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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ОЩЕ ЗА

Невролептиците са препарати, назна-
чавани при широк спектър от психични 
разстройства, включително депресия, 
биполярно разстройство, шизофрения, 
деменция и разстройства от аутистичния 
спектър. 

Те са най-разпространения метод за ле-
чение на хора с шизофрения, помагайки 
за облекчаване на някои симптоми, пре-
дизвикани от това разстройство. 

Шизофренията е хронично психично 
разстройство, характеризиращо се с дис-
функция на мисленето, халюцинации и не-
произволни движения на тялото. 

Точните причини за това заболяване 
остават неизвестни и до днес. Поради 
това съвременните методи за лечение са 
насочени само към облекчаване на симп-
томите.

Антипсихотичните препарати облекча-
ват признаците на болестта чрез измене-
ния на химическите вещества в главния 
мозък, което оказва влияние на настрое-
нието и емоциите.

Има два класа антипсихотични лекар-
ства – от първо и второ поколение. 

Първото поколение препарати – такива 
като хлорпромазин и галоперидол – се 
употребяват от средата на 50-те години. 
Но те предизвикват сериозни неврологич-
ни странични ефекти. 

Второто поколение невролептици – кло-
запин и лурасидон, са смятани от лека-
рите за по-добри, тъй като се отличават 
с по-малък риск от сериозни странични 
действия.

Но съгласно ново изследване продъл-
жителната употреба на тези препарати 
може да се отрази негативно на структу-
рата на мозъка. 

Изследователите смятат, че дългосроч-
ното използване на антипсихотични пре-
парати може да доведе до загуба на сиво 
вещество в главния мозък. 

Резултатите от това изследване били 
публикувани в сп. Biological Psychiatry.

Изследователите решили да изучат 
влиянието на антипсихотичните препара-
ти от първо и второ поколение на структу-
рата на мозъка на 1155 души с шизофре-
ния, сравнявайки ги с 911 здрави хора.

Било установено, че при болните от 
шизофрения, получаващи невролептици, 
настъпвала прогресираща загуба на сиво 
вещество в главния мозък, в сравнение 
със здравите участници в изследването.

Учените открили, че продължителният 
прием на невролептици от първо поколе-
ние предизвиква по-силно прогресираща 
загуба на сиво вещество, докато използ-
ването на лекарства от второ поколение 
не било свързано със загуба на кортикал-
на тъкан.

Един от авторите на изследването, док-
тор Антонио Вита, отбелязал, че остава 
неясно влияят ли антипсихотичните пре-
парати на главния мозък в зависимост от 
възрастта на пациента и стадия на болес-
тта, и има ли особености в дозировката, 
които водят до изменения в структурата 
на мозъка и обема на сивото вещество.

„Уточняването на тези въпроси има ре-
шаващо значение за клиничното лечение 
на шизофренията и тази информация ще 
позволи да се разберат по-добре механи-
змите, лежащи в основата на развитието 
на структурни аномалии в главния мозък”, 
добавил ученият.

Стефан ПЕЙЧЕВ

опасните лекарстваопасните лекарства

НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ СМАЛЯВАТ МОЗЪКА И НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ СМАЛЯВАТ МОЗЪКА И 
ПОВИШАВАТ РИСКА  ОТ  ТУМОР НА ГЪРДАТАПОВИШАВАТ РИСКА  ОТ  ТУМОР НА ГЪРДАТА

Хората с чревни заболявания може да са 
по-застрашени от развитие на Алцхаймер. 
Първо по рода си изследване на Универси-
тета „Едит Коуан“ (ECU) в Австралия потвър-
ди връзката между двете, което би могло да 
доведе до по-ранно диагностиране и нови 
лечения.

Болестта на Алцхаймер разрушава па-
метта и мисловната способност и е една от 
най-разпространените форми на деменция. 
Очаква се тя да засяга над 82 млн. души до 
2030 година.

Предишни изследвания предположиха 
наличие на връзка между Алцхаймер и сто-
машно-чревните заболявания, но досега не 
беше ясно какво стои в основата й.

Сега изследователи от ECU хвърлиха нова 
светлина върху въпроса, като потвърдиха 
съществуването на генетична връзка между 
Алцхаймер и множество чревни заболява-
ния.

Те анализирали големи съвкупности от 
генетични данни от няколко изследвания за 
Алцхаймер и различни чревни състояния, 
всяко от които обхващало по около 400 000 
души. Резултатите показали, че хората с бо-
лест на Алцхаймер и онези с чревни забо-
лявания имат общи гени, което е важно по 
много причини.

„Изследването дава нови насоки за генети-
ката в основата на наблюдаваната съвместна 
поява на Алцхаймер и чревни заболявания – 
казва водещият автор д-р Емануел Адевуи. 
– Това подобрява разбирането ни за причи-
ните за тези състояния и идентифицира нови 
цели за изследване за потенциално по-ран-
но откриване на болестта и разработване на 
нови терапии и за двата вида заболявания.“

Макар че изследването не е стигнало до 
заключението, че чревните болести предиз-
викват Алцхаймер или обратното, резултати-
те са много ценни, казват учените. Те дават 
по-нататъшни доказателства в подкрепа на 
концепцията за оста „черва-мозък“ – двупо-
сочна връзка между когнитивните и емоцио-
налните центрове на мозъка и функционира-
нето на червата.

Ключов ли е холестеролът?

При по-нататъшния си анализ на споде-
лената генетика изследователите открили 
други важни връзки между Алцхаймер и 
чревните болести – като например въз-
можната роля на холестерола. Резултатите 

показали, че неговите повишени нива са 
рисков фактор едновременно за двата вида 
заболявания.

„Разглеждането на генетичните и био-
логичните характеристики, общи за Алц-
хаймер и за тези чревни състояния, говори 
за силна роля на липидния метаболизъм, 
имунната система и понижаващите холес-
терола лекарства – отбелязва Адевуи. – Въ-
преки че е необходимо по-нататъшно про-
учване на споделените механизми между 
състоянията, има доказателства, че високи-
ят холестерол може да премине в централ-
ната нервна система, водейки до анормал-
на обмяна на холестерола в мозъка.

Има също така и доказателства, че анор-
малните кръвни липиди може да се при-
чиняват или влошават от чревни бактерии 
(хеликобактер пилори), и всички тези неща 
подкрепят потенциалните роли на анор-
малните липиди при Алцхаймер и чревните 
болести. Така например повишените нива 
на холестерола в мозъка бяха свързани с 
мозъчна невродегенерация и последващо 
когнитивно нарушение.“

Надежда за бъдещето

Връзката с холестерола може да се ока-
же жизненоважна за лечението на Алцхай-
мер в бъдеще. Откритията от изследването 
предполагат, че понижаващите холестеро-
ла лекарства (статините) биха могли да спо-
магат за лечението както на Алцхаймер, 
така и на чревните болести. Нужни са обаче 
повече изследвания и индивидуална оцен-
ка на пациентите, за да се прецени дали те 
биха имали полза от приемането на статини.

И не на последно място, изследването 
демонстрира, че диетата може да играе 
роля за лечението и предотвратяването на 
Алцхаймер и чревните болести, казват ав-
торите. 

Бел. ред. Независимо какво ще покажат 
изследванията, безопасната употреба на 
статините е спорна. Затова ако имате 
проблеми с холестерола, не подценявай-
те силата на природата. Финландската 
хранителна добавка ХолеСтоп има отно-
шение към регулиране на холестеролните 
нива в организма. Повече за нея и талон 
за 10% отстъпка ще откриете на стр. 23.

Превод от английски
Елица ТАНЧЕВА

Връзката между холестерола и АлцхаймерВръзката между холестерола и Алцхаймер

• Здравейте, д-р Матев. Какво пред-
ставляват полипите на дебелото чер-
во? Защо се образуват?

– Полипите представляват разраства-
ния на лигавицата на дебелото черво към 
лумена му. Те са доброкачествени новоо-
бразувания с различен тъканен произход: 
аденоми (от жлезиста тъкан), хамартоми 
(възли, образували се поради дефект в 
развитието), хиперпластични и възпали-
телни. Особено клинично значение имат 
аденомите, тъй като те стоят в основата 
за развитието на колоректален карцином. 
При прехода аденом – карцином може да 
се открият и различни генетични мутации. 
Аденомите биват: тубуларни, вилозни и 
тубуловилозен аденом (със смесен хисто-
логичен строеж). Според броя: единичен 
аденом, групови аденоми (до 5 броя), 
множествена аденоматоза (10-100 броя), 
дифузна аденоматоза (фамилна при над 
1000 аденома). Предразполагащи факто-
ри са генетично предразположение, хро-
нични възпалителни заболявания (язвен 
колит, болест на Крон), фактори от хра-
ненето: прекомерна употреба на живо-
тински мазнини и рафинирана захар, на-
малено съдържание на фибри, хронично 
забавен пасаж, който води до промяна в 
pH на чревното съдържимо – променя се 
естествената флора на червата. Затлъс-
тяване, намалена физическа активност, 
тютюнопушене и други.

• При колко процента от населението 
се среща тази патология?

– С увеличаване на възрастта вероят-
ността от поява на полипи нараства. На-
шата имунна система отслабва с напред-
ване на възрастта, като отделни клетки 

биват „изпуснати” от нейния контрол. Те 
започват безконтролно да се делят и така 
по вътрешната повърхност на дебелото 
черво се появяват тези струпвания на 
клетки, които в даден момент започват 
да се виждат като полипи. Полипите се 
срещат приблизително при около 4% от 
населението. 

• Може ли човек да живее години с 
полипи на дебелото черво, без да раз-
бере? Какви са симптомите?

– Човек може да живее дълги години, 
без да разбере, че има полипи на дебе-
лото черво. При повечето пациенти поч-
ти няма симптоми или те са нетипични: 
дискомфорт в коремната област, промяна 
в дефекационния ритъм, немотивирани 
диарии или запек, понякога наличие на 
слуз и кръв в изпражненията. Много ряд-
ко може да има и болков синдром. Затова 
те често се откриват случайно при профи-
лактичен преглед.

• Винаги ли щом бъде открит поли-
път, той трябва да бъде отстранен или 
човек може да живее без риск за жи-
вота?

– Колкото повече нараства размерът 
на полипа, толкова повече вероятността 
да премине от доброкачествен към зло-
качествен се увеличава. При малките 
полипи тази вероятност е минимална, но 
при полипи с размер 4 см тази вероятност 
достига до 40%. Има истински (опасни) и 
псевдополипи (без раков потенциал). Ка-
къв е полипът със сигурност се разбира 
след биопсия от него или след цялостното 
му отстраняване и изследване под микро-
скоп.

Открие ли се полип на дебелото черво, 

той трябва да бъде  отстранен.  Това ста-
ва или чрез ендоскопска полипектомия 
(при която съществуват различни техни-
ки), или чрез хирургическо отстраняване 
в зависимост от местонахождението му 
и степента на инфилтрация на чревната 
стена. Според резултата от хистологично-
то изследване се преценява, дали това е 
окончателната лечебна процедура или са 
нужни допълнителни действия.

• Какво представлява самото лечение/
премахване на образуванието? Колко 
време отнема и какво е възстановява-
нето? Кога пациентът възвръща нор-
малния си начин на живот и хранене?

– Ендоскопската полипектомия е пред-
почитан метод, защото възстановяване-
то на пациента е бързо и той се връща 
към нормалния си начин на живот почти 
веднага. Малки полипи могат да бъдат 
отстранявани при колоноскопия, без да 

е необходима хоспитализация. Големи 
полипи се отстраняват след приемане в 
болница, за което има и клинична пътека. 
Процедурата е с обща анестезия. Няма 
сериозни ограничения за завръщане към 
нормален начин на живот и хранене.

• Има ли опасност от рецидив?
– При правилно отстранен полип рискът 

от локален рецидив е нулев. Има полипи 
с вилозен характер, които се разпростра-
няват по повърхността на червото пълзя-
що и засягат най-вече ректума. При тях 
вероятността от рецидив е по-голяма. Съ-
ществува така наречената трансанална 
микрохирургия, с помощта на която чрез 
въвеждане на камера и инструменти през 
ануса се постига цялостно отстраняване 
на тези вилозни полипи. При 30% от па-
циентите, на които е доказан и отстранен 
полип на дебелото черво, отново се по-
явяват полипи, което налага по-чест ен-
доскопски контрол. Тук не става въпрос за 
рецидив, а за поява на нов полип на ново 
място. Просто имунната система на кон-
кретния пациент е загубила възможност-
та си да открива и унищожава „изродили-
те” се клетки от лигавицата на дебелото 
черво.

• Човешкият папилома вирус може 
ли да се прояви като полип на дебело-

то черво и в този случай ще трябва ли 
да се премахва полип веднъж на ня-
колко години?

– Човешкият папилома вирус няма до-
казана взаимовръзка по отношение на 
появата на полипи на дебелото черво. 
Това е най-честата полово предавана 
вирусна инфекция в света и е отговорна 
за: развитието на карцином на маточната 
шийка, рак на ануса и на половите орга-
ни, генитални и анални брадавици. Често 
се бърка анална папила, което е напълно 
доброкачествено образувание, без ма-
лигнен потенциал, с аноректален полип. 
Аноректалният полип изисква задължи-
телно премахване.

• Много хора бъркат хемороидите с 
полип на дебелото черво. Каква е раз-
ликата?

– Това са две различни заболявания на 
дебелото черво. Хемороидите предста-

вляват артерио-венозни анастомози меж-
ду крайните разклонения на ректалните 
вени и артерии. Причината е повишен 
артериален и намален венозен отток. 
Най-често при запек, повишен тонус на 
аналните сфинктери, слабост на съдовата 
стена, повишено налягане в малкия таз, 
при бременност и седящи професии. Про-
тичат с кървене и усложнения: тромбози-
ране, инкарцерация, възпаление. Затова 
при кървене от ануса трябва да се изясни 
източникът на кървене. Наличието на кър-
вящи хемороиди не изключва кървене и 
от полип на дебелото черво. Затова тряб-
ва да се осъществи ендоскопско изслед-
ване.

• Може ли определен тип хранене да 
е причина за полип на дебелото чер-
во? 

– Има храни, които се свързват с пови-
шен риск от развитие на колоректален 
карцином. Такива храни, съдържащи ни-
трити, нитрати във високи концентрации, 
както и нитрозамините. Обратно, прием-
ът на баластни храни, съдържащи фибри, 
намаляват онкологичния риск. От вредни-
те навици на първо място е тютюнопуше-
нето като онкогенен фактор.

Бел. ред. Още за рака на червата че-
тете на стр. 9 в този брой.

Кога полипите на дебелото 
черво водят до рак?

За да не стигате до употребата на опасни лекар-
ства, профилактирайте своето душевно състояние с 
продукти, които са дарове от природата. 

РЕЛАКСОР е комбинаци от билки, която благопри-
ятства състоянието на нервната система и съдейст-
ва за поддържане на позитивна психическа нагласа. 

Няма странични ефекти и не предизвиква зависи-
мост.

РЕЛАКСОРРЕЛАКСОР

-15% талон за намаление ще намерите на 
стр. 23

От 18 август лицата, при които лабо-
раторно е доказан COVID-19, подле-
жат на изолация за период от 7 дни, 
а не както досега – за 10 дни, а кон-
тактните лица подлежат на 5-дневна 
карантина (досега карантината беше 
с продължителност от 7 дни). Под ка-
рантина няма да бъдат поставяни хо-
рата, които в рамките на последните 
90 дни, са преболедували  COVID-19, 
както и тези, които в рамките на по-
следните 3 месеца имат завършен 
ваксинационен курс или поставена 
бустерна ваксина. 

„Решенията какви противоепидемич-
ни мерки да се въвеждат и съответно 
кога с оглед актуалната епидемична 
ситуация и тенденцията в показатели-
те, които следим, ще се вземат еже-

седмично от експертната група, сфор-
мирана към министъра. Мерките да се 
преразглеждат на 7 дни е практика, 
утвърдена и вече доказано работеща 
в редица европейски държави“, заяви 
Министерството на здравеопазването 
в съобщение до медиите.

„В момента всички регионални 
здравни инспекции разполагат с доста-
тъчно количество безплатни антигенни 
тестове, от които гражданите могат да 
се възползват. Работят и ваксинацион-
ни центрове“, това съобщи здравният 
министър Асен Меджидиев, като до-
пълни, че решението дали човек да се 
ваксинира е лично, а задължението на 
Министерството на здравеопазването 
е да осигури възможност за ваксина-
ция и тестване на всички граждани.

Съкратиха карантината Съкратиха карантината 
при COVID-19при COVID-19

Д-р Атанас МАТЕВ от повече от 50 години работи като лекар 
проктолог и хирург. Завършил е ВМИ – Стара Загора и оттогава 
се посвещава на облекчаване на болките на хората от страната 
и чужбина. 

В момента практикува в „Медицински център Хирургия Матев”. 
В центъра се консултират и преглеждат пациенти повече от 20 
години в областта на заболяванията на храносмилателната сис-
тема.
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Имунната система може да играе ос-
новополагаща роля за амиотрофичната 
латерална склероза (АЛС, известна още 
като болест на Лу Гериг) наред с цен-
тралната нервна система. Това съобщиха 
изследователи от болницата и медицин-
ското училище в Маунт Синай в САЩ. Тях-
ното откритие, което беше публикувано в 
сп. Nature, може да има важно значение 
за диагностирането и лечението на опус-
тошителното нервнодегенеративно забо-
ляване.

Досега изследванията на АЛС се фоку-
сираха върху централната нервна систе-
ма. Но екипът от Маунт Синай докладва 
за дисфункции както на нервната, така и 
на имунната система при животински мо-
дели и хора с АЛС4 – започваща в мла-
дежка възраст и бавно прогресираща 
форма на болестта, която се причинява от 
мутации на гена SETX.

„Научихме, че мутациите в SETX трябва 
да са експресирани едновременно в нерв-
ната и имунната система, за да породят 
двигателно нарушение при мишки, и че 
дисфункцията в адаптивната имунна сис-
тема отличава АЛС4 както при мишките, 
така и при хората“, казва Лаура Кампизи, 
асистент по микробиология от Мецицин-
ското училище „Икан“ в Маунт Синай и 
водещ съавтор на изследването заедно с 
доцента по микробиология Иван Марази.

Тя добавя, че по-
нататъшно доказа-
телство за ролята на 
имунната система били 
високите концентра-
ции на CD8 Т-клетките 
(обикновено участва-
щи в унищожаването 
на туморите и клет-
ките в тялото, които 
подслоняват патогени) 
в гръбначния мозък и 
периферната кръв на 
мишките и пациентите 
с АЛС4. Тези увеличе-
ни популации на CD8 
Т-клетките, известни 
като TEMRA (терми-
нално диференцирана 
ефекторна памет), са 
свързани с прогресия-
та на АЛС4.

АЛС се характеризи-
ра с прогресивно измиране на моторните 
(двигателните) неврони, което тежко зася-
га функционалната способност на пациен-
тите по множество начини, включително 
възпрепятстване движението на ръцете и 
краката, речта, гълтането и накрая диша-
нето. Не съществува лечение за болестта, 
а през годините изследователите фокуси-
раха вниманието си върху невроните, ма-

кар че по-скорошни изследвания откриха 
доказателства за взаимодействие между 
централната нервна и имунната система.

Изследването на Маунт Синай, в съ-
трудничество с невробиолога д-р Алберт 
Ла Спада от Калифорнийския универси-
тет в Ървин, е едно от първите, които раз-
глеждат дали адаптивната имунна систе-
ма, която изгражда защитата на тялото в 
хода на излагането му на патогени, може 
да е свързана с някои форми на АЛС.

„Съществува силна нужда да се разбе-
ре дали невродегенерацията се причиня-
ва или утежнява от имунна дисфункция“, 
обяснява д-р Кампизи.

Екипът изследвал проби от мишки и 
хора с най-напреднали технологии като 

масова и спектрал-
на цитометрия и 
секвениране на еди-
нични клетки. „На-
шето откритие, че 
специфични имунни 
сигнатури отличават 
различните форми 
на АЛС, би могло 
да е съществено за 
разработването на 
„персонализирани“ 
лечения, приспосо-
бени за определени 
подгрупи пациенти“, 
отбелязва Кампизи.

Д о п ъ л н и т е л н о 
предимство е, че 
дисфункционалните 
CD8 Т-клетки, свър-
зани с АЛС4, могат 
да бъдат открити в 
периферната кръв, 

която е леснодостъпна в сравнение с 
гръбначно-мозъчната течност, изисква-
ща инвазивна процедура за вземане на 
проба. Друго наблюдение на екипа, че 
TEMRA CD8 Т-клетките, свързани с АЛС4, 
предпазват мишките от глиом - вид тумор 
в мозъка, отваря вратата за по-нататъшни 
терапевтични изследвания в тази сфера.

„Нашето откритие за връзка между 
имунната и централната нервна система 
при АЛС4 има преки последици за други 
типове АЛС, други невродегенеративни 
разстройства и за рака“, казва д-р Мара-
зи.

По материали от  
чуждестранния печат

Две важни системи в организма 
определят дали ще се разболеете от АЛС

Витамин D е мастноразтворим витамин, 
който играе важна роля в регулирането 
на калция и здравето на костите. Много 
малко храни съдържат естествен витамин 
D, въпреки че в САЩ има обогатяване на 
храните с витамин D (като мляко и зърне-
ни храни). По-голямата част от витамин D, 
който човешкото тяло използва, се про-
извежда от кожата в резултат на излага-
не на слънчева светлина. След това ви-
тамин D се преработва от черния дроб и 
бъбреците, за да бъде усвоен от костите.

Недостиг на витамина настъпва, ко-
гато човек не получава достатъчно ви-
тамин D от кожата (чрез излагане на 
слънце) и храната, а черният дроб и/или 
бъбреците имат проблеми с обработката 
му. Всеки човек има нужда от различно 
ниво от витамин D, така че точното ниво 
на дефицит трудно може да се устано-
ви. Значителният дефицит на витамин 
D може да доведе до костни проблеми, 
при децата – рахит, при възрастните – 
остеопороза. Много проучвания показ-
ват връзки между дефицита на витамин 
D и различни здравни проблеми, вклю-
чително депресия, чести падания, фрак-
тури, диабет, сърдечни заболявания, 
рак и инфекции. 

Какви тестове се използват?
Скринингът за витамин D се извършва 

чрез кръвен тест, измерване нивото на 
общия 25-хидроксивитамин D на човек.

Кои хора подлежат на скрининг?
Тази препоръка се отнася за възраст-

ни мъже и жени (бременните се изключ-
ват), които имат някакви признаци или 
симптоми на дефицит от витамин D. 

Целта на скрининга за дефицит от ви-
тамин D е да се започне лечение, преди 
да настъпят неблагоприятни клинични 
признаци. Понастоящем обаче няма 
достатъчно доказателства, за да се до-
каже дали скринингът и лечението на 
асимптоматичен дефицит на витамин D 
премахва някои от здравните проблеми, 
описани по-горе.

Част от предизвикателството при 
тълкуването на проучванията е про-
менливата дефиниция на дефицит от 
витамин D. Скринингът може да класи-
фицира хората с различен дефицит на 
витамин D поради променливостта на 
пределите на стойността на различни-
те тестове.

Превод от английски
Проф. д-р Христо ОДИСЕЕВ

Скрининг за дефицит на 
витамин D при възрастни

МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК

Ходенето на лекар може да ви кара 
да искате да плачете – и според ново 
изследване докторите може един ден 
да намерят добро приложение на тези 
сълзи. Учени създадоха наномембран-
на система, която събира и пречиства 
миниатюрни мехурчета, наречени ек-
зозоми, от сълзите, позволявайки на 
изследователите бързо да ги анализи-
рат за болестни биомаркери. Наречена 
iTEARS, платформата може да направи 
възможно по-ефикасното и неинвазивно 
молекулярно диагностиране на много 
болести и състояния, без да се разчита 
само на симптомите.

