 
също да извличат полза от лека-
та до умерена консумация на 
алкохол. То включвало над 300 
възрастни датчани с лека 
форма на алцхаймер. Изследва-
нето продължило една година, а 
пациентите били проследени 
още три години. 

Умерената консумация на алкохол 
може да е полезна за хората 
с болестта на АЛЦХАЙМЕР 

Едно изследване открило, че е вероятно пациентите в ранна фаза на болестта на 
Алцхаймер да намалят вероятността от летален изход през четиригодишния 

период на изследването, ако приемат скромни количества алкохол.  

ЛЮБОПИТНО

ПРИ ЕДНО ПИТИЕ НА ДЕН Е ИМАЛО ПО-НИСКА 
ВЕРОЯТНОСТ ОТ СМЪРТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Пациентите, които имали навика да консумират една или две напитки на ден 
под формата на халба бира или чаша вино, било по-малко вероятно да почи-
нат по време на проследявания период, отколкото онези, които не пиели 
никакъв алкохол. Експертите предупреждават обаче, че възрастни хора с 
деменция не бива тепърва да започват да пият алкохол, но ако вече го консу-
мират в умерени количества, той не трябва да им се забранява. BMJ Open, 
online, December 11, 2015.

ФМ 
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Изследване сочи, че ПАРАЦЕТАМОЛЪТ 
НЕ ПОМАГА СРЕЩУ ГРИП

ЛЮБОПИТНО

Изследване, проведено в Нова Зеландия поставя под съмнение схващане-
то, че парацетамолът изобщо е от полза при грип. В това рандомизирано 
клинично изпитание на 80 души с грипни симптоми (половината от тях с 
положителен тест за грип) били давани или парацетамол, или плацебо 
четири пъти дневно в продължение на пет дни в допълнение към „Тамифлу”. 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО СОЧАТ, ЧЕ 
МЕДИКАМЕНТЪТ НЕ ПОМАГА ПРИ ГРИП
Учените измервали вирусния товар на няколко пъти по време на заболява-
нето. Пациентите си записвали симптомите и температурата си. 
Резултатите не показали никаква разлика между групите по отношение на 
симптомите, включително температура, продължителност на заболява-
нето и вирусното отделяне. Това означава ли, че медикаментът не помага 
при грип?

ФМ 

Учените казват, че няма доста-
тъчно доказателства да се пре-
поръча използването на параце-
тамол за лечението на грип, но 
използването на „Тамифлу” от 
всички участници в изследването 
може да е повлияло на резултати-
те. Антивирусните ефекти на 
оселтамивира, който бил приеман 
от всички участници, вероятно 
са били достатъчно силни да над-
могнат всяко облекчение на симп-
томите, което може да се е дъл-
жало на парацетамола. Respirology, 
online Dec. 6, 2015.  

Въпреки че повечето лекарства за настинка 
и грип, продавани без рецепта, съдържат 
парацетамол, едно изследване от Нова Зеландия 
сочи, че медикаментът не помага при грип. 
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ЛЮБОПИТНО

Δ

ПРЕЧИ ЛИ ЗАКУСКАТА 
на лекарствата, които се приемат?

А ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ?
В закуската се таят и други опасности. Едно изследване на 
хора, пиещи левотироксин, е открило, че половината от тях 
също така приемат като добавки калций или желязо, което 
може да наруши усвояването на левотироксин (Drugs in R&D, 
March, 2016). Портокаловият сок, подсилен с калций, може 
също така да намали усвояването на левотироксина. Една 
пета от тези хора не изчакали поне половин час след хапчето, 
преди да закусват. 

Ако се приемат лекарства сутрин, 
закуската трябва да се подбира внимателно.  

Повечето хора не отделят време да се консул-
тират с фармацевт, когато си получават 
предписаните им лекарства. Ако имат лис-
товка, обикновено тя се изхвърля или се отде-
ля, но не се прочита внимателно.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ 
ЛЕКАРСТВАТА?
Това може да е има катастрофални последици, 
тъй като при някои лекарства има значение 
как и кога ги пиете. Много от пациентите са 
заети и е напълно разбираемо, че първото, 
което правят рано сутрин, е да поглъщат 
хапчетата, често на закуска, и да продължа-
ват със задачите си. Това, което ядем (шунка 
и яйца, офесена каша или сладкиш), и това, 
което пием (портокалов сок, кафе или вода) 
може значително да повлияе върху ефекта от 
медикаментите. 

