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1. Хората са по-щастливи, когато са заети. 
Това поддържа позитивна нагласа.

2. Дори илюзията за прогрес мотивира. 

3. Хората са по-честни, когато са уморени. 

4. 20-секундна прегръдка освобождава хормони в 
тялото, които ни помагат да се доверим на 
човека, когото прегръщаме. 

5. Загубата на телефона предизвиква паника, 
близка до тази свързана със смърт.

6. Ние сме много по-логични, когато мислим 
на друг език.

7. Сляп човек не може да развие шизофрения. 

8. Мозъкът усеща отхвърлянето като болка.

9. Мозъкът ни блуждае в 30% от времето. 

10.  Нашите най-ярки спомени са най-вероятно грешни.

11.  Ефектът от консумацията на шоколад 
освобождава същите хормони в тялото 
като любовта. 

12.  Зависимостта от Интернет може да бъде 
добавена в списъка с умствени разстройства. 

13.  Не можем да вършим няколко задачи едновременно.

14.  Не можем да бъдем близки с повече от около 
150 човека. 

15.  Когато си спомняме за минал момент, 
ние си спомняме за последния път, когато 
сме си го спомнили. 

16.  Паметта се изкривява с течение на времето и 
всеки човек има поне една част грешна памет.

17.  Хората с ниско самочувствие по-често са обект 
на тормоз. 

18.  80% от разговорите са оплаквания. 

19.  Хората, които вършат доброволческа дейност, 
са по-удовлетворени от живота си. 

20.  Мозъкът ни е по-креативен, когато е уморен. 

21.  Взаимоотношенията са по-важни за здравето ни, 
отколкото упражненията. 

22.  Ако споделим една цел с приятели и близки, 
то мотивацията ни да я постигнем намалява.

23.  Когато някой е щедър към нас, ние се чувстваме 
длъжни да върнем акта на щедрост.

24.  Единственото постоянно нещо в човешкия 
живот е промяната. 

25.  Затлъстяването е заразно. 
Ако най-добрият ви приятел напълнее, 
шансът ви да качите килограми се увеличава.

26.  Ако харчим пари не за себе си, а за някой друг, 
се чувстваме по-щастливи. 

27.  Ако си „купуваме“ изживявания, 
„получаваме повече щастие“ срещу парите си. 

28.  Човек не може да направи мускули, 
като просто си повтаря, че е много силен. 

29.  Когато човек се чувства щастлив, 
вероятността да мисли по-креативно и 
дава нови идеи е много по-голяма.

30. Три активности, заимствани от детството, 
могат да ни избавят от стреса и да ни 
вдъхновят да творим. И това са оцветяването, 
писането на ръка и физическата игра. 

ФМ 

Взаимоотношенията са по-важни за 
здравето ни, отколкото упражненията. 

Подбрахме някои любопитни факти и заключения 
от различни психологически проучвания. Факти, 
които изненадват, замислят, усмихват... Вижте: 

30 любопитни 
психологически факта 

ЛЮБОПИТНО
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ЛЮБОПИТНО

Могат ли хранителните добавки с калций да запазят 
костите здрави? По-възрастните хора и особено жени-
те биват съветвани да приемат по 1 200 mg калций на 
ден, предимно чрез добавки. Въз основа на дълбоко съм-
нителни данни производителите на калциеви добавки 
тръбяха, че те са от полза за поддържането на здрави 
кости. А мнозина лекари, дори такива, които като цяло 
са скептично настроени към ползите от витамините и 
другите хранителни добавки, от десетилетия препо-
ръчват на жените да приемат допълнително калций 
всеки ден, за да предотвратяват остеопорозата.  За 
съжаление повечето данни не доказват, че калциевите 
добавки действително намаляват счупванията (BMJ, 
Sep. 29, 2015).

Хранителните добавки с калций 
НЕ САМО ЧЕ НЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ 

СЧУПВАНИЯТА НА КОСТИТЕ, 
НО И УВЕЛИЧАВАТ РИСКА ОТ 

СЪРДЕЧНИ ИНЦИДЕНТИ

Учените се тревожат за това от години и сега, изглежда, то вече се случва.

Десетки милиони хора приемат 
хапчета с калций всеки ден, за да 
изградят здрави кости. 

Дали те просто не пилеят парите си
и не излагат здравето си на риск? 

Д-р Уолтър Уилет, декан на Факултета по хранене в 
Училището за обществено здраве в Университета 
Харвард, от години твърди, че американците предо-
зират приема си на калций. Доказателствата, че 
калцият действително заздравява костите и пре-
дотвратява остеопорозата са сравнително скром-
ни. Въпреки премерените му изказвания обаче, тре-
вогата на д-р Уилет е явна, което поражда страхо-
ве, че милиони хора може да са били „изиграни” по 
отношение на ползите от калция. 

Изследване, проведено в Нова Зеландия, чиито резул-
тати са публикувани в журнала BMJ, сочи, че добав-
ките с калций не помагат никак или почти никак. 
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ДАННИТЕ ЗА КАЛЦИЯ: 
ПОД СЪМНЕНИЕ ОТ 
ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСАМ
Редакционна статия в журнала BMJ сочи, че това не е 
новина. „Калцият е важен за много биологични процеси, 
а серумната концентрация се регулира стриктно. 
Нетното отделяне на калций трябва да бъде компен-
сирано, но количеството калций, необходим за това, 
се дебатира от години. Преди 25 г. в този журнал 
Kanis и Passmore заключиха, че приемът на калциевите 
добавки за предотвратяване на счупвания не е обо-
снован от съществуващите доказателства, въпреки 
че тази гледна точка бе оспорвана от решителните 
им противници. Според две свързани статии, заключе-
нията на Канис и Пасмор все още са валидни. Освен 
това изглежда, че няма и голяма полза от повишения 
прием на храни, които са богати на калций.”

КАК ДА СЕ ОТНАСЕМ КЪМ 
ЕРЕТИЧНИТЕ СХВАЩАНИЯ? 
ДА ПРЕРАЗГЛЕДАМЕ ДАННИТЕ!
На повечето медици ще им е трудно да приемат гор-
ния цитат, така че ще предоставим някои данни и 
коментари, които да помогнат за разбирането на 
това, което разкриват резултатите. 

КОСТНА ПЛЪТНОСТ 
Две изследвания бяха публикувани в BMJ. Едното бе 
мета-анализ на рандомизирани контролирани изпита-
ния. Учените са разгледали 59 изследвания, включващи 
допълнителен прием на калций от храната или от хра-
нителни добавки. 

Те открили, че хората, приемащи калций като добавка, 
повишили минералната плътност на костите си с 
около 1% през първата година. Това подобрение не се 
оказвало дълготрайно, а добавянето на прием на 
витамин Д също не е донесло полза. Учените заключа-
ват: „Незначителният ефект върху минералната 
плътност на костите е малко вероятно да доведе до 
клинично значими намаления в броя на костните счуп-
вания. Следователно за повечето хора, които се тре-
вожат за плътността на костите си, повишаването 
на приема на калций е малко вероятно да донесе 
полза.”

СЧУПВАНИЯ
Минералната плътност на костите е само един био-
маркер по отношение на важния резултат, който е 
избягването на счупвания. В крайна сметка именно 
това интересува хората. Второто изследване анали-
зирало данни от всички налични проучвания на приема 
на калций (от храна или добавки) и връзката му със 
счупените кости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО: 
„Приемът на калций с храната не е свързан с риска от 
счупване и няма доказателства от клинични изпита-
ния, че повишения прием на калций от хранителни 
източници предотвратява фрактурите. Доказател-
ствата, че хранителните добавки с калций предот-
вратяват счупванията са слаби и несъстоятелни.”

УЧЕНИТЕ ОТБЕЛЯЗВАТ: 
„Взети заедно, тези резултати показват, че клиницис-
тите, неправителствените организации и здравните 
власти не бива да препоръчват повишаване на приема 
на калций с цел предотвратяването на счупвания 
както чрез храната, така и чрез хранителни добавки.”

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМЕНТАР 
Оценявате ли значимостта на тези заключения? Това 
означава, че обещанието, че калцият изгражда здрави 
кости не е подкрепено от научни доказателства. 
Изчислено е, че до 50% от възрастните жени в запад-
ните страни приемат калций допълнително. Това се 
дължи до голяма степен на рекламите в телевизиите 
и печатните медии. Лекарите им също ги насърчават 
да приемат до 1 200 mg калций на ден, а някои прие-
мат и още повече. Малко вероятно е тези жени да 
получат обещаните резултати. 

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СТРАНИ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ НА КАЛЦИЙ
По-ранни изследвания са показали, че калциевите 
добавки имат някои недостатъци. Приемът на допъл-
нително количество калций повишава вероятността 
от формиране на камъни в бъбреците (New England 
Journal of Medicine, Feb. 16, 2006).

Освен това хората, приемащи калциеви добавки е по-
вероятно да бъдат хоспитализирани с тежък стома-
шен дискомфорт в резултат на запек, спазми или 
подуване на стомаха (Journal of Bone Mineral Research, 
March 2012).

И, което е по-сериозно, те са изложени на повишен 
риск от инфаркт (BMJ, July 29, 2010). Въпросното 
изследване разкрива 30% по-висок риск от инфаркт 
при хора над 40-годишна възраст, които пият допълни-
телно калций. То е обхванало почти 12 000 души и 
представлява мета-анализ на 11 рандомизирани кли-
нични изпитания (златният стандарт в научните 
изследвания). 