Диагностирането често зависи от 
оценяването на симптомите на болния, 
които може да не могат да се наблюда-
ват в по-ранните стадии или да не бъдат 
докладвани надеждно. Идентифицира-
нето на молекулярни улики в пробите 
от пациентите, като например специ-
фични протеини или гени от мехурчес-
тите структури, наречени екзозоми, би 
могло да подобри точността на диагно-
зите. Но сегашните методи за изолира-
не на екзозоми от тези проби изискват 
продължителна и сложна обработка 
или големи обеми на пробите. Сълзи-
те са много подходящи за вземане на 
проби, защото течността може да бъде 
събрана лесно и неинвазивно, макар че 
само малки количества могат да бъдат 
получени наведнъж. Ето защо учените 
Люк Лий, Фей Лиу и техни колеги се за-
питали дали наномембранна система, 
която те първоначално разработили за 
изолиране на екзозоми от урина и кръв, 
би им позволила да получат бързо тези 

мехурчета от сълзите и след това да ги 
изследват за биомаркери за болести.

Екипът модифицирал своята ориги-
нална система да работи с малкия обем 
на сълзите. Новата платформа, нарече-
на „Анализ на инкорпорирани екзозоми 
в сълзите чрез система за бързо изоли-
ране“ (iTEARS), отделяла екзозомите 
само за 5 минути чрез филтриране на 
слъзните разтвори през нанопорести 
мембрани с вариращо налягане на по-
тока с цел намаляване на запушвания-
та. Протеините от екзозомите можели 
да бъдат маркирани с флуоресцентни 
сонди, докато все още се намирали вър-
ху устройството, и след това да бъдат 
прехвърлени към други инструменти за 
по-нататъшен анализ. От екзозомите се 
извличали и нуклеинови киселини, кои-
то после се анализирали.

Изследователите успешно разграни-
чили здрави контролни участници от 
пациенти с различни видове сухота на 
очите на базата на протеомен анализ 
на извлечените протеини. По същия на-
чин iTEARS им позволил да наблюдават 
разлики в микроРНК между пациентите 
с диабетна ретинопатия и хората без 
състоянието, което показва, че систе-
мата може да помага и за проследяване 
прогресията на болестта. Според еки-
па подходът би могъл да доведе до по-
чувствително, бързо и неинвазивно мо-
лекулярно диагностиране на различни 
заболявания – използвайки единствено 
сълзи.

Превод от английски
Калина КАМЕНОВА

Диагностиране на болести Диагностиране на болести 
чрез биомаркери в сълзитечрез биомаркери в сълзите

Златисто-оранжевият цвят на шафра-
на, благодарение на който той си е за-
служил 

наименованието  
„червено злато“,

се дължи главно на съдържащия се в 
него каротеноид алфа-кроцин. Той е во-
доразтворимо съединение, поради което 
оцветява добре в красив златисто-жълт 
цвят само базирани на вода храни като 
ориз например. Кроцинът проявява ан-
тиоксидантни и невропротективни свой-
ства. Съществуват данни и за негово 
антидепресантно и цитостатично дейст-
вие по отношение на раковите клетки. 
Известен „принос“ към оцветяването на 
шафрана имат и останалите каротенои-
ди – бета-каротин, лутеин и зеаксантин. 
От всички известни подправки вкусът и 
ароматът на шафрана са най-уникални. 
Вкусът на шафрана е пикантен и леко 
горчив, а ароматът, който придава на хра-
ната, е сладък, мускусен и ориенталски. 

Той изключително трудно се поддава на 
описание, но определено е невероятен. 
Органолептичните качества на шафрана 
се дължат главно на две вещества – пи-
крокроцин и шафранал. Пикрокроцинът 
е съединение на глюкозата с шафрана-
ла. По време на сушенето на шафрана, 
под действието на специфични ензими, 
протича разграждане на пикрокроцина 
на съставящите го вещества – глюкоза 
и шафранал. В сухия шафран този гор-
чив глюкозид – пикрокроцин, съставлява 
едва 4%. Известно е, че той се харак-
теризира с пестицидни (инсектицидни) 
свойства.

Шафраналът, който е по-малко горчив 
от пикрокроцина, в значителна степен 
способства за характерния аромат на 
шафрана. И двете вещества – пикрокро-
цин и шафранал, са производни на каро-

теноида зеаксантин. В шафрана са откри-
ти и други производни на каротеноидите 
– кроцетин, сафранал, чийто принос за 
неговите органолептични свойства е от-
носително по-малък. Друг компонент на 
шафрана, който в по-голяма степен до-
принася за уникалния аромат на шафра-
на, придавайки му загадъчни нотки на 
сено, е вещество, което за простота хи-
миците са нарекли 2-хидрокси-4,4,6-три-
метил-2,5-циклохексадиен-1-он. Въпреки 
че неговото съдържание е по-ниско от 
това на шафранала.

Названието на тази забележителна 
подправка произлиза от латинското й 
наименование „safranum“, заимствано от 
арабските думи „asfar“ и „za‘faran“. Първа-
та означава „жълто“, а втората е арабско-
то название на подправката. Счита се, че 

прародина на шафрановия 
минзухар е Близкият изток,

но неговото култивиране е станало 
най-напред в Древна Гърция. Чрез про-

дължителна селек-
ция на дивия шафра-
нов минзухар (Crocus 
cartwrightianus), състо-
яща се в подбиране на 
екземплярите с най-
дълги близалца, в края 
на Бронзовата ера на 
остров Крит се появя-
ва неговата мутантна 
форма – Crocus sativus. 
Първото писмено упо-
менаване на шафрана 
е в асирийски бота-
нически трактат от VII 
век пр.н.е. Известни са 
множество описания 
на лечебното дейст-
вие на шафрана срещу 
широк кръг заболява-

ния, дело на редица лечители на древ-
ността. Шумерите са използвали дивия 
шафран с лечебна цел и като съставна 
част на магически еликсири. Египетски-
те целители са прилагали шафрана за 
лечение на стомашно-чревни проблеми, 
а римският учен Авъл Корнелий Целс го 
препоръчвал за лечение на рани и сре-
щу кашлица, колики и краста. В гръцката 
митология шафранът символизира въз-
кресението и вечния живот.

Пълководецът Александър 
Велики познал и оценил по 

достойнство невероятните 
качества

на шафрана по време на походите си в 
страните на Изтока. Той подправял с него 

храната и чая и дори го поставял във ва-
ната си. Известно е, че египетската вла-
детелка Клеопатра също често се къпела 
във вана с шафран, вярвайки, че негови-
ят аромат действа възбуждащо при лю-
бовната игра. Съществуват многобройни 
сведения за използването на шафрана и 
за багрене на тъкани. Това се дължи на 
неговата невероятно голяма багрилна 
мощ.

В наши дни около 90% от предлагания 
шафран се произвежда в Иран, а остана-
лата част – в Мароко, Испания, Италия, 
Франция и пр.

Освен споменатите в шафрана са от-
крити и други 

над 150 химични съединения, 
които в една или друга 

степен оказват влияние 
върху вкуса и аромата 

на тази уникална подправка. Шафра-
нът съдържа въглехидрати – 61,5 г/100 
г, протеини – 11,4 г/100 г, липиди – 5,8 г 
/100 г, фибри – 3,9 г/100 г (пектин), каро-
теноиди, смоли, етерични масла, тлъсто 
масло, витамини (А, В1, В2, В3, В6, В9, С), 
минерали (натрий, калий, магнезий, кал-
ций, мед, цинк, желязо, манган, фосфор, 

сяра, селен и др.). В шафрана особено 
високо е съдържанието на витамините С 
и В6, а между минералите – на мангана, 
калия, магнезия и желязото. Етеричното 
масло на шафрана е сложна смес, в коя-
то влизат над 30 вещества, представля-
ващи терпени и терпеноиди. Неслучай-
но многобройните опити да се създадат 
синтетични заместители на шафрана са 
напълно безуспешни.

Благодарение на богатия си състав, 
включващ огромен брой биологично ак-
тивни вещества, шафранът проявява 

широка палитра от 
благотворни въздействия –

подобрява функциите на стомашно-

чревния тракт, спомага за очистването 
на организма от редица токсини, премах-
ва спазмите и болките, действа релакси-
ращо на нервната система, подобрява 
еластичността на кожата, способства за 
укрепване на опорно-двигателната сис-
тема, подпомага кръвотворния апарат, 
противодейства на развитието на пато-
генна микрофлора в организма, укрепва 
имунитета и т.н. Шафранът широко се 
използва в козметиката и ароматерапи-
ята. Парфюмите, съдържащи шафран, се 
отнасят към най-желаните и най-търсени 
поради изключителния си и неповторим 
аромат. Те просто са едно уникално бижу 
за всеки ценител на красотата и изяще-
ството. А неповторимото преживяване 
на шафрановите вани е познато още от 
древността.

Основното приложение на шафрана 
все пак е в кулинарията. Той се използва 
за овкусяване на ястия от ориз, бобови 
и зърнени култури, салати, сосове, ко-
реноплодни, както и на разхладителни 
и горещи напитки. Важна особеност на 
шафрана е, че той е самодостатъчен, 
т.е. не търпи „компанията“ на други под-
правки. Шафранът се използва не само 
за оцветяване и овкусяване на храните, 
но и като ефикасен природен консервант. 
Неговият ярък аромат отпъжда всякакви 
вредители, способствайки за удължава-
не на срока на годност на храните. В хра-
нителната промишленост той се използ-
ва за подправяне на колбаси, сирена, 
ликьори и т.н.

Въпреки високото съдържание на зна-
чителен брой ценни биологично активни 
вещества в шафрана не бива на се за-
бравя, че той се използва и консумира 
в незначителни количества. Т.е. за оси-
гуряване на достатъчно количество ва-
жни и полезни за организма нутриенти 
следва да се консумират и редица други 
храни, които ги съдържат.

Доц. д-р Димитър ПОПОВ

Зелена аптека

ШАФРАНЪТШАФРАНЪТ
Шафранът е рядка и изключително скъпа подправка, която се добива от бли-

залцата на шафрановия минзухар (Crocus sativus), принадлежащ към семейство 
Перуникови (Iridaceae). Изсушените близалца, както и частта от шийката, 
свързваща близалцата с цвета на растението, от хилядолетия се използват 
като ценна подправка и оцветител. Един цвят има само три близалца, ето 
защо за получаването на един килограм подправка са нужни не по-малко от 200 
000 цвята. Близалцата се събират ръчно и с особено внимание, след което се 
сушат и раздробяват по сложна и изключително щадяща технология. Всичко 
това определя особено високата цена на шафрана, която при висококачестве-
ните видове нерядко достига 15-20 хиляди долара за килограм.

Високата цена на шафрана е една 
от честите причини да се прибягва 
към измами – предлагане на евти-
ни растителни сурогати, които по 
цвят са подобни на него – куркума, 
сафлор (шафранка) и др. Отличител-
на особеност на истинския шаф-
ран е неговата огромна багрилна 
мощ – само две нишки оцветяват 
интензивно три литра вода. Друга 
особеност е наличието у шафрана 
на червеникав оттенък, докато кур-
кумата например има ярко изразен 
жълтеникав такъв.

Подобно на всички лекарствени 
растения, и шафранът може не само 
да помогне, но в определени случаи 
и да навреди. Например неговите 
тонизиращи свойства могат да на-
вредят на хора с нестабилна психи-
ка или с повишено кръвно налягане. 
При хора със стомашна язва може 
да се наблюдава обостряне на със-
тоянието. Шафранът е противопо-
казан на бременните и кърмачките, 
при хипертония, особено по време 
на криза, при деца до тригодишна 
възраст, болни с хронични психични 
и нервни разстройства, захарен ди-
абет и пр.
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Пълноценното хранене елиминира из-
куствените съставки и алергените, регули-
ра имунния отговор и намалява риска от 
автоимунни заболявания. Не на последно 
място този тип диета помага за постигане-
то и поддържането на здравословно тегло. 
Намаляването на киселинността в орга-
низма е ключът към всички тези ползи за 
здравето, които можем да постигнем, като 
се храним правилно.

Терминът рН означава „потенциал на 
водорода“ и е мярката за баланса на ки-
селинност или алкалност. Когато скала-
та отчита нула, средата е изключително 
киселинна; в другия край на скалата, при 
14 е изключително алкална, а при 7 е не-
утрална. Когато разтворът е неутрален, 
това означава, че има пълен баланс. Чо-
вешкото тяло се стреми да се поддържа 
в диапазона около неутралното – между 
6,8 (леко кисело) и 7,4 (леко алкално). 
Кръвта трябва да бъде леко алкална, за 
да подхранва тъканите, органите и сис-
темите и трябва да се поддържа между 
7,365 и 7,400. 

Не само храните, които ядем, и течно-
стите, които пием, а и цялата ни заобика-
ляща среда заедно с начина на дишане и 
режима на движение и покой, имат потен-
циал да повишат киселинността в тялото и 

да повлияват негативно на pH на кръвта. 
Тялото съхранява излишните киселини – 
пикочна, млечна, оцетна, мастни, танини 
– в тъканите и създава по-кисела среда. 
За да запази постоянно нивото на кисе-
линност в кръвта, то трябва да се освободи 
от тези киселинни отпадъци. Когато ниво-
то е твърде високо, те не могат да напус-
кат по стандартния начин – посредством 
отделителната система, и се складират в 
тъкани, стави и на всички възможни мес-
та. С напредване на възрастта средата в 
организма ни става все по-кисела, което 
води до умора, скованост, болки и сери-
озни здравословни проблеми.

Когато тялото стане прекалено „ки-
село“, калцият се изтегля от кости-
те, за да неутрализира тази кисе-
линност, което може да ги отслаби 
и да доведе до остеопороза. Ос-
вен това прекомерната киселин-
ност може да изтегли глутами-
на от мускулите, което води до 
трудности при натрупването или 
запазването на мускулната маса. 
Дисбалансът на рН и хроничното 
състояние на киселинност в тъка-
ните увеличават многократно риска 
от заболявания.

Честите ранни признаци на кисе-
линно-алкален дисбаланс включват: 
алергии, нарушения на дишането, хро-
нични настинки и грип, главоболие, лошо 
храносмилане, възпаление, умора, мус-
кулни крампи, болка, кожни проблеми и 
проблеми със синусите. Когато киселина-
та продължава да се натрупва в тялото се 
засягат няколко органа и жлези, включи-
телно щитовидната, надбъбречните жле-
зи и черният дроб. 

Проучвания свързват следните за-
болявания и състояния с основен ди-
сбаланс на pH: алергии, болест на Ал-
цхаймер, атеросклероза, артрит, костни 
фрактури, бронхит, рак, кандидоза, сър-
дечно-съдови заболявания, синдром на 
хронична умора, хронични инфекции, де-
менция, депресия, диабет, фибромиалгия, 
високо кръвно налягане, висок холесте-

рол, хормонални дисбаланси, имунни де-
фицити, множествена склероза, мускулна 
дистрофия, преждевременно стареене, 
проблеми с теглото.

В основата на вредната за здраве-
то, повишаваща киселинността диета, 
са захарта, рафинираните брашна, по-
добрители на вкуса, готварската сол, 
трансмазнините, пържените храни, ме-
сото, млечните продукти, алкохолът и 
кофеинът. Те затрудняват тялото да въз-
станови своя pH баланс.

Прекомерната консумация на захар съз-
дава идеалната среда за свръхрастеж на 
гъбички и патогенни бактерии, които могат 
да компрометират здравето.

Рафинираните брашна (включително 
някои варианти на пълнозърнести и мно-
гозърнести) и всички печива, направени от 
тях, както и белият ориз, образуват кисе-
лини в организма.

Изкуствените овкусители, оцветители, 
подсладители и консерванти не само об-
разуват киселини в организма, но много от 
тях имат и невротоксични ефекти.

Обичайната готварска сол е киселинно-
образуваща, но натуралната морска сол 
алкализира тялото заради формата на на-
трий, както и други минерали като калий 
и калций.

Пакетираните и преработени бързи 
храни съдържат повечето, ако не и всич-
ки съставки по-горе – захар, рафинирано 
брашно, подобрители на вкуса, сол и не-
здравословни мазнини. Трансмазнините 
и пържените храни образуват киселини в 
тялото.

Почти всички животински продукти 
(меса и млечни изделия) са силно кисе-
линнообразуващи, включително говеждо, 
телешко, свинско, бекон, яйца, мляко, си-
рене, карантия, домашни птици, риба и 
миди, отглеждани във ферми. Намалява-
нето на консумацията на тези храни ще 
улесни балансирането на pH.

Алкохолът окислява организма: освен 

високото съдържание на захар, етанолът 
в алкохола се превръща в ацеталдехид 
– токсичен страничен продукт, който се 
среща също в отработените автомобилни 
газове, тютюневия дим и промишлените 
емисии. 

Прекомерната консумация на кофеин 
също може да повиши киселинността в 
тялото. Някои плодове, зеленчуци и ядки; 
плодови консерви, плодови сиропи, плодо-
ви сокове, конфитюри, желета, гъби, бели 
картофи и осолени ядки допълнително по-
вишават киселинността в организма.

Изцяло алкалната диета също не е 
здравословна. Отново става дума за 

баланс: изберете по-здравословни 
опции на киселите храни и ги под-
държайте на ниско ниво в диета-
та си – приблизително до една 
трета от цялото прието количе-
ство храна.

Пресни плодове. Да, плодовете 
могат да бъдат кисели в тялото. 
Но те са пълни с фибри, витамини, 
антиоксиданти и фитонутриенти, 

така че все пак трябва да бъдат 
част от диетата с пълноценни хра-

ни. Просто ограничете консумацията 
си до пресни, органични плодове и 

яжте повече зеленчуци, отколкото пло-
дове.
Черен боб и нахут. Отново, въпреки че 

тези специфични зърна може да са по-ки-
сели, те все още са добър вариант за це-
лия ви хранителен план.

Овес, кафяв ориз, див ориз, амарант и 
просо. Всички зърнени култури са кисели, 
но те са по-малко кисели от пшеницата и 
рафинираните брашна.

Избирайте сурови, несолени ядки и се-
мена, студено пресовани и/или необрабо-
тени масла, мед и кленов сироп. Послед-
ните са захари, но могат да бъдат част от 
алкализираща диета в малки количества.

Консумирайте малко и по възможност 
меса и изделия от органични, хранени с 
трева, свободно отглеждани или диво уло-
вени животни, птици и риба.

УВЕЛИЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВОТО 
ИМ ДО НАД ДВЕ ТРЕТИ ВЪВ 

ВАШАТА ДИЕТА
На първо място, това са всички зелен-

чуци. Особено когато са органични и 
сурови, те са много алкализиращи. Мор-
кови, ряпа, лук, земна ябълка (колраби), 
пащърнак, цвекло, ямс, сладки картофи и 
други кореноплодни култури помагат за 
бързия киселинен баланс на тялото.

От бобовите растения избирайте орга-
ничните соеви зърна, лещата и масления 
боб, елдата и киноата. Последните две не 
са зърна, а семена. Но всички заедно и 
поотделно не само имат пълноценни про-
теини, но също така помагат за намалява-
не на киселинността.

Авокадо, кокос, лимон, лайм, грейп-
фрут, домати и вишни. Тези плодове (да, 
авокадото и доматите са плодове) са мно-
го алкализиращи. Такива са и бадемите, 
домашното бадемово мляко, тиквените 
семки, сусамът и покълналите семена. 

Студено пресованите масла от авокадо, 
кокос, ленено семе, както и зехтинът и 
рибеното масло са здравословни и могат 
да бъдат част от алкализиращата диета. 
Напитки като чай от ройбос, мента и на-
брани през лятото билки, както и водата 
с лимон също намаляват киселинността в 
тялото.

ПОЛЗИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ АЛКАЛНИТЕ ХРАНИПОЛЗИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ АЛКАЛНИТЕ ХРАНИ

Съгласно потвърдени данни, ако два-
мата родители страдат от късогледство, 
рискът от това, че то ще се развие и при 
децата, достига 33%. Във века на инфор-
мационните технологии броят на малчу-
ганите с нарушения на зрението неумо-
лимо расте. Във връзка с това повечето 
родители ограничават времето за полз-
ване на електронни устройства от деца-
та.

Много хора смятат, че влошаването на 
зрението при децата е свързано именно 
с дългото време, прекарвано пред екра-
ните на смартфоните, компютрите или 
телевизора. Но наистина ли това е така?

Според препоръките на педиатрите не 
бива да се дават електронни устройства 
в ръцете на децата до три години. Може 
да се постъпи така: нека детето гледа в 
екрана на смартфона или компютъра под 
контрола на родителите, без да докосва 
устройството.

В действителност за влошаването на 
детското зрение невинаги са виновни 
електронните устройства. Най-голямо 
влияние на зрението оказват някои други 
фактори.

Почти всяко дете изпитва невероятно 
силна любов към всичко сладко. Употре-
бата на сладки продукти повишава ниво-
то на кръвната захар в организма, което 
затруднява метаболизма на витамин В1. 
С времето тази ситуация може да дове-
де до неврит и зрението на детето ще 
започне да се влошава. Независимо от 
огромната вреда от сладкото за детския 
организъм много родители не обръщат 
на това необходимото внимание.

Наследственост

Независимо от това дали късогледство-
то при родителите е вродена или при-
добита патология, ако неговата степен 
надхвърля шест диоптъра, децата могат 
да попаднат в рисковата група за вро-
дено късогледство. Ето защо в дадения 
случай, дори ако още от ранно детство 
се ограничават в използването на елек-
тронни устройства, това няма да помогне 
за избягване на проблема.

Ярки източници на светлина
За децата е характерно повишено лю-

бопитство, те могат дълго да гледат ярки 
източници на светлина, например слън-
цето или домашна лампа. Те не осъзна-
ват каква вреда може да нанесе ярката 
светлина на зрението, ето защо е важно 
родителите да проследяват евентуални 
такива действия и да наставляват своите 
деца. В противен случай в бъдеще могат 
да възникнат непоправими нарушения на 
зрението.

За съжаление, съществуват и някои 

доста разпространени 
заблуди за защита на 

зрението. 
Ето две от тях.
Трябва повече да се затварят очи-

те и да се почива, за да се подобри 
зрението при късогледство. Съгласно 
данни от изследвания, когато ние гле-
даме в далечината, настъпва отпускане 
на цилиарния мускул в окото. За да раз-
гледаме близък предмет, този мускул се 
свива. Ето защо, за да дадем възможност 
на очите да отдъхнат, трябва да отпуснем 
очните мускули като се фокусираме на 
предмети, разположени в далечината.

А методът, към който се придържат 
много хора – да се затворят очите и да се 

отдъхне някол-
ко минути – не 
може напълно 
да облекчи умо-
рата на очите и 
още повече не 
допринася за 
подобряване на 
зрението.

Някои про-
дукти могат да 
предотвратят 
късогледство. 
Често слуша-
ме или четем 
за ползата на 
м о р к о в и т е , 
свинския черен 
дроб, годжи 

бери и други продукти за зрението. Но 
действително ли употребата на тези про-
дукти позволява да се предотврати вло-
шаване на зрението?

Изследвания показват, че витамин А 
не допринася за профилактика на късо-
гледството. Не бива да се забравя също, 
че употребата на твърде много моркови 
може да доведе до каротинемия. Що се 
отнася до свинския черен дроб и годжи 
бери, за тяхната полза за здравето също 
няма категорични научни доказателства. 

Ето защо за прехранването на децата с 
такива продукти няма реални основания, 
ако целта е да се предотврати развитие 
на късогледство.

В такъв случай как може да се съх-
рани зрението на детето?