ЛЕВОТИРОКСИНЪТ И КАФЕТО 
НЕ БИВА ДА СЕ СМЕСВАТ
Вземете например левотироксин. Това е едно 
от вечните топ лекарства във фармацията, 
което се ползва за лечение на проблеми с 
щитовидната жлеза. 

На пациентите обикновено се казва да прие-
мат този медикамент рано сутрин, преди 
закуска. Но колко рано преди закуската? 
Листовката препоръчва 30 минути до 1 час 
преди закуска. 

Защо? Пиенето на кафе – нещо, което мнозина 
правят на закуска, намалява нивото и степен-
та на усвояване на таблетката левотирок-
син. Thyroid, March, 2008.
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ВНИМАВАЙТЕ С ГРЕЙПФРУТА (И ДРУГИ ХРАНИ)
Други взаимодействия между храни и лекарства са по-познати. 
Лекарите и фармацевтите са наясно с това, че редица медикамен-
ти може да бъдат засегнати от консумацията на грейпфрут или на 
сок от грейпфрут. 

Грейпфрутът засилва ефекта на намаляващите холестерола меди-
каменти аторвастатин, ловастатин или симвастатин. При някои 
хора това може да повиши риска от съответните им странични 
ефекти. 

Други храни, които могат да засегнат някои медикаменти, включ-
ват червените боровинки, мангото, авокадото, зеленолистните 
зеленчуци, ябълковия сок и зеления чай. Добра идея е да се провери 
дали дадено лекарство, което се приема, може да бъде повлияно от 
храните или напитките, които се консумират. 

ФМ 

ЗАКУСКАТА С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ 
МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМАТИЧНА
Над 2/3 докладвали, че консумират храни с високо съдържание на 
фибри като овесени ядки или овесени блокчета, или храни, богати на 
соя, като соеви наденици или соево мляко, над два пъти на седмица. 
Смята се, че тези храни също пречат на усвояването на левотирок-
сина. 

ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА 
Оставаме при закуската, но разглеждаме друг медикамент – откри-
ваме, че усвояването на бета блокера атенолол, може да бъде напо-
ловина, ако се приема заедно с чай. Frontiers in Pharmacology, online 
June 29, 2016.

Постоянно биват откривани нови взаимодействия между храни и 
лекарства. Едно неотдавнашно изследване показва, че медикамен-
тът за диабет репаглинид може да се метаболизира по-бавно, ако 
пациентът е консумирал преди това изкуствения подсладител сте-
вия (Food and Chemical Toxicology, Aug., 2016).  Тъй като хората с 
диабет често ползват изкуствени подсладители, това съчетание 
може да доведе до неочаквано ниска кръвна захар. 
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ЧАЯТ ОТ КАРКАДЕ 
дава възможност за много добър контрол 

върху кръвното налягане

Възможно ли е чаят от каркаде да се бори с високото кръвно налягане? 
Едно изследване открива, че три чаши чай от каркаде дневно намаляват 
значително систоличното налягане, без неприятни странични ефекти. 

Дълги години лекарите смятаха, че кръв-
ното налягане се повишава естествено 
с възрастта на хората. Според тази 
формула всеки пенсионер би трябвало да 
пие хапчета за кръвно. Но това невинаги 
е необходимо. Оказва се, че някои често 
срещани напитки, като чаят от карка-
де, предлагат вкусен начин за контроли-
ране на кръвното, стига то поначало да 
не е твърде високо. 

Науката подкрепя тези наблюдения. Едно 
шестседмично изследване е открило, че 
три чаши чай от каркаде на ден намаля-
ват значително кръвното налягане, при 
това без неприятни странични ефекти 
(Journal of Nutrition, Feb., 2010). Добро-
волците в това изследване страдали от 
лека форма на хипертония. 

Чаят от каркаде всъщност е запарка от 
венчелистчетата на червените цвето-
ве на растението Hibiscus sabdariffa. 
Съединенията в каркадето действат по 
начин много подобен на АСЕ инхибитори-
те. Изследванията показват, че чаят е 
почти толкова ефективен, колкото 
лекарства като каптоприл и лизинопрол 
(Fitoterapia, March, 2013). Освен това, 
подобно на шоколада, каркадето води до 
релаксиране на кръвоносните съдове, 
стимулирайки отделянето на азотен 
оксид, (Frontiers in Pharmacology, online 
Jan. 19, 2016).