Може да се твърди, че това повишение с 30% на риска 
от инфаркт е доста малко. Това е вярно в относител-
но отношение, но ако ставаше въпрос за 30-процентно 
понижение в риска от инфаркт (каквото е положение-
то при някои статини и риска от инфаркт), този факт 
би бил рекламиран по телевизията като фантастичен. 
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НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

ПО БАНКОВ ПЪТ: 
Банка ДСК, BIC: STSABGSF, 
IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99

С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС: 
София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7, 
на името на Илияна Колева Ковачева

В БРОЙ В ОФИСА НА ИНФОФАРМА:
София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

MОЛЯ, СЛЕД КАТО НАПРАВИТЕ ПЛАЩАНЕТО, 
ИЗПРАТЕТЕ ДАННИ ЗА ФАКТУРА И 
АДРЕС НА ПОЛУЧАВАНЕ НА:

e-mail: infopharma@infopharma-bg.net 
тел./факс: 02/ 963 45 43, 963 05 44 или на 
адрес: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

на лекарствените продуктиразрешени за употреба в България
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КУПЕТЕ СЕГА!
Кратък справочник на 
лекарствените продукти
разрешени за употреба 
в България

Имайки предвид огромния брой хора, приемащи редов-
но калциеви добавки, дори един такъв нисък риск може 
да означава милиони инфаркти годишно. 

ПОВЕЧЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОВИШЕНО 
ВНИМАНИЕ
Резултатите от въпросния анализ са тревожни. Други 
проучвания също потвърждават, че има причини за 
безпокойство. Изследвания, проследяващи и мъже, и 
жени, са открили независимо едни от други, че калци-
евите добавки са свързани със сърдечносъдови заболя-
вания и преждевременна смърт (JAMA Internal Medicine, 
Apr. 22, 2013; BMJ, Feb. 13, 2013).

КОЛКО МНОГО Е ТВЪРДЕ МНОГО?
Хората участвали в изследвнията приемали често 
препоръчваната дневна доза от 1500 mg калций като 
добавка. Една редакционна статия в журнала Heart 
(юни, 2012 г.) обобщава: „Така, последователните дока-
зателства сочат, че калциевите добавки нанасят 
повече вреда, отколкото носят полза, и че други типо-
ве интервенции са за предпочитане за намаляване на 
риска от фрактури, причинени от остеопорозата... 
Трябва отново да започнем да гледаме на калция като 
на важна съставка на балансираното хранене, а не 
като на евтина панацея за универсален проблем, свър-
зан със загубата на костно вещество след менопауза-
та.”

При толкова милиони хора, пиещи големи дози калций, 
е възможно да има и смъртни случаи, причинени от 
тази добавка. Ако нещо действително не помага тол-
кова много, колкото се предполага, а може да навреди, 
трябва да се отнасяме към него с повишено внима-
ние. Затова е най-добре калцият да се набавя от хра-
ната, вместо чрез таблетки. 

Класическият хранителен източник на калций са млеч-
ните храни. Прясното мляко, киселото мляко, кефи-
рът, пълномасленото мляко и сиренето са отлични 
източници на калций. Но и хората, които страдат от 
непоносимост към лактозата не бива да се отчай-
ват. Съществуват и други подходящи хранителни 
източници. Това са зеленолистните зеленчуци, консер-
вираната риба с кости, ядките, бобовите култури и 
семената – също полезни заради съдържанието си на 
калций. Освен това черната захарна меласа е богата 
на калций, макар че може да не е подходящо да се кон-
сумира твърде много от нея поради високото є съдър-
жание на захар. 

Но пак да повторим, организмът набавя нужното му 
количество калций от едно балансирано и рационално 
хранене. Прекомерното увеличаване на приема на 
храни, богати на калций, не носи очакваните ползи.

ФМ 
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ПОНИЖЕНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 
МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТА ВИ, 

но на каква цена?

Изследването „СПРИНТ” показва, че всеки трябва 
да има кръвно налягане под 120. Какви обаче са 
отрицателните страни на поддържането на 
по-ниски стойности? Възможно ли е такива 
стойности да са прекалено ниски?

Агресивното лечение на кръвното налягане може да намали 
вероятността от сърдечносъдов инцидент, но може и да пони-
жи стойностите му толкова, че човек да получи ортостати-
чен колапс, съпроводен с падане.

Лекарите спорят от десетилетия за предимствата и недос-
татъците на агресивното лечение на кръвното налягане. Един 
широкообхватен анализ, на всички досегашни контролирани 
клинични изследвания по темата, на британската неправител-
ствена организация „Кокрейн Колаборейшън”, заключава: „При 
рандомизирани клинични изследвания е доказано, че антихипер-
тензивните лекарства, използвани при лечението на възраст-
ни (при първоначална превенция) с лека хипертония (систолично 
налягане 140-159 mmHg и/или диастолично налягане 90-99 mmHg) 
не намаляват смъртно стта или заболеваемостта.” (Cochrane 
Database of Systematic Reviews, Aug. 15, 2012)

Или с други думи, въпреки че съществуват силни доказател-
ства, че лечението на прекалено високото кръвно налягане с 
медикаменти може да спаси човешки живот, ползите от 
подобно лечение са по-неясни, когато високото кръвно е с уме-
рено повишени стойности (систолично налягане от 159 или 
по-ниско, диастолично от 99 или по-ниско). Систематичният 
преглед на клиничните изпитания не показва полза от медика-
ментозното лечение на пациенти без сърдечни заболявания и 
само с лека до умерена форма на хипертония. 

Нови препоръки повишиха целевите стойности при лекуване на 
кръвното при хора над 60-годишна възраст. Вместо да се опит-
ват да постигнат систолично налягане под 140, те сочат 150 
като по-подходяща цел. 

Някои лекари са категорично против тази промяна и смятат, 
че либерализирането на препоръките ще доведе до ненужни 
смъртни случаи. Това, което те не взимат предвид обаче, е 
самият риск от агресивното лечение на кръвното налягане. 

ЛЮБОПИТНО

ОСПОРВАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА 
НА „КОКРЕЙН”
Посоченото в началото на статията изследва-
не, наречено „СПРИНТ” (на английски акронимът 
означава „Изследване на интервенцията при 
систоличното кръвно налягане” – Systolic blood 
PRessureINterventionTrial), противоречи на 
„Кокрейн” анализа. Всъщност учените, провеж-
дали изследването „СПРИНТ”, решили да го пре-
кратят преждевременно. Причината за това 
била, че първоначалните резултати, свързани с 
понижаването на кръвното налягане, били тол-
кова обнадеждаващи, че учените сметнали за 
неетично да забавят публикуването им.

Това изследване, което е финансирано от феде-
ралния бюджет на САЩ, било проектирано, за 
да отговори на въпроса: „Намалява ли по-ниско-
то кръвно налягане риска от сърдечни и 
бъбречни заболявания, удар или причинено от 
възрастта влошаване на паметта и мисловна-
та дейност?”

Учените изследвали 9 300 души над 50-годишна 
възраст в САЩ. На всеки един от тях те зада-
ли на случаен принцип една от двете целеви 
стойности за систолично кръвно налягане. 

На половината от участниците в изследване-
то било поставено като задача да намалят 
систоличното си налягане под 140, докато 
останалите трябвало да го свалят под 120, 
което дълго време е смятано за „нормалната” 
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стойност. Изследването трябвало да продължи и през 
2017 г., но било прекратено, тъй като резултатите 
изглеждали твърде категорични. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО „СПРИНТ”
При пациенти, които били в групата за интензивен 
контрол на кръвното налягане, понижаването на сис-
толичното налягане под 120 намалило сърдечносъдови-
те усложнения с около една трета, а рискът от смърт 
по време на изследването бил редуциран с 25%. 
Резултатите подкрепили агресивния подход при кон-
трола на кръвното налягане, който се поддържа от 
голям брой лекари. Учените заключили, че е по-малко 
вероятно пациентите да получат инфаркт или удар, 
ако агресивното лечение на кръвното налягане е сни-
жило систоличните им стойности до около 120 вмес-
то 140 (New England Journal of Medicine, Nov. 26, 2015).

ОТРИЦАТЕЛНИ СТРАНИ НА АГРЕСИВНОТО 
ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Ако лечението не води до сериозни странични ефекти, 
може да има смисъл да се цели систолично кръвно наля-
гане от 120 или по-малко. Между другото, учените все 
още не знаят дали намаляването на кръвното налягане 
до тези стойности при по-възрастните пациенти 
подпомага или влошава менталната функция. 

Едно изследване от Италия (JAMA Internal Medicine, 
online, March 2, 2015) посочва, че може да е разумно 
решение към лечението на кръвното налягане да се 
подхожда с умереност. В него учените наблюдавали 172 
възрастни италианци, посещаващи медицински заведе-
ния, специализирани в проблемите с паметта. Две 
трети от тях имали деменция, а една трета – леки 
когнитивни нарушения. Около 70% взимали лекарства, 
за да поддържат кръвното си налягане по-ниско. 

24-часовото наблюдение на кръвното им разкрило, че 
тези с най-ниското систолично налягане (128 mm Hg 
или по-ниско) са се справили по-зле на теста за когни-
тивна функция, отколкото останалите, чието систо-
лично налягане е било по-високо. 

Учените заключават: „Настоящото изследване носи 
нова информация за по-възрастни пациенти с леки ког-
нитивни нарушения и деменция, сочейки, че строгият 
контрол върху систоличното кръвно налягане може да 
засегне отрицателно когнитивната фунцкия, като 
стойности от 130 до 145 mm Hg са най-подходящата 
терапевтична цел.”