Повече движение и по-малко слад-
ко. За да остане детското зрение въз-
можно най-дълго оптимално, родителите 
трябва да следят детето да яде колкото 
може по-малко вредна храна, особено 
сладки продукти. Освен това важно е 
да се учи то да води активен начин на 
живот, да не прекарва почивните дни и 
празниците, седейки у дома с куп сладки 
лакомства в ръце.

Придържане към балансирано хра-
нене. Най-добрият начин за профилак-
тика на отслабването на зрението е ба-
лансираното меню, в което присъстват 
всички необходими елементи за разви-
тието на детския организъм. Менюто на 
детето трябва да съдържа голямо коли-
чество протеини и витамини. Това допри-
нася за метаболизма и намалява риска 
от развитие на късогледство.

По-чести разходки. След училище се 
старайте да водите децата на разходка и 
повече време те да гледат в далечината. 
Това помага за отпускане на цилиарните 
мускули и снема умората на очите.

Според изследване, проведено от 
финландски учени, активното изпълня-
ване на физически упражнения както 
в умерено, така и в интензивно темпо, 
допринася за намаляване на твърдост-
та на артериите при децата.

Изследването било проведено от 
специалисти от Университета на Из-
точна Финландия с участието на екс-
перти от Школата по спортни науки в 
Норвегия и Университета в Кеймбри-
дж.

Известно е, че именно повишената 
твърдост на артериите става причина 
за развитие на заболявания, свързани 
с работата на сърдечно-съдовата сис-
тема. За съжаление, децата, макар и 
не толкова често, но също са подложе-
ни на развитието на тази патология.

За намаляване на артериалната 
твърдост финландските изследователи 
препоръчали да се следи физическата 

активност на децата както в подра-
стваща, така и в по-млада възраст.

Своите изводи учените базирали на 

данни от изследване, което продължи-
ло 2 години с участието на 245 деца на 
възраст 6-8 години. Особено внимание 
специалистите обърнали на физиче-
ската активност на децата, участващи 
в изследването. За целта те използва-
ли комбиниран монитор на честотата 
на сърдечните свивания и движението. 
С помощта на контурен анализ на пул-
са била измервана твърдостта и дила-
тационната способност на артериите.

„Получените от нас данни свиде-
телстват за подобрение на състояние-
то на артериите и на първо място на 
тяхната еластичност при децата, воде-
щи по-активен начин на живот, съпро-
воден с изпълнение както на умерени, 
така и интензивни физически упраж-
нения”, посочил доктор Ееро Хаапала.

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА АРТЕРИИТЕФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО НА АРТЕРИИТЕ

ЗА КЪСОГЛЕДСТВОТО ИМА ПО-ГОЛЕМИ ЗА КЪСОГЛЕДСТВОТО ИМА ПО-ГОЛЕМИ 
ВИНОВНИЦИ ОТ СМАРТФОНАВИНОВНИЦИ ОТ СМАРТФОНА

Децата

Витамар Джуниър съдържа важни за подрастващите 
омега-3 мастни киселини в концентрация специално 
дозирана за тях. Омега-3 мастните киселини доприна-
сят за поддържането на нормални нива на кръвното 
налягане и холестерола, стимулиране на концен-
трацията и паметта, както и за доброто състояние 
на зрението. Те подпомагат сърдечно-съдовата 
система и стимулират естествените защитни сили 
на организма. Витамин Е е силен антиоксидант, който 
действа синергично с омега-3 мастните киселини.

ВИТАМАРВИТАМАР
ДЖУНИЪРДЖУНИЪР

-20% талон за намаление ще намерите на стр. 23

Балансираното, здравословно хра-
нене може да оптимизира здравето. 
Значителното намаляване на прера-
ботените храни, на захарта, на глу-
тена и млечните продукти доприна-
ся за намаляването на възпалението 
в организма и всички рискове за здра-
вето, които идват с него.

В този процес е важно не само хра-
ненето, за което става дума в статията 
по-горе. Разтоварвайте се от стреса с 
градинска работа, разходки сред при-
родата, умерено спортуване. Движе-
нието и изпотяването помагат за пре-
махването на киселинните отпадъци 
от тялото, както и за подобряване на 
моделите на дишане. Тренираното 
дълбоко дишане също ще намали ки-
селинността в тялото. Изследванията 
показват, че отделянето на дори 30 се-
кунди за целенасочени упражнения за 
дълбоко дишане има силен ефект вър-
ху киселинността в организма. Йога не 
само помага за гъвкавост и управление 

на стреса, но увеличава практиката ви 
на дълбоко дишане. Медитацията също 
е ефективен инструмент за управление 
на стреса и може също да помогне за 
намаляване на киселинността в тяло-
то. Масажът и по-специално лимфният 
дренаж е чудесно средство за нама-
ляване на стреса. Сухото четкане на 
крайниците от края им към сърцето е 
лесен начин да стимулирате лимфната 
си система. Това насърчава циркулаци-
ята на кръвта и лимфната течност, за да 
помогне за отстраняването на киселин-
ните отпадъци. Намирането на баланса, 
включително pH баланса, е важна част 
за оптимизирането на вашето здраве!

АЛКАЛИЗИРАЙТЕ ЖИВОТА СИАЛКАЛИЗИРАЙТЕ ЖИВОТА СИ
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Много от „противоалергичните” храни-
телни продукти могат да имат и неприятни 
странични ефекти. Например ягодите или 
медът са способни да провокират разви-
тие на хранителна алергия. А цитрусите и 
ананасовият сок могат рязко да понижат 
ефективността на антибиотиците, които 
вие може би приемате.

Ето защо, решавайки да се борите с 
алергията чрез менюто, първо трябва да 
се посъветвате с терапевт или алерголог. 
И във всеки случай следете как се чувст-
вате, за да забележите навреме възмож-
на неприятна реакция.

Кои продукти могат да 
облекчат симптомите на 

алергия? 

Богати на витамин С

Учените предполагат, че една от клю-
човите роли в развитието на алергични 
реакции може да играе окислителният 
стрес. Така се нарича процесът, при който 
клетките в организма се увреждат масово 
от свободните радикали.

Витамин С е признат мощен антиок-
сидант. Това означава, че той ефективно 
намалява количеството на свободните ра-
дикали и по този начин може да направи 
алергията по-слабо изразена.

Едно неголямо изследване установило, 
че вътревенозното въвеждане на висо-
ки дози витамин С значително снижава 

симптомите на алергия. В друго изслед-
ване било открито, че ежедневният при-
ем на 2 грама от това вещество понижил 
нивото на хистамини в кръвта с 38% при 
10 човека. В трето изследване учените 
впръсквали в носа на 60 души, страдащи 
от алергия, спрей с аскорбинова кисели-
на и изяснили, че след такива процедури 
симптомите били ограничени при 74% от 
участниците.

Всички тези изследвания са малки и 
техният брой не е значителен. Въпреки 
това те демонстрират сходни резултати, 
позволяващи да се предположи, че вита-
мин С действително може да облекчава 
състоянието при алергия.

Така че за страдащите от алергия има 
смисъл да добавят в своето меню продукти, 
богати на аскорбинова киселина: пипер, 
броколи, цветно зеле, цитруси, киви, ягоди, 
касис, спанак, домати и доматен сок.

С високо съдържание на 
кверцетин

Кверцетинът е антиоксидант, който се 
съдържа в много растителни продукти. 
Както и витамин С, той се бори с окисли-
телния стрес и по този начин може да об-
лекчава симптомите на алергия.

В едно изследване на мишки било до-
казано, че добавките с кверцетин помагат 
да се намалят респираторните прояви на 

алергична астма. Но, както и в случая с 
витамин С, научните изследвания засега 
все още са недостатъчно, за да се смята 
кверцетинът за ефективен аналог на ле-
карствата за човека.

Впрочем проверката на действието 
на този антиоксидант при алергия е на-
пълно безопасна. Кверцетин в прилични 
дози се съдържа в червените ябълки, 
малините, къпините, касиса, червените 
боровинки, ягодите, вишните, череши-
те, черния и зеления чай, червения лук, 
червеното вино, доматите, жълтия и зе-
ления пипер.

Омега-3 мастни киселини

Благодарение на противовъзпалител-
ното действие омега-3 мастните киселини 

могат да намаляват симптомите на алер-
гична астма. Този ефект бил наблюдаван 
в няколко изследвания. Впрочем те все 
още са недостатъчно, за да се отнесат 
мастните киселини омега-3 към противо-
алергичните средства.

Учените продължават да събират ин-
формация, но вие можете във всеки един 
момент да изпробвате ефекта от мастните 
киселини от тази група. Достатъчно е да 
включите в своето меню някои от следни-
те продукти, съдържащи омега-3: мазна 
морска риба, миди, скариди, стриди, чер-
вен и черен хайвер, ядки и семена, лене-
но масло, рибено масло, спанак.

Експерти от Министерството на здра-
веопазването на САЩ посочили и други 
продукти, които облекчават симптомите 
на алергия. Техният списък включва: мед, 
кисело мляко и други храни с пробиотици, 
съдържащи екстракт от гроздови семки, 
биодобавки със спирулина, коприва, с ка-
псаицин.

Освен това има данни, получени в екс-
перименти с мишки, че алергичните симп-
томи отслабват при употреба на ананасов 
сок – за сметка на съдържащия се в него 
ензим бромелаин.

Неголямо рандомизирано изследване 
показало, че 

екстрактът от чобанка 

(овчарка, лопуш) е също толкова ефек-
тивен, както и аптечните антихистаминни 
препарати. Поне против алергичен ринит. 
Наистина в изследването участвали само 
131 души, което от гледна точка на дока-
зателствената медицина не позволява да 
се направят еднозначни изводи за него-
вата ефективност. Не бива да се забравя 
също, че според някои данни чобанката 
може да бъде токсична за черния дроб 
и да предизвика странични реакции: 
от оригване и главоболие до диария и 
кръстосана алергична реакция при хора, 
чувствителни към прашец от амброзия, 
хризантема и лайка. Ето защо, преди да 
пристъпите към употреба на екстракт от 
чобанка задължително трябва да се кон-
султирате с лекар.

Още едно ограничено изследване по-
казало, че приемът на екстракт от

розмарин

може значително да намали неприятни-
те симптоми при астма, трудно поддаваща 
се на лечение, в това число и алергична. 
Участниците в експеримента отбелязали, 
че са започнали да кашлят по-малко, поч-
ти са се избавили от хриповете в гърдите 
и натрапчивото отделяне на слуз.

През 2016 г. било проведено пилот-
но изследване с участието на 214 души, 
страдащи от алергичен ринит. Изяснило 
се, че в тези, които в продължение на два 
месеца приемали 

добавки с куркума,

 симптомите значително се понижили. В 
частност, хората споделили, че у тях поч-
ти напълно е изчезнало запушването на 
носа.

А екстрактът от джинджифил (500 мг на 
ден) се оказал също толкова ефективен 
против алергичен ринит, както и антихи-
стаминните средства от аптеката. Има 
най-малко едно изследване, потвържда-
ващо този факт. В бъдеще науката може 
да събере достатъчно данни по този въ-
прос и, възможно, джинджифилът ще 
замени фармацевтичните препарати. Но 
този момент още не е настъпил.

Делян ВАСИЛЕВ

КАК ДА ОБЛЕКЧИМ АЛЕРГИЯТА БЕЗ ЛЕКАРСТВА?КАК ДА ОБЛЕКЧИМ АЛЕРГИЯТА БЕЗ ЛЕКАРСТВА?
Данни, събрани от изследователи от 

Раковия център „Кимел“ на университе-
та „Джонс Хопкинс” и Института „Блум-
берг-Кимел“ за ракова имунотерапия в 
САЩ, показват, че бактериалният вид 
Clostridioides difficile, който е известен с 
това, че причинява тежки диарийни ин-
фекции, може да води и до рак на дебело-
то и правото черво.

Откритието беше публикувано в сп. 
Cancer Discovery и може да излага на по-
каз друга тревожна роля на тези микроби, 
които причиняват около 500 000 инфек-
ции годишно в Съединените щати – много 
от които се оказват извънредно трудни за 
изчистване.

„Покачването на броя на хората под 
50-годишна възраст, диагностирани с рак 
на дебелото и правото черво през послед-
ните години, е шокиращо. Ние открихме, 
че тази бактерия, изглежда, е много нео-
чакван допринасящ фактор за появата на 
рак в дебелото черво“, казва д-р Синтия 
Сиърс, професор по ракова имунотерапия 
в „Блумберг-Кимел“ и професор по меди-
цина в Медицинското училище на универ-
ситета „Джонс Хопкинс“.

Преди няколко години изследователи 
от нейната лаборатория открили, че при 
над половината от пациентите с рак на 
дебелото и правото черво имало бакте-
риални биофилми (плътни съвкупности от 
бактерии върху повърхността на дебелото 
черво), докато такива се откривали само 
при 10-15% от здравите хора без тумори. 
Но когато учените инфектирали мишки с 
проби от биофилми, взети от отделни па-
циенти с колоректален рак, една проба 
привлякла вниманието им, защото изра-
зено повишила появата на колоректални 
тумори при мишките. Докато при повече-
то тестове под 5% развивали тумори, този 
биофилм предизвиквал тумори при 85% 
от мишките.

При по-нататъшни изследвания еки-

път идентифицирал проби от пациенти 
без биофилм, които по същия начин уве-
личавали развитието на колоректални 
тумори при мишките. Макар че няколко 
бактериални вида бяха свързани с рак на 
дебелото и правото черво – в това число 
ентеротоксигенните Bacteroides fragilis, 
Fusobacterium nucleatum и определен 
щам на Escherichia coli, тези микроби или 
липсвали в туморите на въпросните двама 
пациенти (B. fragilis и E. coli), или не коло-
низирали успешно червата на мишките (F. 
nucleatum), което показало, че вероятно 
други бактерии са отговорни за стимули-
рането на появата на колоректалния рак.

За да определят кои бактерии може да 
причиняват тумори при мишките, Сиърс 
и сътрудниците й провели допълнителни 
експерименти с цел да разберат дали 
образуването на тумори се стимулира от 
един-единствен бактериален вид или от 
общност от бактерии. Те забелязали, че 
токсигенният C. difficile (типът, който при-
чинява диария) отсъствал от пробите, кои-
то не причинявали тумори, но присъствал 
в тези, които предизвиквали тумори при 
мишките. Когато изследователите доба-
вили тази бактерия към пробите, които 
първоначално не причинявали тумори, тя 
предизвикала тумори на дебелото чер-
во. По-нататъшните тестове показали, че 
само C. difficile е достатъчен, за да подтик-
не образуване на тумори при лаборатор-
ните животни.

Допълнителните опити показали, че 
бактерията предизвиква набор от проме-
ни в клетките на дебелото черво, които 
ги правят уязвими на рак. В тях се акти-
вирали гени, които стимулират рака, и се 
деактивирали такива, които предпазват 
от рак. Клетките, изложени на C. difficile, 
произвеждали реактивни кислородни ви-
дове (нестабилни молекули, които могат 
да увреждат ДНК) и стимулирали имунна 
активност, свързана с вредно възпаление.

Токсин, произвеждан от тази бактерия 
(известен като TcdB), изглежда, предиз-
виква по-голямата част от тази активност, 
казват изследователите. Когато използ-
вали генно модифицирани щамове на C. 
difficile, които съдържали деактивирани 
гени за токсина и/или отделяли друг свър-
зан токсин, наречен TcdА, инфектираните 
мишки развивали много по-малко тумори 
от тези, заразени с TcdB-активни бак-
терии, докато TcdА, произвеждан от C. 
difficile, не бил достатъчен да предизвика 
тумори.

Авторите казват, че до момента има 
ограничени епидемиологични данни, 
свързващи C. difficile с рака на дебелото 
и правото черво при хората, но ако в бъ-

деще изследванията покажат, че същест-
вува връзка, това би могло да доведе до 
въвеждане на скрининг за латентна или 
минала инфекция с бактерията като рис-
ков фактор за развитие на рак. Понеже 
продължителното излагане на токсина 
TcdB може да покачва риска от колорек-
тален рак, важна мярка за превенция би 
била увеличаването на усилията за бързо 
и ефективно изкореняване на този пато-
ген, който рецидивира (често пъти много-
кратно) при 15 до 30% от инфектираните 
пациенти след първоначалното лечение, 
включително и при децата.

Превод от английски
Лора ПАНОВА

ОТКРИТИЕ ЗА РАКА НА ЧЕРВАТА

Аспиринът отдавна се използва както в 
общата практика, така и в кардиология-
та. Но в доказателствената база на някои 
профилактични и терапевтични страте-
гии с негово участие както и преди има 
много сериозни проблеми.

В последно време все повече карди-
олози съветват да не се използва масово 
аспирин като профилактично средство, 
защитаващо от сърдечен пристъп или 
инсулт, особено от хората над 70 години.

В САЩ наскоро били публикувани об-
новените (предишният вариант е отпре-
ди 6 години) препоръки за употреба на 
аспирин. Експертите от Целевата група 
на профилактичните служби на САЩ 
настоятелно съветват възрастните хора 
да се въздържат от прием на аспирин за 
първична профилактика.

„Това е опасно – в частност, поради по-
вишаване на риска от вътрешен кръвоиз-
лив, – посочил доктор Джон Вонг, член 
на Целевата група. – И тази опасност 
е по-голяма, отколкото смятахме през 
2016 г.”

Първичната профилактика се отнася 
за пациентите, които никога не са има-
ли сърдечен пристъп или инсулт и които 
нямат сърдечни заболявания (високото 
кръвно налягане не се смята за сърде-
чен проблем). Именно тази група хора се 
намира в центъра на вниманието на спе-
циалистите. Тези, които приемат аспирин 

за вторична профилактика – защото при 
тях вече е имало сърдечен пристъп, ин-
султ или прекарана хирургическа опера-
ция, поставяне на стент или шунтиране 
– имат по-висок риск от повторни сърдеч-
но-съдови събития и аспиринът може да 
остане част от лечението на такива па-
циенти.

За хората на възраст от 40 до 59 го-
дини ползата от ежедневния прием на 

аспирин е малка, заявяват експертите. 
Ежедневният прием е оправдан, ако 
съществува повече от 20% риск от раз-
витие на сърдечно-съдови заболявания 
в продължение на следващото десети-
летие. И това решение трябва да бъде 
строго индивидуално, предложено от ле-
кар.

Само допреди 5-6 години аспиринът 
беше смятан за работещо решение.  

Какво се измени в последните няколко 
години? 

През 2018 г. бяха публикувани резулта-
тите от три проведени по всички правила 
клинични изследвания с участието на 
47 000 души, които установиха неоправ-
дано високи рискове от усложнения след 
прием на аспирин.

„Вредата превишава ползата”, заявил 
доктор Вонг.

Аспиринът губи позиции и на фона на 
по-ефективните решения в предотвратя-
ването на сърдечни пристъпи и инсулти. 
Появиха се нови лекарства за нормали-
зиране на кръвното налягане, за контрол 
на холестерола... 

По-рано стана ясно, че нещата не са 
доста по-различни и по отношение на 
твърдението, че аспиринът помага в 
борбата с колоректалния рак. Подобно 
становище изразили изследователи от 
Кардифския университет, които анали-
зирали през 2016 г. съществуващата на-
учна литература по въпроса. Според тях 
добавянето на малки дози аспирин към 
стандартната терапия, назначавана от 
онколозите, намалявало показателите 
за смъртността и честотата на разпрос-
транение на туморите в други органи и 
тъкани. Но днес този извод е подложен 
на съмнения.

Станислав ТОДОРОВ

ЕЖЕДНЕВНИЯТ ПРИЕМ НА АСПИРИН Е ОПАСЕНЕЖЕДНЕВНИЯТ ПРИЕМ НА АСПИРИН Е ОПАСЕН

Екстрактът от листата на билката Перила 
спомага за повишаване на естествената поно-
симост на човешкия организъм към неприят-
ните явления, предизвикани от цветен прашец 
(полени), домашен прах, спори на гъбички и 
други. 

Продуктът няма странични ефекти и не пре-
дизвиква сънливост, както и не води до привик-
ване.

АЛЕРМИН®АЛЕРМИН®

-10% талон за намаление ще намерите на стр. 23

Веднага трябва да стане ясно: про-
дукти, способни да излекуват човек 
от алергия, просто няма. Не може да 
се изяде нещо и то моментално да 
ликвидира хремата, сълзенето, кож-
ното раздразнение и другите призна-
ци на реакция на сенсабилизация.

Но продукти, способни да намалят 
проявите на симптомите при поли-
ноза или например алергична астма, 
все пак има. Някои медици ги смятат 
за своеобразни природни аналози на 
антихистаминните препарати. Т.е. 
лекарства, потискащи активност-
та на хистамина – протеин, който 
се отделя в отговор на проникване 
в организма на алерген и предизвик-
ва неприятни симптоми от типа на 
хремата и кашлицата. 

Ефективността на повечето та-
кива хранителни продукти е потвър-
дена от все още малко научни изслед-
вания. Поради това от гледна точка 
на доказателната медицина те не 
могат да заменят лекарствата. Но 
си струва да бъдат отчитани при 
планиране на менюто: възможно е да 
помогнат именно на вас.
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Не се страхуват да спорят

Да, щастливите двойки също се карат, 
а как иначе, та нали в спора се ражда ис-
тината. Но те никога не си отправят лични 
оскърбления и още повече, не си позво-
ляват да вдигат ръка един срещу друг. 
Те знаят къде се намира границата, при 
чието пресичане е невъзможно връщане 
към предишните отношения. Не е важно 
какво е станало причина за спора – лошо 
настроение на един от партньорите, на-
трупана умора или отдавна неизяснено 
недоразумение. Впрочем те също поня-
кога се карат просто за да „изпуснат па-
рата”. Но във всеки спор слушат партньо-
ра, стараят се да го разберат и стигат да 
общи решения.

Щастливите двойки решават проблеми-
те, без да ги премълчават, и нищо не кри-
ят един от друг. Спорът при тях завършва 
с облекчение и разсейване на всички съ-
брали се на хоризонта облаци.

Подкрепят се

Намиращите се в дълги отношения 
двойки по-често изразяват подкрепа един 
към друг в сравнение с двойките, прежи-
вяващи все още бонбонено-букетния пе-
риод. До такива изводи стигнали учените, 
които публикували своето изследване в 
сп. Psychological Reports.

И в това няма нищо удивително, та нали 
животът се състои не само от радости, 
щастие и приятни мигове. Преживявай-
ки заедно не едно сътресение, тези хора 
знаят, къде да търсят утешение, съвет и 
опора. В щастливите семейства няма съ-
перничество, няма превъзнасяне, няма 
предателство. А има само взаимопомощ и 
подкрепа. Каквото и да се случи.

Нямат свои любовни тайни

Узнавайки за своя партньор все повече 
и повече, те се стараят да говорят с него 
на езика на любовта. Ако тя обича цветя, 
той й подарява цветя и не е важно дали 
това ще бъдат елитни рози от Холандия 
или маргаритки от полето. Ако партньорът 
не може да живее без риболов, то жена 
му не само няма да пречи на неговото ув-
лечение, но и задължително ще започне 
да глези любимия, купувайки му всевъз-
можни такъми. Тя ще отиде с него, отла-
гайки всичките си дела, ако той потърси 
компанията й. Те се обичат един друг и 
говорят помежду си на този език, който е 
по-близък на всеки от тях.

Не се сравняват с други
Това е много важно – да не сравнява-

ме себе си с други – колеги, приятели, 
родители и т.н. А още по-важно е да не 
ревнуваме към миналото и да не влачим 
в отношенията това, което се е случило 
отдавна. Партньорите си дават правото 
на собствен минал живот. За тях не е ва-
жно какво се е случило преди срещата 
им. Много по-важно е това, което двамата 
имат заедно днес.

