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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
билки и фитопрепарати с лекарства
Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

лични лекарства. Това е така по следните причини:
липса на достатъчно информация по тези въпроси и
произтичащата от това неинформираност на здравните специалисти; склонността на пациентите да
премълчават пред лекуващият ги лекар или фармацевта факта, че приемат някаква хранителна добавка;
ширещото се самолечение, толерирано от значителното нарастване, през последното десетилетие, на
дела на ОТС медикаментите.
Разбира се, със засилване интересът към хранителните добавки, се увеличиха и научните изследвания на
множество лечебни растения. Тези изследвания постепенно обогатяват световните информационни масиви с данни за наблюдавани или научно-обосновано предполагаеми взаимодействия между хранителни добавки
с растителни съставки и лекарствени продукти. Тук
трябва да направим едно уточнение и да разграничим
двете понятия: наблюдавани взаимодействия; и теоретично предполагаеми и очаквани взаимодействия.
За съжаление, първата категория е сравнително бедна
на информация, включваща спорадични съобщения за
наблюдавани отделни случаи в практиката, както и
някои клинични наблюдения, отнасящи се, най-вече, за
билкови продукти, регистрирани като лекарства.
Информацията, обогатяваща втората категория,
идва от in vitro и in vivo изследвания, установяване механизма на действие на основно или група фитосъединения и т.н. Тези данни и екстраполирането им върху хора
трябва да се прилага много внимателно и със съответните уговорки. Независимо от това тази информация
трябва да става достояние на здравните специалисти
и най-вече на фармацевтите, тъй като те работят с
най-голяма номенклатура от тези продукти.
През годините във "Фармацевтичен монитор" сме
публикували редица статии по темата, сред които се
откроява обзорът на маг.фарм. Розалин Костов (Някои
обективни рискове за безопасната употреба на лекарствените продукти в резултат от взаимодействията билки-лекарства: едно ново предизвикателство в
практиката на фармацевтите. Р. Костов, Фарм.
Монитор, бр. 47-50; 2009). Много от данните в тези
статии са използвани за целите на настоящия материал, който, поради обема си, ще бъде публикуван в
няколко поредни броя.

* За целите на статията ще използваме термина "хранителни добавки" като приемаме, че той обобщава билки,
продуктите от тях и различните фитопрепарати.

5

Δ

Тъй като сме под знака на 20-те години, можем условно
да обобщим, че през последните две десетилетия се
наблюдава абсолютен бум в производството и предлагането на хранителни добавки*. Това е резултат от
много фактори: все повече хора в развитите страни
са наясно с рисковете за тяхното здраве от съвременния начин на живот – постоянен стрес, нездравословни модели на хранене, тютюнопушене, свръхконсумация на алкохол, недоспиване, замърсен въздух и др., и
осъзнават необходимостта от профилактика; въпросите и темите, свързани с превенцията придобиват
все по-голямо значение както сред самите потребители на здравни услуги, така и на държавно и по-високо
ниво (СЗО); битуващото, все още, мнение, че билките
и създадените на тяхна основа хранителни добавки са
безвредни и могат да се приемат без консултация от
специалист; прихващане на тези настроения и тенденции от индустрията с последващо разгръщане на
изследване, производство, агресивна реклама и т.н.
Този комплекс от фактори доведе до ситуацията,
която се наблюдава днес – хиляди хранителни добавки
на пазара, за много от които знаем твърде малко или
това, което знаем не гарантира тяхната безопасна
употреба. Обезпокоителното на тази ситуация е, че
повечето такива продукти се използват от потребителя със съзнанието, че приемат нещо абсолютно
безвредно, природно и с вековен опит от използването им. За тази нагласа, не малка роля има и масовата
реклама на тези продукти. Кръгът се затваря от
нормативно определената регулация на хранителните добавки. Самите изисквания за регистрация (да не
съдържат силно действащи или отровни билки; при
етикетирането им и в листовката да не им се преписват свойства, свързани с лечение на дадени заболявания и др.) подхранват презумпцията за безопасност
на хранителните добавки. Дори и така да е, трябва да
се отчете фактът, че хранителните добавки съдържат различни биологичноактивни вещества, на много
от които не се знаят, все още, интимните механизми
на действие. Натрупват се все повече данни, че
много продукти на билкова основа, повлиявайки важни
физиологични функции, модулират активността или
токсичността на лекарства, приемани по същото
време. В много случаи тези взаимодействия крият
повече опасности от взаимодействията между раз-
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CYP 3A4 - Повишава бионаличността на
лекарства като: ловастатин, симвастатин, аторвастатин, мидазолам,
калциеви антагонисти и др. при приемане на големи количества сок – риск от
рабдомиолиза

CYP 1A2 – Субстрати: амитриптилин,
кломипрамин, имипрамин, миртазапин,
хлорпромазин, клозапин, мексилетин,
халоперидол, тиоридазин, трифлуоперазин, фенацетин, кофеин, циклобензаприн,
пропранолол, дакарбазин, мелатонин, теофилин, верапамил, напроксен, варфарин,
золпидем и др.

CYP 2C9. Риск от завишени плазмени
концентрации и токсични ефекти на:
варфарин, фенитоин, амитриптилин и др.

Инхибиране

Грейпфрут, сок

Индуциране

Метаболизъм

CYP 1A2 – Субстрати: амитриптилин,
кломипрамин, имипрамин, миртазапин,
хлорпромазин, клозапин, мексилетин,
халоперидол, тиоридазин, трифлуоперазин, фенацетин, кофеин, циклобензаприн,
пропранолол, дакарбазин, мелатонин, теофилин, верапамил, напроксен, варфарин,
золпидем и др.

Обема на
разпределениие

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Глухарче
(Tаraxacum
officinale)

Фуранокумарини

Свързват се с желязото
и образуват желязотанинови комплекси, които
ограничават абсорбцията на желязото

Билки, съдържаши
танини

Гинко билоба

Лаксативен ефект

Повлияване
абсорбцията на
лекарства

Алое (сок от
листа)

Билки и
продукти от тях

Биологичноактивни
съставки с
отношение към
някои взаимодействия

Екскреция

Конски кестен

Каскара саграда

Иприфлавон (соев
дериват, използван при остеопороза)

Зърнастец

Есцин и варфарин

Лаксативен ефект

Лаксативен ефект

Могат да
предизвикат
изместване на
лекарства от ....

Свързва се с нуклеарните
прегнан Х рецептори,
стимулиращи продуцирането на CYP 3А4. Може
да доведе до намаляване
терапевтичните ефекти
на: трициклични антидепресанти (амитриптилин,
нортриптилин), орални
контрацептиви, кортикостероиди, антикоагуланти
(варфарин), бензодиазепини (мидазолам, триазолам,
алпразолам), протеазни
инхибитори (индинавир),
не-нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, циклоспорин,
теофилин и др.
CYP 2D6, CYP 2C9, CYP
1A2

Индуцира активността
на чревния Р-гликопротеин, което може да доведе
до намаляване нивата
на дигоксин, циклоспорин
и др., особено такива,
които са сустрати едновременно на Р-гликопротеина и CYP 3A4.

Жълт кантарион

Хиперфорин

CYP 2C9. Може да повлияе
метаболизма на: варфарин
и фенитоин

Женшен

Ехинацея
(Echinacea
purpurea)

Δ
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CYP 1A2. Риск от завишени плазмени
концентрации и токсични ефекти на:
теофилин, кофеин, халоперидол, клозапин
и др.

CYP 1A2

CYP 3A4. Риск от завишени плазмени
концентрации и токсични ефекти на:
калциеви антагонисти, бензодиазепини
(алпразолам, мидазолам, треазолам),
протеазни инхибитори, не-нуклеозидни
инхибитори на обратната транскриптаза, циклоспорин, цизаприд, ловастатин и
симвастатин, и др.
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Инхибиране

Лаксативен ефект

Лаксативен ефект

Влошаване на абсорбцията (неизяснен механизъм) на: ловастатин,
амоксицилин, трициклични антидепресанти

Ревен

Сена

Трици (овесени,
пшенични и др.)

Влошаване на абсорбцията (неизяснен механизъм) на: ловастатин,
амоксицилин, трициклични антидепресанти

Пектин

Екскреция

Продължава в следващия брой.

CYP 3A4. Риск от завишени плазмени
концентрации и токсични ефекти на:
калциеви антагонисти, бензодиазепини
(алпразолам, мидазолам, треазолам),
протеазни инхибитори, не-нуклеозидни
инхибитори на обратната транскриптаза, циклоспорин, цизаприд, ловастатин и
симвастатин, и др.

Индуциране

Метаболизъм

Лайка

... плазмените
протеини: фенитоин, метотрексат, налидиксова киселина

Обема на
разпределениие

CYP 3A4. Риск от завишени серумни
концентрации и засилена токсичност на:
калциеви антагонисти, бензодиазепини
(алпразолам, мидазолам, треазолам),
протеазни инхибитори, не-нуклеозидни
инхибитори на обратната транскриптаза, циклоспорин, цизаприд, ловастатин и
симвастатин, и др.

Есцин и варфарин

Повлияване
абсорбцията на
лекарства

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Котешки нокът
(Uncaria
tomentosa)

Конски кестен
/от стр. 7/

Билки и
продукти от тях

Биологичноактивни
съставки с
отношение към
някои взаимодействия

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ
НА ХРАНЕНЕТО
като фактор за превенцията
на риска от рак на гърдата
Розалин КОСТОВ, маг. фарм.