Друго изследване е установило, че по-възрастни хора, 
приемащи лекарства за кръвно налягане, са по-подат-
ливи на ортостатичен колапс, съпроводен с падане 
(JAMA Internal Medicine, April, 2014). Особено уязвими са 
хората, при които вече проблемът е налице. Подобни 

падания могат да доведат до фрактури на бедрената 
кост или наранявания на главата, а учените са заключи-
ли, че тези инциденти може да са точно толкова смър-
тоносни, колкото и инфарктите и инсултите.

НЕЛЕКАРСТВЕНИ ПОДХОДИ ЗА 
КОНТРОЛИРАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Преди да бъдат предписвани на милиони възрастни 
хора по два, три или повече медикамента, за да се 
намали драстично кръвното им налягане под 120, тряб-
ва сериозно да се обмислят ползите от нелекарстве-
ните подходи.

Отслабването дори с малко килограми, подобряване на 
физическата форма чрез упражнения, намаляването 
стреса и здравословното хранене, включващо плодове 
и зеленчуци – всички тези неща може да са от полза. 

Съществуват солидни научни данни, потвърждаващи 
ползите от диетата „Даш” („Диетични подходи към 
спирането на хипертонията) и Средиземноморската 
диета. Цвеклото повишава нивата на азотен оксид в 
тялото. Това съединение прави кръвоносните съдове 
по-гъвкави и при научни изследвания е доказано, че 
понижава кръвното налягане. 

ПО-МЪДЪР ПОДХОД ПРИ 
ПРИЕМАНЕТО НА МЕДИКАМЕНТИ 
Когато промяната в начина на живот не е достатъч-
на, медикаментите могат да помогнат. Но винаги е 
жизненоважно да се вземат предвид предимствата и 
недостатъците на лекарствата. Всеки, който има 
нежелани реакции като сухота в устата, нарушено 
зрение, кашлица, замаяност, еректилна дисфункция, 
замъгляване на разсъдъка (това са само някои от неже-
ланите реакции на лекарствата за хипертония) тряб-
ва веднага да се консултира с лекар. Би трябвало да е 
възможно да се контролира хипертонията, без дадения 
човек да страда от неприемливи странични ефекти. 

ХОРАТА ТРЯБВА ДА СЛЕДЯТ РЕДОВНО 
КРЪВНОТО СИ НАЛЯГАНЕ
Всеки трябва да си изгради навик да мери кръвното си 
налягане. Дори хората под 50 г. могат да извлекат 
полза от подобрения контрол върху стойностите му. 
Редовното му следене може да помогне, като подобря-
ва мотивацията за постигане на поставените цели по 
отношение на физическата активност и храненето. 

Много е важно да се избягват често срещаните греш-
ки, които хората (включително медицинските лица) 
правят при измерването на кръвното налягане. 
Точните стойности са все по-важни в днешно време, 
когато мнозина медици настояват за постигане на 
по-ниски показатели. 

ФМ 
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Необратими ли са някои странични 
ефекти на статините?

Когато ловастатинът излезе на пазара през 1987 г., 
той бързо промени играта. Това бе така, защото се 
възприе като изключително ефективен по отношение 
намаляването на холестерола, с много по-малко стра-
нични ефекти от съществуващи дотогава лекарства. 

Преди появата на този „пионер“ от групата на стати-
ните, съществуваше известна доза колебание относ-
но съществуващите дотогава лекарства за намалява-
не на холестерола. Гемфиброзилът бе един от най-
добре познатите и успешни медикаменти преди ловас-
татин. Той намаляваше лошия LDL холестерол със 
скромните 11%. 

Въпреки че гемфиброзилът изглежда намаляваше риска 
от инфакрт, той вървеше с цял списък от странични 
ефекти, включващи камъни в жлъчката, лошо храносми-
лане, болки в стомаха, диария, гадене, газове, замая-
ност, замъглено зрение, главоболие, изтръпване или 
гъделичкане в нервните окончания, понижено либидо и 
еректилна дисфункция. 

СТАТИНОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ
На този фон ловастатинът изглеждаше като стра-
хотна алтернатива и бързо стана хитовият медика-
мент на пазара за намаляване на холестерола. Успехът 
му доведе до създаването на други статини като 
Atorvastatin, Fluvastatin, Pitavastatin, Pravastatin, 
Rosuvastatin, Simvastatin и Simvastatin + Ezetimibe.

Първоначално повечето лекари смятаха, че статини-
те имат малко или никакви странични ефекти. Тези 
лекарства биваха предписвани на десетки милиони 

души, дори и самите пациенти да не бяха изложени на 
рискови фактори, причиняващи инфаркт. В някои случаи 
лекарите насърчаваха хората да приемат статини „за 
всеки случай”, дори и нивата им на холестерол да бяха 
относително „нормални”. Презумпцията бе, че тези 
лекарства са толкова безопасни, че няма причина да не 
бъдат приемани дори човек да се намира в добро здра-
вословно състояние. 

ОПЛАКВАНИЯ ОТ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Започнаха обаче да се появяват оплаквания от хора, 
твърдящи, че страдат от болки в мускулите и сла-
бост, проблеми с паметта, еректилна дисфункция, 
периферна невропатия или повишаване на кръвната 
захар. Някои лекари заявяваха, че тези стари хора прос-
то показват признаци на остаряване. Те настояваха, 
че подобни странични ефекти не може да се дължат 
на статините. Беше трудно да бъдат убедени някои 
ентусиасти на тема статини, че тези лекарства 
може да вредят на иначе здрави хора. 

ЛЮБОПИТНО

Всеобщото мнение (почти) е, че 
статините са от голяма полза за 
мъже на средна възраст, 
изложени на риск от инфаркт. 

Но възможно ли е страничните им ефекти 
да превишават ползите от тях?
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А МУСКУЛНИТЕ БОЛКИ?
Повечето лекари днес са съгласни, че статините 
действително могат да причиняват мускулни болки и 
слабост при някои хора. Това е отчасти, защото мно-
зина лекари сами са изпитали тези симптоми, след 
като са приемали статини. Съществуват статии в 
медицинската литература, документиращи нежелани-
те лекарствени реакции, въпреки че първоначалните 
клинични изпитания някакси са пропуснали тези оплак-
вания. Една статия в BMJ (October 22, 2013) описва 
това несъответствие.

„Честотата на мускулни болки при приемащите ста-
тини е с 50% по-голяма, отколкото при останалите. В 
абсолютно отношение това повишение в мускулните 
болки е 100 пъти по-високо, отколкото е докладвано 
при клиничните изпитания...”

Някои здравни специалисти приемат, че при някои паци-
енти може да е налична когнитивна дисфунцкия. Дори 
съществуват данни, сочещи, че статините могат да 
причиняват умора, особено след физически упражнения 
(Archives of Internal Medicine, Aug. 13/27, 2012).

ПОСТОЯННИ ЛИ СА СТРАНИЧНИТЕ 
ЕФЕКТИ НА СТАТИНИТЕ?
Въпросът без отговор обаче, е дали някои странични 
ефекти не остават постоянни, дори след като прием-
ът на статини бъде преустановен? Съществуват 
много малко изследвания, проучващи този въпрос. 
Въпреки това, вече не малко учени посочват, че някои 
хора са особено податливи на страничните ефекти на 
статините. За тях нежеланите реакции може да са с 
опустошителен ефект и да продължат много дълго 
време. ФМ 

ФМ 

Възможно е любителите на кафето 
да живеят по-дълго

ЛЮБОПИТНО

Едно изследване на медицински сес-
три и специалисти в сферата на 
здравните грижи е установило, че 
любителите на кафето (които кон-
сумират от 3 до 5 чаши дневно) са 
имали по-ниска смъртност през 
изследвания 30-годишен период.

Възможно е любителите на кафе-
то да живеят по-дълго. Едно широ-
кообхватно изследване, включващо 
наблюдения над 167 000 медицински 
сестри, както и около 40 000 специ-
алисти от мъжки пол, заети в сфе-
рата на здравните грижи, е откри-
ло, че при хората, консумиращи по 
3-5 чаши кафе дневно, е имало 15% 
по-малка вероятност да починат 
по време на изследвания 30-годи-
шен период, отколкото хората, 
които не пият кафе. 

Резултатите от изследването са 
публикувани в академичния журнал 
„Кръвообращение” (Circulation). То 
продължило 30 години и разкрило, че 
както обикновеното, така и безко-
феиновото кафе, повишават про-
дължителността на живота. 
По-конкретно, според неговите 
заключения, любителите на кафето 
е по-малко вероятно да починат 
от инсулт, инфаркт, неврологични 
заболявания или да извършат само-
убийство. 

ПРЕДИШНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪЩО 
СОЧАТ, ЧЕ КАФЕТО Е 
ЗДРАВОСЛОВНО
Това не е първият път, когато кон-
сумацията на кафе се свързва с 
положителни здравословни резул-
тати. Учените са открили, че при 
любителите на кафето съществу-
ва понижен риск от диабет от 
втори тип и някои типове рак, 
както и от болестта на Паркинсон. 

Възможните обяснения включват 
действието на естествени хими-
кали, които се намират в кафето, 
за намаляване на инсулиновата 
устойчивост и контролиране на 
възпалителните процеси. 
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Унищожителните и 
изненадващи странични ефекти

на ЦИПРОФЛОКСАЦИНА

Антибиотици като ципро-
флоксацина и левофлоксаци-
на могат да причинят нео-
чаквани странични ефекти 
– скъсване на сухожилията, 
увреждане на нервите и 
халюцинации. 