Щастливите двойки не си спомнят не-
приятните епизоди, не са злопаметни, не 
помнят обидите. Те са зачеркнали всичко, 
което е било, и вървят напред, изграж-
дайки свои, неприличащи на никои други 
отношения. И няма значение дали някой 
казва, че това не е нормално – да се ходи 
в отпуск поотделно или напротив, двамата 
винаги и навсякъде да бъдат заедно. Чуж-
дото мнение и шушукането зад гърба за 
щастливите двойки нямат никакво значе-
ние.

Смеят се

Психолозите казват, че жената е готова 
да последва мъжа на края на света, ако 
той успее да я разсмее. В действителност 
хуморът често може да спаси един брак. 
Може дълго да се гневим един на друг, 
може да се обиждаме и да се дразним, но 
умението всичко да се превърне в шега 
твори истински чудеса. Партньорите ту-
такси забравят за недомлъвките, сякаш 
нищо не се е случило.

Общуват

Разбира се, тежко е да се поддържат 
отношенията в семейството, когато хора-
та се отчуждават един от друг. Защо ста-
ва така? Трудно е да се каже, може би в 
някакъв етап партньорите са престанали 
да вървят в крак и единият от тях е изо-
станал, а другият е отишъл далеч напред. 
Добре е, когато те правят всичко заедно, 
споделят опит, продължават да се „опо-
знават” един друг, поставят си общи цели 
и ги постигат. Учените, които публикували 
резултатите от свое изследване в Journal 
of Sex & Marital Therapy, изучили връзката 

между общуването, удовлетворението от 
половия живот и общото удовлетворение 
от брака. Те стигнали до извода, че об-
щуването и удовлетворението от половия 
живот независимо едно от друго пред-
сказват удовлетворение от брака.

Ценят своите отношения 
повече, отколкото 

собствената правота
Това е една от тайните на дългите и 

щастливи отношения. Колко често парт-
ньорите с пяна на устата доказват своята 

правота, без да се замислят за послед-
ствията. Още знаменитият психолог Лу-
иза Хей казвала: „Вие искате да бъдете 
прави или искате да бъдете щастливи?”.

Понякога умението да се отстъпи, да 
се премълчи, нещо да остане незабеля-
зано носи на семейството повече полза, 
отколкото настояването на собственото, 
дори най-правдиво, мнение. Не си струва 

да се зацикля на дреболии, та нали ми-
рът в семейството е много по-важен от 
оставената незатворена тубичка с паста 
за зъби.

Приемат се, каквито са

Най-честата грешка на всички, встъп-
ващи в отношения хора е увереността в 
това, че партньорът може да се „префасо-
нира”, да се коригират неговите недоста-
тъци. Да, на първо време много хора ис-
кат да изглеждат по-добри, отколкото са 
в действителност, но с времето у човека 
се проявява всичко, което той толкова ща-
телно е скривал.

Щастливите двойки не таят илюзии по 
този повод. Ако в началото са искали да 
поправят нещо в партньора, после са се 
отказали от тази идея и дори повече – за-
почнали са да намират плюсове в налич-
ните минуси. Любовта може да компенси-
ра всичко.

Поемат отговорност

Много от тези, които са се разделили и 
не са понесли семейните трудности, прос-
то не са могли да поемат върху себе си 
отговорността за тях. Ако партньорите са 
свикнали да я прехвърлят един на друг, 
обвинявайки се взаимно за неудачите и 
бедите, такъв съюз е обречен на провал. 
Друго нещо е, ако мъжът и жената рабо-
тят над това да бъдат честни по отноше-
ние на чувствата на другия. Причинявайки 
болка на партньора, те се извиняват и по-
емат отговорност за това. Те се стараят да 
не изпитват търпението на другия твърде 
често и помнят, че те самите отговарят за 
себе си и за своите постъпки.

Въобще партньорите в щастливи отно-
шения са готови да се трудят и да рабо-
тят над това отношенията им да остават 
винаги такива. Те не бягат от проблемите 
при първата криза, а правят всичко, за да 
ги разрешат. Щастливите партньори искат 
да бъдат заедно, каквото и да се случи.

Иван ЙОРДАНОВ

УРОЦИ ЗА ЩАСТИЕ  
ОТ ЗДРАВИ СЕМЕЙНИ ДВОЙКИ

Под лекарствено поражение на черния 
дроб се разбира увреждане на органа в 
резултат на въздействието на химически-
те съставки на медикаментите или техни-
те метаболити, образуващи се в процеса 
на утилизация в черния дроб при прием в 
обичайни дозировки.

Лекарствено поражение на черния 
дроб до неотдавна беше регистрирано 
сравнително рядко, но с увеличаване на 
броя на хората, страдащи от няколко раз-
лични хроничния заболявания и принуде-
ни да приемат голямо количество лекар-
ства едновременно, случаите на развитие 
на токсичен хепатит значително се увели-
чиха. 

В повечето случаи 

съществено увреждане на 
черния дроб се развива още 
преди появата на симптоми
В този период, в зависимост от степен-

та и вида на поражението на черния дроб, 
се наблюдава безсимптомно повишение 
на биохимичните показатели на кръвта.

С прогресиране на токсичния хепатит 
към повишените биохимични показатели 
се присъединяват клинични симптоми: по-

жълтяване на кожата и очна склера, по-
тъмняване на урината и светли фекалии, 
кожен сърбеж, липса на апетит, повдига-
не, повръщане, умора, болка в корема.

Ако на фона на лекарствено поражение 

на черния дроб се установи нарушение 
на съсирването на кръвта и главоболие, 
пациентът има нужда от спешна хоспита-
лизация.

Симптоми на лекарствено поражение 
на черния дроб могат да се появят някол-
ко часа след прием на препарата. 

Самочувствието може да се влоши и 
постепенно в продължение на няколко 
дни или седмици редовен прием на ле-
карство, понякога лекарствен хепатит се 

развива няколко седмици след приема на 
медикаменти.

Повече от 1000 лекарства, 
необходими за лечението на 

различни заболявания, 
от антибиотици до обезболяващи, могат 

да предизвикат лекарствено поражение 
на черния дроб. То може да се задълбо-
чи от допълнителни обстоятелства, на-
пример едновременен прием на няколко 
лекарства или паралелна употреба на 
алкохол.

На основата на получения опит лекари-
те разделили всички лекарствени пре-
парати на няколко категории според 
степента на тяхната хепатотоксичност. 

С висока и средна степен на токсич-
ност за черния дроб се отличават след-
ните препарати: антибиотици, лекарства 

за лечение на туберкулоза и сърдечно-
съдови заболявания, транквилизатори и 
невролептици, обезболяващи нестеро-
идни противовъзпалителни средства, ци-
тостатици, хормонални препарати, хипо-
липидемични лекарства, противогъбични 
препарати, имуномодулатори, някои инхи-
битори на протонната помпа.

В много случаи черният дроб е спосо-
бен да метаболизира лекарствата (и дру-
ги токсини) без съществено увреждане на 
самия орган. 

Когато на този орган се възлагат по-
стоянни задачи за детоксикация – на-
пример когато лекарствата се приемат 

в прекомерни количества ежедневно и 
дълго време или когато едновременно се 
приемат няколко лекарства – това може 
да нанесе значителна вреда на черния 
дроб.

На вероятността от поражение на чер-
ния дроб от приеманите лекарства влияе 
скоростта на техния метаболизъм в орга-
низма. Оказало се, че метаболизмът на 
лекарствата протича с различна скорост, 
която зависи от индивидуалните генетич-
ни и физиологични характеристики. Сред 
тези характеристики са полът, възрастта, 
наследеният състав на чернодробните 
ензими, скоростта на жлъчния отток, със-
тавът на чревната микрофлора и менюто. 

Така също метаболизмът на лекарстве-
ните препарати се забавя от болести на 
черния дроб и бъбреците, сърдечна не-
достатъчност, нарушение на кръвообра-
щението.

Различните ле-
карства могат да 
променят скорост-
та на метаболизма 
сами по себе си. 
Някои препарати 
ускоряват мета-
болизма, докато 
други стимулират 
изработката на 
ензими, които на-
маляват скоростта 
на разпадане на 
препарата.

Рискът от ле-
карствено пора-
жение на черния 
дроб се повиша-
ва от следните 
фактори: възраст 
над 70 години, вро-

дени генетични особености, влияещи на 
метаболизма на лекарствата, женски пол, 
бременност, метаболитен синдром (зат-
лъстяване, диабет, дислипидемия, хипер-
тония), наличие на хронични заболявания 
на черния дроб – имунни и наследствени, 
неалкохолна мастна хепатоза, хепатити В 
и С.

Приемът на повече от 3 - 4 препарата по 
едно и също време, дългият лечебен курс 
и едновременната употреба на лекарства 
и алкохол също могат да увредят черния 
дроб.

Владислав ПЕНЕВ

КОИ КОИ ЛЕКАРСТВАЛЕКАРСТВА СА ОСОБЕНО  СА ОСОБЕНО 
ТОКСИЧНИ ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБТОКСИЧНИ ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ??

Съдейства за поддържане на нор-
малната чернодробна дейност и 
подпомага процесите на храносми-
лане.

Съдържа екстракт от корен на глу-
харче (Taraxacum officinalis) и екс-
тракт от артишок (Cynara scolymus).

КОЛОНИК ПЛЮС 
ливър клийнър

-15% талон за намаление ще 
намерите на стр. 23

Веществата, постъпващи в кръвта от червата и от други органи, както и 
от външната среда, са токсични за организма и клетките на черния дроб (хепа-
тоцити) с помощта на биохимични реакции осъществяват преобразуването им 
в крайни, слабо токсични за организма продукти, които се извеждат с жлъчния 
секрет или урината. 

Повечето лекарства са мастноразтворими, те не се разтварят във вода и е 
трудно да се изведат с урината. Поради това в тези сложни реакции участват 
десетки чернодробни ензими. Те разрушават лекарствата и ги превръщат във 
водоразтворими форми, които след това могат да се изведат с жлъчката или 
урината.

Попадайки в черния дроб, химическите съединения, съдържащи се в лекар-
ствата, могат да увреждат неговите клетки, предизвиквайки възпалителна 
реакция – хепатит. 

Освен това в процеса на преобразуване на някои химически съединения могат 
да се образуват промеждутъчни токсични съединения – метаболити, които мо-
гат да предизвикат увреждане на чернодробните клетки с развитие на възпа-
лителна реакция. 

На практика хепатотоксични свойства притежават предимно лекарствата, 
химикалите, разтворителите и алкохола. Всички те могат да доведат до раз-
лични поражения на черния дроб.

Лекарственото поражение на чер-
ния дроб може да бъде с лека, сред-
на или тежка степен, като в 50% от 
случаите то може да доведе до хос-
питализация, а в 10% - да премине в 
хронично заболяване на черния дроб с 
развитие на фиброза или цироза. 

В редки случаи може да се развие 
опасно за живота състояние – остра 
чернодробна недостатъчност.

За предотвратяване на лекарствено увреждане на черния дроб медиците 
препоръчват преди назначаване на лечение, включващо препарати, притежа-
ващи висока хепатотоксичност, да се провери здравето на черния дроб. Осо-
бено това се отнася за хората със затлъстяване и редовно употребяващи 
алкохол или пациенти, постоянно приемащи лекарства във връзка с някакво 
хронично заболяване.

По време на продължителен прием на лекарства е необходимо да се контро-
лират биохимичните показатели на черния дроб не по-рядко от веднъж на три 
месеца.

За предпазване от лекарствено поражение на черния дроб помага назначава-
нето на препарата в минимална дозировка в началото на лечението за провер-
ка на евентуална негативна реакция на организма.

Винаги обсъждайте с лекуващия лекар всички лекарства, които се готви-
те да приемате, нерядко може да се намери алтернативна схема на лечение 
с по-малко количество. Колкото по-малко лекарства употребявате, толкова 
по-добре.

Водете си дневник на всички рецептурни и безрецептурни препарати, които 
приемате, включително витамини и добавки и носете този списък със себе си 
при всяко посещение при лекаря.

При използване на лекарства, отпускани без рецепта, внимателно четете 
указанията и никога не превишавайте препоръчаната дозировка. 

Избягвайте приема на максимално допустимата доза в продължение на дълго 
време без консултация с лекар.

Ако приеемате няколко лекарства, убедете се, че съставките им не съвпа-
дат; в противен случай рискувате да получите случайно предозиране.

Ако имате хронично заболяване на черния дроб, предупреждавайте лекарите 
за вашата диагноза и сериозността на заболяването, за да могат те да под-
берат препарати с най-малък хепатотоксичен ефект.

Дългосрочната тенденция в Евро-
пейския съюз показва, че броят на 
браковете намалява, докато броят 
на разводите се увеличава. От 1964 
г. процентът на бракосъчетания 
в ЕС е спаднал от 8,0 на 1000 души 
през 1964 г. до 4,3 през 2019 г. В също-
то време процентът на разводите 
се е увеличил повече от два пъти – 
от 0,8 на 1000 души през 1964 г. до 1,8 
през 2019 г. На този фон стават все 
по-малко брачните съюзи, в които на-
вярно партньорите знаят за семей-
ния живот малко повече, отколкото 
всички останали. Как те успяват да 
съхранят своите отношения? Може 
би правят нещо по-различно, откол-
кото разпадащите се двойки?
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Едва ли има човек, който ни-
кога не се е сблъсквал с нечие 
хъркане. Това неприятно явление 
може да се наблюдава както в 
собствената спалня, така и в об-
ществения транспорт, болница, 
хотел... Партньорът, любимият чо-
век, близки роднини или случай-
но срещнати хора – всеки може 
да страда от хъркане.

Учени от САЩ дълги години се 
опитват да разберат как качест-
вото на съня влияе на живота, 
имайки предвид, че хъркането не 
позволява спокоен и дълъг сън.

Списание Sleep Medicine Clinics 
публикувало изследванията на 
лекари, които доказват непосред-
ствена връзка на лошия сън със 
захарния ди-
абет от II тип, 
п с и х и ч н и те 
разстройства, 
затлъстява-
нето и други 
проблеми със 
здравето. 

Средно чо-
век има нуж-
да от 7 до 9 
часа нормален спокоен сън. При 
намаляване на това количество 
или влошаване на качеството на 
съня организмът не успява да се 
възстанови. За сметка на това 
страдат всички системи в органи-
зма.

Хъркане и диабет

Ако до вас спи човек, който хър-
ка, заплахата ще бъде не само за 
неговото здраве, но и за здравето 
на всички около него. Човешкото 
хъркане не позволява на „съсед-
ния организъм” да се успокои и 
да заспи, тъй като мозъкът въз-
приема този звук като опасност. В 
резултат на това настъпва безсъ-
ние, повърхностната фаза на съня 
започва да преобладава над дъл-
боката. През това време задсто-
машната жлеза отделя по-малко, 

отколкото обикновено, хормони 
за разлагане на глюкозата. Съ-
ответно количеството на захарта 
в кръвта нараства. Така бавно и 
постепенно се развива захарен 
диабет от II тип. 

Чуждото хъркане ни 
подлудява

В наши дни стресът и депресия-
та са сред най-честите проблеми 
с психичното здраве. Хората се 
тревожат дори за незначителни 
дреболии, в преследване на по-
вече пари и други блага се отказ-
ват от почивка. А ако партньорът 
дори не може да се наспи у дома 
поради силното хъркане на своя-

та половинка, 
нещата могат 
да имат сери-
озни послед-
ствия. Освен 
че хъркането 
води до не-
доспиване и 
лошо качест-
во на отдиха, 
то кара много 

хора да изпадат в ярост. Човек, 
редом с когото някой хърка, става 
нервен, раздразнителен и мно-
го избухлив. Продължителното 
пребиваване в такова състояние 
несъмнено ще доведе до форми-
ране на психическо разстройство.

Съществува много малка група 
хора, които могат да спят спокой-
но редом с хъркащ съсед. Остана-
лите не могат да издържат даже 
една нощ в такива условия. Мно-
зина смятат, че от такова явление 
като хъркането човек просто няма 
къде да се скрие. Не помагат нито 
тапите за уши, нито маските, нито 
дори сънотворните таблетки. И 
тъй като качественият сън е за-
лог за здрав живот, единственият 
вариант остава дистанцирането 
от хъркащия партньор – първо в 
отделни стаи, а ако и това не по-
могне, често се стига до раздяла.

ВЛОШЕНОТО КАЧЕСТВО НА ВЛОШЕНОТО КАЧЕСТВО НА 
СЪНЯ ОТКЛЮЧВА ОТ ДИАБЕТ СЪНЯ ОТКЛЮЧВА ОТ ДИАБЕТ 

ДО ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВАДО ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

на 30 години

Алергия
Една от най-честите причини 

за поява на хъркане е алергията. 
Само по себе си хъркането се по-

явява в случаите, когато въздухът, 
необходим за дишане, просто не 
преминава нормално през носа 
или гърлото по време на сън. За-
ради алергията дихателните пъ-
тища много силно се раздразват 
и поради това дишането става 
още по-трудно. В такава ситуация 
хъркането става много по-изра-
зено. За избягване на подобен 
проблем трябва да се изберат ка-
чествени хипоалергенни матрак, 
възглавница и спално бельо. По 

този начин може потенциално да 
се облекчат или намалят послед-
ствията от алергията.

Сух въздух в 
помещението

Алергията далеч не е единстве-
ният дразнител, който може да 
доведе до поява на хъркане. В 
случаите, когато в спалнята въз-
духът е прекалено сух, изпълнен 
с прах, мембраните на лигави-
ците работят усилено, за да фил-
трират въздуха и да не допуснат 
попадане на прахови частици в 
организма. Това също затруднява 
дишането. За преодоляване на 
този проблем просто поставете в 
стаята овлажнител за въздуха.

Наднормено тегло

Забелязано е, че хората с над-
нормено тегло обикновено имат 
допълнителни гънки на кожата и 
мастни отлагания, съсредоточени 
около гърлото и шията, които не 
се срещат при слабите хора. Под 
действието на силата на тежестта 
тези мастни тъкани с времето за-
почват да увисват, ограничавайки 
дихателните пътища и предиз-
виквайки хъркане. В този случай 
е нужно възможно най-скоро да 
се пристъпи към избавяне от из-
лишните килограми. Така не само 
ще бъде предотвратено хъркане-
то, но и като цяло здравето ще се 
подобри.

Алкохол и пушене

Вредните навици затова се 
наричат вредни, защото пре-
дизвикват многобройни про-
блеми в организма. Например 
тютюнопушенето изпълва бе-
лите дробове с различни хими-
кали, които заедно със сухия 
въздух водят до това, че може 
да започне възпаление. А то, 
на свой ред, води до намаля-
ване на въздушния поток през 

дихателните пътища. Алкохолът 
действа в друга посока – спирт-
ните напитки оказват отпускащ 
ефект. Той влияе и на мускулите 
около гърлото – в отпуснато, а 
не стегнато състояние алко-
холът кара човек да хърка. За 
предотвратяване на развитието 
на хъркане просто следва да се 
откажете от вредните навици 
или поне значително да нама-
лите пушенето и употребата на 
спиртни напитки.

Фолиото подготви Никола СТАМЕНОВ

Хъркането определено вреди 
на нашето здраве, тъй като на-
рушава качеството на съня – съ-
буждайки се често, човек се ли-
шава от дълбок сън. В тази фаза 
обикновено протича насищане на 
кръвта с кислород. По този начин 
заради хъркането нашето сърце и 
други важни органи изпитват не-
гов недостиг.

Строежът на устната кухина и 
гърлото при хората се различава. 
Някои типове водят до това, че 
хората хъркат още от деца, при 
други хъркането се появява с въз-
растта.

След 30-годишна възраст хър-
кат 30% от хората, при достигане 
на 60 години – 50%, а след 65 – 
вече около 60%.

Хъркането и обструктивната 
сънна апнея се предават по на-
следство. Рискът от това, че у хър-
кащия човек ще се появи сънна 
апнея, е с 30-50% по-висок, ако 
някой от неговите родители също 
е имал такъв проблем.

Съгласно изследванията, хърка 

всеки втори мъж на възраст 40-
64 години и всяка трета-четвърта 
жена на 40-64 години. Излиза, че 
практически във всяка спалня, 
където съпрузите са прекрачили 
тази възрастова граница, може да 
се чуе хъркане.

Хъркането свидетелства за 
това, че дишането насън е не-
достатъчно ефективно. Най-често 
дишането на хъркащия човек е 
накъсано. Епизодите на отсъст-
вие на дишане се наричат апнея. 
Хъркането и сънната апнея при-
нуждават сърцето да работи в 
претоварен режим, което с вре-
мето води до аритмия, сърдечна 
недостатъчност и мозъчен инсулт.

А гръцки учени стигнали до из-
вода, че женското хъркане може 
да бъде предвестник и на други 
сериозни заболявания. Изследо-
ватели от Университета Аристотел 
заявили за това, че хъркането на 
жената може да сигнализира за 
развитие на онкологично заболя-
ване.

До такъв извод специалисти-

те стигнали след мащабно 
изследване на 20 хиляди па-
циентки на възраст над 18 го-
дини. Струва си да се отбеле-
жи, че става дума именно за 
апнея. В този случай при 2,8% 
от жените бил открит рак.

Установено е, че женското 
хъркане се появява по-късно, 
отколкото мъжкото. Често не-
говото възникване е свързано 
с настъпването на климакса и 
хормоналното преустройство 
на организма по това време. 
Много по-малка е вероятност-
та от поява на хъркане в млада 
жена и в този случай то е свър-
зано с други физиологични 
причини: нарушение на функ-
ционирането на ендокринната 
система, неправилна работа 
на хипофизата, хронични ри-
нити и други подобни заболя-

вания, поява на полипи в носа, 
увеличение на сливиците поради 
възпаление, инфекция на диха-
телните пътища, съпроводени с 
отоци.

Статистиката показва, че по-
ради възрастови деформации 
на тъканите, а така също при 
настъпване на менопаузата със 
съпътстващите я хормонални из-
менения, рискът от развитие на 
хъркане в жените се повишава 
няколкократно.

Много жени при поява на хър-
кане се вълнуват най-много от 
неговите звукови прояви, тъй като 
се пристесняват. Но в такава ситу-
ация е важно да се помни, че въз-
никването на хъркане най-много 
влияе на живота и здравето на 
самата жена, тъй като въздейства 
на целия организъм и влошава ка-
чеството на живота като цяло.

ХЪРКАНЕТОХЪРКАНЕТО
ПРИ ЖЕНИТЕ ЗАПОЧВА В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ?

Хъркането е звуков феномен, който възниква при преми-
наване на въздух през стеснените дихателни пътища. Всич-
ки хъркат – независимо от пола, възрастта и професията. 
Дори лекарите го правят. Не хъркат само маймуните благо-
дарение на специфичния строеж на долната челюст. В тях-
ното гърло остава достатъчно пространство за дишане, 
докато спят. При хората гърлото е по-тясно, поради което 
ние хъркаме. Нормално ли е въобще да се хърка или това води 
до заболявания?

Продуктът подпомага поддър-
жането на нормално телесно 
тегло. Ацетил L-карнитинът е во-
доразтворимо съединение, което 
се усвоява значително по-добре 
от организма в сравнение с кар-
нитина. Той транспортира маст-
ните киселини през клетъчните 
мембрани до митохондриите, 
които ги използват за производ-
ство на енергия. Карнитинът е 
от особено значение за мастния 
метаболизъм, за извеждането на ток сини от клетките, както и 
за нормалното функциониране на сърцето, мозъка и имунния 
отговор.

ВИТАСЕЛ АЦЕТИЛВИТАСЕЛ АЦЕТИЛ    
L - КАРНИТИНL - КАРНИТИН  250250 mg mg

-10% талон за намаление ще намерите на стр. 23

Ако няма как да избегнете хъркането 
на партньора, ви предлагаме да поста-
вите акцент върху диабета. Хромът е 
елемент от основно значение за мета-
болизма на глюкозата, натрупването на 
енергия в клетките и производството на 
инсулин. Хром-пиколинатът в „Кромисан” 
е лесноусвоима от човешкия организъм 
форма на хрома. Той съдейства за под-
държането на нормални нива на кръвна-
та захар и потискане желанието за кон-
сумация на сладки храни и напитки.