генетичната регулация и процеси на кулминация на
клетъчната пролиферация в съответния туморен
фенотип, като развитието на неоплазмения процес
зависи от широк комплекс от фактори – напр. от състоянието на клетъчната екосистема и ефективността на защитните системи на организма, както
и от наличието на рискови фактори. [1, 2, 3, 4]
Спектърът от рисковите фактори свързани с рака на
гърдата е широк и включва както непроменливи такива, така и рискови фактори, които могат да бъдат
ограничавани. Резултатите от множество съвременни проучвания показват, че при избягване на променливите рискови фактори и придържане към протективните фактори може да бъде редуциран или отложен
във времето риска от развитие на рак на гърдата. [5]
Полът е важен, но не абсолютен рисков фактор, тъй
като от рак на гърдата страдат както жените, така
и мъжете. Ракът на гърдата при жените е многократно по-често срещан, като се счита, че една от
причините за това е, че жените в много по-голяма
степен са изложени на въздействието на хормоните
естроген и прогестерон, което може да бъде негативно повлияно от:
• по-ранно полово съзряване и поява на първата менструация на 11-12-годишна възраст, което е все
по-често срещано за разлика отпреди около 100
години, когато тези събития са се случвали на
15-17-годишна възраст;
• по-късно настъпване на менопаузата;
• малък брой раждания започващи в по-ранна възраст
(около 20 г.), късна бременност и раждане след
35-годишна възраст или липса на бременност и
раждане през активната фаза на живота;
• нарушения на периода на кърмене – отказ от кърмене или кърмене по-кратко от 6 месеца. [5, 6]
Ракът на гърдата при мъжете е рядко срещано заболяване, въпреки че през последните години се отчита
тенденция на нарастване на честотата му, която е
по-изразена при тъмнокожите мъже и сред тези от
9

Δ

Ракът на гърдата е познат от дълбока древност.
Дълго време той е считан за единично самостоятелно заболяване на женските гърди, което схващане все
още продължава да битува сред широката публика.
Съвременните постижения на науката позволяват да
се установи, че ракът на гърдата е хетерогенно заболяване, което включва повече от 15 различни вида
карциноми. Те се проявяват с различаващи се клинични, хистопатологични и молекулярни характеристики.
Така например, степента на инцидентност и възрастово специфичните видове рак на гърдата се характеризират с различни хистологични типове тумори,
стадии и агресивност на развитието и хормонален
рецепторен статус, което предполага както етиологична диференциация, така и специфика на епидемиологичните рискови фактори. Това се потвърждава и
от класифицирането на туморите съобразно тяхната експресия на естроген рецептори (ER) и/или прогестерон рецептори (PR), което може да бъде ER(+),
PR(+), ER(+)PR(+), ER(-), PR(-) и др. Въпреки наличието на
някои данни за известно доминиране на хормон положителните и хормон отрицателните рецепторни
експресии на туморите развиващи се в постменопаузния период и в пременопаузния период трудно може да
се дефинира категорично разпределение по възростов признак на различните типове тумори на гърдата. Ситуацията допълнително се усложнява и от
установената напоследък роля на експресията на
рецептори на човешкия епидермален растежен фактор (HER2). Като илюстрация на това може да послужи тройно-негативният рак на гърдата, който се
характеризира с липса на експресия на ER, на PR и на
HER2 и се установява при около 15% от всички типове
рак на гърдата. Той е с относително по-агресивно
развитие и по-трудно се поддава на лечение.
Комплексът от рискови фактори на този тип рак
включва наличие на мутация основно на BRCA1 гена,
ранна първа менструация, отказ от или кратък период
на кърмене, липса на раждане, наднормено тегло и
затлъстяване в пременопаузната възраст и др. Найобщо може да се каже, че появата и развитието на
рака включва генетични мутации, нарушаване на епи-

някои еврейски популации. Една част от рисковите
фактори при жените, като напр. по-горните, не са
приложими при мъжете. И въпреки че една немалка
част от етиопатогенезата на рака на мъжката
гърда все още не е напълно установена, счита се, че
за неговите поява и развитие са отговорни наличието на хормонален дисбаланс, мутация на BRCA2 гена,
наличие на данни за фамилна обремененост с рак на
гърдата, рискови фактори от обкръжаващата среда и
работното място, преболедувана заушка, травми на
тестисите, системна злоупотреба с алкохол, наднормено тегло и затлъстяване, натрупване на сънен дълг
и др. В групата на мъжете с повишен риск от рак на
гърдата попадат страдащите от диабет, орхит,
гинекомастия, хипогонадизъм, понижена оплодителна
способност, страдащите от синдрома на Klinefelter и
др. Съществен проблем при рака на мъжката гърда е,
че той е относително по-агресивен и най-вече диагностицирането му в по-късните стадии на развитие на
заболяването, което е предпоставка за компрометиране на лечението и по-висока смъртност. [7]
Възрастта е съществен рисков фактор за рака на
гърдата при жените, като с нарастването на възрастта рискът също значително нараства. Събщените
данни от САЩ показват, че 2 от всеки 3 случая на рак
на гърдата са при жени над 55-годишна възраст, докато данните от Великобритания показват, че рискът
от рак на гърдата при жените до 59 години е 1:22
жени, докато при жените до 69 гидини той е респективно 1:13.
Данни за фамилна обремененост от рак на гърдата.
Жените, чиито майки или сестри страдат от рак на
гърдата са в състояние на 2 пъти по-висок риск от
заболяване, а ако повече членове на фамилията са
страдали от това заболяване или ако то е диагностицирано при роднини под 50-годишна възраст, то рискът е още по-висок. Фамилната обремененост е
важен рисков фактор и за мъжете. Същевременно се
установява, че около 85% от рисковата група с фамилна обремененост не развиват рак на гърдата през
целия си живот, както и че повече от 85% от болните
от рак на гърдата са без наличие на данни за фамилна
обремененост. Препоръките към тази кохорта с повишен риск включват регулярни скринингови прегледи и
повишено самонаблюдение.
Генетични мутации. При около 10% от случаите на
рак на гърдата заболяването се дължи на унаследена
генетична мутация, най-вече на BRCA1 и BRCA2 гените, които са тумор супресорни гени и в резултат на
мутацията губят функциите си да потискат туморогенезата. Освен тях, макар и доста по-рядко, се
среща и унаследяване на мутации и на други гени като
напр. PTEN, CHEK2, TP53 и др., които са свързани
основно със защитните системи на организма.
Носителите на тези мутации са в относително висок
риск от рак на гърдата, както и от риск от другите
видове рак, повлиян от тези мутации. [5, 6] Под влиянието на различни въздействия, като например радиа10

ция, някои химикали и др. се индуциарт т.нар. “De novo”
мутации както в онкогените, така и в тумор супресорните гени. В някои случаи, по неустановени механизми, тези мутации водят до развитие на рак на гърдата, който обикновено се характеризира с по-голяма
агресивност и се проявява най-често в пременопаузния период. [8, 9] Същевременно, през последните
години започват да се натрупват данни, които подкрепят хипотезата за наличие на връзка между възрастта на бащата при зачеването и риска от рак на
гърдата при детето през неговия по-нататъшен
живот и особено в пременопаузния период. Например,
рискът от рак на гърдата при детето при възраст на
бащата 40 и повече години е с около 60% по-висок в
сравнение с риска, ако бащата е на възраст под 30
години. [10] С нарастването на възрастта на бащата
при зачеването нараства и рискът от поява на генетични проблеми при детето, включително и по-висока
честота на "De novo" мутации. [11] Липсват убедителни данни, че по-високата възраст на майката при
зачеването и износването на плода представлява
отчетлив риск от рак на гърдата при детето през
живота му. [12] През последните години е налице
устойчива тенденция хората да формират семейства и да създават деца на възраст по-висока от
биологично оптималната такава, поради социални,
кариерни, икономически и други причини. С оглед на
гореизложеното, бъдещите родители следва да са
наясно, че по-високата възраст на бащата носи риск
от рак на гърдата на детето, докато раждането на
първото дете на възраст 35 и повече години представлява рисков фактор за майката.
Променена тъканна структура на гърдите. Гърдите
се състоят от мастна тъкан, фиброзна тъкан и жлезиста тъкан. В случаите, когато фиброзната и жлезистата тъкани доминират за сметка на намалената
мастна тъкан са налице условия за завишаване на
риска от рак на гърдата. [5, 6]
Наднорменото тегло и затлъстяването през постменопаузния период е рисков фактор за рак на гърдата, тъй като мастната тъкан продължава да осигурява известни, макар и неголеми, количества естроген.
Едновременно с това, наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с повишени нива на инсулина в
кръвта, което е рисков фактор за някои видове рак,
включително и рак на гърдата. Рискът при жените
страдащи от диабет е с около 20% по-висок от тези
без проблема. [5, 6]
Употреба на хормонални препарати. Използването
на орални контрацептивни средства повишава в
незначителна степен риска от рак на гърдата, като
след преустановяване на употребата рискът постепенно отшумява. Не така стоят обаче нещата с
употребата на хормон заместващата терапия и найвече комбинираната такава. Дълго време се счита, че
тя осигурява здравни ползи като потиска симптомите на менопаузата и осигурява превенция срещу остеопорозата, но резултатите от редица студии с

добър дизайн показват, че употребата й за по-продължително време през постменопаузния период значително повишава риска от рак на гърдата и смъртността от него, като той става особено отчетлив
след 2-годишна употреба. Успоредно с това се наблюдават и рискове от сърдечни заболявания, тромбози и
др. Съвременните препоръки за употребата на комбинираната хормон заместваща терапия предвиждат
използването на тези продукти за кратко време за
преодоляване на изразени симптоми на менопаузата
след внимателна оценка на ползите и рисковете. [5, 6]
Употребата на алкохол в количества и честота превишаващи здравно и социално приетите норми е
отчетлив рисков фактор за рак на гърдата, който е с
около 50% по-висок при жените консумиращи 2-5 питиета дневно в сравнение с незлоупотребяващите. [5, 6]
Липсата на достатъчна физическа активност води
до повишаване на риска от рак на гърдата. Данните от
някои проучвания показват, че даже и 2.5 часа ходене
пеша седмично може да ограничи риска с около 18%. [5, 6]
Работенето през нощта и недоспиването се считат
за рисков фактор за рака на гърдата, като механизмите на въздействие се определят за комплексни. В някои
страни – напр. Германия, както работата през нощта,
така и натрупването на сънен дълг (сън по-малко от 6
часа) са предпоставка за разработване на специални
препоръки за съхраняване здравето на жените чрез
ограничаване на този рисков фактор. [6, 13]
Излагане на въздействието на химикали, радиация
от медицински процедури и на тютюнопушене се
определят като рискови фактори за рака на гърдата
и изискват ограничаване на въздействието им. [5, 6]
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Дефицитът на Витамин Д като рисков фактор за
рака на гърдата е широко дискутирана тема в средите на световната изследователска общност и здравните власти в отделните страни и включва както
положителни, така и отрицателни становища. Множество епидемиологични и обсервационни проучвания
установяват наличието на обратнопропорционална
зависимост между Витамин Д статуса на жените и
риска от рак на гърдата, както и влошени клинични
резултати и повишена смъртност свързани с дефицита на витамин Д. Същевременно редица студии не
отчитат положителни резултати по отношение на
риска от рак на гърдата като изследват най-вече въздействието на хранителния прием и сюплиментирането с Витамин Д в количествата за дневен прием
определени от здравните власти, основно за поддържане на доброто състояние на костите. Здравните
власти считат, че липсват достатъчно убедителни
доказателства както за ролята на Витамин Д за превенцията и лечението на редица заболявания, така и
за количеството на оптимален дневен прием и нива на
плазмената концентрация на Витамин Д, а също и за
ясно установените му механизми на въздействие,
включително и за рака на гърдата. Становището на
голяма част от научната общност е, че това се