ЛЮБОПИТНО

ИМА ЛИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И 
НЕЖЕЛАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?
При чаят от каркаде са докладвани много малко странични ефек-
ти или нежелани взаимодействия. Изследвания при животни показ-
ват, че той може да подсилва действието на хидрохлоротиазида 
(Journal of Medicinal Food, June, 2011).
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ФМ 
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ЧЕРНИЯТ ПИПЕР СПАСЯВА ЖИВОТ 
при спешен случай далеч от дома

ЛЮБОПИТНО

Съществуват легенди, че черният пипер може да 
спре кървенето от малки порязвания. Понякога 
обаче се чуват истории, че той спасява живот. 
Хората гледат с удивление, когато чуят, че 
черният пипер може да спре кървенето при 
битово порязване. Първият им въпрос е колко боли – 
почти николко. Вторият е доколко е ефикасен – 
изненадващо много. 

Разбира се, сериозните наранявания изискват незабавна 
медицинска помощ. Но понякога това не е толкова лесно. 
ЕТО ДВЕ ИСТОРИИ, КОИТО ДЕМОНСТРИРАТ ТОВА: 
„Веднъж работех сам през зимата в една цъкрва. 
Прочиствах една тръба, когато ръката ми се плъзна, а 
грубият край на метална тръба я разряза. Разрезът беше 
около 7-8 см дълъг и дълбок до костта – представете си 
разрез все едно, че сте искали да си отрежете палеца. 
Притискането не помогна, нямаше телефон, а навън 
беше минус 10 градуса. Бяха ме оставили там и нямах 
идея къде се намирам. 

Спомних си, че майка ми ми беше казвала, че черният 
пипер спира кървенето. Намерих малко черен пипер в 
църковната кухня и след много силно натискане отворих 
ръката си и раната и изсипах половината пипер право в 
разреза. Пак я затворих и стегнах ръката си с изолирбанд. 
Кървенето спря моментално и след минути нямаше никак-
ва болка. След 20 минути ми омръзна да бездействам и 
продължих работата си. Приключих деня, но като се при-
брах, жена ми почна да ми крещи да отида в болницата. 

Когато отидох в „Бърза помощ”, ми крещяха допълни-
телно. Лекарите и сестрите ме сметнаха за идиот, зара-
ди това, че съм сложил черен пипер на раната, и настоя-
ваха всичко да бъде измито. Разбира се, като започнаха 
да човъркат раната, започна да изтича огромно количе-
ство кръв.

Накрая търпението ми се изчерпа, сложих малко марля 
на раната и си тръгнах. Веднага отидох в столовата на 
болницата, отворих много от онези малки пакетчета 
черен пипер, напълних отново раната и запалих колата за 
вкъщи. Жена ми пак почна да се оплаква, че съм бил глупав 
и неразумен, но цялата незашита, нелекувана рана, дълбо-
ка до костта, зарастна без белег. Оттогава винаги 
използвам черен пипер за лечение на рани.”

ДРУГА ДРАМАТИЧНА ИСТОРИЯ С ЧЕРНИЯ ПИПЕР:
„Съветът за използване на черен пипер за спиране 
на кървенето помогна да се предотврати една 
трагедия. Със съпруга ми бяхме на екскурзия в 
Монголия в много отдалечено място, когато той 
си удари крака на острия ъгъл на метална печка на 
дърва. Той пие антикоагулиращия медикамент вар-
фарин, така че кървенето беше ужасяващо. 

Точно преди да заминем на екскурзията бях про-
чела, че поставянето на черен пипер върху раните 
спира кървенето. Черният пипер беше последното 
нещо, което сложих в багажа си, като излизахме. 

Кръвта шуртеше надолу по крака му като от 
кран, напълвайки обувката. Грабнах черния пипер и 
го посипах на раната и кръвта спря моментално. 
Беше като истинско чудо. Това спаси живота му. 
Сигурна съм, че щеше да кърви до смърт.”

ФМ 
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100-те най-използвани билки в България

№37 ЕНЧЕЦ

Solidago virgaurea L.

Наименование на латински. Solidago virgaurea L.

Семейство. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветни

Български народни наименования. Горски енчец, жълт енчец, зла-
тка, златна пръчица, златник, златовръх.

Народни наименования в други страни. Золотая розга, золотарник 
обыкновенный (р), european goldenrod (е), Gemeine Goldrute (d), verge 
d’or (f).