КРОМИСАНКРОМИСАН

-15% талон за намаление ще намерите на стр. 23

Ако не сте в състояние да 
се справите самостоятелно 
с проблема, струва си да се 
обърнете за консултация с ле-
кар. Днес съществуват няколко 
медицински варианта за ле-
чение, в това число и такива, 
които включват хирургическа 
намеса. В зависимост от при-
чината за хъркане лекарят 
може да предложи различни 
процедури. Сомнопластиката 
например представлява метод 
за отстраняване на излиш-
ната тъкан от мекото небце, 
която прегражда въздушните 
канали. Тук се използва радио-
честотна енергия, поради това 
пациентите не изпитват болка. 
Сеансът продължава не по-
вече от 30 минути. Лазерната 
увулопалатопластика е пред-
назначена за скъсяване на мъ-
жеца (конусовиден завършек 
на задното небце, съставен от 
съединителна тъкан). Когато е 
твърде дълъг, той вибрира при 
дишане – тези вибрации често 
водят до хъркане. По време на 
сеанса се правят надрези на 
небцето, които след зараства-
нето допринасят за укрепване 
на околните тъкани.

Хирургически методи се из-
ползват в случаите, когато па-
тологията на тъканите е твърде 
тежка. Хирургията се използва, 

за да се отворят дихателните 
пътища. Такава процедура на-
пример представлява премах-
ването на сливиците. Същест-
вуват още много най-различни 
процедури, но те се използват 
предимно не за избавяне от 
хъркане, а за лечение на сери-
озни проблеми.

Така или иначе, избавянето 
от хъркането е изключително 
полезно, тъй като води до ре-
дица положителни изменения: 

понижаване на кръвното на-
лягане, премахване на небла-
гоприятните странични ефекти 
– както е известно, хъркането 
доста често предизвиква про-
блеми със съня. Така че, ако 
вие се отървете от него, има 
голяма вероятност, сънят ви 
да стане далеч по-добър. Това 
ще помогне да се справите и с 
главоболието. При това ще се 
усещате по-бодри и щастливи 
и дори ще запазите своя брак.

Хирургическа намеса за Хирургическа намеса за 
отстраняване на проблемаотстраняване на проблемаАко сте започнали да забе-

лязвате, че вашият любим 
човек е готов да ви изгони 
от спалнята, просто за да се 
наспи, струва си да се зами-
слите и да се постараете да 
намерите първопричината за 
хъркането.

10 ягодови листа се пускат 
в 1 литър вряща вода. Врят 10 
минути на тих огън. След изсти-
ването се прецежда. Пие се по 
1 винена чаша 3 пъти на ден 20 
минути преди ядене. Добре е 
да се подслажда с мед.

***
По 1 с.л. маточина и мента и 

по 2 с.л. медуница и мащерка се 

смесват и заливат с 500 мл вря-
ла вода. След изстиване се пре-
цежда. Пие се по 1 кафена чаш-
ка 3 пъти на ден преди ядене.

***
2 с.л. листа от коприва се 

заливат с 400 мл вряла вода. 
Киснат 2 часа и се прецеждат. 
Пие се по 1 винена чаша 4 пъти 
дневно преди ядене. 

Както пише в статията, алергията е сред най-
честите причини за хъркането. Затова отпечатваме 

рецепти за облекчаване на алергия от вече 
изчерпаните три тома „РЕЦЕПТИТЕ НА ”. 
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Животните
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Животните

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 
ЗАПЛАШВАТ БИОРАЗНООБРАЗИЕТОЗАПЛАШВАТ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

За борба с глобалното затопляне е не-
обходимо в целия свят да се намалят зна-
чително парниковите газове. За най-перс-
пективен начин за намаляване на това 
замърсяване се смята преходът към въз-
обновяеми източници на енергия. Но спо-
ред някои експерти тази енергетика не 
е толкова безобидна за околната среда, 
както е прието да се смята. Тя поставя под 
заплаха редки видове растения и живот-
ни, може да наруши баланса в незасегна-
тите пустинни екосистеми. Например спо-
ред еколози от Държавния университет 
в Сан Хосе преходът към възобновяеми 
енергийни източници всъщност предста-
влява опит да се реши един екологичен 
проблем за сметка на друг. Но защо зеле-
ните източници на енергия в действител-
ност се оказали не толкова зелени, както 
се очаквало?

Опасните литиеви 
акумулатори

Литият е нужен за производството на 
мощни акумулатори, които помагат на 
света да премине към масова употреба 
на електромобили. В резултат търсенето 
на литий расте, добивните компании се 
стремят да усвоят нови негови находи-
ща. Изграждането на нови шахти често 
предполага унищожаване на ландшафта 
на участъци с недокосната до момента 
природа.

Както посочват еколозите увеличение-
то добива на литий може да доведе до 
пълно измиране на някои видове расте-
ния. Например елдата на Тим (специален 
вид елда) расте само в почви, богати на 
литий. Това е изключително рядко расте-
ние, което вирее в САЩ, в югозападния 
район на Невада, точно там, където се 
планира строителството на един от нови-
те литиеви рудници.

Елдата на Тим расте на площ от не по-

вече от 4 хектара. Както твърдят специа-
листите, тя може да бъде унищожена в 
рамките на един ден работа на булдозер. 
Освен това в резултат на добива на литий 
могат да изчезнат и едногодишното рас-
тение птичи клюн на Текоп, миниатюрни-
ят охлюв на Кингс-Ривър, един вид орхи-
дея и др. Изграждането на литиев рудник 
в Северозападна Невада според експер-
тите застрашава също голяма популация 
на местен вид тетреви.

Но не само добивът на литий нанася 
вреда на околната среда. Акумулаторите 
трябва да се изработят, но с времето те 
също така трябва и да се утилизират. Това 
на свой ред също води до изхвърляне в 
атмосферата на въглероден диоксид. Ако 
те не бъдат утилизирани, опасните хими-
чески вещества в тях са в състояние да 
замърсят сериозно почвата и грунтовите 
води.

Как вредят на околната 
среда слънчевите панели?

На пръв поглед какво може да бъде по-
безобидно за околната среда, отколкото 
ветрогенераторите или слънчевите пане-
ли. В последно време производството на 
енергия с помощта на слънцето и вятъра 
в много страни се е увеличило многократ-
но. При това стойността на такава енергия 
в последните години намалява драстично. 
САЩ например планират към 2050 г. да 
преминат изцяло на възобновяеми източ-
ници на енергия.

Но някои еколози не без основание 
твърдят, че добивът на възобновяема 
енергия също заплашва редки видове и 
незасегнати пустинни екосистеми.

Както е известно, площта на недокосна-
тите плодородни площи в последно време 
намалява поради развитието на селското 
стопанство. Постепенно те се превръщат 
в орни земи, при това се съкращава и 

биоразнообразието. Сега на неголямата 
територия на още незасегнатите долини 
между обработваемите земи, се пред-
вижда разполагане на ветрогенератори и 
слънчеви панели.

Според експертите, недокоснатите 
земи въобще не търпят никаква намеса 
от човека. В противен случай това не-
пременно ще се отрази на екологичното 
равновесие. И за това има сериозни до-
казателства.

Ребека Ернандес, професор по еколо-
гия в Калифорнийския университет, пуб-
ликувала заедно със свои колеги изслед-
ване в сп. Biological Conservation. В него 
се казва, че на земите с природозащит-
но предназначение, разположени между 
слънчевите панели, имало много по-мал-
ко опрашващи насекоми, отколкото на 
също такива площи извън пределите на 
площадките със слънчеви панели. С други 
думи, инсталирането на слънчеви панели 

може да доведе до измиране на някои ви-
дове растения и дори животни, сред които 
и пустинната костенурка.

Според някои експерти частично про-
блемът може да се реши чрез поставяне 
на слънчеви батерии в градовете, напри-
мер на покривите на жилищата. Освен 
това изследване, публикувано преди ня-
колко години в сп. Nature Sustainability, 
показало, че слънчевите панели могат да 
бъдат от полза за селското стопанство, 
например за намаляване на вредните по-
следствия за растенията от засушавания-
та за сметка на засенчването на земята.

Наистина, ако проблемът с разполага-
нето на панелите бъде решен, все още 
открит ще остане въпросът с тяхното про-
изводство и утилизация. За това, както 
посочват експертите, ще са нужни нови 
производства, които отчасти ще нивели-
рат всички плюсове от възобновяемите 
източници на енергия.

Вокализация

Както вече споменахме, всички кот-
ки са различни: срещат се и приказливи 
създания, и заклети мълчаливци. В слу-
чая с първите всичко е ясно: щастливата 
котка няма да пропусне да се включи в 
лека, непринудена беседа със стопанина, 
споделяйки своите вълнения и преживя-
вания. Щастливите котки използват пре-
димно висок тон. Ниският тон по-скоро 
говори за взискателни и дори повелител-
ни интонации. Тихите котки няма да запо-
чнат по повод и без повод да нарушават 
тишината. Своята любов те изразяват, на-
мирайки се в непосредствена близост до 
стопанина. Ако такава котка „заговори”, 
то навярно нещо се е случило, нещо, кое-
то я тревожи. Колкото по-силен е звукът, 
толкова по-страшно е „нещастието”. Вие 
сте объркани? Не се тревожете: именно 
поради това ние обичаме нашите пухкави 
приятели, за тяхната вечно неразгадана 
тайна.

Накрая, за щастието на котката говори 
още един момент: мъркането. Разбира се, 
в строго определен контекст, когато вие 

сте се приближили до своя любимец и сте 
пристъпили към тясно общуване. За задо-
волството на котката може да се съди и 
когато тя ви приветства със силно „мррр”. 
В превод на човешки език това означава: 
„Колко се радвам да те видя!”

Език на тялото

Опитните любители знаят, че котките 
избират много „типови” пози. И всяка поза 
разказва за определено настроение на 
животното. Отпуснатата котка, пребива-
ваща в умиротворено настроение, или из-
бира „свободна” поза, или свива лапички 
под тялото. Очите при това са полузатво-
рени, котката външно сякаш е изпаднала 
в полудрямка. Ушите могат да бъдат леко 
наклонени напред. Понякога котките, слу-
чайно срещащи очите на близки хора, 
бавно мигат. Това е прекрасен знак: кот-
ката изпраща така наречената „котешка 
целувка”. Ще бъде вежливо, ако и вие 
мигнете в отговор. Внезапното разширя-
ване на зениците на вашия любимец ще 
разкрие приятно, но неочаквано удивле-
ние. В щастливите котки мустаците са 
„увиснали”, те гледат леко напред. Кози-
ната е пригладена, опашката се намира 
в състояние на пълен покой. Щастливата 
котка, влизайки в стаята, обикновено дър-
жи опашката вдигната нагоре, като в края 
си образува неголяма „кука”. Преводът е 
същия: „Привет, приятели!”

Увереност 

Щастливият домашен любимец е по-
стоянно зает с важни дела (сънят също 
е голяма работа, ако не знаете). В със-
тояние на бодърстване щастливата котка 
заема някакъв наблюдателен пост и вни-

мателно наблюдава за всичко случващо 
се наоколо. Но не се намесва – тя е над 
всичко това. На присъствието у дома на 
непознати хора щастливата котка ще ре-
агира с естествена предпазливост, а не с 
всепоглъщащ страх. Щастливите котки са 
преди всичко уверени в себе си котки.

Игра 

Щастливата котка винаги с готовност 
ще приеме поканата за игра. Без значе-
ние дали става дума за коте или възраст-
но животно. Да, с възрастта активността и 
времето на игровите сесии намалява. Но 
главното не е това, а готовността на котка-
та да се включи в играта. Котките играят 
само с тези хора, на които се доверяват и 
редом с които се чувстват в безопасност.

Сън

Вашата котка много спи, понякога в 

различни не-
принудени и 
комични пози – 
отлично. Значи 
тя е абсолютно 
спокойна и не 
очаква непри-
ятности. Раз-
бира се, тук не 
става дума за 
случаите, ко-
гато животните 
са болни и по-
тиснати. А ако 
котката изби-
ра стопаните в 
качеството на 
партньори за 
сън (спи при 

вас), може да започнете да танцувате. 
Щастието здраво се е настанило във ва-
шия дом.

Отличен външен вид 

Здравата и щастлива котка е добре 
поддържана котка. Това е животно, което 
буквално излъчва здраве. Образцовият 
външен вид на любимеца винаги настрой-
ва стопаните на оптимистична вълна: с 
тях всичко е наред. Добър (но не задъл-
жителен) признак е, когато котката в знак 
на признателност ближе и стопаните си.

Апетит

Здравата котка винаги може да се пох-
вали с чудесен апетит. Което общо взето 
не отменя „умоляващите очи” и жалното 
мяукане в надежда за получаване на из-
вънпланово лакомство. В края на краища-
та всеки от нас си има свои слабости.

КАК ИЗГЛЕЖДА КОТЕШКОТО ЩАСТИЕ?КАК ИЗГЛЕЖДА КОТЕШКОТО ЩАСТИЕ?

ПАНДИТЕ ДЕБЕЛЕЯТ САМО ОТ БАМБУКПАНДИТЕ ДЕБЕЛЕЯТ САМО ОТ БАМБУК
Голямата панда, известна и като бам-

букова мечка, е един от най-редките и 
най-популярни представители на мечото 
семейство. 

Обитаваща в планинските региони 
на Централен Китай, голямата панда е 
включена в Червената книга. Впрочем 
усилията за спасение на това рядко жи-
вотно вече дават плодове: преди няколко 
години неговият статус бил променен от 
„измиращ” на „уязвим”.

Пандите се отнасят към хищниците, но 
се хранят почти изцяло с бамбук – не осо-
бено пълноценна храна, въпреки че сами-
те мечки се отличават с доста подчертана 
закръгленост. И неотдавна китайски уче-
ни успели да разгадаят тази загадка.

От края на април до август пандите се 
хранят с млади филизи на бамбук, в кои-
то има много лесни за усвояване въгле-
хидрати и протеини, но в продължение 
на примерно 8 месеца в годината на тях 
им се налага да се задоволяват с листа-
та на бамбука, в които има много фибри. 
А, както е известно, в бозайниците няма 
ензими, способни да преработват целу-
лоза, такива има само в бактериите и 
гъбите.

Не е удивително, че увеличението на 
теглото на пандите в „сезона на филизите” 
е значително по-голямо. Но и филизите, и 
листата на бамбука съдържат малко маз-
нини, нужни за много физиологични про-
цеси, включително размножаването. Как 

пандите решават този проблем?
Изследванията показали, че в зависи-

мост от сезона и синхронно с изменения-
та в менюто в големите панди се променя 
съставът на чревния микробиом – съобще-
ство от микроорганизми, населяващи до-
лните части на храносмилателния тракт. 
Подобно явление е характерно и за други 
животни, и за човека. Например за някои 
маймуни, които през лятото се хранят със 

свежи листа и плодове, а през зимата – 
с дървесна кора. А така също за племето 
хадза, живеещо в Танзания.

За да проверят предположението, че 
именно метаболитите от бактериална-
та обмяна на веществата осигуряват на 
пандите възможност да живеят на бамбу-
кова „диета”, учените първо изследвали 
тяхната чревна микрофлора в различно 
време от годината. Оказало се, че в „се-

зона на филизите” в тях расте численост-
та на бактериите клостридии (Clostridium 
butyricum), произвеждащи бутират – съе-
динение на маслената киселина, която се 
отнася към мастните киселини с къси ве-
риги. И в пробите от фекалии на пандите, 
събрани в „сезона на филизите”, бутира-
тът бил много повече.

След това учените пресадили в червата 
на лабораторни мишки, лишени от собст-
вена микрофлора, пресни фекалии от пан-
ди, получени или в „сезона на листата”, 
или в „сезона на филизите”. Двете екс-
периментални групи в продължение на 3 
седмици получавали храна на основата 
на бамбук, имитиращо храната на панди-
те. Мишките, които били с присадени фе-
калии от „сезона на филизите”, натрупали 
по-голямо тегло и имали повече мастни 
отлагания, отколкото животните от втора-
та група, а в техните фекалии имало пове-
че бутират.

По-нататъшните експерименти пока-
зали, че бутиратът играе основна роля в 
компенсирането на недостига на храни-
телни вещества, на първо място мазнини.

В бъдеще учените планират да изяснят 
възможната роля на други чревни бакте-
рии във физиологията на пандите. Такива 
изследвания могат да имат и практически 
интерес за човека, тъй като позволяват 
да се разшири нашето разбиране за ме-
ханизмите на взаимодействие на чревния 
микробиом и организма като цяло.

Човек и природа

Всички ние искаме щастие за свои-
те космати приятели. Купуваме им 
вкусна храна, използваме всяка сво-
бодна минута, за да ги погалим. Но 
как да разберем достигат ли нашите 
титанични усилия до целта? Щаст-
ливи ли са наистина нашите любимци 
близо до нас? Да опитаме да намерим 
отговора на този сложен и объркан 
въпрос. Задачата се усложнява от 
това, че на света няма две еднакви 
котки. Което е хубаво за една котка, 
може да бъде съвършено неприемливо 
за друга.

В ново изследване, публикувано в 
сп. Cardiovascular Research, учени от 
Университетския медицински център в 
Майнц, Германия, установили, че почва-
та може да съдържа замърсяващи ве-
щества, такива като пестициди и тежки 
метали, негативно влияещи на здравето.

Появяват се все повече доказател-
ства, че замърсяващите вещества в 
почвата могат да увреждат сърдечно-
съдовата система с помощта на редица 
механизми, включително възпаление и 
нарушение на естествените биоритми 
на организма. Хората могат да поглъщат 
пестициди със заразените хранителни 
продукти, почвата и водата, докато в 
същото време селскостопанските ра-
ботници се подлагат на повишено въз-
действие поради спецификата на своята 
работа.

В новото изследване учените се съсре-
доточили върху влиянието на замърсена-
та почва на сърдечно-съдовата система. 
Съгласно резултатите от проучването 
около 9 милиона души умират всяка го-
дина поради замърсяване на водата, въз-

духа и почвата, при това 60% от смъртни-
те случаи, свързани със замърсяването, 

настъпват поради сърдечно-съдови забо-
лявания, включително исхемична болест 

на сърцето, сърдечен пристъп, инсулт и 
нарушения на сърдечния ритъм.

Авторите на изследването заявили, че 
замърсената почва може да доведе до 
сърдечно-съдови заболявания за сметка 
на увеличаване на окислителния стрес в 
кръвоносните съдове, създаване на по-
голямо количество свободни радикали 
и по-малко количество антиоксиданти. 
Този механизъм предизвиква възпале-
ние и нарушение на циркадния ритъм. 
Хората могат да вдишат пустинен прах, 
кристали от торове и частици пластма-
са. Изследователите обосновали своите 
твърдения със зачестяването на сърдеч-
ните пристъпи в Япония поради пътува-
щия на огромни разстояния пустинен 
прах от Китай и Монголия.

Тежки метали, такива като кадмий и 
олово, пластмаси и органични токсини 
също могат да попаднат в хранителните 
продукти от почвата. Към това следва да 
се добави и опасността от попадане на 
такива замърсители в реките, откъдето 
също може да настъпи отравяне на хора-
та и животните.
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Впрочем ваните на основата на нату-
рални продукти винаги са били популяр-
ни. Но в последно време на тях се обръща 
все по-голямо внимание. Това се обяснява 
с факта, че в техния състав отсъстват по-
тенциално опасни химически вещества, 
които могат да участват във формулата на 
промишлените средства за вана, затова 
пък има много полезни вещества, които 
подобряват здравето на целия организъм.

Пък и удоволствието, получавано от на-
туралната млечна вана, е по-голямо – та 
нали самата приказна красавица Кле-
опатра оценила достойнствата им. А за 
използването на такава вана както нико-
га са важни настройката и антуражът. От 
тях зависи ще стане ли приготвената вана 

СПА-ритуал или ще остане просто хигие-
нична процедура.

Между другото Клеопатра се къпела 
във вана с мляко от млада магарица. Съ-
временните представителки на слабия 
пол имат по-голям избор и той не се огра-
ничава с използване на млечни продукти 
с животински произход.

„Млечните вани имат много предимства 
за вашата кожа – заявил доктор Мишел 
Хенри, дерматолог. – Те могат да успокоят 
и овлажнят кожата, особено, ако тя е суха 
и раздразнена и сърби.”

Какви други ползи от млечната вана от-
крили учените?

Подобрява състоянието при 
кожни заболявания

Ваната с мляко може да помогне за по-
добряване на самочувствието ви и здра-
вето на кожата при екзема и псориазис. 
Тези вани допринасят за по-бързо зараст-
ване на възпалени участъци и помагат да 
се направи кожата гладка.

Изследване от 2015 г., публикувано в 
International Journal of Dermatology, пока-
зало, че млечните вани могат да лекуват 
екзема толкова ефективно, както и хор-
моналните кремове. Впрочем в това из-
следване било акцентирано на човешка-
та кърма, а не на традиционните млечни 
продукти от магазина. Изследванията с 
участието на обикновена млечна продук-
ция се оказали противоречиви.

Успокоява слънчеви и 
химически изгаряния

Отдихът сред природата е полезен за 
душата и тялото, но понякога той е по-
мрачен от поява на слънчеви изгаряния 
или химически поражения от контакта с 
отровни или парещи растения (например 
отровен бръшлян). Свой принос могат да 
имат и ухапванията от насекоми, съпро-
вождани от силен сърбеж и кожно раз-
дразнение. Във всички тези случаи може 
да помогне млечната вана.

Изследователите отбелязали, че про-
теините, мазнините и витамините А и D, 
присъстващи в състава на животинското 
мляко, могат да успокоят раздразнената 
кожа, да премахнат зачервяването и да 

помогнат за по-бързото й възстановяване. 
За получаване на очаквания ефект човек 
трябва да престои в млечна вана не по-
малко от 20 минути.

Облекчава напрежението и 
стреса

Млечната вана е отличен начин за 
справяне с напрежението и тревогата. 
Такива вани много успокояват и отпускат.

Учените отбелязват също, че тези вани 
помагат за намаляване на болезнените 
усещания в мускулите и ставите, повиша-
ват гъвкавостта на тялото. А още подобни 
процедури намаляват концентрацията на 
хормона на стреса кортизол в организма 
и повишават изработката на хормони на 
радостта – ендорфини. При това, колкото 
по-дълго човек лежи във ваната, толкова 
повече предимства за душата и тялото 
получава.

Що се отнася до периодичността на 
млечните вани, специалистите препоръч-
ват те да се правят не по-рядко от веднъж 

седмично. След излизане от ваната не е 
необходимо да се нанася крем или всяко 
друго овлажняващо средство на кожата.

Подмладява кожата

„Млечната киселина в състава на глав-
ния продукт за приготвяне на ваните е 
причислявана към алфа-хидроксикисе-
лините, които отлюспват меко кожата и 
помагат за избавяне от сухите и груби 
участъци – обяснил дерматологът Мишел 
Хенри. – Млечните продукти съдържат 
също хранителни вещества, полезни за 

кожата, такива като протеини, мазнини, 
витамини и минерали.”

Действайки комплексно, те активизи-
рат процесите на обновяване на кожата, 
допринасят за растежа на нови, здрави 
клетки и поддържат здравето и младостта 
на кожата.

Въпреки всичко повечето специалисти 
отбелязват, че млечната вана не може 
да даде същия ефект, както например из-
ползването на лосиони или овлажняващи 
кремове на основата на мляко, тъй като 
тези продукти са разработени с отчитане 
на желания резултат и съдържат по-висок 
процент полезни за кожата вещества.