дължи на факта, че Витаминт Д е хормон, който се
синтезира в организма от адекватното излагане на
слънце, а не само да се осигурява чрез внасяне с храната, както и на факта, че властите формират позицията си на база на негативните резултати от по-ранни проучвания изследвали точно такъв прием и др.
Съобщените през последните 2-3 години положителни
резултати за ролята на Витамин Д за здравния статус, както и провеждащите се понастоящем клинични
проучвания очертават тенденцията за възможен
позитивен изход от този спор. В публикуваните от
Shao T et al. 2012 [14] и от Crew KD. 2013 [15] детайлни
обзорни студии за ролята на Витамин Д за превенцията на риска от рак на гърдата се съобщават данни за
активното въздействие на Витамин Д върху процесите свързани с инхибиране на клетъчната пролиферация и диференциация, на възпалителните отговори, на
ангиогенезата, на туморната клетъчна инвазия и миграция, ограничаване на синтеза и активността на
естрогена и като цяло потискане на туморогенезата.
Важен фактор за осъществяване на превенцията на
рака на гърдата е постигането и поддържането, чрез
излагане на слънце и с храна, на плазменото ниво на
25/ОН/D3 в оптималните граници от 75-80 nmol/L.
Това е от съществено значение особено в случаите на
повишен риск и при диагностициране на заболяването
в неговите по-ранни етапи. Съобщават се също и
данни показващи, че всяко повишаване на плазмените
нива на 25/ОН/D3 с 10-12 nmol/L води до понижаване на
риска от рак на гърдата с 7 до 12%. През м. април 2013
г. Leyssens C et al. [16] съобщават за друг установен
механизъм за биологичните ефекти на биоактивната
форма на Витамин Д, а именно 1,25/ОН/2D3 върху неопластичните процеси. Клетките локално продуцират
биоактивния 1,25/ОН/2D3 от циркулиращия в кръвта
25/ОН/D3 посредством въздействието на отделяния
от тях ензим CYP27B1, като биоактивният метаболит участва в регулирането на физиологичната
защитна система при ранните етапи на туморогенезата и потискането на туморната прогресия. Счита
се, че при дефицит на Витамин Д и респективно на
понижените плазмени нива на 25/ОН/D3 се създават
предпоставки за ограничаване протичането на горепосочения процес, като това може да отключи туморогенезата. Туморните клетки се характеризират от
една страна с понижено отделяне на ензима CYP27B1
водещо до понижено продуциране на биоактивния
1,25/ОН/2D3, а от друга страна със завишено отделяне на ензима CYP24A1, който разгражда биоактивния
метаболит, като тези процеси повлияват туморната
прогресия. И въпреки че изследователите очакват
резултати от нови интервенционни и рандомизирани
и контролирани проучвания, очертава се важната
роля на поддържането на адекватен Витамин Д статус още от бременността и както през детството
и юношеството, така и през целия живот. Това се
потвърждава и от съобщените от Engel P et al. 2011
[17] резултати от проучване върху 67 721 жени от
Франция наблюдавани в продължение на 10 години с цел
изследване на връзката между витамин Д статуса и

риска от рак на гърдата. Анализът на получените
данни показва наличие на изразена обратнопропорционална зависимост между нивото на Витамин Д и риска
от рак на гърдата при жените живеещи в районите
на Франция със завишено слънчево греене и консумация на храни богати на Витамин Д за разлика от жените живеещи в райони с ограничени такива условия.

ХРАНИТЕЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА РАКА НА ГЪРДАТА
Превенцията на рака включва или инхибирането на карциногенезата, или ако вече някои клетки са се трансформирали в злокачествени, то да бъдат осигурени
условия за потискане на процесите на туморния растеж, за да може той да бъде в максимална степен
отложен или въобще да не се прояви като раково заболяване до края на живота. Освен с генетични мутации,
карциногенезата се свързва и с оксидативния стрес,
хроничното соматично възпаление, протичането на
различни епигенетични събития и др., като това е
валидно и за рака на гърдата. Основно, през последното десетилетие се натрупа значителен обем от научна документация в световния научен обмен за въздействието на храните и съдържащите се в тях различни фитосъединения, както и на моделите на хранене върху широкия спектър на процесите свързани с
карциногенезата. Доста често обаче изследванията
са ориентирани към отделни храни или някои техни
компоненти и тяхната биоактивност по отношение
на риска от раковите заболявания, което нерядко води
до неправилни изводи. Предвид сложния и широкообхватен спектър на процесите на карциногенезата, то и
ползите за превенцията на раковите заболявания от
въздействието на отделните храни, групи храни и
техните биоактивни компоненти следва да бъде разглеждано и оценявано в цялостния комплекс на участието на тези храни в един устойчив модел на хранене.
Не може да се твърди, че консумацията на определена
храна, група храни или начин на хранене са в състояние
да осигурят цялостна превенция срещу раковите заболявания. Те обаче могат да способстват за създаването на условия за превантивно ограничаване, в различна
степен, на риска от появата и развитието на определени видове рак. И въпреки че значителна част от
интимните механизми на проявената биоактивност
за модифицирането на риска да не са все още напълно
изяснени, то не следва да се пропускат възможностите, които предлагат установените положителни въздействия на комплексната консумация на отделните
храни и групи храни за ограничаване на риска от различните типове рак на гърдата.

ПЛОДОВЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОДПРАВКИ
Съобщените от Bao PP et al. 2012 [18] резултати от
проучване за въздействието на консумацията на плодове, зеленчуци и храни от животински произход върху
риска от рак на гърдата показват наличие на обратнопропорционална зависимост между консумацията
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на плодове и зеленчуци и риска от рак на гърдата,
като тази зависимост е по-изразена при консумацията на лук, чесън, праз и др. пресни, неизсушени бобови
храни, както и при цитрусовите плодове и плодовете
от сем. Розоцветни – ябълки, круши, сливи, праскови,
кайсии, ягоди и др. Употребата на месо и преработени месни продукти, а също и на риба са способствали
за увеличаване на риска, докато на яйца и млечни храни
– за ограничаване на риска. Отчетените резултати
не са били свързани с хормоналния рецепторен статус
на раковите заболявания. Данните от проведения от
Jung S et al. 2013 [19] анализ на 20 студии проучващи
въздействието на консумацията на плодове и зеленчуци от 993 466 жени, наблюдавани от 11 до 20 год.
показват изразена обратнопропорционална зависимост от употребата основно на зеленчуци и по-слабо
на плодове на отношение на риска от ER(-) тип рак на
гърдата и по-незначително модифициране на риска от
EP(+) рак. От групата на зеленчуците, съществено
изразен принос за ограничаване на риска от рак на
гърдата има консумацията на умерени количества от
представителите на сем. Кръстоцветни – напр. различни видове зеле (броколи, карфиол, бяло зеле, къдраво
зеле и др.), различни видове ряпа, хрян, семена от
синап и др. За тази установена отчетлива обратнопропорционална зависимост съобщават Liu X et al.
2012 [20] и Bossetti C et al. 2012 [21] в два отделни метаанализа. Когато проучват за пръв път традиционната
средиземноморска диета, свързана с ниска честота
на ракови заболявания, вкл. и рак на гърдата, изследователите установяват консумацията на цяла група
листни зеленчуци от местното население, за които
те не разполагат със съответните имена и ги определят като "greens" в превод на сборното народно
наименование – "зелении". В тази група листни зеленчуци се включват култивираните спанак, листа от цвекло, а също и листа от диворастящите лапад, бяла
лобода и щир, които са много добри източници на
бетаин и холин. Като северна част от ареала на средиземноморския начин на хранене, и у нас тези храни
са се консумирали традиционно и също са известни
като "зелении". Както тези зеленчуци, така и бобовите варива, млякото и млечните храни, различните
видове ядки, яйцата и др. са добри източници и на
холин. В своето проучване Zhang CX et al. 2013 [22]
съобщават за установена отчетлива обратнопропорционална зависимост между приема на бетаин и холин
и риска от рак на гърдата. От мета-анализа на епидемиологични и проспективни проучвания за въздействието на флавоноидите върху риска от рак на гърдата
Hui C et al. 2013 [23] установяват, че приоритетно
групата на Флавонолите (кверцетин, кемпферол, мирицетин) и групата на Флавоните (лутеолин, апигенин и
др.) ефективно ограничаватт риска. Тези групи флавоноиди присъстват в редица зеленчуци и плодове,
както и в голяма част от посочените по-горе зеленчуци и плодове, а също и в много подправки, като напр.
магданоз, копър, мащерка, риган, босилек, целина, джоджен, розмарин и др. Завишеният прием на флавонои-

дите от групата на Флавонолите води до намаляване
на риска от рак на гърдата с около 12%, а от групата
на Флавоните – респективно с около 17%, като този
ефект е доминиращ при риска от рак на гърдата при
жените в постменопаузна възраст.