Над 20 млн. души годишно приемат антибиотици, наре-
чени флуороквинолони, за какво ли не – от синузит и 
инфекции на уринарния тракт до бронхит и кожни 
инфекции. Два от най-известните медикамента в тази 
категория са ципрофлоксацинът и левофлоксацинът.
Когато хората получат рецепта за антибиотик, те 
често очакват проблеми със стомашно-чревния тракт 
– гадане, повръщане, стомашни болки и диария. Това, 
което не очакват обаче, са халюцинации, скъсани сухо-
жилия, увреждане на нервите и замъгляване на съзнани-
ето. И със сигурност не очакват тези странични 
ефекти да са постоянни. 

РЕГУЛАТОРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
СТРАШНО БАВЕН
На Администрацията по храните и лекарствата в 
САЩ є отне много дълго време да предупреди лекари-
те и пациентите за изненадващите странични ефек-
ти на ципрофлоксацина и подобните на него антибио-
тици. 

Преди две години агенцията призна, че увреждания на 
нервите – периферна невропатия (болки, парене, гъде-
личкане, безчувственост и слабост) – може да се полу-
чат след приемането на няколко таблетки, и че тези 
странични ефекти може да продължат с месеци или 
години. В някои случаи увреждането може да е за 
постоянно.  

През последните 20 г. огромен брой хора са се оплака-
ли, че медикаменти като ципрофлоксацин, левофлокса-
цин, моксифлоксацин, норфлоксацин и офлоксацин могат 
да доведат до хаос. Някои пациенти наричат това 
състояние „флоксациране”. 

ИЗНЕНАДВАЩИТЕ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 
НА ЦИПРОФЛОКСАЦИНА: 
ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ 
Повечето хора не биха свързали получаването на ужас-
ни кошмари и халюцинации с приемането на антибио-
тик. И въпреки това много хора се оплакват, че квино-
лонните са довели точно до това. 

Пациент 1:

„На сина ми, който е на 12 г., бе предписан ципрофлоксацин 
заради бактериална инфекция. Веднага след като го взе, полу-
чи гадене и повръщане. Оплакваше се от гъделичкащи усеща-
ния в пръстите, а на следващия ден започна да страда от 
безсъние и халюцинации. Лекарят му даде нещо за гаденето 
и продължихме да му даваме антибиотика. Започна да се 
чувства неспокоен и нервен, а халюцинациите продължиха. 
Това лекарство донесе на нас и сина ни толкова много физи-
ческа и психическа болка. Иска ми се да бях знаела за сериоз-
ността на страничните ефекти, преди да му го дам.”

Пациент 2: 

„Предписаха ми левофлоксацин за пневмония. Направи чудеса 
за високата ми температура и инфекцията на белите дробо-
ве, но съм извън себе си заради замаяността, сърцебиенето 
и гаденето. Лекарят ми ме предупреди за проблеми със сухо-
жилията, но не и за кошмарите, замаяността, безсънието и 
халюцинациите. От два дни съм спрял лекарството и въпре-
ки това тези проблеми продължават.”

Пациент 3: 

„Когато взех ципрофлоксацин, бях напълно здрав 29-годишен 
мъж, а той едва не ме уби. На шестия ден, след като почнах 
да го пия заради стомашна инфекция, почувствах болка 
отстрани, която след това прерастна в ускорен сърдечен 
ритъм, халюцинации, кошмари, безсъние, суицидни мисли, 
загуба на паметта, нервни болки, загуба на чувствителност 
в крайниците, тендонит и загуба на вкуса. Отслабнах с 8 кг 
за две седмици, а поначало бях много слаб. Всичко това се 
случи преди 11 месеца и още не съм се възстановил напълно, 
макар че сега се чувствам много по-добре и очаквам пълно 
възстановяване.”

ЛЮБОПИТНО
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КАТАСТРОФИ СЪС СУХОЖИЛИЯТА
Други изненадващи странични ефекти на ципрофлокса-
цина, левофлоксацина и подобните на тях антибиоти-
ци са уврежданията на сухожилията и меките тъкани. 
Още веднъж да споменем, че повечето хора не си пред-
ставят, че лекарството, което пият за синузит или 
инфекция на уринарния тракт, може да причини скъсва-
не на сухожилие и да ги направи инвалиди. 

Пациент 1: 

„Предписаха ми ципрофлоксацина и получих множество скъс-
вания на сухожилията и лигаментите, постоянно „двойно 
зрение” и периферна невропатия. Лекарите потвърдиха, че 
причината е бил ципрофлоксацинът.”

Пациент 2: 

„Взимах ципрофлоксацин в продължение на почти цял месец. 
На третата седмица бях толкова зле, че мислех, че умирам. 
Този антибиотик ме накара да се чувствам ужасно. Имах 
проблеми със сухожилията в ахилесовата си пета, а след 
това с ръцете и пръстите. Не мога да ги свивам и разгъвам. 
Просто застиват.”

Пациент 3: 

„Последното ми увреждание от лекарства дойде от антиби-
отика ципрофлоксацин. Получих схващане и болки в ахилесово-
то сухожилие, което впоследствие доведе до скъсването му. 
Лекарят каза, че не може да е било причинено от медикамен-
та. Втори лекар каза, че сухожилието може да е било „нежно” 
и предписа гипс и противовъзпалителни лекарства.

Прочетох страницата на ципрофлоксацина в „Уикипедия” 
и разбрах, че се ЗНАЕ, че може да причини увреждане на сухо-
жилията като страничен ефект. Което е още по-лошо, 
открих, че НЕ БИВА да се предписва на пациенти на моята 
възраст. Взимах го в продължение на три дни и в резултат 
повече от две години не можех да ходя нормално.”

УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВИТЕ
Често се оказва, че пациентите не са уведомени 
както трябва за необратимите увреждания на нерви-
те. Това състояние понякога се нарича периферна нев-
ропатия и може да бъде унищожително.

Пациент 1: 
„Лекарят ми предписа ципрофлоксацин заради инфекция в съл-
зотворния канал. Взех едно хапче преди лягане и на сутринта 
се чувствах ужасно. Взех още едно в 7 ч. сутринта и към 10 
ч. десният крак ме болеше ужасно. Все едно стъпвах върху 
игли. Освен това получих болки в раменете и вратните муску-
ли. Към 13:30 се обадих на лекаря, който каза да отида в клини-
ката. Там той ми каза да спра да пия хапчетата. При положе-
ние, че бях толкова зле само след 2 хапчета, представям си 
какво можеше да ми се случи, ако ги бях пила цели 7 дни.”

Пациент 2: 

„Предписвали са ми ципрофлоксацин около пет пъти през 
последното десетилетие. Първият път ми беше предписан 
заради обикновена инфекция, когато бях на около 30 г. Бях 
атлетичен и превъзхождах 90% от връстниците си по отно-
шение на физическа сила и бързина. 

След като взимах този антибиотик, всичките ми стави 
и мускули се увредиха – ходила, пети, глезени, колене, бедра, 
шия, рамене, лакти, длани и пръсти. Страдам от замъгляване 
на мозъка, забравяне, сухота на очите, сухота в устата, суха 
кожа, увреждания на нервите, периферна невропатия със 
загуба на чувствителност и неволни тикове на мускулите. 
Губя равновесие и падам. Страдам и от емоционални сривове 
и еуфория и не мога да запомням правилно думите по време 
на разговор. 

Толкова съм зле, че когато влизам в колата, трябва да 
повдигам левия си крак с ръце, за да го вкарам. Безсънието е 
друг голям проблем. Вече се чувствам и изглеждам все едно 
съм на 90 години.”

НЕРЕДНОСТИ СЪС СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
Нередностите със сърдечния ритъм са рядко, но 
потенциално животозастрашаващо усложнение на флу-
ороквинолоните. И те са изненадващ страничен ефект 
на ципрофлоксацина и компания. 

Една от най-сериозните аритмии е „удължаване на QT 
интервала”. Ако това се случи, може да доведе до смър-
тоносни последици като сърдечен удар. Симптомите 
може да включват замаяност или припадане. Лекарят 
винаги трябва да предупреждава пациента за такива 
странични ефекти и въпреки това много от оплаква-
нията споменават подобни нежелани реакции, но пове-
чето хора не са били подготвени за тях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО
Ясно е, че много хора приемат флуороквинолони, без да 
получат сериозни или животозастрашаващи странич-
ни ефекти. За тях тези лекарства са ценни. За други 
обаче този клас антибиотици са отрова. За съжале-
ние, все още не се знае какво предразполага някои хора 
към изненадващите странични ефекти на ципрофлок-
сацина и братовчедите му. Тези нежелани реакции 
могат да променят живота на много хора завинаги. 

Най-добрият съвет, който може да се даде, е да се 
внимава страшно много. Ако лекарят предпише меди-
камент от типа на квинолоните, независимо дали е 
обърнал внимание на пациента за страничните ефек-
ти, фармацевтът задължително трябва да го направи. 
Никой не бива да преживява същото като хората, спо-
делили историите си по-горе. 