Дарява прекрасни сънища

Още едно „вълшебно” предимство на 
млечната вана е пълното отпускане. Го-
рещата вода усилва кръвообращение-
то, кара сърцето да бие по-често, снема 
дневната умора и настройва за чудесни 
сънища.

За постигане на по-добър ефект освен 
млякото във ваната може да се добавят 
успокояващи етерични масла – лаванду-
ла, роза, мента (10 капки в една вана). 
Или една чашка истинска английска сол. 
Така ще имате двойна полза.

Валентин СТОЙЧЕВ

МЛЕЧНАТА ВАНА Е ПОЛЕЗНА МЛЕЧНАТА ВАНА Е ПОЛЕЗНА 
НЕ САМО ЗА КОЖАТАНЕ САМО ЗА КОЖАТА

ФИЛМИТЕ МОГАТ ДА ЛЕКУВАТ И ФИЛМИТЕ МОГАТ ДА ЛЕКУВАТ И 
ДА ПОБОЛЯВАТ ОРГАНИЗМАДА ПОБОЛЯВАТ ОРГАНИЗМА

Много хора възприемат гледането на 
филми като идеален начин за отпускане 
и приятно прекарване на свободното вре-
ме, но както се оказва това не е толкова 
просто развлечение. Киното въздейства 
на нашия разум и тяло.

„Тъй като много филми по-често тран-
слират идеи чрез емоциите, а не през 
логичното повествование, те могат да не-
утрализират инстинктите, потискайки чув-
ствата и да провокират изблици на емо-
ции – посочила Бирджит Уолц, психолог, 
специалист по кинотерапия. – Гледането 
на филми, предизвикващи емоции, може 
да отвори такива врати, които в противен 
случай биха останали затворени.” Поради 
това преди да се настаните пред телеви-
зора за поредния киносеанс, струва си 
предварително да узнаете как вашата 
психика и тяло ще реагират на един или 
друг филм.

Комедии

Добре известно е, че смехът помага за 
временно отвличане от проблемите и по-
добряване на настроението. Цялата рабо-
та е в ендорфина – хормона на радостта, 
който освобождава смеха; той ни избавя 
от тъгата и раздразнението. Освен това 
многобройни изследвания показали, че 
смехът помага на имунната система. Той 
допринася за изработката на антитела, 
които ни защитават от вируси и бактерии, 
а така също увеличава количеството на 
левкоцитите, които се борят с възпалени-
ята и дори с онкологичните заболявания. 
Японски учени доказали, че смехът се 
справя с пристъпите на алергия не по-ло-

шо от най-силните препарати. В хода на 
експеримент 30 жени получили инжекция 
с алерген, след което едни от тях гледа-
ли кинокомедии, а на други разказвали 
за катастрофи. При тези, които гледали 
филм, алергичните прояви се намалили 
(при половината дори напълно изчезна-
ли), а тези, които съпреживявали чужда 
трагедия, започнали да се чешат още по-
силно в отговор на алергичната реакция.

А изследователи от Университета в Ме-
риленд установили, че гледането на коме-
дии предизвиква разширяване на кръво-
носните съдове с 22%. От това може да се 
направи извод, че смехът увеличава кръ-
вотока, т.е. когато се смеем на филмовите 
герои, в нас се понижава кръвното наля-
гане точно така, както след физически уп-
ражнения. Ето защо минимум 15 минути 
смях при гледане на комедия могат да за-
щитят вашето сърце, помагайки за нама-
ляване на вероятността от пристъпи при 
различни заболявания.

Смехът помага отлично и в моменти на 
силна тревога. Ако се страхувате да лети-
те на самолет, следващия път преди по-
лета запишете на своя лаптоп или таблет 
любимата ви комедия – емоционалната 
въвлеченост в нейния сюжет ще намали 
нивото на страх по време на въздушното 
пътешествие.

Филми на ужасите

Любителите на хорърите имат много 
общо с привържениците на екстремал-
ните преживявания, които не могат да си 
представят живота без скокове с пара-
шут, катерене по планински върхове или 

скоростно спускане със ски. На много по-
читатели на този жанр филмите на ужа-
сите позволяват да изпитат това, с което 
те никога не биха се сблъскали в реалния 
живот. 

За получаване на максимум удоволст-
вие от уплахата важно условие е наличи-
ето на безопасна среда и увереност, че 
всичко страшно скоро ще свърши. Така по 
време на гледане на филм на ужасите вие 
си давате сметка, че домашният диван е 
гаранция за безопасност.

Гледането на филми на ужасите прово-
кира освобождаване в организма на хи-
мически вещества, допринасящи за учес-
тяване на сърцебиенето, повишаване на 
кръвното налягане, а така също изпотява-
не. Специалистите твърдят, че качестве-
ният филм на ужасите влияе благотворно 
на организма, както и къпането в ледена 
вода, а феновете на този жанр боледу-
ват по-малко и живеят по-дълго. И всичко 
поради това, че страхът в умерени дози 
ускорява обмяната на веществата, подо-
брява подхранването на мозъка, усилва 
съпротивляемостта срещу болестите.

Може би сте забелязвали, че често 
пред вратата на стоматологичния кабинет 
болният зъб престава да боли. Причината 
за това е в страхът. По-точно в хормоните, 
освобождавани в организма под неговото 
въздействие. Ние сме така устроени, че в 
случай на опасност жлезите впръскват в 
кръвта естествени наркотици (производни 
на опиума и морфина), снемащи болката. 
Те не просто дават усещане за бодрост, 
еуфория, но на практика са способни да 
се справят и с някои заболявания. Същи-
ят коктейл от хормони се отделя при чо-
века в сауната, при скокове с парашут, по 
време на секс.

Но подобни филми имат и минус – тях-
ното гледане може да провокира травма-
тични спомени за събития, преживени в 
миналото, както смята Брюс Макивън, 
професор по невроендокринология в Уни-
верситета „Рокфелер“ в Ню Йорк. Така че 
ако вие имате спотаени страхове, които 
не искате да събудите, по-добре е да из-
бягвате филмите на ужасите, докато не 
почувствате, че сте готови за такива пре-
живявания.

Романтични продукции

Романтичните филми са сходни по свое-
то действие с комедиите. Доказано е, че 
такива филми понижават нивото на хор-

мона на стреса, намаляват артериалното 
налягане. Освен това, както изяснили уче-
ни от Мичиганския университет, роман-
тичните филми провокират изработка на 
хормона прогестерон, който отговаря за 
сексуалното влечение, радостта от бли-
зостта с любимия и други приятни неща.

В хода на експеримент било установе-
но, че например при гледане на филма 
„Мостовете на Медисън” с Мерил Стрийп 
и Клинт Истууд прогестеронът нараснал 
с 10% в зрителите. При това екшъните 
и трилърите също увеличават съдържа-
нието на хормона, но това действа само 
на мъжкия организъм. А документалните 
филми за дивата природа не влияят никак 
на хормоналния фон.

Освен това зрителят, олицетворявайки 
себе си с един от главните герои в роман-
тичния филм, започва да изпитва подобие 
на еуфория, която съпровожда реалните 
любовни преживявания. Много научни 
изследвания доказали, че интензивното 
чувство на романтична любов влияе на 
мозъка така, както наркотиците или мощ-
ните обезболяващи. Романтиката активи-
зира определена област в мозъка, коя-
то задейства механизма за поощрение. 
Било установено също, че участъците от 
невронната мрежа, отговорни за чувство-
то на любов, и участъците в невронната 
мрежа, отговарящи за чувството на бол-
ка, имат много общо.

Учени от Медицинския център при 
Станфордския университет в Калифорния 
провели експеримент, в който участвали 
осем девойки и седем юноши. Всички те 
признали, че изпитват чувства към своя 
партньор. На младите хора било предло-
жено да гледат снимки на своите любими, 
докато на дланите им въздействал тер-
мостимулатор. Нагрявайки се, апаратът 
причинявал силна болка. Едновременно 
учените провеждали сканиране на актив-
ността на главния мозък на доброволците.

Изяснило се, че мислите за любимия 
човек активизират тези центрове в глав-
ния мозък, които отговарят за положител-
ните емоции, възникващи в случай на из-
бавяне от болка с помощта на аналгетици, 
печалба от лотарията и т.н. Тези центрове 
са един от най-древните (от гледна точ-
ка на еволюцията) структури на мозъка, 
функциониращи с участието на допамина, 
медиатор, който отговаря за настроение-
то на човека.

Иван ПЕТРОВ

Отдавна е извест-
но, че плодовете са 
източник на ценни 
витамини за човеш-
кия организъм, но 
че имат връзка с 
доброто настроение 
и радостта е нещо 
ново. Научен колек-
тив от Колежа по 
здравеопазване в 
университета в Ас-
тън са установили, 
че честата им упо-
треба допринася за 
по-позитивните на-
гласи и доброто пси-
хическо самочувствие. Тоест плодовете 
се явяват естествено средство за борба 
с депресията и ежедневния стрес. 

Изводите са резултат от изследване 
с участието на 428 възрастни британци, 
като била изучена връзката между пси-
хичното им здраве и употребяваните от 
тях плодове, зеленчуци, сладки и соле-
ни храни. Участниците, които включвали 
ежедневно в закуската си плодове, били 
с по-добро самочувствие в сравнение с 
тези, които закусвали с чипсове и други 
пикантни храни и по-често се оплаквали 
от депресивни симптоми.

И плодовете, и зеленчуците са богати 
на антиоксиданти, фибри и незаменими 
микроелементи, които способстват за 
оптималната работа на мозъка. Но тези 
полезни вещества имат способността да 
се загубват при готвенето на храната, 
затова се предполага, че суровите пло-
дове, включвани в сутрешната закус-
ка, допринасят за по-доброто психично 
благополучие, доброто настроение и 
като цяло – върху оптимистичния въз-
глед върху живота.

Лия ЕМИЛОВА

ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ ЗА ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ ЗА 
ДОБРО НАСТРОЕНИЕДОБРО НАСТРОЕНИЕ

Млечните вани били високо ценени 
още в древността от красавицата 
Клеопатра. Именно в тях била тай-
ната на нейната белоснежна кожа 
– гладка, мека и копринена. Но пре-
димствата на тези вани не се огра-
ничават само с въздействието върху 
кожата. Учените открили наистина 
удивителни данни за тяхната полза 
за здравето на човека.

Специалистите препоръчват да не се ограничаваме само с краве мляко. Млеч-
ните вани са ефективни и с други съставки.

Козе мляко. То се отличава с по-висока масленост в сравнение с кравето мля-
ко, което прави водните процедури по-подхранващи и овлажняващи кожата. 
Това е все едно да се използва сметана за кожата.

Мътеница. В нея се съдържа повече млечна киселина в сравнение с другите 
млечни продукти, а съдържанието на мазнини е нулево. Поради това тя е ефек-
тивна за приготвяне на вани, чиято цел е нежно да бъдат отлюспени отмрели-
те кожни клетки и да се стимулира развитието на нови.

Орехово, соево, оризово, кокосово, бадемово мляко. Това са отлични вари-
анти за приготвяне на млечни вани за вегетарианци. Въпреки че не са толкова 
подхранващи, както обикновеното мляко, те също могат да бъдат полезни за 
здравето. Експертите отбелязват, че от изброените видове най-богати на 
масла са кокосовото и бадемовото мляко. След вана с бадемово или кокосово 
мляко кожата става особено мека и гладка.

Сухо мляко. То също може да се използва за приготвяне на вана. Неговото 
предимство е, че дълго не се разваля и винаги може да бъде под ръка.

За приготвяне на млечна вана от течно мляко добавете в топла вода 1-2 
чаши – в зависимост от това колко подхранваща искате да бъде тя. Ако използ-
вате сухо мляко, сипете във водата две трети от чаша.

Експертите отбелязват, че млеч-
ните вани са абсолютно безопасни 
за повечето хора. Въпреки това има 
хора, за които те са неподходящи.

„Ако имате много чувствителна 
кожа или алергия към животинско 
мляко, по-добре е да се откажете от 
идеята за млечна вана – предупредил 
Мишел Хенри. – Млечната киселина в 
състава на млякото е доста нежна, 
но тя може да предизвика раздразне-
ние в много чувствителните към нея 
хора.”

Всички останали могат да се въз-
ползват от полезния СПА-ритуал 
без ограничения и с доказана полза за 
здравето.
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КРИСТИНА АГИЛЕРА СЕ ОТКАЗА ОТ ДИЕТИТЕКРИСТИНА АГИЛЕРА СЕ ОТКАЗА ОТ ДИЕТИТЕ
Поклониците на Кристина Агилера ви-

наги са подкрепяли всякакви нейни визу-
ални трансформации, но в последно вре-
ме започнали сериозно да съпреживяват 
нейното здраве. С всяка изминала година 
теглото на певицата расте, при това увле-
чението й по големите обеми набира обо-
роти. Сега Кристина Агилера е смятана 
за ярка активистка на бодипозитивното 
движение: уверената в себе си 41-годиш-
на звезда не се стеснява да устройва 
провокативни фотосесии и шоу-програми, 
облечена в най-провокативни тоалети. С 
всеки нов концерт почитателите на нейно-
то творчество все повече се тревожат, че 
Агилера се превръща във фанатик на без-
грижието към собственото тяло и здраве.

Никой не е забравил, че в началото на 
своята кариера суперзвездата изглежда-
ла по напълно различен начин. Преди 20 
години тя била миниатюрна блондинка с 
идеална коремна преса, стройни крака и 
най-силния глас в шоу-бизнеса (послед-
ното за щастие останало непроменено).

При това тогава Кристина мразела 
своето тяло. Тя смятала, че е твърде кос-
телива и всеки ден намирала все повече 
недостатъци в своята фигура. Певицата 
мечтаела за по-женствени форми, тъй 
като се асоциирала по-скоро с Бионсе и 
Шакира, отколкото с девойките от Спайс 
Гърлс.

„Аз ненавиждах своята слабост. На мен 
ми е трудно да разглеждам ранните си фо-
тографии, защото помня колко неуверена 
бях тогава. За нищо на света не бих ис-
кала да се върна в онези времена, когато 

бях на 20 години”, кълне се Агилера.
Първите изменения настъпили през 

2008 г., когато Кристина за първи път ста-
нала майка. Тогава тя вече била истинска 
звезда и успяла да се справи поне с част 
от своите комплекси. При това тя много се 
изненадала, когато почитателите й запо-
чнали да я критикуват заради излишните 
килограми.

„На мен ми харесва, че се сдобих с по-
пищни форми”, казва певицата.

В тези години думата бодипозитив още 
не била измислена, поради това Кристина 
със своите излишни килограми можела 
просто да остане без работа. За да участ-
ва във филма „Бурлеска”, на нея за първи 
път в живота й се наложило да спазва ди-
ета. Именно в този период Агилера, която 
по-рано и не помисляла за някакви огра-
ничения, разбрала: да се поддържа в до-
бра форма ще бъде много, много трудно.

Уви, постоянните диети, гладуването, 
дългите репетиции, концертите и изто-
щителните тренировки я направили по-
стройна, но подкопали здравето й. А ако 
се добави и болезненият развод с първия 
й съпруг, то причините за трупане на из-
лишни килограми стават очевидни. При 
това преди раздялата Джордан Братман 
обвинил жена си в изневяра и дори, както 
се твърди, си позволил да я удари.

След това звездата започнала да се 
тъпче в опит за преборване на стреса. 
Ако по-рано тя постоянно била принудена 
да спазва строга диета, включваща риба 
тон и броколи, то сега папараците посто-
янно я хващат как яде поредния хамбур-

гер или пържени картофки.
За възстановяване на певицата помог-

нал Матю Рътлър, с когото тя се запозна-
ла по време на снимките за „Бурлеска”. 
Мъжът приема майката на своята дъщеря 

Съмър без значение от 
килограмите, а сама-
та Агилера казва, че с 
пукхавите форми тя се 
чувства много по-при-
влекателна. Наистина, 
почитателите трудно 
могат да повярват в 
това: в своите профи-
ли в социалните мре-
жи Кристина изглежда 
много по-стройна, от-
колкото на концертите. 
Защо трябва да се ко-
ригират снимките, ако и 
без това смяташ, че си 
красива?

„Аз просто игнорирам 
целия този шум около 
фигурата ми – казва 
Агилера. – Аз обичам 
своето тяло и моят съ-
пруг също го обича. 
Близките ми са до мен, 
те са живи и здрави – а 
това е всичко, което има 
значение за мен. Аз не 
спазвам диети, прими-
рете се.”

Има слухове, че 
Кристина все пак ра-
боти с психолог и се 

лекува от разстройство на хранителното 
поведение. Например в нейния дом няма 
кантар – първата стъпка към оздравяване 
(психолозите смятат, че именно зацикля-
нето на килограмите пречи на лечението).

И досега Деми Мур отрича, че си е 
направила пластична операция. Всички 
тези слухове, както се оказва, я дразнят 
и натъжават – за разлика от наближава-
щия юбилей. За него тя говори с припов-
дигнато настроение.

„Това е толкова освобождаващо! Ся-
каш планина пада от рамене ти”, така 
определила важната дата Деми Мур в 
интервю за сп. People. Поздравления тя 
ще приема чак през ноември, но за 60-ия 
рожден ден на актрисата се заговорило 
веднага след като Мур пуснала на паза-
ра собствена колекция бански и лично се 

снимала в рекламната кампания, смело 
обличайки съблазнителните модели със 
собствен дизайн.

Няколко месеца по-рано съвместна ко-
лекция бански пуснала Джиджи Хадид, 
която също сама ги рекламирала. И това 
е важен признак на нашето време, когато 
наравно с 27-годишен топмодел абсолют-
но непринудено може да позира в бикини 
и 59-годишна холивудска суперзвезда, и 
двете при това изглеждат прекрасно.

Обсъждайки дизайнерския опит на 
Мур, не може да не се помисли за това 
какво означава да се снимаш практичес-

ки гола, когато твоята по-малка дъщеря 
е на 28 години, а в първия свой проект 
си участвала преди повече от 40 години 
– вече пълнолетна. Вместо отговор Деми 
предлага още веднъж да се изгледа ви-
деото от снимачната площадка в Италия, 
за да се оцени и нейното приповдигнато 
настроение, и формата – в случай че ня-
кой реши, че снимките й  са били кори-
гирани.

„Остава в миналото предразсъдъкът, че 
жената с годините става по-малко жела-
на – заявила актрисата. – Ние съвърше-
но точно не искаме да изглеждаме като 
баби и да не се чувстваме сексуални.” 
Деми знае за какво говори: вече повече 
от половин година тя има отношения с 14 
години по-млад мъж. В това, че двойка-
та има невероятно страстни и при това 
нежни отношения, са се убедили немал-
ко очевидци и на модните ревюта, и на 
тенис кортовете, които те двамата често 
посещават.

46-годишният Даниел Хум, прочут 
главен готвач от Швейцария, направил 
кариера в Америка, разбира от звезди 
– той започнал с ресторантските звезди 
„Мишлен”, от които има три, и продължил 
с една холивудска. Казват, че те не се 
разделят нито за ден, и Хум, оставяйки 
своя ресторант в Ню Йорк, съпровожда 
любимата жена в Европа, където тя сега 
се снима в нов филм.

Тези отношения, както твърдят близки 
приятели на актрисата, й помогнали да 
разцъфти. Може би поради това тя раз-
съждава за 60-ия си рожден ден така: 
„Искам да ме оценяват не според моята 
възраст, а по опита ми. Какъв е смисълът 

всичко да се измерва само с цифри? Мо-
ята баба на тази възраст вече се беше 
превърнала в старица, а аз, както ми се 
струва, никога не съм се чувствала тол-
кова свободна, пълна със сили и живот.”

Сега единственото, което разстройва 
Деми, са въпросите за евентуално напра-
вената пластична операция. Никой не е 
забравил как тя се появила на модния 
подиум в края на януари 2021 г. с „чуж-
до” лице. Нито тогава, нито сега Мур не е 
казала и дума за това, какво се случило 
с нея тогава. Лицето й продължило да се 
променя и следващата половин година, 
затова пък сега то изглежда невероятно 
свежо и прекрасно.

Ако това наистина е било пластична 
операция (в което знаещите хора не се 
съмняват), то тя, по силата на своя сло-
жен характер, е изисквала продължител-
но възстановяване, за да застане всичко 
на своите места.

Що се отнася до дрехите и стила, то, 
независимо от някои твърде фриволни ви-
зии на някои модели бански от колекци-
ята, никой не може да упрекне актрисата 
в стремеж за „подмладяване”. И по време 
на светски мероприятия, и на срещи със 
своя приятел, Деми Мур е облечена ви-
наги елегантно, най-често в нещо дълго, 
достатъчно затворено и свободно.

„Имам щастието да познавам най-до-
брите модни дизайнери и имам възмож-
ност да нося техните дрехи – признала 
Деми. – Аз обожавам да се преобличам, 
да меря една след друга безброй рокли... 
Но дълбоко в душата си аз съм 12-годиш-
но хлапе, което се чувства най-удобно в 
широки дънки.”

МАЛКО ПРЕДИ ДА НАВЪРШИ 60 ГОДИНИ ДЕМИ МУР СЕ ЧУВСТВА КАТО ХЛАПЕМАЛКО ПРЕДИ ДА НАВЪРШИ 60 ГОДИНИ ДЕМИ МУР СЕ ЧУВСТВА КАТО ХЛАПЕ

Захарта е лошо нещо. 
Захарта е зло. Всички 
знаем това, но продъл-
жаваме всяка сутрин да 
добавяме „бяла отрова” 
в чая и кафето.

Твърде голямото ко-
личество захар може да 
доведе до увеличение 
на теглото, кариес и по-
вишен риск от развитие 
на диабет. Но сладкото 
лакомство има и един 
друг дълбок ефект – раз-
валя съня и то по такъв 
начин, че вашето без-
съние ви кара да искате 
още повече захар.

Изследване показа-
ло, че хората, които се 
придържат към диета с 
високо съдържание на 
захар, по принцип спят 
повърхностно и изпитват 
повече безпокойство 
през нощта. По думите 
на доктор Майкъл Бре-
ус, американски клини-
чен психолог, специали-
зирал в нарушенията на 
съня, твърде голямото 
количество захар води до тенденция за 
ядене в края на деня, тъй като нивото на 
кръвната захар зигзагообразно излиза 
изпод контрол. Това се отразява негатив-
но на съня, което на свой ред предизвик-
ва още по-силно влечение към захарта на 
следващия ден. Човек се оказва в капана 
на „сладката отрова”.

„Когато ядете захар, нивото на кръвна-
та захар се повишава, а задстомашната 
жлеза изработва инсулин, който помага 
на захарта да се връща в клетките, пре-
доставяйки им гориво за работа – заявил 
диетологът Алекс Еванс. – Употребата 
на захар късно вечерта действа твърде 
стимулиращо. Това ви дава енергия и ви 
подготвя за активност, но не от това има-
те нужда, когато се готвите да спите. Ние 
сме създадени така, че най-нормално е в 
края на деня да се отправим към леглото.”

„Захарта води до изразходване на мно-
го магнезий, който е нужен за добрия 
сън”, посочила диетологът Шарлота Уотс. 
Тя отбелязала, че е нужно да се избяг-
ва шоколадът преди лягане, тъй като съ-

държа кофеин и други стимулатори. (Бел. 
ред. Ако имате проблем с нивата на 
магнезия във вашия организъм, на стр. 
23 може да се запознаете с продукта 
Магнезий Марине и да се възползвате 
от талон за 10% намаление при покуп-
ка.)

Доктор Пол Кели, изследовател на 
съня, също смята, че има връзка между 
високата употреба на захар и нарушени-
ята на съня, но предупредил, че са нужни 
повече данни, преди да се разбере на-
пълно тази корелация. 

„Лошият сън и употребата на захар и 
мазна храна действително вървят „ръка 
за ръка”, но още не е съвсем ясно, как-
ва е посоката на тази зависимост. Дали 
употребата на сладки продукти ви кара 
да спите по-малко и по-лошо или това, че 
спите по-малко ви кара да ядете сладко?”