ВЪГЛЕХИДРАТИ
През последните години се натрупва значителен обем
от данни, които показват връзката между завишената консумация на богати на въглехидрати храни с
висок Гликемичен индекс, предизвикващи хронична
хипергликемия и хиперинсулинемия и повишения риск
от появата и развитието на различни видове рак.
Процесите на туморната клетъчна пролиферация се
влияят активно както от увеличената глюкозна бионаличност, така и от завишените нива на инсулина и
инсулиноподобните растежни фактори. Влошеният
глюкозен метаболизъм и инсулиновата резистентност, които стоят в основата на диабет тип 2
характеризират и наличието на повишен риск от
някои ракови заболявания при диабетно болните.
Същевременно резултатите от редица студии установяват, че ограничаването на приема на въглехидратни храни с висок Гликемичен индекс – захар, глюкоза, храни от рафинирани комплексни въглехидрати
(бяло брашно, нишестета) и храни с добавени захари
може да потисне или да забави в значителна степен
клетъчната пролиферация и туморния растеж.
Системната рестрикция на консумацията на въглехидратни храни с висок Гликемичен индекс и заместването им с храни с нисък или среден Гликемичен индекс,
като зеленчуци, бобови варива, пълнозърнести храни и
плодове с умерено съдържание на захари се счита за
удачна хранителна стратегия за ограничаване на
риска от някои видове рак, включително и рак на гърдата. [24, 25] Връзката между завишената консумация
на храни с висок Гликемичен индекс и значителното
повишаване на риска от рак на гърдата е установена
от Dong JY et al. 2011 [26] в проведения от тях метаанализ на 10 проспективни студии включващи 577 538
жени и анализирането на 15 839 случая на рак на гърдата. Съобщените от Romieu I et al. 2012 [27] резултати
от Европейското проспективно проучване за връзката между рака и храненето, включващо 334 849 жени
на възраст от 34 до 66 години, наблюдавани в продължение на 11.5 години и анализ на 11 576 случая на рак на
гърдата показват, че завишената консумация на
въглехидрати с висок Гликемичен индекс отчетливо
повишава риска от ER(-) и ER(-) PR(-) видове рак на
гърдата при жените в постменопаузния период.

ФИТОЕСТОРГЕНИ – ИЗОФЛАВОНИ И
ЛИГНАНИ

Изофлавоните и основните им представители генистеин, даидзеин, биоханин А и др. се срещат най-вече в
соята, а също и в различните бобови храни, фъстъците и в цветовете на червената детелина, но в значително по-ниски концентрации. Резултатите от редица епидемиологични проучвания показват, че в страните с традиционна консумация на соя и различни соеви
продукти, а това са преди всичко страните от далечния изток и най-вече Япония, се наблюдава тенденция
за ограничаване на риска от рак на гърдата.
Установената антиестрогенна активност на изофлавоните и очакваните ползи за превенцията на рака на
гърдата водят до провеждането на значителен брой
проучвания, които обаче показват противоречиви
резултати. Докато при жените от азиатските страни се отчитат положителни ефекти по отношение на
намаляване на риска от рак на гърдата, то употребата на изофлавоните при жените от Европа, Америка,
Австралия и др. показва незадоволителни резултати.
Според изследователите, една от основните причини
за отчетените различия в ефективността се свързва
с фактите, че в азиатските страни консумацията на
соя и соеви продукти започва още от детска възраст
и продължава през пубертета, когато се формират
тъканите на гърдите, а също и през целия живот,
докато жените от западните страни употребяват
основно изолирани изофлавони и в много по-малки количества соеви продукти, като тази употреба започва
най-вече през пери- и постменопаузния период на живота им. Чрез консумацията на соя и нейните продукти
в организма се внасят освен изофлавони и други съединения повлияващи риска от рак на гърдата – напр.
куместани, фибри и др., докато при използването на
изолирани изофлавони тази възможност липсва.
Съществува още едно важно обстоятелство, което
следва да се има предвид при употребата на изофлавони, соя и соеви продукти, а именно, че съществува
възможен риск от негативно повлияване на йодния
метаболизъм свързан с функционирането на щитовидната жлеза при наличие на йоден дефицит, който е
характерен за около 2 милиарда души по света. Този
потенциален проблем се избягва например в Япония,
където е традиционна консумацията на соеви продукти, чрез системна употреба на риба и ядливи водорасли, които са богати източници на йод. [28, 29]
За разлика от азиатските страни, основен източник
на фитоестрогени за хората живеещи в западните
страни и важен протективен фактор за рака на гърдата са лигнаните. Лигнаните са полифенолни съединенияя, които присъстват в редица храни от растителен произход, като включват широк набор от
представители – напр. пинорезинол, ларицирезинол,
секоизоларицирезинол, матаирезинол, сирингарезинол,
13
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През последните десетилетия интензивно се изследва активността на фитоестрогените и ролята им в
превенцията на рака на гърдата. В групата на различните растителни съединения приемани с храната и
определяни като фитоестрогени, поради способнос-

тта им, макар и слабо изразена, да действат аналогично на хормона естроген и да се свързват с естроген рецепторите и така да ги блокират, се включват
три основни вида фитосъединения – изофлавони, лигнани и куместани.

хидроксиматаирезинол, сезамин и др. Хранителните
източници с най-високо съдържание на лигнани са лененото семе и семената на сусама, а като умерени
доставчици на лигнани са зеленчуците от сем.
Кръстоцветни (различните видове зеле и др.), житните зърнени храни – ръж, пшеница, овес, ечемик и други
храни като слънчогледови и тиквени семена, фъстъци
и др. След приемането с храните лигнаните се трансформират от чревната микрофлора в биоактивни
ентеролигнани, които се свързват с естроген рецепторите и блокирайки ги ограничават активността
на естрогена върху тъканите на гърдата и така
упражняват превантивен ефект върху риска от рак на
гърдата. Тъй като лигнаните в зърнените храни се
съдържат в триците, то важент елемент на хранителната превенция на рака на гърдата е консумацията на пълнозърнести зърнени и тестени храни, понякога допълнени със смляно ленено семе и други източници на лигнани в умерени количества. В редица страни се реализират политики за консумацията на пълнозърнести храни като част от стратегията за ограничаване на риска от рак на гърдата и други хронични
незаразни заболявания. [30, 31, 32, 33] У нас такава
политика липсва и напротив – приоритетно се произвеждат и предлагат всякакви храни от рафинирани
брашна и нишестета, много често с добавени захари.
Завръщането към традиционно установената у нас
консумация на храни с добро съдържание на лигнани би
било успешна крачка в превенцията на рака на гърдата, което се потвърждава и от данните от различни
проучвания в последните 3-4 години.

ВИТАМИН Е
С наименованието Витамин Е се обазначава една
група от фитосъединения, която включва 2 подгрупи
съединения, всяка с по четири представителя. Първата подгрупа е тази на токоферолите – алфа-, бета-,
гама- и делта-токофероли, докато втората подгрупа
включва алфа-, бета-, гама и делта-токотриеноли.
Дълги години като Витамин Е се представя най-широко разпространеният в количествено отношение алфатокоферол, който се използва и за определянето на
активността на Витамин Е при различни състояния и
заболявания. Очевидно е, че този подход води до компрометирани в различна степен резултати от проучванията и изводите от тях, което се потвърждава от
изследванията на активността на останалите представители на токоферолите и токотриенолите през
последните няколко години. Като илюстрация на горното може да послужат негативните резултати за
биоактивността на Витамин Е (алфа-токоферол) при
рак на гърдата, докато данните от експерименталните изследвания на гама- и делта- формите на представителите на двете подгрупи показват отчетливи
положителни въздействия свързани с инхибиране на
пролиферацията и стимулиране на клетъчната смърт
(апоптозата) на раковите клетки. Съобщените от
Smolarek AK et al. 2011 [34] резултати от обзорен ана14

лиз на експериментални изследвания показват, че не
алфа-токоферолът, а гама- и делта- токоферолите
упражняват инхибиращ ефект върху туморогенезата,
клетъчната пролиферация и хиперплазията при различните видове рак на гърдата. В последващ също обзорен анализ Nesaretnam K et al. 2012 [35] съобщават за
установена изразена активност основно на гама- и
делта-токотриенолите и в по-малка степен на алфатокотриенола по отношение на инхибирането на клетъчната пролиферация и промотирането на апоптозата на раковите клетки на гърдата при in vitro изследванията, както и на потискането на туморното развитие и растежа при in vivo изследванията. Заключението на изследователите е, че посочените токотриеноли притежават потенциал за превенция на някои
видове рак на гърдата, което следва да бъде предмет
на последващи проучвания. При проведено пилотно клинично проучване едновременното прилагане на токотриеноли и тамоксифен е отчетен синергичен терапевтичен ефект довел до намаляване на смъртността
при пациенти в ранен стадий на рак на гърдата. Akl MR
et al. 2013 [36] съобщават за наблюдаван отчетлив
синергичен цитостатичен ефект при третиране със
сезамин и гама-токотриенол на ракови клетки на гърдата в експериментални условия. Тези и други аналогични резултати дават основание да се твърди, че за
разлика от популярната форма на Витамин Е (арфатокоферол), най-вече гама- и делта-токотриенолите, а
и гама- и делта-токоферолите притежават потенциал
да намерят място в превенцията на рака на гърдата,
а след допълнителните клинични проучвания да се
използват и като терапевтични агенти. Предвид подчертания интерес към горепосочените представители от групата на Витамин Е, чиято биоактивност се
свързва с превенцията и лечението не само на рака на
гърдата, но и на редица други заболявания, става все
по-актуален въпроса за тяхното наличие в храните,
които следва да присъстват в храненето на хората.
За съжаление, въпреки своята значително по-висока
активност, токотриенолите присъстват в сравнително ограничен брой храни за разлика от токоферолите. Най-добрият източник на токотриеноли е нерафинираното червено палмово масло, а като приемливи
източници могат да бъдат посочени пълнозърнестият
ориз и маслото от оризовите трици, царевицата и
царевичното олио, пълнозърнестите ечемик и пшеници. От изследваните плодове и зеленчуци по-отчетливи източници на токотриеноли са сливите, кокосовите ядки, червените боровинки, кивито, листните
зелеви видове и др., но те съдържат само алфа- и гамапредставителите. За добри източници на важните за
превенцията на рака на гърдата гама- и делта-токофероли могат да бъдат посочени червеното палмово
масло и маслата от соя, репица, слънчоглед, но само
нерафинираните такива, както и царевицата, ечемика, пшениците, орехите, фастъците, сусамът, спанакът, салатите, броколите, магданозът, ягодите, къпините, малините, сливите, крушите, смокините и др.
[34, 35, 37]