ФМ 
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ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ 

Нарастват тревогите в световен мащаб от тенден-
цията за разширяване на заболеваемостта от диа-
бет. Съобщените от Световната Здравна 
Организация (СЗО) данни показват, че в глобален план 
за 2014 г. разпространението на диабета обхваща 
около 9% от населението над 18-годишна възраст. 
Същевременно през 2012 г. повече от 1.5 милиона 
смъртни случая в света са пряко причинени от диабе-
та. Приблизително 80% от заболеваемостта се уста-
новява в слабо- или средноразвитите икономически 
страни, но се очаква през 2030 г. диабетът да бъде 
7-та по значимост причина за смъртност.[1] Диабетът 
повишава в много голяма степен както заболевае-
мостта, така и смъртността от редица провокира-
ни от диабета заболявания. Около 50% от страдащи-
те от диабет умират от сърдечносъдови заболява-
ния. Влошеният съдов статус, заедно с невропатията 
предизвикани от диабета водят до появата на улцера-

ции най-вече в областта на ходилата или т.нар. "диа-
бетно стъпало", което е причина за различни по 
обхват ампутации. Индуцираната от диабета рети-
нопатия е причина за развитието на слепота. 
Диабетът е една от водещите причини и за появата 
на бъбречна недостатъчност. Въпреки съвременните 
терапевтични постижения диабетът остава едно 
сериозно заболяване с висок риск от вторично индуци-
рана заболеваемост, инвалидизация и преждевременна 
смъртност.[1]

Под общото наименование Диабет фактически се 
включват две негови различни форми:
- Диабет Тип 1 или още известен като Инсулин-

зависим диабет се характеризира с невъзмож-
ността на панкреаса да осигурява инсулин на орга-
низма и той трябва респективно да бъде регуляр-
но доставян чрез инжектирането му. Въпреки че 

"ЗА" и "ПРОТИВ" наднорменото тегло, 
затлъстяването и диабет тип 2 

ЧАСТ II. ДИАБЕТ ТИП 2

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.
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точните причини за появата на Диабет тип 1 да 
не са напълно установени, се счита, че става дума 
за автоимунно заболяване.

- Диабет Тип 2 (ДТ 2) или наричан още Неинсулин-
зависим диабет се характеризира с невъзмож-
ността тъканите на организма да използват 
ефективно отделения от панкреаса инсулин, което 
води до поява на нарушаване на глюкозния метабо-
лизъм и до хипергликемия. Симптомният комплекс 
на ДТ 2 не е отчетливо изразен, за разлика от този 
на ДТ 1, което е причина за откриването му в по-
напредналите стадии и често при поява на предиз-
виканите от него увреждания. Въпреки че ДТ 2 се 
развива при хората в по-напреднала възраст, напос-
ледък се съобщават случаи и при деца, юноши и 
младежи. Освен развитието на ДТ 2 съществуват 
и две други състояния, свързани с нарушената глю-
козна хомеостаза, а именно Нарушената гликемия 
на гладно, наблюдавана основно при мъжете, както 
и Нарушеният глюкозен толеранс след нахранване, 
срещащ се най-често при жените. При тези две 
състояния не са налице обективни данни, за да се 
класифицират като Диабет тип 2 и те се опреде-
лят като Предиабет, за който съществува риск 
да прогресира до ДТ 2 при около 25% от случаите, 
докато в резултат от предприемането на адек-
ватни превантивни мерки, 25% до 40% от страда-
щите, могат да се върнат към нормално състоя-
ние.[1]

Както Диабет тип 2, който обхваща около 90% от 
всички случаи на диабет, така и предиабетните със-
тояния са предотвратими чрез здравословно хранене 
и адекватна и системна физическа активност, осигу-
ряващи също и поддържането на нормално телесно 
тегло. Хранителната превенция е насочена приори-
тетно към консумацията на пълнозърнести храни и 
други такива богати на фибри, като напр. бобовите, 
на плодове и зеленчуци, на млечни и други ферментира-
ли храни, на умерен прием на червено вино, както и на 
ограничена консумация на захари и храни с добавени 
захари, на наситени животински мазнини, на прерабо-
тени червени меса и др.[1, 2] ДТ 2 се е срещал рядко 
сред народите практикуващи Средиземноморския 
модел на хранене и сходните с него, какъвто е бил 
преди около 80-100 г. и нашият традиционен начин на 
хранене. Целият комплекс от хранителни компоненти, 
както и съчетаването им при формирането на днев-
ното, седмичното и месечното меню, заедно с физи-
чески активния живот, оказват своето превантивно 
въздействие както върху риска от ДТ 2, така и при 
поддържането на оптимален Индекс на телесна маса 
с нисък риск от наднормено тегло. Освен типичната 
консумация на плодове, зеленчуци, различни пълнозър-
нести храни, бобови храни, риба, зехтин и ядки, за 
Средиземноморската диета, за разлика от настоящ-
ия масово наложен Западен начин на хранене, са харак-
терни много ниския прием на рафинирани въглехид-

ратни храни и захари, както и на животински мазнини 
и червени и преработени меса, а същевременно в 
менюто регулярно присъстват в умерени количества 
червено вино и млечни ферментирали храни. Целият 
комплекс от нутриенти осигурявани чрез традицион-
ната Средиземноморска диета въздейства положи-
телно върху намаляването на риска от ДТ 2 и предиа-
бетните състояния.[3] Този ефект се потвърждава 
от данните на проведения от Koloverou et al. [4] мета-
анализ на резултатите от 10 проспективни проучва-
ния с участието на 136 846 души, а именно, че при 
стриктно практикуване на Средиземноморската 
диета рискът от ДТ 2 намалява с 23%. При друг систе-
матичен обзор и мета-анализ на 5 рандомизирани и 
контролирани проучвания и на 8 публикувани мета-ана-
лиза Esposito et al. [5] съобщават, че практикуването 
на Средиземноморската диета води до намаляване на 
риска от ДТ 2 и сърдечносъдовите усложнения с 19 - 
23% и е подходящ хранителен подход и за третиране 
на ДТ 2.

Диабет тип 2 е комплексно хронично ендокринно и 
метаболитно заболяване свързано с въздействието 
на генетични и редица други фактори, като не рядко 
от ДТ 2 страдат хората с наднормено тегло и зат-
лъстяване, които водят застоял начин на живот и се 
хранят нездравословно. В основата на появата и раз-
витието на ДТ 2 стоят както понижената клетъчна 
чувствителност към инсулина, което ги прави инсу-
лин-резистентни, така и постепенния упадък на спо-
собността на бета-клетките на панкреаса да проду-
цират инсулин. Провокираната инсулинова резистент-
ност на мускулните, чернодробните и мастните 
клетки води до завишена активност, свързана с по-
голямо отделяне на инсулин с цел компенсиране на 
нуждите на клетките за усвояването на повишените 
плазмени нива на глюкозата. С нарастването на инсу-
линовата клетъчна резистентност и под въздействи-
ето на различни фактори протичат процеси, водещи 
до дефектиране на панкреатичните бета-клетки, 
поява на инсулинова недостатъчност и прогресиране 
на ДТ 2 от инсулин-независимо заболяване в инсулин-
зависимо такова с цел компенсиране на завишените 
инсулинови потребности за преодоляване на хипергли-
кемията.

Най-общо комплексът от фактори, отключващи забо-
ляването от ДТ 2 включва неправилното хранене, 
водещо до изразено метаболитно натоварване и зат-
лъстяване, провокиращо системно възпаление в орга-
низма, свързано с появата на инсулиновата резис-
тентност. Обикновено взаимодействието на тези 
фактори с генетичната предразположеност предиз-
викват проявите на дефектни отговори в панкреа-
тичните бета-клетки, включващи възпалителен 
стрес, метаболитен и оксидативен стрес, амилоиден 
и нарушаващ клетъчната цялост стрес. В резултат 
от протичането на тези стресорни процеси се появя-
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ват както функционална недостатъчност, така и 
постепенно негативно повлияване на клетъчната 
структура на панкреатичните бета-клетки и разви-
тието на крайния стадий на ДТ 2.[6, 6a]

През последните няколко години активните проучва-
ния на стресорните процеси ориентираха внимание-
то към активната роля на амилоидния стрес, свързан 
с фибрилизацията на амилина, като водещ фактор за 
упадъка на инсулин-секреторните функции и загиване-
то на панкреатичните бета-клетки. Амилинът е хор-
мон отделян заедно с инсулина от бета-клетките, но 
в значително по-малки количества от инсулина. Приема 
се, че той играе активна роля в глюкозната хомеоста-
за, като влияе инхибиращо на секрецията на инсулин и 
глюкагон и участва в контрола на приема на храната 
и изпразването на стомаха и др. В нормалното си 
състояние амилинът представлява разтворима, 
непрегъната мономерна протеинова структура, като 
при определени, но ненапълно установени условия, се 
отключват процеси на агрегация и формиране на 
фибрилни структури, които водят до амилоидни извън-
клетъчни отлагания. Именно процесите на фибрилно-
то формиране с последващите амилоидни депозити 
оказват изразени токсични ефекти върху бета-клет-
ките и техните функционални способности да секре-
тират инсулин, както и с последващото им загиване. 
Интересни са съобщените неочаквани данни, че освен 
стимулиращият секреторен ефект на глюкозата, 
завишените концентрации на определени мастни 
киселини, присъстващи в мазнините на храните - оле-
инова и палмитинова мастни киселени, също предиз-
викват повишено продуциране на амилин, но не и на 
инсулин, което е също рисков фактор за увреждане на 
бета-клетките.[7]

Поради факта, че амилинът се секретира заедно с 
инсулина в определено съотношение между тях, то 
при състоянието на инсулинова резистентност, кога-
то се продуцира повече инсулин за нейното преодоля-
ване, респективно нараства и отделеното количе-
ство амилин. При по-продължителното протичане на 
този процес, нараства и рискът от появата на амило-
идни отлагания, увреждащи както функционирането, 
така и структурата и цялостта на панкреатичните 
бета-клетки, което води до изчерпване на техния ком-
пенсаторен капацитет по отношение на инсулина и в 
резултат от това до ДТ 2. Това илюстрира приори-
тетната роля и значимостта на инсулиновата резис-
тентност в етиопатогенезата на ДТ 2, както и 
необходимостта от идентифициране и преодоляване 
на факторите, способстващи за нейната поява и раз-
витие и свързани с превенцията и третирането на 
предиабетните състояния и ДТ 2.