Доктор Кели посочил, че възрастният 
човек трябва да спи не по-малко от седем 
часа в денонощието: при по-малко сън 
вие ще започнете да търсите краткотрай-
но повишение на енергията, а съчетание-

то на лошо хранене и лош 
сън ще нанесе вреда на 
здравето ви.

„Ние имаме сериозен 
проблем със съня и с 
храната, и те си взаимо-
действат – посочил Кели. 
– Сладката храна може 
да наруши вашия сън. Ос-
новното правило се състои 
в това, че вие не трябва 
да ядете два часа преди 
сън.” Той препоръчал да се 
избягва кофеинът и да се 
изключва телевизорът час 
преди сън. 

„Съществува реален 
биохимичен стремеж към 
ядене на повече захар – 
посочила Уотс. – Тялото 
признава, че ресурсите 
са ограничени, и вие има-
те нужда от нещо, което 
действа като опора. Когато 
в живота не достига ра-
дост, ние сме склонни да 
се обръщаме към неща, 
които могат да ни поддър-
жат, а захарта е едно от 
тях. Захарта е сериозно 
самолечение.”

Обнадеждаващата новина е, че 

силното влечение към 
сладкото може да се пребори 

„Захарта в кръвта може да се контроли-

ра по-добре с помощта на подходящи про-
дукти – заявила Ана Хардман, диетолог. 
– Пълнозърнестите продукти и картофите 
например освобождават захар в продъл-
жение на много по-дълго време и намаля-
ват скокообразното покачване на нивото й 
в кръвта.” Вашата преуморена задстомаш-
на жлеза получава заслужен отдих.

Продуктите с високо 
съдържание на триптофан 

се препоръчват за подобрение на съня. 
Към тях се отнасят бобовите култури, ле-
щата, соята, пилешкото месо. Или може 
да изберете продукти с въглехидрати, 
предизвикващи сън, и малко количество 
протеини. „Триптофанът помага за изра-
ботката на невромедиатора серотонин, 
известен като „хормон на щастието” – за-
явил Еванс. – Едно от нещата, които той 
прави, това е да ни подготви за сън.”

Някои растения притежават стимули-
ращ съня ефект, например зелената са-
лата. Сандвичът с пълнозърнест хляб и 
салата ще ви осигури бавни въглехидра-
ти, триптофан и сънотворен ефект.

Диетологът Шарлота Уотс препоръча-
ла пълноценно хранене през деня, за-
почвайки с голямо количество протеини 
на закуска, за да се противостои на ко-
лебанията в нивото на кръвната захар. 
Колкото по-малко наблягате на захарта 
и кофеина, за да се чувствате бодри и 
енергични през деня, толкова по-голяма 
е вероятността, че ще спите спокойно 
през нощта. 

ЗАРАДИ ЗАХАРТА СПИМ ПО-ЛОШОЗАРАДИ ЗАХАРТА СПИМ ПО-ЛОШО

Триптофанът, съдържащ се в продукта, е 
есенциална аминокиселина, която не се про-
извежда в човешкия организъм и е необхо-
димо да се набавя с храната. Тя е свързана с 
изграждането на невротрансмитера серото-
нин и хормона мелатонин, които са отговорни 
за заспиването, качеството на съня и състоя-
нието на възбуда или спокойствие. Магнези-
ят и витамин B6 допринасят за нормалното 
функциониране на нервната система и заед-
но с триптофана съдействат за нормален и 
непрекъснат сън.

ТРИПТОМАКСТРИПТОМАКС

-20% талон за намаление ще намерите на стр. 23

Много неща могат да се кажат за 
приветливите и общителни хора, но вие 
може би ще бъдете удивени, научавай-
ки, че веселото настроение може да ви 
помогне да избегнете сърдечен пристъп.

До такъв извод стигнали авторите на 
ново изследване, резултатите от което 
били публикувани в European Journal of 
Cardiovascular Nursing. В хода на това из-
следване специалистите от Университета 
в Тенеси открили, че „саркастичните, ци-
нични, обидчиви, нетърпеливи или раз-
дразнителни” хора имат по-голям риск да 
умрат в случай на повторен инфаркт.

Изследователите установили, че „аг-
ресивните” черти на характера могат да 
служат като независим прогностичен 
параметър за смъртността от сърдечен 
пристъп дори след като бъдат отчетени 
такива фактори като пола, възрастта, 
образованието, семейното положение, 
диабета, високото кръвно налягане и пу-
шенето.

Казано накратко, вашата раздразни-
телност не е свидетелство за това, че ще 
получите втори инфаркт след първия, но 
тя показва, че у вас е повишена вероят-
ността от смърт при повторен сърдечен 
пристъп.

Екстровертите имат по-
силна имунна система

Според резултатите от изследване, 
проведено през 2015 г. от учени в Но-
тингамския университет, дружелюбно 
настроените хора по принцип имат по-
високи нива на възпаление, т.е. по-сил-
на имунна реакция, която позволява на 
организма да се възстановява по-бързо 
след травми и да се бори с инфекции-
те. Тестове показали, че отговорните за 

възпалението гени работят със 17% по-
активно при хората, които били признати 
за екстроверти в резултат на изучаване 
на техния характер, отколкото при по-ин-
тровертните хора.

Но обратната страна в този случай 
е, че възпалението често се свързва с 
различни негативни странични ефекти, 
включително диабет, атеросклероза и 
рак, поради това вероятно то не бива да 
се смята за напълно положителна реак-
ция, особено при възрастните хора.

Оптимистите са по-здрави, 
техният риск от смърт е 

по-нисък
В продължение на десетилетия са 

били публикувани резултатите от мно-

гобройни изследвания, които пока-
зали, че оптимистичният поглед към 
живота е полезен за здравето. Така 
например през 2014 г. било проведе-
но изследване на пациенти на сред-
на възраст, на които била направена 
операция за аорто-коронарно шунти-
ране. Оказало се, че при оптимистите 
вероятността отново да се окажат в 
болница била два пъти по-ниска, и ос-
вен това те чувствали по-слаба болка 
по време на медицинските интервен-
ции.

Според резултатите от изследване, 
проведено във Финландия още през 
2000 г., при песимистите има по-голя-
ма вероятност от поява на повишено 
кръвно налягане, отколкото при хора-
та с по-позитивен поглед към света, 
при това били отчитани такива факто-
ри като тютюнопушене, затлъстяване, 
липса на физическа активност и злоу-
потреба с алкохол.

ЗДРАВЕТО ЗАВИСИ И ОТ ХАРАКТЕРАЗДРАВЕТО ЗАВИСИ И ОТ ХАРАКТЕРА
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Салата със смокини

Измийте, подсушете и накъсайте едро 
салатени листа, смесени с шепа бейби 
спанак и 1/2 връзка рукола. Леко осоле-
те и наръсете лъжица лимонов сок. Раз-
бъркайте. Разполовете 3-4 едри и добре 
узрели смокини, после всяка половинка 
нарежете на резенчета. Разхвърляйте ги 

върху зеленината, между тях наръсете 
100 г синьо сирене. Довършете салатата 
със заливка от 3 лъжици зехтин, 2 лъжици 
балсамов оцет и сока на 1/2 лимон. 

 Пълнени с крема сирене

Измийте и добре подсушете добре уз-
рели смокини. Направете кръстообразен 
надрез на всеки плод и го разтворете. 
Разбийте в купичка пакетче крема сире-
не, разбито с лъжица мед и щипка бял 
пипер. Сложете по лъжичка от сместа във 
всяка смокиня, наръсете отгоре смлени 
орехи или други ядки. Украсете с клон-

че розмарин. Увийте всеки плод в алу-
миниево фолио като торбичка. Наредете 
ги върху тава. Загрейте фурната на 200 
градуса и опечете плодовете за 10 мин. 
Развийте фолиото и изчакайте смокините 
напълно да се охладят. Поднесете като 
студено предястие или мезе към бяло 
вино, розе, бира. 

Сандвичи със смокини и 
прошуто

Нарежете по диагонала 1-2 багети на 
филии от по 1 см. Намажете ги от двете 
страни със зехтин и ги наредете в тавич-
ка, покрита с хартия. Запечете ги на грила 
до златиста коричка, за няколко минути 
от всяка страна. Намажете всяка филийка 
с дебел пласт рикота или с предпочита-
на извара. Отгоре притиснете листенце 
рукола, покрийте го с филийка прошуто и 
резенче прясна смокиня. Наръсете малко 

зехтин и няколко капки сос от нар и под-
несете.

Сувлаки със смокини

Тези гръцки шишчета се приготвят на 
къси клечки – за целта може да разполо-
вите дървени шишчета. Първо ги сложете 
да покиснат 1/2 час в студена вода, за да 
не прегарят при печенето.

Измийте и подсушете 15-18 узрели, но 
здрави смокини. Отрежете дръжчицата 
им, леко цепнете плода и пъхнете във все-
ки по малко кубче свежо сирене (или мо-
царела). Разполовете надлъжно филийки 
бекон, сложете върху всяка филийка лис-
тенце салвия и увийте бекона около фар-
шированата смокина. Нанижете по 2-3 

плода на шишче. Сгорещете в тиган олио 
и запържете шишчетата по 2 минути от 
всяка страна. Предложете ги като топло 
предястие.

Орехово-смокинов пай 

Смелете чаша орехи в блендера на тро-
хи. Смесете ги в купа със 120 г захар, 1 
ванилия и 2 разбити белтъка. Включете 
фурната на 200 градуса. Претрийте в купа 
100 г студено масло, нарязано на парче-
та, с 200 г брашно и лъжичка пудра захар. 
Към получените маслени трохи добавете 
2 разбити жълтъка и лъжица сметана. 
Прехвърлете всичко върху плот и заме-
сете тесто, което разточете и разстелете 
в подмазана с масло тавичка. Набодете 

го на няколко места с вилица и го печете 
10 минути в сгорещената фурна. Сварете 
ореховата смес на умерен огън, като я 
поразбърквате и внимавате да не кипне. 
Дръпнете и изчакайте да изстине. Излей-
те я върху основата и покрийте крема с 
кръгчета пресни смокини. Наръсете с ка-
фява захар и печете тартата на 180 гра-
дуса, до карамелизиране на смокините, 
около 25 мин. 

Смокинов кейк 

Залейте 60 г стафиди с 50 мл коняк за 
около час (още по-добре - за цяла нощ). 
Отцедете ги и ги накълцайте едро с нож. 
Запечете в сух тиган и на умерен котлон 
50 г орехи, като бъркате, докато си пуснат 
аромата. Включете фурната на 180 гра-
дуса. Разбийте в купа 4 жълтъка със 150 
г захар. Замесете тесто, като сипвате на 
части 400 мл мляко и ръсите 130 г браш-
но, смесено с щипка сол и 1 бакпулвер. 

Добавете стафидите, орехите и 6 смоки-
ни, нарязани на ситно (през зимата може 
да ползвате сушени). Подмажете тавичка 
с масло, изсипете сместа, заравнете и 
печете в загрятата фурна 45 мин. Прока-
райте нож по стените на съда и изчакайте 
кейка да изстине, преди да го нарежете.

Ема ЙОРДАНОВА

Кухнята

Лиляна ИВАНОВА, бивш проектант 
към Министерството на здравеопаз-
ването, е жена, която се стреми в 
пенсионерските си години да използва 
всяка възможност, за да пътува и да 
се радва на природни красоти и исто-
рически забележителности. А в оби-

чайното си ежедневие с удоволствие 
отдава на грижи за внуците си и на 
кулинарията – страст, която заедно 
с трудолюбието и любовта към пъте-
шествията, е успяла да предаде и на 
сина си, специалист в областта на ре-
продуктивното здраве. 

В сезона на смокините г-жа Ивано-
ва прави вкусно смокиново сладко и 
неведнъж опича за обичаните си хора 
сладкиша, на който могат да се насла-
дят и читателите ни. 

Плодов сладкиш със 
смокини

Включете фурната на 200 градуса. 
Разбийте до побеляване 125 г масло 
с 2 чаши захар. Прибавете едно по 
едно 4 яйца, продължавайки да бие-
те сместа с миксера. Последовател-
но се добавят чаша кисело мляко и 2 
чаши брашно, смесено с 1 бакпулвер 
и 1 ванилия или настъргана лимонова 
кора. Изсипете всичко в подмазана и 
набрашнена тава. Разполовете на-
длъжно 1 кг смокини и ги наредете по 
повърхността на тестото. Печете 
10 минути в сгорещената вече фурна, 
после я намалете на 180 градуса и пе-
чете още 20 мин.

В СЕЗОНА НА СМОКИНИТЕВ СЕЗОНА НА СМОКИНИТЕ
НАШИЯТ КУЛИНАРЕН ГОСТ

Защо смокиново листо е избрано 
за библейски символ на облеклото на 
Адам и Ева, а не да речем, тиквено-
то, което би прикрило повече плът? 
Може би, хм, ненужно повече... Докато 
красиво изрязаният перест смокинов 
лист прикрива точно толкова, колко-
то трябва, за да се активира възпро-
изводителният процес на човечест-
вото.

Това – на шега, но истина е, че освен 
за „обличането”, тези плодове са доп-

ринесли за изхранването на човечест-
вото от древни времена. Предците ни 
няма как да са знаели, че е богат на 
витамини (А, В1, В2, С), на протеини, 
фибри, органични киселини, минерали, 
антиоксиданти, но са забелязали от-
давна, че освен прекрасен вкус, тези 
плодове имат и здравословен ефект 
върху тялото. Днес е установено, че 
той се дължи главно на съдържащите 
се в тях полифеноли, които действат 
като антиоксиданти и помагат да се 
намали оксидативния стрес. Освен 
това смокинята е отлично кръвооб-
разуващо средство и е много полезна 
при анемия и чернодробни проблеми.

Народната медицина е прилагала 
лечение – не само с плодовете, а и с 
листата на дървото – на заболявания 
на храносмилателната, дихателната, 
репродуктивната система. А кули-
нарите, вдъхновени и от вкуса, и от 
цвета, и от формата на смокинята, 
са открили многобройни варианти за 
приложението й – в сладкия, но и в со-
ления раздел на менюто. Да опитаме 
някои от тях в сезона на смокините.

СТЕГНАТО ТЯЛО С 5 УПРАЖНЕНИЯ

Обемните бедра, отпуснатите рамене, 
увисналият корем и разплутата фигура, 
които ни правят да изглеждаме по-въз-
растни, са някои от проблемите, които са 
следствие от нетонизирания торс. Обяс-
нението е, че когато не сме укрепили тор-
са, ние отпускаме стойката на тялото си и 
тазът се накланя напред или назад, кое-
то кара някои мускули да се упражняват 
ежедневно, а други да бездействат.

Ето защо методът на Кеничи има за цел 
човекът, който практикува неговите уп-
ражнения, да се научи да използва муску-
лите на торса и крайниците, които обикно-
вено страдат от по-голямо натоварване, 
какъвто е случаят с глезените, коленете, 
таза, раменете и шията.

Японецът е личен треньор на знаме-
нитости и топ модели, които неизбежно 
постигат отлична форма, упражнявайки 
„най-мързеливите“ мускулни групи по ня-
колко минути дневно. Книгата му „Мето-
дът Сакума за цялото тяло“ се превърна 
в хит в много страни по света. Освен пра-
вилното изпълняване на упражненията е 
необходимо и постоянство, а също и лека 
корекция на хранителния режим. 

Кеничи твърди, че само след две седми-
ци ще забележите, че сте се стегнали и 
тлъстинките в коремната област и горна-
та част на ръцете са намалели. Тази сис-
тема помага да отслабнат и да подобрят 
стойката си и дами, които бързат да си 
възвърнат самочувствието и визията след 
бременност и раждане.

ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ТАЗА РЕСТАРТИРА 

СИСТЕМАТА
„Когато човек има правилна стойка, ли-

нията на шията, раменете, бедрата, таза, 
коленете и глезените е права. Това се 
случва и при сядане – ако тазът е добре 
позициониран, коремът не се сгъва, за-
щото торсът е изправен“, посочва авторът. 
Освен това чрез неправилно положение 
на таза „обхватът на движение е ограни-
чен, което благоприятства натрупването 
на мазнини и мускулите сякаш спят“.

Поради тази причина, когато човек се 
научи да държи правилно таза, „мускули-
те се събуждат и по този начин упорити-
те зони отслабват естествено“, обещава 
Сакума, който уверява в книгата си, че 

четири минути упражнения на ден 
са достатъчни за отслабване, без 
да е необходимо да спазвате оп-
ределена диета. „Когато тялото е 
активно, основният метаболизъм 
се ускорява и калориите, които се 
поглъщат, се използват за раздви-
жване и увеличаване на мускулите, 
така че дори и да ядете повече, 
няма непременно да напълнявате“, 
посочва японецът.

Някои от ефектите, произтичащи 
от правилното позициониране на 
таза, могат да се забележат миг-
новено. „Коригирайки позицията на 
таза и лопатките, органите се въз-
връщат в първоначалното си положение и 
коремът веднага намалява обема си, тъй 
като цялата мускулна маса в коремната 
област се активира. Колкото по-голяма е 
мускулната маса, толкова повече можем 
да разчитаме на паметта на тялото, за да 
го запази във форма“, казва Сакума в кни-
гата си.

ТОНИЗИРАНИ ЗА  
НУЛА ВРЕМЕ

Кеничи предлага да преформатираме 

Методът на Кеничи Сакума е ле-
сен за изпълнение, а резултатите са 
феноменални – мускулите се стягат 
и неусетно отслабваме. Каква по-до-
бра мотивация да имаме, за да опи-
таме и ние?

Според Кеничи Сакума гладуването 
е най-безполезното нещо, което всъщ-
ност забавя метаболизма и пречи на 
отслабването. Без да гладувате, яжте 
поне три пъти дневно и не оставяйте 
прекалено много време между хране-
нията. Важното е да хапвате полезни 
храни, да са балансирани и в разумни 
количества.

Закусвайте не по-късно от 30 минути 
след събуждане. След това време тя-
лото изразходва енергия от мускулите, 
които отслабват и забавят метаболизма, 

което благоприятства увеличаването на 
теглото.

Избягвайте преработените храни и на-
малявайте въглехидратите и захарите. 
Увеличете консумацията на качествени 
протеини от яйца, месо, риба и морски 
дарове.

Пийте много течности, особено вода, 
чай и запарки, въпреки че кафето също 
е разрешено. Пийте по 50 милилитра 
вода на килограм тегло на ден. Вечеряй-
те четири часа преди лягане, за да може 
тялото да усвои напълно храната.

КОРЕКЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМКОРЕКЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ

стойката си, защото всъщност фигурата 
ни увисва и се деформира поради непра-
вилното използване на отделните мускул-
ни групи. Тези на корема, бедрата и гърба 
засягат цялото тяло и са основните, ви-
новни за поддържане на лошата стойка. 
Когато са занемарени или не са тонизира-
ни се стига до забавяне на метаболизма и 
тези области стават по-упорити и по-труд-
ни за „ремонт“.

За намаляване на мазнините в тялото 
треньорът насочва вниманието към ук-
репването на мускулите и баланса им, 

така че метаболизмът да оста-
не активен през цялото време, 
което ще ни накара да горим 
мазнини непрекъснато. Защото, 
според Кеничи, ако не движим 
правилно мускулите си, колкото 
и упражнения да правим, няма 
да можем да отслабнем.

ВОЙНА НА 
ТЛЪСТИНИТЕ

В основата на практическия 
метод са упражнения за раз-
тягане, които помагат за тони-
зиране и намаляване на обема 

на трудни зони: корем, седалище и бе-
дра; за стягане на гърдите и изпилване 
на талията. С тези рутинни упражнения 
се постигат по-силни мускули, които уве-
личават метаболитните разходи, допри-
насящи за загубата на тегло. Постига се 
баланс и гъвкавостта се увеличава.

Това са основните упражнения на 
метода Сакура. Те трябва да се правят 
всеки ден през първите две седмици – 
това ще отнеме до двайсетина минути. 
От началото на третата ще е достатъчно 
да тренирате през ден.

Корем и дупе. Легнете по корем, 
като сложите ръцете си стегнато 
зад врата. Лактите трябва да са 
успоредни на раменете. Повдигнете 
горната част на тялото, без да пов-
дигате корема от пода. Повдигнете 
краката си опънати, притискайки 
ги един към друг и извивайки гърба. 
Кръстосайте глезените си и изпъ-
нете краката – трябва да се получи 
формата на лък. Задръжте позиция-
та за 10 секунди, починете и повто-
рете три пъти.

Тонизирайте бедрата. Легнете по корем с длани, сключени под брадичката. 
Повдигнете краката си, кръстосайте глезените и ги повдигайте със свити ко-
лене нагоре, за да отлепите бедрата от пода. Задръжте позицията за 6 секун-
ди, починете и повторете 10 пъти.

Стегнете талията. Седнете на стол, спуснете ръцете си от двете страни 
и с изправени рамене. Хванете се за ръба на стола и повдигнете бедрото от 
едната страна, като повдигате и крака си, но без да движите раменете. Задръ-
жте за 3 секунди и сменете краката. Повторете упражнението 10 пъти.

Твърди гърди. Седнете на стол, кръстосайте ръцете си и раздалечете кра-
ката си на ширината на бедрата. Захванете лактите с ръце и ги повдигнете 
над главата си, без да движите торса. Задръжте позата за 6 секунди и повто-
рете 10 пъти.

Постигнете баланс. Клекнете със събрани или леко раздалечени крака и из-
правен гръб. Поставете дланите си на земята и се изправете рязко на пръсти, 
с вдигнати ръце и отворени длани, като изпънете тялото си нагоре, доколкото 
можете. Задръжте, като броите до 10. Върнете се в позиция и повторете 10 
пъти.

ОЩЕ ВАРИАНТИ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Упражненията имат различни варианти. За хората със заседнал начин на живот 
най-подходящото начало е от изправен седеж на стола. Нека краката са под прав 
ъгъл, а гръбнакът да е изпънат нагоре. Изнесете ръцете си пред гърдите и с дланите 
обхванете лактите на срещуположната ръка. Повдигнете ги над главата и изнесете зад 
ушите. Накланяйте се право настрани от талията и задържайте до три. Повторете на 
другата страна. Направете упражнението пет пъти.

При второто упражнение продължаваме да седим на стола. Краката са здраво стъ-
пили под прав ъгъл и леко разширени спрямо таза. Изправяме гръбнака и накланяме 
торса напред на 45 градуса. Дланите са успоредно на прасците, като коленете и раме-
нете са в една линия. От това положение вдигаме ръцете с отворени длани нагоре и 
назад зад главата. Задържаме за 3 секунди, връщаме ръцете долу и повтаряме 10 пъти.

При третото упражнение седим с крака под прав ъгъл, отново леко раздалечени, 
и изправен гръбнак. Накланяме се леко напред. Кръстосваме ръцете пред гърдите и 
захващаме срещуположните лакти. От тази позиция вдигаме ръцете и ги задържаме 
зад ушите, докато броим до 10. Връщаме напред и отпускаме. Повтаряме 10 пъти.

Мнозина смятат, че за толкова кратко време е невъзможно да се появят резултати, 
но Кеничи Сакума отговаря, че не е необходима дълга продължителност на упражне-
нията, за да се получат видими ползи. Експертът приканва към негативна тренировка, 
при която добавяте натоварване към мускула, когато го разтягате. Този тип натоварва-
не може да бъде до 20% по-ефективно от обикновеното, тъй като помага за намалява-
не на обема на специфични части, разтягащи мускулите.
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ОТКАЗЪТ ОТ КЪСНА ВЕЧЕРЯ ПОДМЛАДЯВАОТКАЗЪТ ОТ КЪСНА ВЕЧЕРЯ ПОДМЛАДЯВА
Учени от Тексаския уни-

верситет в Далас решили да 
изследват допринася ли вре-
мето, когато човек яде, за 
удължаване на живота при 
ограничаване на калориите.