ФИБРИ
Резултатите от проведения от Dong Y et al. 2011 [38]
мета-анализ на 10 проспективни проучвания за въздействието на хранителните фибри върху риска от
рак на гърдата при 712 195 жени и установените 16
848 случая на рак показват наличието на изразена
дозово зависима обратнопропорционална зависимост
между приема на фибри и риска от рак на гърдата,
като за всеки 10 г/ден приети фибри намаляването на
риска е 7%. В последващ друг мета-анализ на 16 проспективни студии (6 от Европа, 9 от Америка и 1 от
Азия), включващи 999 271 жени и 26 523 случая на рак на
гърдата, Aune D et al. 2012 [39] установяват наличие на
обратнопропорционална зависимост между приема на
фибри от плодове, зеленчуци и зърнени храни и риска
от рак на гърдата, като тази връзка е добре изразена
при прием ≥ 25 г/ден. При анализа на данните от проведеното Европейско проспективно проучване за
връзката между рака и храненето, включващо 334 849
жени на възраст от 35 до 70 години, които са били
проследени 11.5 години, Ferrari P et al. 2013 [40] установяват, че консумацията на фибри с храната намалява
риска от рак на гърдата независимо от менопаузния
период, като това въздействие е най-добре изразено
при фибрите от зеленчуците. Гореизложеното илюстрира голямото значение на регулярната консумация
през целия живот на широко разнооразие от плодове,
зеленчуци и пълнозърнести храни за ограничаване на
риска от рак на гърдата, което за жалост у нас е
загубено и липсва като утвърдени нагласи и хранителни навици.

МАЗНИНИ

В обзорната си студия за новоустановените ефекти
върху здравето на приеманите с храните мазнини De
Lorgeril M et al. 2012 [44] съобщават, че наред с понижаването на консумацията на наситени мастни киселини, присъстващи основно в мазнините от животински
произход, важен фактор за намаляването на риска от
рак на гърдата е поддържането на ниски стойности
на съотношението омега-6: омега-3 ПНМК. Последното
се определя като удачна и постижима хранителна
стратегия, осигуряваща появата на протективния
ефект на омега-3 ПНМК за ограничаване на риска
както от рак на гърдата, така и за други видове рак
и хронични заболявания. За реализацията на тази
стратегия се препоръчват повишаване на мотивацията и стимулиране на усилията на хората от една
страна за системно ограничаване консумацията на
широко разпространените масла и храни с високо
съдържание на омега-6 ПНМК, а от друга страна осигуряване на системна умерена консумация на храни от
морски, растителен и животински произход с достоверно съдържание на омега-3 ПНМК – напр. скумрия,
херинга, сардина, сьомга и др., ленено семе, орехи,
тлъстига, олио от репица и др., сирена и други млечни
продукти и яйца от свободно отглеждани животни и
птици. Съобщават се също и данни, че завишената
консумация на храни богати на линолова киселина
(омега-6 ПНМК) води до повишаване на риска от рак на
гърдата особено при хора с генетичен полиморфизъм
свързан с 5-Липоксигеназата, която е отговорна за
продуцирането на леукотриените от арахидоновата
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Редица епидемиологични проучвания показват, че профилът на консумираните мазнини оказва съществено
влияние върху заболеваемостта и смъртността от
някои видове рак, включително и от рак на гърдата.
Същевременно се установява, че рискът от рак на
гърдата е отчетливо по-нисък при населението обитаващо Средиземноморския ареал в сравнение с риска
при хората живеещи в западноевропейските страни,
САЩ и другаде, включително и у нас, където консумацията на мазнини в качествено и количествено отношение е диаметрално противополжна на тази при
първата група население. Моделът на хранене на хората от Средиземноморския регион се характеризира с
ниска консумация на мазнини богати на наситени и
транс-мастни киселини, както и на такива богати на
омега-6 полиненаситени мастни киселини (ПНМК) напр. линоловата киселина, присъстваща във висока
концентрация в слънчогледовото олио и др.
Едновременно с това, за същия модел на хранене, са
характерни употребата на храни доставящи умерени
количества омега-3 ПНМК и системна употреба на
зехтин, като мазнина – основен източник на енергия.
[44] Всичко това ориентира интереса на изследователите към последващо проучване на омега-6 ПНМК и
другите мазнини като рисков фактор за раковите

заболявания и в частност рака на гърдата, както и на
омега-3 ПНМК и зехтина като протективни фактори
с евентуален терапевтичен потенциал. При проведеното мащабно проспективно проучване за установяване на въздействието на приема на ПНМК върху
риска от рак на гърдата и включващо 72 571 китайски
жени на възраст от 40 до 70 години и анализ на 712
случая на рак на гърдата за период от 4 год., Murff Hj
et al. 2011 [41] установяват изразена тенденция за увеличаване на риска от рак на гърдата при висок прием
на омега-6 ПНМК и успоредно с това нисък прием на
омега-3 ПНМК, без значение от менопаузния период.
Резултатите от проведения от Chenais B et al. 2012
[42] обзорен анализ на въздействието на ПНМК върху
туморните клетки на рака на гърдата показват, че
дълговерижните омега-3 ПНМК, напр. в рибените
масла, потискат туморната клетъчна пролиферация и
агресивност, докато за Арахидоновата киселина и
други мастни киселини съществуват данни, че упражняват противоположни ефекти. Като дъпълнение на
последното могат да послужат и съобщените от Hu
J et al. 2011 [43] данни, че завишеният прием на трансмастни киселини присъстващи основно в широко
използваните хидрогенирани масла води до повишаване на риска от рак на гърдата, който е особено изразен при жените в пременопаузния период, както и че
те също са рисков фактор за рака на простатната
жлеза, на дебелото черво и ректума и др.

киселина, чиито субстрат се явява линоловата киселина. Като примери за такива храни могат да се посочат растителните масла – слънчогледовото, соевото, царевичното, памуковото, сусамовото, конопеното, олио от тиквени семки и др. и храните, които ги
съдържат или са приготвени с тях, а също и зърнените храни, яйца и месо от птици и други животни хранени приоритетно със зърнени храни и др. Интерес
предизвикват и съобщените данни, че някои растителни пигменти и полифенолни съединения (напр.
антоцианините и ресвератролът в червеното грозде
и вино) синергично стимулират синтеза в организма
на дълговерижните омега-3 ПНМК от алфа-линоленовата киселина, процес, който иначе протича бавно и се
потиска от високата бионаличност на омега-6 ПНМК.
За нормално и протективно съотношение между омега-6:омега-3 ПНМК осигурявано с храните се приема
това от 1:1 до 4:1 каквото е то обикновено в традиционната средиземноморска диета, докато при т.
нар. Западен модел на хранене това съотношение е 15
до 20:1 и е от водещите фактори за здравни неблагополучия, вкл. и за рак на гърдата.
Студено пресованият зехтин (Extra virgin olive oil),
който присъства регулярно в традиционното хранене
на населението от Средиземноморския регион отдавна привлича вниманието на изследователската общност като един от основните протективни фактори
на средиземноморската диета. Събощените от Han J
et al. 2009 [45] резултати от експериментално изследване на основните фенолни съединения присъстващи
в зехтина, а именно олеуропеин и хидрокситирозол,
показват наличие на активност свързана с инхибиране на пролиферацията и стимулиране на апоптозата
на клетките на рака на гърдата. В последващо изследване Elamin MH et al. 2013 [46] установяват, че олеуропеинът притежава антикарциногенни свойства по
отношение на рака на гърдата, като ефикасността
му е по-изразена върху ER негативните ракови клетки.
Тези и други аналогични резултати дават основаие на
изследователите да заключат, че зехтинът притежава протективен потенциал срещу рака на гърдата.
Това намира потвърждение и в данните от систематичния преглед и мета-анализ на 19 обсервационни
студии, където Psaltopoulou T et al. 2011 [47] установяват наличие на обратнопропорционална зависимост
между консумацията на зехтин и честотата от ракови заболявания, включително и от рак на гърдата.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ НАЧИН НА
ХРАНЕНЕ
Резултатите от голям брой научни проучвания с достоверен дизайн, проведени през последните 30 години, доказателствено идентифицират традиционния
средиземноморски начин на хранене, съпроводен от
добра физическа активност, престой на слънце и
адекватно релаксиране, като удачен подход за поддържането на добър здравен статус и съхраняване на
качеството и продължителността на живота.
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Придържането към средиземноморската диета се
свързва със значително намаляване на общата смъртност, на сърдечносъдовите заболявания и на инцидентността от ракови заболявания и смъртността
от тях, на невродегенеративните заболявания и др.
[48] Всичко това стои в основата на решението на
ЮНЕСКО да обяви през 2010 г. средиземноморския
модел на хранене за световна нематериална ценност.
В голямата си част разгледаните по-горе храни и
съдържащите се в тях биоактивни фитонутриенти,
повлияващи положително превенцията на рака на гърдата, присъстват в средиземноморската диета, а
също така и в нашия традиционен начин на хранене.
Това предизвиква интереса на изследователите за
установяване на комплексното въздействие на този
модел на хранене върху риска от рак на гърдата.
Съобщените от Trichopoulou A et al. 2010 [49] резултати от проучването за влиянието на средиземноморската диета върху риска от рак на гърдата при проследяването за 9.8 години на 14 807 гръцки жени и
анализа на 240 случая на рак показват, че е налице
относително по-нисък риск от рак на гърдата при
жените в постменопаузния период, които в по-голяма
спетен се придържат към този модел на хранене. При
проучването на връзката между средиземноморския
начин на хранене и риска от рак на гърдата при жените от Кипър, Demetriou CA et al. 2012 [50] установяват,
че приоритетното присъствие в храненето на различни зеленчуци, морски храни, бобови варива и на зехтин повлиява благоприятно риска от рак на гърдата,
като е налице по-изразен синергичен протективен
ефект при комбинираната им консумация. Резултатите
от проведеното от Buckland G et al. 2013 [51]
Европейско проспективно проучване на връзката
между раковите заболявания и храненето, обхващащо
335 062 жени от 10 европейски страни проследени в
продължение на 11 години и анализа на 9009 случая на
рак на гърдата при жени в пост- и 1216 случая при жени
в пременопаузния период показват наличие на обратнопропорционална зависимост между степента на
придържане към средиземноморския начин на хранене
и риска от рак на гърдата, но само при жените в
постменопаузния период. Изследователите съобщават, че отчетената зависимост е значително поизразена при случаите на ER(-) и PR(-) туморите, както
и че при изключването на приема на алкохол от храненето се отчита относително по-нисък риск от двата
вида рецептор-негативните тумори при жените в
постменопаузния период.
Традиционната средиземноморска диета е неразделна
част от традиционния здравословен начин на живот
на хората обитаващи Средиземноморския регион и
неговия периферен ареал. средиземноморската диета
не следва да се възприема и практикува като консумация на комплекс от определени видове храни в съответни съотношения и количества за определен период
от време, което най-често се случва в редица западни
страни решили да се възползват от нейните ползот-