Описание. Златната пръчица е многогодишно тревисто растение. 
Коренището е хоризонтално или косо, с множество коренчета. 
Стъблото е право, почти гладко, високо до 80 см, метличесто, раз-
клонено само в горната си част, с изправени нагоре клонки. 
Листата са последователни, приосновните са с дълги крилати 
дръжки, яйцевидни или елипсовидни, тъпи, назъбени, дълги до 10 см. 
Горните листа са ланцетовидни, заострени, назъбени, с къса дръж-
ка или приседнали, голи или с власинки отдолу. Цветовете са ярко-
жълти, събрани в съцветия кошнички, разположени по върха на рас-
тението, дълги 7 – 10 мм, като обвивните им листчета са кереми-
дообразно наредени, заострени, голи, дълги до 8 мм. Чашка липсва. 
Цветовете са образувани от срастването на 5 листчета. 
Средните цветове са хермафродитни, тръбести, а периферните 
са женски, езичести, около 8 мм дълги и около 2 мм широки, продъл-
говати до линейни, 6 – 12 на брой. Тичинките 5, сраснали с прашни-
ците си. Яйчникът е долен. Плодът е ресничеста хвърчилка, дълга 
около 3 мм. Цъфти юли – септември.

Разпространение. Из храсталаците, горите и скалистите места 
навсякъде из страната. Отличава се с голяма изменчивост, като в 
нашата страна растението е представено с два подвида, два 
вариетета и една форма, растящи на различни надморски височини, 
едни – в ниските райони, а други в планините (до 2000 м надм. вис.)

Употребяема част. Стръковете (Herba Solidaginis).

Време за бране. През периода на цъфтежа (юли – август).

Начин на бране. Берат се връхните облистени части на растение-
то на 25 – 30 см отгоре. Берат се също и листата от неотрязана-
та част на стъблото и се смесват със стръковете. 

Недопустими подмеси. Да не се смесва с друг вид енчец – Solidago 
rugosa. Той не е лечебен и се ползва само за декоративни цели. 
Цветовете и съответно съцветията му са по-дребни от S. 
virgaurea и са групирани гребеновидно.
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ФМ 

Начин на сушене. На сянка или в сушилня при темпера-
тура до 40оС.

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

Описание на готовата дрога. Готовата дрога след 
сушене трябва да е запазила естествения си вид.

Съхранение. На сухо и проветриво място.

Съдържание. Дрогата съдържа сапонини (в растение-
то преди цъфтежа), етерично масло (в цветовете 
0,5%, а в листата 0,72%), горчиво вещество, катехино-
ви дъбилни вещества (около 10 – 15%), 4 групи флавоно-
иди: I - рутин, кверцитрин и изокверцитрин; II – изорам-
нетин и изорамнетан-3-рамногликозоид; III – рамнетин-
3-рамногликозоид; IV – кемферол-3-рамногликозоид, 
астрагалин и агликоните кверцетин и кемпферол, 
неизвестен алкалоид, никотинова киселина, хлорогено-
ва и кафеена киселина, слузни и смолисти вещества, 
витамин С и др.

Действие. Диуретично действие, засилва рязко 
бъбречната секреция, стимулира бъбречната функция 
и намалява отделянето на албумин. Поради съдържани-
ето на флавоноиди и никотинова киселина дрогата 
притежава ефект и при варикозен симптокомплекс. 
Освен това действа нервноуспокоително, затягащо 
при диарии, при нарушена обмяна на пикочната кисели-
на. Има противовъзпалително и болкоуспокояващо 
действие.

Приложение. Предписва се при застой на течности в 
организма, нефрити, цистити, камъни и пясък в бъбре-
ците, остра анурия или олигурия. Използва се предпазли-

во при подостри и хронични нефрити, при които стиму-
лирането на бъбречната функция не е желателно. 

Използва се при подагра, ревматизъм и артрит. 
Съдържанието на танини определя използването му 
при диарии. В Северна Америка е популярен за лечение 
на катар на горните дихателни пътища.

Народната медицина препоръчва дрогата и при черно-
дробни заболявания, неволно напикаване, увеличена 
простатна жлеза, силна и продължителна менструа-
ция, при хронични кожни заболявания, гнойни рани и 
циреи (под формата на лапа от пресни листа). При 
чревни заболявания и кръвоизливи в червата.

Начин на употреба. Запарката се приготвя от три 
супени лъжици дрога и 700 г кипяща вода. Кисне в про-
дължение на 20 мин. Прецежда се и се приема 6 пъти 
дневно по 100 г 15 мин преди и 30 мин след хранене. 
Студен извлек се приготвя като 6 чаени лъжички 
дрога се заливат с 2 чаени чаши вода и се оставя да 
престои 8 часа, като често се разбърква. Прецежда 
се и се изпива за един ден.

Внимание. В по-големи дози дрогата е отровна!
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