Наднорменото тегло и затлъстяването са едни от 
широко разпространените фактори, водещи до пови-
шен риск от отключване на развитието на инсулино-

вата резистентност и впоследствие на ДТ 2. При 
пълните хора мастната тъкан и особено тази локали-
зирана в коремната област и талията отделят зави-
шени количества неестерифицирани мастни киселини, 
хормони, про-възпалителни цитокини и др., които спо-
собстват за появата и развитието на клетъчната 
инсулинова резистентност.[8] Резултатите от реди-
ца проучвания показват, че в развитието на инсулино-
вата резистентност са ангажирани редица фактори 
и процеси, но въпреки това системното възпаление 
има решаваща роля, което се потвърждава от зави-
шените нива на про-възпалителните цитокини при 
случаите на инсулинова резистентност и ДТ 2. Друг 
значим фактор водещ до инсулинова резистентност 
са излишъкът и метаболизмът на мастните киселини, 
свързани с хранителния им прием. Установява се, че 
при завишен прием на храни с висока енергийна плът-
ност се засилва инсулиновата резистентност и обра-
тно, при диета с енергийна рестрикция тя се понижа-
ва, което показва важната роля на хранителния модел 
за развитието на ДТ 2 - при хората практикуващи 
"Западния начин на хранене", богат на храни от рафи-
нирани брашна, захари, животински мазнини, червени и 
преработени меса и др. заболеваемостта от ДТ 2 е 
висока и продължава да расте, докато при тези при-
държащи се към Средиземноморския и сродните с 
него начини на хранене този здравен проблем не е 
така изявен и рискът от ДТ 2 е по-нисък.[9]

Доскоро мазнините в човешкия организъм се възприе-
маха само като енергийно депо, но редица проучвания 
през последните години установиха, че мастната 
тъкан играе активна роля на ендокринен орган участ-
ващ във физиологичните функции на организма. 
Мастната тъкан секретира т.нар. "адипокини" - 
лептин, адипонектин, резистин и висфатин, a също и 
цитокини и хемокини. Основно адипокините провоки-
рат развитието на хронично вътрешно възпаление, 
което играе централна роля в появата на инсулинова-
та резистентност и по-късно на ДТ 2. Според редица 
изследователи, именно отделяните от мастната 
тъкан адипокини са връзката между наднорменото 
тегло, затлъстяването и инсулиновата резистент-
ност и ДТ 2.[10] Завишеният прием на мазнини, освен 
че води до затлъстяване, може да индуцира, в зависи-
мост от състава на мастните киселини в мазнините, 
системно възпаление и респективно да провокира 
инсулинова резистентност. Основно арахидоновата 
мастна киселина и нейният метаболитен прекурсор - 
линоловата (омега-6 ПНМК) киселина, както и палми-
тиновата мастна киселина действат провъзпалител-
но. Арахидоновата киселина се внася в организма чрез 
месото и животински храни от животни, хранени пре-
димно със зърно или се синтезира ендогенно от лино-
ловата киселина. Палмитиновата киселина е наситена 
мастна киселина, присъстваща в мазнините от живо-
тински произход, а също и в палмовото масло. Лино-
ловата мастна киселина е широко разпространена, но 
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присъства основно в растителните хранителни 
източници - зърнени зародиши, слънчогледово, царе-
вично и др. олиa, ядки, както и в животинските храни. 
Същевременно приемът на храни, доставящи омега-3 
ПНМК - линоленова киселина, съдържаща се в орехите, 
лененото семе и рапицата и маслата от тях, както и 
в животински храни от животни на зелена паша, 
както и дълговерижните омега-3 ПНМК - ЕРА и DHA, 
най-вече от морски рибни храни, упражняват противо-
възпалителен ефект. Чрез балансирания прием на маз-
нини, съдържащи омега-6 ПНМК и омега-3 ПНМК и 
ограничения прием на животински мазнини и други, 
богати на наситени мастни киселини, може да се 
ограничава системното възпаление и свързаната с 
него инсулинова резистентност, водеща до ДТ 2.[11]

Въпреки установените различни фактори и механиз-
ми, въздействащи върху появата и развитието на 
системното възпаление, инсулиновата резистент-
ност и ДТ 2, като геном, влошени хранителни навици, 
понижена физическа активност и др., не всичко може 
да бъде обяснено с тях. Преди няколко години се уста-
нови, че в червата на хората, и най-вече в дебелото 
черво, живеят около 100 ТРИЛИОНА бактерии, които 
надвишават повече от 10 пъти клетките на човеш-
кия организъм и че този комплексен бактериален кон-
гломерат представлява нов ключов орган и е нов и 
специфичен фактор, влияещ активно върху редица 
функции на организма. Живеейки в нас още от ражда-
нето и развивайки се в зависимост от начина ни на 
хранене, тези бактерии упражняват важни положи-
телни или отрицателни ефекти върху процесите на 
метаболизма, включително и върху тези, свързани с 
контрола на натрупването на мастните тъкани и 
техните секреторни функции, а също и върху отключ-
ването на системното възпаление и инсулиновата 
резистентност водеща до ДТ2. При хората страдащи 
от затлъстяване или от ДТ 2 се установяват значи-
телни промени както в състава на чревната им мик-
робна флора, така и във видовете отделяни от нея 
сигнални за организма молекули, които посредством 
различни механизми повлияват енергийния метаболи-
зъм и свързаните с него метаболитни смущения и 
заболявания.[12, 12a]

Оценявайки ново установената роля на чревната 
микрофлора за появата и развитието на инсулиновата 
резистентност и ДТ 2, интересът на изследователи-
те се насочва към въздействието на антибиотиците 
върху промените в чревната бактериална популация и 
нейните функции, свързани с риска от ДТ 2. Сери-
озността на този проблем се базира както на честа-
та употреба на антибиотиците за лечение на различ-
ни инфекции, така и на все още широкото им прилага-
не в храненето на животните. Резултатите от реди-
ца проучвания показват, че употребата на антибиоти-
ците е в състояние сравнително бързо да повлияе 
негативно чревната микрофлора, като след това тя 

трудно се нормализира, а не рядко промените имат 
траен характер. Особено значими са промените в бак-
териалния състав след третиране с антибиотици на 
бебетата и малките деца, когато се формира техния 
чревен бактериален консорциум, оказващ влияние върху 
редица функции на организма през по-нататъшния им 
живот. Съобщените данни от проучването за връзка-
та между употребата на антибиотиците и риска от 
ДТ 2 при населението на Дания за периода 2000 г. до 
2012 г., подкрепят възможната връзка за повишаване 
на риска от ДТ 2. Изследователите установяват 
също, че при болните от ДТ 2 натоварването с анти-
биотици в годините преди появата и диагностицира-
нето на заболяването е било значително по-високо от 
хората без ДТ 2.[13] Съобщените от Boursi et al. [14] 
данни от проучването във Великобритания на 208 002 
случая на ДТ 2 и 815 576 контроли показват, че приема-
нето на 1 среден терапевтичен антибиотичен курс 
не води до отчетлив риск от ДТ2, но третирането с 
2 до 5 лечебни курса най-вече с антибиотици от група-
та на пеницилините, цефалоспорините, макролидите и 
хинолоните предизвикват значително повишаване на 
риска от поява и развитие на ДТ 2, особено след 5 
курса третиране с хинолони.

Изненадващо през последните няколко години се уста-
нови още един рисков фактор свързан с развитието 
на ДТ 2, а именно, замърсяването на въздуха. 
Публикуваните резултати от систематичния обзор и 
мета-анализа на десет проучвания показват наличие 
на отчетлива положителна връзка между повишения 
риск от поява и развитие на ДТ 2 и замърсеността на 
въздуха с NO2 и фини прахови частици РМ 2.5.[15] 
Аналогични резултати съобщават и Eze et al. [16] в 
обзорния преглед и мета-анализа на 8 проучвания за 
риска от ДТ 2 свързан със замърсеността на въздуха, 
проведени в Европа и Северна Америка, а именно, че е 
налице изразен риск от ДТ 2, произтичащ от замърсе-
ността на въздуха с NO2 и РМ 2.5. Изследователите 
установяват, че за всяко повишаване на замърсеност-
та на въздуха с по 10 микрограма/м3, рискът от ДТ 2 
нараства респективно с 8% и 10%, като зависимост-
та е по-силно изразена при жените.