ворни въздействия върху здравето и жизнеността. Тя
се характеризира с някои важни особености, като
например консумацията приоритетно на пресни зеленчуци и плодове и други храни произведени основно в
района на живеене на хората, използване на максимално щадящи методи на преработване и консервиране
на храните, подходящо комбиниране на храните в
менюто допринасящо за по-пълноценни здравни ползи,
специфичния начин на прием на алкохолни напитки и
най-вече червено вино – в умерени количества (100–
200 ml) през време на храненето и др. Но най-значимият фактор за здравословния характер на този начин
на хранене свързан с превенцията на редица заболявания, включително и рака на гърдата е, че той следва
да се практикува пълноценно от ранна детска възраст, през юношеството, когато се формират хормоналният апарат и гърдите, а също и през целия живот.
[50, 52]

НОВИ НАСОКИ
Последните няколко години са белязани с множество
изследвания на епигенетичните механизми на появата и развитието на рака на гърдата, както и на възможността чрез някои храни и съдържащите се в тях
определени фитонутриенти да се въздейства върху
генетичните функции и така да се ограничи риска от
това заболяване. Като пример в тази насока могат да
послужат съобщените от Khan SI et al. 2012 [53] данни
за положително модулиране на епигенетичните инциденти за целите на превенцията и потенциалните
терапевтични интервенции при рака на гърдата,
посредством използването на растителни полифенолни съединения, изотиоцианати, куркумин, сулфорафан,
ресвератрол и др. Съвременното развитие на науката и получените окуражителни резултати дават
основание за нови приложения на потенциала на храненето за ограничаване на риска от рака на гърдата.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Garcia-Closas M еt al. Established breast cancer factors by clinically important
tumor characteristics. Br J Can 2006; 95: 123-29 /Pubmed/ 2. Althuis MD et al.
Etiology of breast cancer: a systematic review. CEBP 2004; 13: 1558-68 /Pubmed/
3. Brouckaert O et al. Update on triple-negative breast cancer: prognosis and
management strategies .Int J Wom Health 2012; 4: 511-20 /Pubmed/ 4. Aktipis CA et
al. Evolutionary foundations for cancer biology. Evol Аppl 2013; 6: 144-59 /Pubmed/
5. Breast cancer prevention - an overview from the National cancer institute of USA;
Health professional version. Aug 2012 /Pubmed/ 6. Breast cancer risk factors-Cancer
research UK. /www.cancerresearch uk.org/ 7. Ruddy KJ et al. Male breast cancer: risk
factors, biology, diagnosis, treatment and survivorship. Ann Oncol 2013; е-pub Feb
2013 /Pubmed/ 8. Garcia-Gasado Z et al. A de novo complete BRCA 1 gene deletion
identified in a Spanish woman with early bilateral breast cancer. BMC Med Gen 2011;
12: 134 /Pubmed/ 9. Kwong A et al. A novel de novo BRCA 1 mutation in a Chinese
woman with ear¬ly breast cancer. Fam Cancer 2011; 10: 233-7 /Pubmed/ 10. Choi JY
et al. Association of paternal age at birth and the risk of breast cancer in offspring: a
case control study. BMC cancer 2005; 5-143 /Pubmed/ 11. Paul C et al. Aging of the
male germ line. Mat Rev Uro 201 3; 1 0: 227-34 /Pubmed/ 12. de Haan MC et al. Age
of mother and grandmother in relation to a subjects breast cancer risk. Br J Can 2010;
102: 1400-4 /Pubmed/ 13. Richter K et al. Recommendations for the prevention of
breast cancer in shift workers. EPMA J 2011; 2: 351-6 /Pubmed/ 14. Shao T et al.
Vitamin D and breast cancer. Oncologist 2012; 17; 36-45 /Pubmed/ 15. Crew KD.
Vitamin D: are we ready to supplement for breast cancer prevention and treatment?
ISRN Oncol 2013; е-pub Feb 2013 /Pubmed/ 16. Leyssens C et al. Antineoplastic

effects of 1,25 (OH)2D3 and its analogs in breast, prostate and colorectal cancer. End
Rel Can 2013(4); 20: R31-47 /Pubmed/ 17. Engel P et al. Joint effects of dietary
Vitamin D and sun exposure on breast cancer risk. Results from the french E3N cohort.
CEBP 2011; 20: 187-95 /Pubmed/ 18. Bao PP et al. Fruit, vegetables and animal food
intake and breast cancer ris by hormon receptor status. Nutr Can 2012; 64: 806-19 /
Pubmed/ 19. Jung S et al. Fruit and vegetable intake and risk of breast cancer by
hormon receptor status. JNCI 2013; 105: 219-36 /Pubmed/ 20. Liu X et al. Cruciferous
vegetables intake is inversely associated with ris of breast cancer: a meta-analysis.
Breast 2012; e-pub Aug 2012 /Pubmed/ 21. Bossetti C et al. Cruciferous vegetables
and cancer risk in a network of case control studies. Ann Oncol 2012; 23: 2198-203 /
Pubmed/ 22. Zhang CX et al. Choline and betaine intake is inversely associated with
breast cancer risk: a two stage case control study in China. Can Sci 2013; 104: 250-8
/Pubmed/ 23. Hui C et al. Flavonoids, flavonoid subclasses and breast cancer risk: a
meta analysis of epidemiological studies. PloS One 2013; 8: e54318 /Pubmed/
24. Klement RJ et al. Is there a role for carbohydrate restriction in the treatment and
prevention of cancer? Nutr Met 2011; 8-75 /Pubmed/ 25. Djiogue S et al. Insulin
resistance and cancer: the role of insulin and IGFs. End Rel Can 2013; 20: R1-R17 /
Pubmed/ 26. Dong JY et al. Dietary GI and GL and risk of breast cancer: a meta-analysis
of prospective cohort studies. Br Can Res Treat 2011; 126: 287-94 /Pubmed/ 27.
Romieu I et al. Dietary Glycemic index and Glycemic load and "breast cancer risk in the
EPIC and nutrition. AJCN 2012; 96: 345-55 /Pubmed/ 28. Wu AH et al. Epidemiology
of soy exposures and breast cancer risk. Br J Can 2008; 98: 9-14 /Pubmed/ 29. Nagata
C. Factors to consider in the association between soy isoflavone intake and breast
cancer risk. J Epid 2010; 20: 83-90 /Pubmed/ 30. Buck K et al. Meta-analysis of
lignans and enterolignans in relation to breast cancer risk. AJCN 2010; 92:141-53 /
Pubmed/ 31. Mc Cann SE et al. Dietary intakes of total and specific lignans are
associated with clinical breast tumor characteristics. J Nutr 2012(1); 142: 91-8 /
Pubmed/ 32. Pianjing P et al. Estrogenic activities of sesame lignans and their
metabolites on human breast cancer cells. JAFC 2011; 59: 212-21 /Pubmed/
33. Lowcock EC et al. Consumption of flaxseed, a rich, source of lignans is associated
with reduced breast cancer risk. Can Caus Cont 2013; 24: 813-16 /Pubmed/
34. Smolarek AK et al. Chemopreventive activity of Vitamin Е in breast cancer a focus
on gamma- and delta - tocopherols. Nutrients 2011; 3: 962-86 /Pubmed/
35. Nesaretnam K et al. Tocotrienols and brest cancer: the evidence to date. Genes Nutr
2012; 7: 3-9 /Pubmed/ 36. Akl MR et al. Sesamin sinergistically potentiates the
anticancer effects of gamma-tocotrienol in mammary cancer cell lines. Fitoter 2013;
84: 347-9 /Pubmed/ 37. Chun J et al. Tocopherol and tocotrienol contents of raw and
processed fruits and vegetables in USA diet. JFCA 2006; 19: 196-204 /Pubmed/
38. Dong Y et al. Dietary fiber intake and risk of breast cancer: a meta-analysis of
prospective cohort studies. AJCN 2011(9); 94-900-5 /Pubmed/ 39. Aune D et al.
Dietary fiber and breast cancer risk: a systemic review and meta-analysis of prospective
studies. Ann Oncol 2012; e-pub Jan 2012 /Pubmed/ 40. Ferrari P et al. Dietary fiber
intake and risk of hormonal receptor defi¬ned breast cancer in EPIC and nutrition
study. AJCN 2013(2); 97: 344-53 /Pubmed/ 41. Murff HJ et al. Dietary PUFAs and
breast cancer risk in Chinese women: a prospective cohort study. Int J Can 2011; 128:
1434-41 /Pubmed/ 42. Chenais В et al. 'The Janus face of lipids in human breast
cancer: how pol unsaturated fatty acids affect tumor cell halmarks. Int J Br Can 2012;
e-pub Jul 2012 /Pubmed/ 43. Hu J et al. Dietary trans-fatty acids and cancer risk. Eur
J Can Prev 2011 20: 530-8 /Pubmed/ 44. De Lorgeril M et al. New insights into the
health effects of dietary saturated and omega-6 and omega-3 PUFAs. BMC Med 2012;
10:50 /Pubmed/ 45. Han J et al. Antiproliferative and apoptotic effects of oleuropein
and hydroxytyrosol on human breast cancer. MCF-7 cells. Cytotech 2009; 59:45-53
46. Elamin MH et al. Olive oil oleuropein has anti-breast cancer properties with higher
efficiency on ER negative cells. Food Chem Tox 2013 (3 ); 53-310-6 /Pubmed/ 47.
Psaltopoulou T et al. Olive oil intake is inversely related to cancer prevalence: a
systematic review and meta-analysis of 13800 patients and 2334 controls in 19
observational studies. Lip Health Dis 2011;10-127 /Pubmed/ 48. Sofi F et al. Accuring
evidence of benefits of adherence to the Mediterranean diet on health: an updated
systematic review and meta-analysis. AJCN 2010; 92:1189-96 /Pubmed/ 49.
Trichopoulou A et al. Conformity to traditional Mediterranean diet and breast cancer risk
in Greek EPIC cohort. AJCN 2010;92:620-5 /Pubmed/ 50. Demetriou CA et al. The
Mediterranean dietary pattern and breast cancer risk in Greek-Cypriot women: a case
control study. BMC Can 2012;12 :113 /Pubmed/ 51. Buckland G et al. Adherence to
the Mediterranean diet and risk of breast cancer in the European Prospective
Investigation into Cancer and nutrition cohort study. Int J Can 2013; 132:2918-27 /
Pubmed/ 52. Fuemmeler BF et al. Weight, dietary behavior and physical activity in chili
hood and adolescence: implications for adult cancer. Obes Facts 2009; 2:179-86 /
Pubmed/ 53. Khan SI et al. Epigenetic events associated with breast cancer and their
prevention by dietary components targeting the epigenome. Chem Res Tox 2012; 25:
61-73 /Pubmed/
ФМ