Многобройни изследвания 
вече установили, че ограни-
чаването на калоричността 
увеличава средната про-
дължителност на живота на 
мишките. Но в повечето от 
тези научни изследвания 
учените хранили през деня 
лабораторни мишки с меню 
с ограничено количество на 
калориите.

За разлика от хората, миш-
ките водят нощен начин на 
живот, а това означава, че 
те са еволюирали, за да се 
хранят през нощта. Ето защо 
за своето изследване учени-
те използвали автоматични 
хранилки, за да гарантират, 
че мишките ядат само през 
нощта.

За да определят влияе ли 
времето на хранене на про-
дължителността на живота 
– независимо от ограниченията на кало-
риите и гладуването, – те разделили жи-
вотните на 6 групи.

В контролната група животните можели 
да ядат толкова, колкото искали и когато 
искали. Останалите пет групи се придър-
жали към диети с ограничено съдържа-
ние на калории (с 30-40% по-малко) с ед-
накво общо потребление на калории, но с 
различни режими на хранене.

Контролните мишки имали средна про-
дължителност на живота 800 дни, докато 
в същото време мишките на диета с огра-
ничено съдържание на калории и дено-

нощно получаване на храна живеели 875 
дни, или с 10% повече. Мишките на диета 
с ограничено количество калории, които 
се хранили само през деня (неактивна 
фаза на техния циркаден ритъм) и гладу-
вали в продължение на 12 часа, живеели 
959 дни. С други думи, те имали живот 
почти с 20% по-дълъг, отколкото контрол-
ната група. Но мишките с ограничена 
употреба на калории, които се хранили 
само по време на своята активна фаза, 
а после гладували в продължение на ос-
таналите 12 часа, живеели най-дълго от 
всички. Продължителността на живота на 

тези животни съставлявала 
средно 1068 дни, което било 
почти с 35% повече, отколко-
то при контролните животни. 

„Ако тези изводи са верни и 
за хората, ние може би след-
ва да преосмислим действи-
телно ли е нужно да прибяг-
ваме до среднощни закуски”, 
заявил авторът на изследва-
нето Джозеф Такахаши.

Изследователите открили 
също, че 

диетите с 
ограничени 

калории подобрили 
регулацията 
на нивото на 
глюкозата и 

чувствителността 
към инсулина, 

но подобренията били най-
значителни при мишките, 
които яли само през нощта 
(тяхната активна фаза). Това 
показвало, че мишките били 

по-здрави и стареели по-бавно. При всич-
ки мишки стареенето увеличавало ак-
тивността на гените, участващи във въз-
палението, и намалявало активността на 
гените, участващи в метаболизма и цир-

кадните ритми. Ограничаването на кало-
риите забавило тези възрастови измене-
ния, но мишките, които се хранили само 
през нощта, били най-добре.

„Тъй като стареенето може да се раз-
глежда като прогресиращо усилване на 
възпалението, ограничаването на кало-
риите задържа това възрастово увеличе-
ние на възпалението, което означава, че 
има и забавяне на процеса на стареене”, 
обяснил Такахаши.

Яденето късно вечер 
нарушава способността 

на организма да поддържа 
нивото на кръвната захар

в границите на оптималния диапазон. 
Особено това се отнася за хората с опре-
делена вариация на гена на рецептора на 
мелатонина. Мелатонинът е хормон, който 
помага да се регулира цикълът на сън и 
бодърстване. Тъй като неговото ниво се 
повишава вечер, това не само предизвик-
ва сънливост, но и влошава секрецията 
на инсулин. В резултат на организма му 
става все по-трудно да контролира равни-
щето на кръвната захар след ядене преди 
сън.

„Тъй като много хора късно вечер из-
бират богати на въглехидрати продукти, 
например чипс, сладкиши, бонбони или 
пуканки, те влошават контрола на нивото 
на кръвната захар и увеличават риска от 
развитие на преддиабет и диабет – обяс-
нила Мариам Ейд. – По този начин, упо-
требата на богати на въглехидрати ястия 
и закуски в началото на деня допринася 
за подобряване на баланса на кръвната 
захар и за профилактика на преддиабета 
и диабета.”

Симеон НИКОЛОВ

По нашенски зов, 
подкана, въззив, 
призив, възвание, 
повик, обръщение, 
приглашение. Та: 
разполагаме не с 
едно, две, а с цели 
осем (8) читави 
равнозначия, пък 
ги люто пренебрег-

ваме и употребяваме чуждицата. Случаят 
съвсем не е някакво изключение, напро-
тив, представителен е за стотици, стотици, 
хиляди слова, затуй го вадя на показ, че да 
онагледя бързотечния по(д)ход срещу ези-
ка нам насущний. Дядо Вазов го ужкимно 
тачим, но вършим тъкмо обратното на оно-
ва му трепетно „Език свещен на нашите 
деди”, усърдно, ревностно и всеотдайно 
препълвайки го с вносотии, не постъпваме 
ли кощунствено спрямо тъй задължава-
щото ни обозначение свещен? И защо го 
правим? Коя е причината, подбутваща ни 
към туй дружно злодеяние? Какво повече, 
по-ясно, по-точно, по-дълбоко, по-изтън-
чено изразяваме с навлячката? Кое е то, 
непосилно за осемте родни обуквености, 
дарове нам завещани от незнайни словот-
ворци, къде го? И понеже никакво го няма, 
неудържимо щръква питанка: защо тъй ко-
ленопреклонно любим другословности, на 
какво се дължи това наше към тях крещя-
що предпочитание, от къде ни то напъпли, 

превзе, обсеби?  
Бъкаме все по-многобройни какви ли не 

учени, ученки, то мъже, то жени, че и мъ-
жени, женомъже, семантици, семиотици, 
антрополози, антрополози, антрополози, 
социолози, носорози и прочия умници и 
т.н. високоподготвени птици, защо, па оти 
неозаптимо хлуе порой от излишници, то 
не представлява за упоменатите мъдреци 
някакво явление, заслужаващо внимание-
то им, камо ли в него да съзрат опасност за 
нежелана промяна в речниковия ни състав, 
която все по-нагло взема вид на скорос-
трелно поангличанване. Словесността ни 
е всенародна принадлежност, значи ста-
ващото засяга повече или по-малко всите 
българе. А не му се обръща дори малейшо 
професионално внимание. Някое учреж-
дение, Министерство на културата, на об-
рязованието, Институт за български език, 
Литературен институт, съюзи творчески, 
во главе с писателските, да е свикало кръг-
ла* маса, че да бъде грижовно обсъдено 
състоянието на отечествената реч в урод-
ливата обстановка на демократясалост и 
демокретенясалост? Кой, кога, къде? Мъл-
чим като бит задник, дето от страх не смее 
да пръцне. Туй всичкото – нахлуване на бу-
квени другоземци + самоизобличителното 
затваряне на лични/обществени очета 
– по отделно и вкупом нима е случайно? 
Всеизвестно: празно пространство няма, 
щом липсва държавна езикова политика**, 

безпрепятствено се шири 
онова, което с пълно осно-
вание, гняв, негодувание и 
болка наричам отбългаря-
ване на българския език. 

Въздигаме диалози, мо-
нолози против дискрими-
нирането на тогова, оного-
ва, тая, че оная. Да си чул, 
любомъдрий, видял някой 
някъде да е говорил, пи-
сал досежно хилядократ-
ни дискриминации към български думи? 
С ръка на сърцето (дорде и него още не 
сме го обозначили по английски) ми кажи: 
натрисането на апел не е ли неопровер-
жимa дискриминация към горепосочените 
му осем съответки? Ако смяташ, че не, ха 
обясни ми що е. Как така пренебрежение 
към човеци ни пълни с благородна възмута 
срещу дискриминирането им, а съвсем съ-
щинско = същото отношение към родните 
думи хич биля не ни пука на дудука. В два-
та противостоящи подхода кога сме искре-
ни, ако при людете, защо не и при думи-
те? Неволно или преднамерено си кривим 
душата? Как така сме върло, бойко*** за 
равноправие между създания човешки, а 
прилагаме тъкмо обратното спрямо думи-
те? Дори нещо повече, още по-недопус-
тимо: дискриминираме не инородното, а 
тъкмо своето.  

И пак: защо? Защото сме дресирани 

чрез дълга и неотстъпна мозъкопромивка, 
натрапвана в продължение и протежение 
на 45-годишния соц, кога другарята ни 
принуждаваха да обичаме SSСР повече 
от България (милиони тукашняци помним 
възторжените възгласи КПSS, КПSS !!!) и 
налудничавата повеля на товарещ Живков 
Феодор, че българите имаме две родини: 
България и Съветския съюз. Та славният 
и героичен 10-и завари целокупното на-
селение предостатъчно обучено, грешка 
человешка, обуначено, в раболепно ино-
поклонство и само трябваше да се врътне 
от изток накъмто запад. И да отвори още 
по-широко и гостоприемно задни бузи, по-
ради което апелът не мой, дано не и твой, е 
нека ни е сладко и благатко, мили сестро, 
братко.

*На югозападен български тракалезна. 
** Туй па що е? 

*** Не намеквам за бате Бойко.

АПЕЛАПЕЛКОЛОНКАТА НА РУМЕН СТОЯНОВКОЛОНКАТА НА РУМЕН СТОЯНОВ

Някога може би учените ще успеят 
да разработят лекарство, насочено 
към циркадните ритми или проте-
ините, които те изработват, за да 
се имитират подмладяващите пре-
димства на храненето само по време 
на активна фаза.

Холестеролът е необходим на чо-
вешкия организъм за изграждането на 
клетъчните мембрани, но излишъкът от 
него се натрупва в кръвоносните съдо-
ве и може да доведе до атеросклеро-
за. Ако нивото на холестерол в кръвта 
е над 5mmol/l, то се приема за високо. 
Високите нива на така наречения лош 
холестерол LDL-холестерол често при-
чиняват запушване на кръвоносните 
съдове, тъй като той почти не се раз-
гражда.

ХолеСтоп съдържа изобилно количество фитостеро-
ли, които инхибират абсорбцията на холестерола приет 
с храната от храносмилателния тракт и последващото 
му попадане в кръвообращението. Бета-ситостеролът 
има благоприятно влияние върху функцията на простат-
ната жлеза.

ХолеСтоп

ВИТАМАР ДЖУНИЪР

Една опаковка (60 дъвчащи капсули) струва 21,90 лв. С 
този та лон можете да я купите за 17,52 лв. - с 20% отстъпка, 
във всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-20%

ТРИПТОМАКС
Една опаковка (60 таблетки) струва 26,85 лв. С този талон, 

който ви дава 20% отстъпка, вие можете да я купите за  
21,48 лв. във всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-20%

КРОМИСАН
Една опаковка (120 таблетки) струва 14,95 лв. С този талон 

можете да я купите за 12,71 лв. - с 15% отстъпка, във всички 
магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-15%

КОЛОНИК ПЛЮС ливър клийнър
Една опаковка (60 таблетки) струва 21,30 лв. С този та

лон можете да я купите за 18,11 лв. - с 15% отстъпка, във 
всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-15%

РЕЛАКСОР 
Една опаковка (50 мл) струва 15,50 лв. С този талон 

можете да я купите за 13,18 лв. - с 15% отстъпка, във 
всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-15%

АЛЕРМИН
Една опаковка (60 капсули) струва 29,88 лв. С този талон, 

който ви дава 10% отстъпка, вие можете да я купите за 26,89 
лв. във всички магазини „Лечител” до 4 септември 2022 г.

-10%

МАГНЕЗИЙ Марине
Една опаковка (150 таблетки) струва 21,95 лв. С този 

талон можете да я купите за 19,76 лв. - с 10% отстъпка, във 
всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-10%

ВИТАСЕЛ АЦЕТИЛ L - КАРНИТИН 250 mg
Една опаковка (60 капсули) струва 25,50 лв. С този та

лон можете да я купите за 22,95 лв. - с 10% отстъпка, във 
всички магазини „Лечител” до 4 септември 2022 г.

-10%

ХолеСтоп
Една опаковка (60 таблетки) струва 24 лв. С този талон, който ви 

дава 10% отстъпка, вие можете да я купите за 21,60 лв. във всички 
магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-10%

САМЕНТО® ЕКСТРАКТ 60 мл

Една опаковка струва 89,80 лв. С този талон, който ви 
дава 5% отстъпка, вие можете да я купите за 85,31 лв. във 
всички магазини "Лечител" до 4 септември 2022 г.

-5%

Ежедневният прием на достатъчно 
магнезий е важен за нормалното функ-
циониране на сърцето, мускулите, нерв-
ната система и поддържането на добър 
тонус. Той участва във функциониране-
то на над 300 ензима, които доприна-
сят за поддържането на нормалния 
метаболизъм в организма. Продуктът 
съдържа природен Aquamin™ Mg (мор-
ски магнезий), който се произвежда по 
специална технология от ирландска морска вода. Aquamin™ 
Mg съдържа и малки количества от още 72 макро и микрое-
лемента, които действат синергично с магнезиевия хидроксид, 
усилвайки ефектите му.

МАГНЕЗИЙ МАРИНЕМАГНЕЗИЙ МАРИНЕ

• Магазин „Лечител” в гр. Благоевград на ул. „Христо 
Смирненски” № 3А няма да работи поради отпуск до 31 
август включително.
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За ценителите на архитектур-
ни паметници споделя, че може 
да е четвъртият град в Испания, 
но пък е с най-импозантната 
готическа катедрала на целия 
свят. Била е завършена в нача-
лото на XVI век и за времето си 
е била по-голяма дори от „Света 
София“ в Истанбул! А за хора-
та на изкуството Севиля винаги 
е била източник на безкрайно 
вдъхновение.

Катедралата е храм на основ-
ното вероизповедание в стра-
ната – римокатолицизма, и се е 
разпростряла върху повече от 11 
хиляди квадратни метра. Тук дни 
наред можете да изследвате сю-
жетите на масивните порти с пищ-
ни барелефи; на скулптурите на 
светци, на фасадите, на надгроб-
ните плочи, че и на внушителния 
паметник на Христофор Колумб, 
в който след дълги митарства са 
намерили покой мощите му. 

До нея е долепена Хиралдата 
– над 100-метровата кула, която 
е била част от някогашната джа-
мия на Алмохадите – арабски-
те владетели на Ал-Андалус. Тя 
удобно може да бъде изкачена 
не по стълби, а по полегатите 
платформи. Гледките от върха 
й разкриват градските дипли 
от различни епохи, типичния 
лайфстайл на севилците по по-
кривните тераси с барбекюта и 
басейни; движението на хора и 
файтони по историческите улич-
ки. А и традиционните, и модер-
ните заведения за прочутите ме-
зета тапас, са отделна тема.

Катедралата на Севиля е 
толкова величествена и пре-
ляла от религия и история, че 
е един от трите обекта на ЮНЕ-
СКО в града. Вторият е уникал-
ният Архив на Индиите, който 
зашеметява с навигационни ар-
тефакти и архивни документи от 
Новия свят от времената, когато 
Испания е колонизирала поло-
вината земно кълбо. Третият е 

кралският замък Реал Алкасар, 
където е било седалището на 
католическите крале Фернандо 
и Исабел след Реконкистата. Той 
е в типичния мудехар с елементи 
от ренесансовия, готическия и 
романския стил. Горните етажи 
на комплекса днес са официал-
ната резиденция на испанското 
кралско семейство и тук отсядат 
монарсите дон Фелипе и доня 
Летисия, когато са в града. Една-
та сестра на краля, Елена, дори 
направи сватбеното си търже-
ство тук. Замъкът е отворен за 
посещения и концерти и скоро 
ще има достъп именно до горно-
то ниво тераси, от което ще до-
биваме нова гледна точка върху 
цялата прелест на сенчестите 
градини и живописните шадра-
вани.

НЕПОДРАЖАЕМИЯТ 
ЧАР И БЕЗКРАЙНАТА 

ФИЕСТА
Ако попаднете в Севиля през 

ранната пролет, преди летните 
жеги, тя ще ви покаже пищните 
религиозни шествия по време 
на Страстната седмица или ем-
блематичния панаир след Велик-
ден. Тогава ще разберете защо 
фиестата е безкрайна – градът 
се превръща във водовъртеж от 
цветове, костюми, ездачи, тапас, 
фламенко... Музеите, изложбите, 
разходката с корабче по Гуадал-
кивир, театърът и коридата, па-
зарът на Триана за гурманите и 
цялата експлозивна атмосфера 
на страстната андалуска столица 
не се забравят никога. Ако и това 
не ви стига, направете си тур из 
дворците – може да се влезе с 
предварително записване дори в 
този на Сан Телмо, където е седа-
лището на правителството на Ан-
далусия. С неповторимия си архи-
тектурен облик Севиля е звезда и 
декор на множество филми: имен-
но в Алкасар се снимаха сцени от 
петия сезон на „Игра на троно-
ве“, пресъздавайки княжеството 
Дорн и местата на Водните гра-
дини и Слънчевото копие.

СБЪДНАТАТА МЕЧТА НА 
ФОТОГРАФИТЕ

Суперпродукцията „Междуз-
вездни войни“ също експлоатира 
красотите на андалуската столи-
ца, показвайки сцени от „Атаката 
на клонингите“ на великолепния 
„Пласа Еспаня“ („Площад Испа-
ния“). Не може да си тръгнете, 
без да го посетите: това място е 
събирателен образ на историята 
и традициите, архитектурата и 
цветовете и една от най-фотоге-
ничните спирки в Севиля.

С името „Пласа Еспаня“ обик-
новено се наричат най-краси-
вите исторически средища в 
страната, прелели от старинни 
сгради, импозантни паметници 
и много символика. Места, които 
помнят исторически личности и 
основополагащи събития. Този 
в столицата на Андалусия оба-
че е като нищо на света. Когато 

бях за първи път тук, изненадата 
ми растеше, защото вървяхме 
далеч извън идеалния градски 
център, извън крепостните сте-
ни, които са очертавали истори-
ческото сърце на Севиля, и все 
не стигахме до него. 

СИМВОЛ НА 
ПРЕГРЪДКАТА НА 

ИСПАНИЯ С БИВШИТЕ 
КОЛОНИИ

Площадът се оказва обширен 
полукръгъл архитектурен ансам-
бъл в парка „Мария Луиза“ – на 
мястото, където трябвало да има 
цял стадион! Бил преминал през 
много междинни проекти и фази 
и до нас достига като импозант-
но бижу на архитектурата и за-
наятите. Замислен е в началото 
на ХХ век, когато технологичният 
бум на Индустриалната револю-
ция води до неочаквано забо-
гатяване, а богатството обича 
показност. За да демонстрират 
своите изобретения и постиже-
ния, много нации започват да ор-
ганизират световни изложения, 
където да покажат напредъка си, 
както и своята култура.

Ето един такъв чудесен повод 
било Иберо-американското изло-
жение през 1929 г., което освен 
споменатото имало за цел и да 
подобри отношенията между Ис-
пания и нейните бивши колонии. 
Севиля не била случаен избор 
– преди да бъде изградено прис-
танището на Кадис, именно тук 
бил главният порт на кралството 
и именно оттук още Колумб тръг-
ва на първата си експедиция към 
Америките. Паралелно с това, 
вървяло и по-голямото изложе-
ние в Барселона, а андалусците 
не пестели пари да се покажат 
по-по-най – в реката Гуадалки-
вир плава и досега точно копие 
на една от каравелите на Колумб 
с патрон Санта Мария. Поканени 
са да участват Мексико, Перу, 
Аржентина, Колумбия и Съеди-
нените щати, на чиито територии 
е имало испански колонии, както 
и политическият съюзник Порту-
галия и нейната бивша колония 
Бразилия. От 18-те участници 10 
изградили павилиони за своите 
експонати.

ИСТОРИЧЕСКИЯТ 
МИЗАНСЦЕН ПРИ 
ПОСТРОЯВАНЕТО

„Пласа де Еспаня“ е най-голя-
мата от всички сгради, построени 
в Севиля през ХХ век, сравнима 
с други две изключителни исто-
рически посестрими – Болницата 
на петте рани от XVI век и Крал-
ската тютюнева фабрика от XVIII 
век (именно в нея се разиграва 
сюжетът с красивата Кармен, 
увековечен от Проспер Мериме).

Представлява полукръг с диа-
метър от цели 170 метра, площ 
от почти 50 декара и има 48 
ниши, представляващи автоном-
ните области с техния герб, кар-
та и исторически факти. Цялата 

ориентация на обекта е към Гу-
адалкивир – там, където започва 
и свършва всяко плаване към но-
вите територии и мечти.

На севилския архитект Анибал 
Гонсалес още през 1911 г. е въз-
ложено да оглави проекта и да 
започне планирането. Конструк-
цията е от открити тухли и има 
богата керамична украса – онези 
типични, ръчно рисувани плочки 
асулехос, с които Андалусия е 
прочута. Таваните на галерията 
са дървени, касетъчни, поддър-
жани от мраморни колони. Об-
легалките на пейките и някои 
стълбове са от ковано желязо, а 
медальоните с изображения на 
знаменити испанци като Диего 
Веласкес допълват декорацията. 
Очевидно е, че вдъхновение за 
архитекта са били испанският 
Ренесанс и арабският мудехар. 
Достъпът е през четири моста, 
които представляват старите ис-

пански кралства Леон, Кастилия, 
Арагон и Навара – същите, чиито 
крале носят саркофага на Колумб 
на монумента в катедралата. От-
долу тече канал, дълъг над поло-
вин километър, където севилци и 
гости на града обичат да се раз-
хлаждат в лодки. В комплекса е 
и Залата на откритията, касаещи 
Америка. Сред изложените карти 
и документи са копия на писма-
та на Христофор Колумб, както 
и завещанието на конкистадора 
Ернан Кортес.

Ето сред този исторически 
мизансцен се е вдъхновявал ня-
кога самият Кристиан Диор. Тук 
е всичко, подбудило и сега све-
товната марка за висша мода да 
се пресели за кратко на „Пласа 
Еспаня“ в Севиля.

(Продължава в следващия брой)

Бойка ВЕЛИНОВА

ИСПАНИЯ

В следващия брой четете

ПИГМЕНТНИТЕ ПЕТНА

*Не подценявайте силата на слънчевите лъчи! *Защо 

бременните развиват пигментни петна и как те могат да 

се предотвратят? *Натурални средства срещу старчески 

петна *Ролята на алкохола *Може ли парфюм да увреди 

кожата?

• Суроватъчен протеин помага за контролиране на 

диабета
• Зелена аптека: Царевицата

• Откриха нов път за натрупване на стимулиращи 

стареенето „зомби“ клетки

• Децата: Късното лягане повишава опасността от 

астма
• Признаци за сърдечни болести

• Човек и природа: Замърсяването с мед допринася 

за появата на Паркинсон

• С възрастта ставаме по-добри

• Пик на неблагоприятните лекарствени реакции

• Кои болести изменят цвета на устните?

• Погледи, които казват много

• Диабетът причинява синдром на сухото око

• Секс и здраве: Храни за оптимална потентност

• Медикамент за онкоболни увеличава свързаните с 

Алцхаймер плаки 

• Иновативен матрак помага да заспите по-бързо

• Азбука на хубостта: Домашно СПА с морска сол

• Упражнения в комбинация с добавки подобряват 

умствените способности

СЕВИЛЯ ВДЪХНОВЯВА С АРХИТЕКТУРА И БЕЗКРАЙНА ФИЕСТАСЕВИЛЯ ВДЪХНОВЯВА С АРХИТЕКТУРА И БЕЗКРАЙНА ФИЕСТА

За любителите на исто-
рията тя шепне, че е един 
от най-старите европейски 
градове и крие потайности 
още от римско време.