След установяването на връзката между чревната 
микрофлора, нейния функционален капацитет и поява-
та и развитието на затлъстяването и свързаните с 
него системно възпаление, инсулинова резистент-
ност и ДТ 2, интересът на изследователите се насоч-
ва към проучване на механизмите, чрез които се ини-
циират и протичат тези процеси. Това позволява 
откриването на ролята на определени бактериални 
липополизахариди, които се явяват отключващ фак-
тор на каскадата от процеси водещи до инсулинова 
резистентност с последващо развитие на ДТ 2. 
Липополизахаридите представляват фрагментни 
структури от клетъчните стени на Грам-негативните 
бактерии обитаващи червата и са едни от най-силни-
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те индуктори на възпалителния процес. Установява 
се, че богатата на мазнини храна води до повишаване 
на броя на тези бактерии и респективно на концен-
трацията на техните липополизахариди в чревния 
лумен. Същевременно богатата на мазнини диета 
негативно повлиява цялостта на чревната лигавица, 
повишавайки нейната пропускливост и способства за 
проникването в кръвта на липополизахаридите, които 
по този начин достигат до тъканите, и основно до 
мастната тъкан, и отключват процеса на възпалени-
ето, а като резултат от него - инсулиновата резис-
тентност и ДТ 2. Целият този, предизвикан от мазни-
ните в храната, процес и свързан със засиленото 
образуване и с повишената плазмена концентрация на 
липополизахаридите се дефинира като "метаболитна 
ендотоксемия", която се засилва или намалява в зави-
симост от съдържанието на мазнини в диетата и 
респективно води до повишаване или ограничаване на 
инсулиновата резистентност и риска от развитие на 
ДТ 2. Така контролирането на условията за огранича-
ване развитието на Грам-негативните бактерии в 
състава на чревната микрофлора и образуването от 
тях на липополизахариди чрез регулиране на приема на 
мазнини с храната, може да бъде успешна хранителна 
стратегия за превенцията и третирането на ДТ 2.
[17, 18, 19]

Провокираната дисбиоза от богатите на мазнини 
храни насочва интереса на изследователите към про-
учване на въздействието на отделните видове маст-
ни киселини върху интензивността на метаболитната 
ендотоксемия. Установява се, че по-дълговерижните 
наситени мастни киселини, присъстващи основно в 
животинските мазнини, са тези, които причиняват 
дисбиозата с Грам-негативните бактерии и свързана-
та с тях метаболитна ендотоксемия, докато късове-
рижните наситени мастни киселини и балансираният 
прием на омега-6/омега-3 полиненаситени мастни 
киселини, както и мононенаситените мастни киселини 
имат протективен или неутрален ефект върху про-
пускливостта на чревната лигавица. Същевременно 
мононенаситените мастни киселини, като напр. тези 
в зехтина, упражняват положително въздействие 
върху възпалителните процеси и способстват за нама-
ляването на инсулиновата резистентност, като оказ-
ват протективен ефект по отношение на ДТ 2.[20]

Тревожното нарастване на честотата на случаите 
на наднормено тегло и затлъстяване в детската въз-
раст се оценява като отключващ фактор за редица 
други метаболитни заболявания и свързаните с тях 
сърдечносъдови проблеми. Съобщените резултати от 
проведеното проучване от Varma et al. [21] за въз-
действието на метаболитната ендотоксемия при 
деца с различна степен на затлъстяване показват, че 
плазмените нива на липополизахаридните ендотокси-
ни са в голяма степен положително свързани с биомар-
керите на системното възпаление, на съдовите 

увреждания и атеросклеротичните процеси при деца-
та и на 11-годишна възраст. Същевременно се пови-
шава метаболитният риск, допринасящ за появата на 
ДТ 2 и сърдечносъдови заболявания, като той е по-
изразен при момчетата, а по-слабо при момичетата.

Резултатите от проведените редица проучвания 
върху хора за установяване на въздействието на вида, 
качеството и количеството на внасяните с хранене-
то мазнини върху появата на инсулиновата резис-
тентност и ДТ 2, потвърждават негативните ефек-
ти от консумацията на животински мазнини, богати 
на наситени мастни киселини, както и протективна-
та или неутралната роля на полиненаситените и 
мононенаситените мастни киселини, присъсващи 
основно в растителните олиа. Съобщените данни от 
Vessby et al. [22] от проведената рандомизирана сту-
дия с участието на 162 здрави мъже и жени, които 
разделени на 2 групи са консумирали в продължение на 
3 месеца диета богата на наситени мастни киселини 
или такава, богата на мононенаситени мастни кисели-
ни показват, че инсулиновата клетъчна чувствител-
ност значително се е влошила при първата група, а 
при втората е отчетено подобряване. Препоръката 
на изследователите е както за превенцията на инсули-
новата резистентност и ДТ 2, така и при третира-
нето на ДТ 2 да се ограничава приемът на наситени 
мастни киселини с храната, като се повишава прие-
мът на мононенаситените мастни киселини, но при 
съблюдаване общият прием на мазнини да не превиша-
ва 37% от енергийния дневен прием. В обзора на ран-
домизирани и контролирани проучвания, Riserus et al. 
[23] съобщават, че в резултат от заместването в 
диетата на наситените мазнини и трансмазнините с 
растителни масла, съдържащи мононенаситени маст-
ни киселини (зехтин) и полиненаситени мастни кисели-
ни, се постига отчетливо понижаване на инсулинова-
та резистентност и намаляване на риска от ДТ 2. 
Хранителната стратегия да се заместват животин-
ските мазнини с растителни масла се препоръчва 
като положителен подход за превенцията и третира-
нето на ДТ 2. Резултатите от рандомизираното про-
учване на Tay et al. [24], включващо 115 мъже и жени със 
затлъстяване и страдащи от ДТ 2 и разпределени на 
2 групи показват, че след консумацията от едната 
група на диета с много ниско съдържание на въглехи-
драти, ниско съдържание на наситени мазнини и рес-
пективно високо на ненаситени мастни киселини и 
относително високо съдържание на протеини в про-
дължение на 24 седмици, е налице значително подобря-
ване на няколко маркера на клиничния гликемичен кон-
трол и на сърдечносъдовия риск, в сравнение с тези на 
другата контролна група.

Освен диетите с ниско съдържание на наситени 
мастни киселини и на въглехидрати, интересът на 
изследователите се ориентира и към диетите харак-
теризиращи се с калорийна рестрикция. Този подход 
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дава обнадеждаващи положителни резултати, което 
личи от съобщените данни от проведеното от Steven 
et al. [25] проучване за третирането на болни от ДТ 2 
с наднормено тегло единствено с много ниска на кало-
рии диета (624 ксаl/ден), която се осигурява от ниско 
съдържание на мазнини - 19.5%, повишено такова на 
белтъчини - 34% и умерено на въглехидрати - 43%. 
Консумацията на тази диета в продължение на 8 сед-
мици довежда до редуцирането на теглото и до въз-
становяването на нормалния глюкозен контрол при 
40% от участниците, като периодът на ремисията е 
6 месеца. Тези резултати дават основание на изследо-
вателите да твърдят, че при определени калорийно 
рестриктивни хранителни режими ДТ 2 може да бъде 
потенциално обратимо състояние.

МЕЗЕТО И ДИАБЕТ ТИП 2
Оценявайки активната роля на животинските мазни-
ни, богати на наситени мастни киселини, в етиопато-
генезата на метаболитните разстройства и в част-
ност на ДТ 2, изследователският интерес се насочва 
освен към тях и към ролята и на едни от основните 
им доставчици в организма - червените и преработе-
ните меса, поради масовото им присъствие в еже-
дневното хранене на голяма част от хората по 
света. Данните от редица проучвания с достоверен 
дизайн показват, че честата консумация на червени и 
преработени меса представлява независим от мазни-
ните, самостоятелен рисков фактор за появата и 
развитието на ДТ 2. От проведения обзорен преглед 
и мета-анализ на 12 групови проучвания, Aune et al. [26] 
съобщават за установена положителна зависимост 
между завишената консумация на червено месо, която 
е още по-силно изразена при преработените меса и 
риска от ДТ 2. Аналогична положителна зависимост 
между завишената консумация на червено или прерабо-
тено месо и повишения риск от ДТ 2 е установена и 
при провеждането на проспективно проучване, включ-
ващо 11.7-годишно наблюдение на 340 234 души от 8 
европейски страни и анализа на регистрираните 12 
403 случая на ДТ 2 през наблюдавания период.[27] 
Съобщените от Pan et al. [28] резултати от анализа 
на данните от 3 проучвания от САЩ, включващи 37 
083 мъже, наблюдавани 10 год, 79 570 жени, наблюдава-
ни 28 год. и 87 504 жени, наблюдавани 16 год., и анализи-
рането на общо 13 759 случая на ДТ 2 показват, че 
консумацията на червени меса, и най-вече на прерабо-
тени меса, води до отчетливо повишаване на риска 
от ДТ 2. Steinbrechter et al. [29] установяват от про-
спективно проучване в САЩ с участието 29 759 души 
с кавказки произход, 35 244 души с азиатски произход и 
10 509 местно хавайско население, че без разлика от 
етническата принадлежност е налице изразена поло-
жителна зависимост между консумацията на червени 
и още повече между преработени месни продукти и 
риска от ДТ 2. При анализа на данните за потенциал-
ните етиологични фактори, свързани със зависимост-

та между консумацията на червени и преработени 
меса и риска от ДТ 2, Kim et al. [30] установяват, че 
тези фактори включват въздействието на разклоне-
ните аминокиселини, на нитратите и нитритите, на 
хем желязото, на триметиламил N оксида, на Na от 
солта, на съединенията - ендокринни разрушители и 
др., които присъстват значително повече в прерабо-
тените меса и респективно допринасят за по-висок 
риск от ДТ2. При проведения системен преглед и 
мета-анализ на 13 рандомизирани и контролирани сту-
дии Viguiliouk et al. [3] установяват, че при заместване-
то на около 35% от дневния прием на животинските 
протеини в храненето с протеини от растителен 
произход се постига умерено изразен гликемичен кон-
трол при пациентите с ДТ 2, като се отчитат и 
потенциалните ползи от този подход и за превенция-
та на ДТ 2.