17

АЛТЕРНАТИВНИ ЛЕЧЕНИЯ

Нов терапевтичен подход при
МУКОВИСЦИДОЗА: намаляване на
мукозната секреция чрез
лекарствена комбинация
д-р И. ХРИСТОВ

Резюме. Основният подход на традиционната медицина при лечението на най-честата наследствена генетична болест при бялата раса – Муковисцидозата (Кистозна фиброза) е насочен към
намаляване на вискозитета на продуцирания мукус – муколитична терапия. Предлаганата алтернативна лекарствена терапия при муковисцидоза е насочена към основния патогенетичен механизъм при това заболяване - намаляване на секрецията на гъст и еластичен секрет от екзокринните жлези във всички засегнати органи. Представени са собствени емпирични наблюдения в
продължение на повече от 25 години за резултатите от приложеното алтернативно лечение на
15 болни от Муковисцидоза. С новия терапевтичен подход е постигнато освобождение на изходните канали на всички органи от гъстия мукозен секрет. Новия терапевтичен подход е обоснован
от резултатите от предшестващи научни изследвания, доказващи, че патогенезата на
Муковисцидоза е свързана с повишен тонус на Nervus vagus, вероятно свързано с дефектният ген.
Акцент в алтернативното лечение е действието на атропина, който приложен в малки дози
понижава повишения тонус на Nervus vagus.
Ключови думи: Муковисцидоза, кистозна фиброза, екзокринни жлези, мукозен секрет, вагусов
нерв, атропин.
Abstract. The basic approach of traditional medicine in the treatment of the most common inherited genetic
disease in Caucasians (Cystic Fibrosis, Mucoviscidosis) is aimed at reducing the viscosity of mucus produced
- mucolytic therapy. The proposed alternative drug therapy in Cystic Fibrosis is directed to the main
pathogenetic mechanism of this disease - reducing the secretion of thick and stretchy discharge from
exocrine glands in all affected organs. The author presents empirical observations for more than 25 years
the results of alternative treatment applied to 15 patients with Cystic Fibrosis. The new therapeutic approach
has achieved the liberation of output channels of all organs of the thick mucous secretions. The new
therapeutic approach is justified by the results of previous research, demonstrating that the pathogenesis of
Cystic Fibrosis is associated with increased tone of Nervus vagus, probably related to the defective gene.
Accent in the alternative treatment is the effect of atropine, which applied in small doses reduces the
increased tone of Nervus vagus.
Keywords: Cystic fibrosis, exocrine glands, mucous secretions, Nervus vagus, atropine.

ВЪВЕДЕНИЕ

тежко клинично протичане и прогноза.

Муковисцидозата (МВ) е автозомно-рецесивно наследствено заболяване, при което е нарушена секреторната функция на екзокринните жлези на жизнено важни
органи и системи (панкреас, тънко черво, жлъчни
пътища, бронхи, потни жлези и др.) и обикновено има

Разпространението на МВ варира в зависимост от
популациите. В болшинството страни на Европа,
Северна Америка и Канада от МВ заболяват от 1:2500
до 1:5000 новородени като всяка година в света се
раждат около 45 000 деца, болни от МВ.
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Средната продължителност на живота при болни от
МВ в Европа е 40 години, в САЩ, Канада, Финландия –
50 години, В Русия – 18 години (в Москва и Санкт
Петербург – 23,6 години). У нас, средната продължителност на живота на болни от МВ е около 13 години.
Причина за заболяването МВ е мутация на ген, разположен в дългото рамо на хромозома 7. МВ се изявява
предимно (75%) при хомозиготни носители на гена.
При МВ се повишава тонуса само на Nervus vagus без
да повлияват функциите на симпатикусовия дял на
вегетативната нервна система. Вероятно влиянието на генетичната промяна започва след втория
месец от вътреутробното развитие на зародиша,
когато вече са обособени централните вегетативни
структури – ядрото на Nervus vagus и ядрото на симпатикуса.
Генната мутация кодира погрешна продукция на белтък, наречен CFTСR (Cystic Fibrosis Trans-membrane
Conductance Regulator). Той формира канал за движение на хлорните йони през мембраните на секреторните епителни клетки. Резултатът от нарушения
йонен поток е секреция на гъст и еластичен секрет
с ниско съдържание на натрий, хлор и вода, който
задръства изходните канали на екзокринните жлези
на жизнено важни органи, като тази обструкция води
до възпалителни промени и разрастване на съединителна тъкан.
Традиционната терапия при МВ е насочена към разреждане на гъстия секрет в бронхите, борба с респираторните инфекции, корекция на екзокринната панкреасна и на поливитаминната недостатъчност, разреждане на гъстия жлъчен сок.
Белодробните поражения се срещат при почти 100%
от болните. Те определят тежестта на клиничното
протичане, прогнозата и смъртността при МВ. При
30% от децата белодробният синдром се изявява
непосредствено след раждането, а в 70% - до края на
първия месец. Колкото по-малка е възрастта на децата, болни от МВ, колкото по-рано започне алтернативната терапия, толкова по-рано и по-бързо ще спре
секретирането на гъстия и еластичен секрет от
екзокринните жлези във всички органи. Това се отнася
особено при болни с максимално изявен белодробен
синдром.
Алтернативното лечение на болните от МВ е желателно да започне няколко дни, до 5-8 месеца, най-късно
до една година след раждането. При това условие,
40-60 дни след започване на лечението, настъпват
следните промени в състоянието на болното дете:

• При болните с тежък бронхообструктивен синдром, спират честите респираторни инфекции,
тахипнеята и кашлицата. Дишането вече е везикуларно без хрипове, бледото цианотично лице става
розово, рентгенографията на белите дробове е
нормална. При смесената и чревната клинична
флора се изменя макроскопският вид на фекалиите
– те не са обемисти и мазни. Дефекацията намалява от 5-8 до 1-2 пъти в денонощието.

ИЗПОЛЗВАНАТА ЛЕКАРСТВЕНА
КОМБИНАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА МВ ВКЛЮЧВА:
Atropini sulfas
Атропинът блокира повишения тонус на Nervus vagus
при МВ и така повлиява секрецията на гъст и еластичен секрет от екзокринните жлези. От 40 до 60 дни
след започване на лечението, гъстият и еластичен
секрет изчезва от изходните канали на всички органи.
Действието на атропина е акцентът при алтернативното лечение на МВ.
Ergotamini tartras
Мощен симпатиколитик. Има подчертано вазоконстриктивно действие, което премахва конгестията
във всички органи, особено в белите дробове.
Coffeinum citricum
Конкурентно инхибира ензима фосфодиестераза,
отговорен за хидролизата и водещ до инактивирането на цикличния 3',5'-аденозинмонофосфат (цАМФ).
Това води до повишени вътреклетъчни концентрации
на цАМФ. Цикличният АМФ регулира многобройни клетъчни функции, например активността на ензимите,
участвуващи в енергийното производство и йонния
транспорт, влияе на контракцията на гладките мускули и инхибиране на освобождаването на хистамин от
мастоцитите. Стимулира обменните процеси в различни органи и тъкани, включително мускулите и централната нервна система. Води до бронходилатация,
отстранява бронхиалните спазми, разширява и жлъчните пътища. Подобрява усвояването на ерготамина
в храносмилателния тракт.
Papaverini hydrochloridum
Инхибира ензима фосфодиестераза, увеличава натрупването на вътреклетъчен цАМФ. Понижава тонуса и
намалява контрактилната активност на гладката
мускулатура.
Zincum sulfuricum
Като микроелемент участва в много ензимни системи. Има антиоксидантно, противовъзпалително, репаративно, имуномодулиращо, укрепващо чревната стена действие. Необходим е за функционирането на
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• спира секретирането на гъст и еластичен секрет,
изчезва обструкцията с на изходните канали на
всички органи, особено в дихателната и храносмилателната система. Освобождаването на бронхите от гъстия секрет отнема почвата за развитие на респираторни инфекции. Това е причина,

след рано започнатото лечение да не се изолират
причинители на инфекции от експекторатите на
болните.