ЧЕРВЕНОТО ВИНО И ДИАБЕТ ТИП 2
Хилядолетната традиция за умерена консумация на 
червено вино (100 - 150 мл) по време на хранене или 
т.нар. "Средиземноморски начин на пиене на вино" се 
приема като ползотворен фактор за превенцията на 
редица заболявания - напр. сърдечносъдовите заболя-
вания, диабет тип 2, неврологични и др. заболявания, а 
също и за стимул на дълголетието, което се потвърж-
дава от редица феномени - "Френският парадокс" и др. 
[32] Данните от обзорния анализ на Robertson [33] за 
връзката и ползите от консумирането на червено 
вино при ДТ 2 показват както липса на негативно въз-
действие върху риска от ДТ 2, така и упражняване на 
протективни ефекти по отношение на развитието 
на ДТ 2, за които се приема, че се дължат в по-голяма 
степен на полифенолните съединения и фенолните 
киселини и в по-малка на алкохола в червеното вино. 
Отчитат се и ползите от различните синергични 
взаимодействия - напр., това между два от основни-
те биоактивни компонента, а именно на ресвератрол 
и кверцетин. Оценявайки ролята на чревната микроф-
лора за поддържането на здравния статус на органи-
зма в добра кондиция, Queiro-Ortuno et al. [34] провеж-
дат рандомизирано и контролирано проучване за 
уста новяване въздействието на полифенолите, съдър-
жащи се в червеното вино върху състава на чревната 
микрофлора и функциите є, свързани с определени био-
маркери. Както приемът на нормално червено вино, 
така и на деалкохолизирано червено вино в продълже-
ние на 4 седмици показват, че полифенолните съедине-
ния във виното стимулират растежа и присъствието 
на редица ползотворни бактерии на чревната микроф-
лора, което води до благоприятно повлияване на реди-
ца биомаркери, включително и на системното възпа-
ление, стоящо в основата на инсулиновата резис-
тентност и на появата на ДТ 2. Резултатите от 
рандомизираното кросовър проучване на Clemente-
Postigo et al. [35] показват, че регулярната умерена 
употреба на червено вино с храната води до позитив-
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на промяна в състава на чревната микрофлора, до 
намаляване на концентрацията на липополизахариди и 
респективно до ограничаване на метаболитната 
ендотоксемия, отключваща системното възпаление 
водещо до инсулинова резистентност и ДТ 2.

Положителните ефекти от умерената консумация на 
червено вино по време на хранене върху риска от ДТ 2 
и свързаните усложнения се приема, че се дължат на 
цялостното въздействие на двата компонента на 
виното - на алкохолното съдържание и на комплекса 
от полифенолни съединения, като доминиращата 
ефективност се дължи на последните.[33, 34] Тази 
приоритетна положителна роля на полифенолния със-
тав на червеното вино върху глюкозния метаболизъм 
се потвърждава и от резултатите от рандомизира-
ното кросовър проучване на Chiva-Blanch et al. [36], 
където приемът в продължение на 4 седмици на чер-
вено вино и деалкохолизирано такова е допринесъл за 
подобряване на инсулиновата резистентност и рес-
пективно на риска от ДТ 2, за разлика от приемът на 
чистата контролна алкохолна напитка - джин. Така 
получените от различните студии данни очертават 
ефективните ползи от консумацията на ДЕАЛКО-
ХОЛИЗИРАНОТО ЧЕРВЕНО ВИНО от хората във всички 
възрасти с цел подкрепа на превенцията риска от ДТ 
2 и предиабетните състояния, които тревожно се 
подмладяват. През последните години основният 
интерес на изследователите се ориентира към 
активното проучване на ресвератрола - полифенолно 
съединение от групата на стилбените, което се син-
тезира в резултат от различни стресови стимули и 
се среща както в ципите на червените видове грозде 
и червеното вино, така и в ципите на червената и 
синята боровинки, на фъстъците и др. За ресвератро-
ла се установява, че упражнява чрез различни механи-
зми антихипергликемичен ефект и че отчетливо 
подобрява клетъчната инсулинова чувствителност, 
което води до понижаване на инсулиновата резис-
тентност, като така активно способства за превен-
цията на риска и третирането на ДТ 2. Проведените 
клинични проучвания с ресвератрол са със значително 
по-ниски дози от тези, използвани при изследванията 
с животни, поради установяването на т.нар. "Парадокс 
на ресвератрола", а именно получаване на висока био-
активност при ниска бионаличност. Този факт предпо-
лага употребата на ниски дози, чиито размери все 
още не са напълно установени, което прави доставя-
нето му в организма с умерената консумация на чер-
вено или деалкохолизирано червено вино една успешна 
хранителна стратегия за превенцията на ДТ 2, насле-
дена от хилядолетните традиции.[37, 38]
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100-те най-използвани билки в България

№34 ЛАВАНДУЛА

Lavandula angustifolia Mill. 

Наименование на латински. Lavandula angustifolia Mill. 
(L. spica L., L. officinalis Chaix, L. vera DC.)

Семейство. Устноцветни – Lamiaceae (Labiatae)

Български народни наименования. Лавандула, 
Лаванда, Лаванта, Ливанто.

Народни наименования в други страни. Лаванда 
аптечная, лаванда настоящая, лаванда колосовая (р), 
Lavender, Water plantain (e), Lavendela, Gemeiner Froschlо

..

ffel (d), Alisma plantain, Lavande (f).

Описание. Многогодишен, силно разклонен, 30 – 80 см 
ви   сок полухраст с многобройни възходящи или изправе-
ни стъбла, образуващи туфи и в долната си част вдър-
вени. Кореновата система е силно развита както на 
дълбочина, така и на ширина. Цветоносните клонки са 
четириръбести, в основата гъсто облистени, нагоре 
с дълго безлистно междувъзлие и на върха с класовидно 
съцветие. Листата са срещуположни, приседнали, про-
дълговато-линейни, 2 – 6 см дълги и 2 – 6 мм широки, 
целокрайни, сиво-зелени, с подвити ръбове, сиво-белез-
никaви. По-старите са зелени с жлезисти трихоми 
отдолу. Не опадват през зимата. Цветовете са бели, 
бледорозови, сини или синьо-виолетови, събрани по 6 – 
10 в лъжливи прешлени, образуващи прекъснати класо-
видни съцветия. Чашката е тръбеста, петделна, 
синьо оцветена или виолетова, покрита с власинки, 
неопадваща. Венчето е двуустно, с горна двуделна и 
долна триделна устна. Венчелистчетата са сраснали 
в тръбица. Тичинките са 4, с жълти прашници. Плодът 
при узряване се разпада на 4 орехчета. Цъфти юли – 
август.

Разпространение. Лавандулата расте в диво състоя-
ние в страните от Средиземноморието и в Северна 
Африка. У нас не се среща диворастяща, а се култиви-
ра главно в Карловско, Казанлъшко и в други райони на 
страната с надморска височина до 1000 м. Растението 
е устойчиво на студ и суша.

Употребяема част. Използват се цветовете (Flores 
Lavandulae) и полученото от тях етерично масло 
(Oleum Lavandulae).

Време за бране. Цветовете на растението се берат 
в периода на цъфтежа. 
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Начин на сушене. Сушат се на сянка или в сушилня при 
температура до 35°С, след което се изчукват или се 
пресяват. 

Рандеман. От 6 кг свежи съцветия се получава 1 кг сух 
цвят.

Описание на готовата дрога. Изсушената билка е със 
син или синьо-виолетов цвят, приятна миризма и гор-
чив вкус.

Съхранение. Съхранява се на сенчесто, сухо и провет-
риво място.

Съдържание. Свежите цветове съдържат около 1%, а 
сухите – около 3% етерично масло, основни съставки 
на което са линалилацетат (30 – 60%), придаващ харак-
терната приятна миризма, 24 – 45% алкохола линалоол  
и негови естери. Освен това в маслото се съдържат 
лавендулил ацетат, терпиненол, камфор, камфен, мир-
цен, нерол, етил-n-амилкетон, фурфурол, -пинен, 

-кариофилен, борнеол, цинеол, гераниол и други терпе-
ни, естери на оцетната, маслената, валериановата и 
капроновата киселина. Наред с етеричното масло в 
дрогата се съдържат до 12% танини, кумарини (кума-
рин, умбелиферон, херниарин), флавоноиди, тритерпено-
иди, захари, антоциани, органични киселини, минерални 
соли и др.

Действие. Лавандулата има успокояващо нервната 
система действие, премахва спазмите на гладката 
мускулатура, има болкоуспокояващо и дезинфекционно 
действие. Действа още холагонно и холеретично, газо-
гонно и диуретично.

Приложение. При нервна възбуда, неврастения, безсъ-
ние, сърдечна невроза, мигренозно главоболие. 

Прилага се още в народната медицина при стомаш-
но-чревни колики, при метеоризъм, при жлъчна дискине-
зия. Лавандулата традиционно е била използвана за 
лекуване на гръдни инфекции, кашлици и простуди – под 
формата на запарка и инхалации, при сърдечносъдови 
проблеми и ревматизъм.

Както растението, така и етеричното масло са 
едни от най-добрите лечебни средства при изгаряния и 
ужилвания. Лавандулата дава добри резултати при леку-
ване на порязвания и е със силно антибактериално 
действие. Маслото действа бактерицидно както върху 
бацилите, причиняващи дифтерия и тиф, така и срещу 
стрептококи и пневмококи.

Външно, под формата на бани, лавандулата действа 
успокояващо. Етеричното масло, приложено върху кожа-
та, има дразнещо (ревулзивно) действие - зачервява 
кожата и успокоява ревматични и невралгични болки. 

Цветовете на лавандулата са добро средство за 
предпазване на дрехите от молци.

Начин на употреба. За вътрешна употреба лавандула-
та се използва под формата на запарка, като 1 супена 
лъжица дрога се залива с 250 мл вряща вода и се остава 
да кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно. 
Друг начин – две супени лъжици дрога се заливат с 
400 г кипяща вода и се оставят да киснат 20 мин. 
Запарката се прецежда и от нея се пие 6 пъти на ден 
по 80 г, 15 мин. преди храна и 30 мин. след храна.

Може да се употребява и във вид на тинктура от 
70% спирт и дрога в съотношение 10:4, като се прие-
мат по 10 – 15 капки в малко вода, 3 пъти дневно.
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