ДНК- и РНК-полимеразите, контролиращи процесите
на предаване на наследствената информация и биосинтез на белтъчини, а с това и репаративните процеси в организма, а също и ензима на ключовата реакция в биосинтеза на хем, влизащ в структурата на
хемоглобина, цитохромите на дихателните вериги на
митохондриите, цитохром Р-450, каталазата и миелопероксидазата. Цинкът влиза в структурата на ключивия антиоксидантен ензим – (Zn, Cu) - супероксиддисмутаза и индуцира биосинтеза на защитните белтъчини в клетката, по силата на което цинкът е антиоксидант с репаративно действие. Участието му в
лекарствената комбинация е оригинален момент при
алтернативната терапия на МВ.
Рано започнатото алтернативно лечение, най-късно
една година след раждането, предотвратява развитието на късните усложнения при МВ. Това е причината през следващите 20-30 години да не настъпи
обструкция на бронхите с гъст секрет, респираторните инфекции да се явяват по-рядко, дишането да е
чисто, везикуларно. Никога не настъпват тежки усложнения, като цироза на черния дроб, ателектаза, бронхиектазии, белодробно сърце и др. Никога не се налага
да се прави присаждане на органи.

НОВАТА ТЕРАПЕВТИЧНА СХЕМА Е
ПРИЛАГАНА ПРИ 15 ДЕЦА,
БОЛНИ ОТ МВ, ДВЕ ОТ КОИТО СА:
А. С. А., роден м. януари 1986 г.
Първи преглед – 19 август 1986 г. Детето беше на
възраст – 7 месеца. Диагноза: МВ, белодробна клинична форма, положителен потен тест – хлориди над 100
mmol/L, генетичен анализ D-F-508. По данни на майката, заболяването протичало много тежко с пристъпи
от мъчителна кашлица, трудно дишане, посиняване на
лицето при плач, чести респираторни инфекции и настаняване по спешност в болницата - „Сега нашите
лекари му преливат плазма два пъти седмично и го
подготвят за лечение в Ленинград.”
Обективно: Тежко дишане, тахипнея, почти липсва
дихателна струя, влажни хрипове, силно изразена цианоза. При ощипване и последващ плач, лицето става
мораво синьо.
Втори преглед – 30 септември 1986 г. Детето диша
спокойно, лицето му е розово, след ощипване и последващ плач не цианозира. Дишане – чисто, везикуларно.
По данни на майката, състоянието на детето се
подобрило рязко към 25-30-тия ден след лечението.
През следващите 20-25 години състоянието на пациента се стабилизира. Мъчителната ежедневна кашлица, честите респираторни инфекции и бронхообструктивни прояви станаха епизодични, а в последствие изчезнаха завинаги. Изчезна и бледият, цианотичен цвят на лицето, нормализира се дишането.
Ръстът, теглото и физическата активност са съот20

ветни на възрастта. От храчката не е изолиран
Pseudomonas Aerogenosa. През януари 2013 г. А. навърши 27 години. Сега работи като бодигард.
С. С. С. от гр. Варна.
Първи преглед на 25 септември, 1986 г. Болният е на
8 години. Диагноза: Смесена белодробно-ентерална
клинична форма. Диагнозата е установена в кърмаческа възраст – муковисцдоза, положителен потен тест
– хлориди над 90 mmol/L, положителен генетичен анализ – D-F-508. Клинично протича предимно с прояви от
дихателната система.
На 8 и на 11 годишна възраст, на детето е прилагано
алтернативно лечение на МВ. Състоянието му се
подобри, кашлицата стана епизодична, нормализира
се телесното тегло и физическата активност. На
лице бе нормална рентгенография на белия дроб, дефекация – 1-2 пъти в денонощието (преди лечението
беше 4-5 пъти). От ранна детска възраст е изолиран
Pseudomonas aerogenosa.
Отличните резултатите от прилагането на новата
лекарствена комбинация при лечение на тези две деца,
болни от МВ, са потвърдени писмено в Становище на
главния асистент при катедра "Педиатрия" на
Медицински университет, гр. Варна - д-р Димитър
Илиев Петров на 24.01.2008 г.
От наблюдението на останалите 13 деца болни от МВ,
на които е приложено алтернативното лечение се
установи, че обструкцията на бронхите и проблемите
с дефекацията отзвучават към 30-тия, 40-тия ден от
началото на лечението. Децата не боледуват често
от респираторни инфекции, израстват на ръст и
тегло, забавят се промените в дихателната система
за дълъг период от време – 20 и повече години.
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100-те най-използвани билки в България

№16 ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА
В нашата природа се срещат 60 вида
детелини с двойно повече разновидности.
Детелините са най-богатият на видове род
между бобовите растения в нашата флора.
У нас червената детелина е най-широко
разпространена.
Наименование на латински: Trifolium pratense
Семейство: Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
Български народни наименования: Ливадна детелина
Описание: Многогодишно тревисто растение с дълбок корен и късо коренище с листна розетка. Има по
няколко изправени, възходящи или полегнали червеникави стъбла, които се разклоняват още от основата си
– при коренището. Високи са от 15 до 50 см, голи или
само в горната си част ресничести. Листата последователни, тройни, долните са с дълги нишковидни дръжки (15–20 см), които се източват от пазвите на прилистниците, а най-горните почти приседнали. Отделните листчета са елиптични до обратно яйцевидни,
дълги 1–3 см, широки 0,5–1,5 см, целокрайни или плитко
назъбени. Прилистниците са триъгълно ланцетни, заострени, целокрайни, в по-голямата си част сраснали с
листната дръжка. Цветовете са двуполови, събрани в
кълбести или яйцевидни главички, единични или по две,
обикновено обвити от най-горните листа, 2–3 см в
диаметър. Цветовете са петчленни, чашката им е
тръбеста, със задебелено пръстенче на върха, с 10
жилки и 5 зъбеца, влакнеста, дълга 7–10 мм. Венчетата
са дълги 12–15 мм, от тъмночервени до розови, от 5
нееднакви листчета (двете долни срастнали в ладийка,
двете странични образуват крилца, а горното по-едро
– флагче). Тичинките са 10, от които 9 сраснали с дръжките си, а десетата свободна. Плодовете са дребни
елипсовидни бобове, с по едно семе и обхванати от
чашката. Цъфти май-юли.
Разпространение: Обитава влажните ливади, пасища,
тревисти места в цялата страна до 2000 м н.в.
Употребяема част: Цветовете (Flores Trifolii
pratensae) и надземната част (Herba Trifolii pratensae).
Начин на сушене: Бързо, разтлани на тънко. Цветовете трябва да запазят окраската си.

толетин, изофлавоните формононетин, генистеин,
даидзеин и биоханин А. Изофлавоните са съединения
от растителен произход, които предизвикват естрогенподобни ефекти. Един от основните механизми на
тяхното действие е способността им да се свързват с естрогеновите рецептори, като по този начин
упражняват естрогенподобен ефект. Това им свойство е причината изофлавоните да бъдат условно
определяни като "фитоестрогени".
Съдържа още ниацин, фосфор, калий, токоферол, калций, хром, железни и медни соли, магнезий, фурфурол,
органични киселини (р-кумарова, кетоглутарова и салицилова), алантоин и алантоинова киселина, ферменти,
етерично масло, фенолни гликозиди и цианогенни гликозиди, кумарини, танин, каротин, витамин С.
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Съдържание: Флавоноиди от различен тип: флавона
пратол, флавонолите изорамнетин, трофолин и пра-

Trifolium pratense.

Действие: Антиспазматично, противовъзпалително,
успокоително и отхрачващо действие. Кръвоспиращо,
ранозаздравяващо. Упражнява естрогенподобни ефекти. Възстановява функциите на организма след продължително приемане на кортикостероиди и антибиотици.
Приложение: Съцветията се използват като средство при кашлица, бронхит, коклюш и прегракналост
на гласа. Преодоляване на простудни състояния, придружени от катари на горните дихателни пътища.
Използва се за облекчаване на невровегетативните и
психоневрологичните симптоми на менопаузата –
горещи вълни, сърцебиене, повишена възбудимост и
раздразнителност, безсъние и др. Растението помага
при лечението на женски състояния като – загуба на
костна тъкан свързана с остеопороза, мастит, облекчава бялото течение. С билката може да се проведе
хронична заместваща терапия при климакс, маточни
кръвоизливи, хормонални проблеми.
Помага при лечение на болести на кръвоносна система – пречиства кръвта, регулира нивото на хемоглобин и броя на кръвните плочици, тонизира гладката
мускулатура на кръвоносните съдове. Използва се при
болести на: пикочната система - подпомага пречистващата функция на бъбреците; мускулна система –
ставни проблеми; чернодробни състояния – при жълтеница, подпомага детоксикацията, стимулира секрецията на жлъчка;
Външно – при рани, изгаряния и пъпки. Използва се при
заболявания на кожата като екзема и псориазис и особено добре действа при деца с екземо-астматичен
синдром.
В народната медицина листата и съцветията се пре-
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поръчват като диуретично средство и за повръщане
при отравяния. За по-лесно забременяване. Използвана
е за лечение на ракови заболявания, възпаление на гърдата, гуша, заболявания на ставите, прочистване на
кръвта, като диуретик.
През 1930 г. червената детелина е много популярно
противораково средство, което се предписва при рак
на яйчниците, гърдата и лимфната система.
Всъщност, антираковият потенциал на червената
детелина не лишен от смисъл предвид съдържанието
на изофлавони. Сърповидното набраздяване на листата от червена детелина е било смятано за знак, че
билката може да помогне при катаракта.
Начин на употреба:
ВЪТРЕШНО: Отвара от 5 г дрога на 100 мл вода, вари
се от 5 до 10 минути, изпива се за един ден. Запарка една супена лъжица от билката са залива с 300 грама
кипяща вода, след 10 мин се прецежда и се изпива на
три пъти, половин час преди храна
ВЪНШНО: Отвара от 2 супени лъжици дрога и една
чаена чаша вода – ври 3 мин, прецежда се и се правят
компреси и лапи.
Противопоказания:
Екстрактът от детелина е с относително висока
концентрация на изофлавони. По тази причина той не
се препоръчва при бременни, деца и кърмачки. Не
трябва да използват екстракт от червена детелина
хора, които приемат хормонални средства, съдържащи андроген, естроген, прогестерон и техните производни. Поради повишения риск от кървене, билката
не трябва да се приема в комбинация с джинджифил,
ФМ
витамин Е, аспирин, чесън, гинко билоба.

