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Проф. Вихра Миланова: 

Пандемията от COVID-19 предизвика страхове, 
които оказват влияние върху ежедневието

Възможно е влошаване на психичното 
състояние с проявата на натрапливи 
мисли и ритуали, които имат за цел да 
намалят риска от заразяване. Всеки 
опит за противопоставяне спрямо 
тях води до повишаване на нивото 
на тревожност, казва началникът на 
Клиниката по психиатрия в УМБАЛ 
„Александровска“

Проф. Вихра Миланова е началник на Клиниката по психиатрия в 
УМБАЛ "Александровска". Ръководи Катедра по психиатрия към МУ - 
София. Национален консултант е по психиатрия.
Придобива специалност по психиатрия през 1982 г. През 2004 г. 
защитава кандидатска дисертация, а през 2006 г. - докторска. 
От 2007 г. е професор по психиатрия. Специализирала е обща 
медицина във Великобритания, извънболнична психиатрия в 
Атина, невропсихиатрична генетика в Тринити колидж, Дъблин. 
Изследователската Й дейност е в областта на клиничната 
практика, диагностика и лечение на психичните заболявания, 
невропсихиатрична генетика.

ПРОФ. МИЛАНОВА, КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА?
Спазването на препоръки и ограничения, целящи намаляването на 
разпространението на заболяването, не се приемат еднозначно от 
цялото общество. Необходимостта от изолацията може да постави на 
изпитание общуването между членовете на семейството, приятелите, 
професионалната среда и други. 

ЕДИН ОТ ФЕНОМЕНИТЕ, КОИТО НЕИЗМЕННО СЪПЪТСТВАТ 
ПАНДЕМИЯТА, Е АНТИВАКСЪРСТВОТО. КАКЪВ Е НЕГОВИЯТ 
ГЕНЕЗИС И КАК СЕ ОТРАЗЯВА ТОЙ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ?
Темата за конспиративните теории – за коронавируса, за 
произхода на болестта COVID, за създаването на ваксините и 
тяхното предназначение, съпътства пандемията. Последователите 
на конспиративните теории търсят обяснение за тези въпроси в 
източници, на които не би трябвало да се вярва, но ето, че се случва. 
А хората трябва да се доверяват единствено на научнообоснованата и 
доказана информация, която е резултат от многобройни, дългогодишни 
изследвания на учени и специалисти, достигнали до тези резултати 
и изводи след много усилия и работа. Иска ми се да припомня, 
че единствено препоръките на официалните институции – СЗО, 
Европейската агенция по лекарствата, FDA са достоверни, както и 
информацията на сайтове на известни университети, на здравното 
министерство, която винаги се основава на достоверни източници. 
Фактът, че много хора у нас са склонни да се доверяват на съмнителни 
източници говори за ниска здравна култура и липса на отговорност – 
към себе си, към семейството и към обществото. И на това място 
искам да подчертая колко важно е формирането на здравна култура да 
започне още от ранното детство, от семейството, после от училището. 
Заедно с това – от лекарите, от медиците. 

Всеки има право на собствено мнение,  
но не и на собствени факти.  

НАУКАТА СЕ ОСНОВАВА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

Откакто е избухнала пандемията много мои пациенти и техните близки 
търсят съвет дали да се ваксинират, питат с коя ваксина. Като лекар 
винаги обяснявам, че това е важно и необходимо, насърчавам ги да 
търсят компетентен професионален съвет. Ние като специалисти имаме 
дълг да им помогнем със знания и опит да вземат своето решение. 
Трябва да се знае, че психиатричните пациенти са уязвими, те са 
една рискова група, защото живеят често по-затворено, провеждат и 
поддържащо лечение за основното си заболяване. Ето защо те трябва да 

бъдат третирани като рискова група и да им се даде възможност да се 
ваксинират. Заедно с тях е добре да го направяте и близките им. 

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПСИХИЧНИ ПРОЯВИ, СЪПРОВОЖДАЩИ 
СПАЗВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯТА?
Пандемията предизвика различни страхове (от заразяване, загуба 
на работа, намалени финансови постъпления, ограничения в 
пътуванията, общуването с другите), които са изводими от ситуацията, 
като тези страхове оказват влияние върху дейности от ежедневието. 
Възможно е влошаване на психичното състояние с проявата на 
натрапливи мисли и ритуали, които имат за цел да намалят риска от 
заразяване. Натрапливите мисли често са мъчителни и опитите за 
противопоставянето спрямо тях са безуспешни. Натрапливи действия 
и ритуали са начин да бъде предотвратено събитието, което може 
лично или да „застраши” околните. За да намалят риска от заразяване, 
страдащите могат, значително над препоръчаното от експертите, да 
започнат да мият ръцете, да дезинфекцират и др. От друга страна 
остава трайната тенденция, която се проявява в съмнение дали 
дезинфекцията е достатъчна и правилно извършена. Ритуалните 
действия са най-често символичен опит да бъде предотвратена 
опасността. Всеки опит за противопоставяне на натрапливите мисли и 
действия води до повишаване на нивото на тревожност. 

При фобиите тревожността се провокира  
от точно определена ситуации, като се правят  
опити за тяхното избягване или пребиваването  

в тях се понася със страх. 

Има вероятност притеснението да бъде фокусирано върху проявата 
на отделни симптоми – сърцебиене, „прилошаване”, загуба на 
контрол над ситуацията и други. Възможно е дори само мисълта за 
съответната ситуация да бъде съпроводена с повишаване на нивото 
на тревожността. Сред част от обществото се отчита тревожна 
тенденция - страх от заразяване при напускане от дома, посещение на 
различни места, пътуване с обществен транспорт, която от своя страна 
може да провокира вербална агресия и липса на търпимост спрямо 
хората, които нарушават противоепидемичните мерки. Пандемията от 
COVID-19 стана повод да назовем страха с термина „коронафобия”.
Приемането на новата ситуация – пандемията от COVID-19, е не 
само емоционален, но от друга страна - интелектуален процес. 
Преживяването на тревога може да бъде нормална реакция когато 
се търсят възможности за справяне и може да включва: търсене на 
достоверна информация от медицински специалисти – експерти 
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в областта, провеждането на информиран избор като част от 
възможностите за справяне с пандемията от COVID-19, ваксинация и 
други. 
Възможно е тревогата постепенно да стане постоянна, както и да 
доведе до значителни ограничения - до степен да наруши цялостното 
функциониране, непълноценен и невъзстановяващ нощен сън и други. 
Трудностите за справяне с тревожността могат да доведат до прояви на 
дезадаптивно поведение - злоупотреба с алкохол, различни наркотични 
вещества, медикаменти и други. Тяхната регулярна употреба причинява 
развитието на зависимости и всеки опит да бъде преустановен приема 
води до силно изразена тревожност и абстиненция. При развитието 
на зависимост се отчитат силно желание за прием на веществото, 
затруднен контрол върху приема, продължителна употреба, въпреки 
наличието на вредни последици за здравето и др. 
Отчитат се и други тревожни тенденции, които са свързани с прием на 
по-големи количества хранителни вещества и промени в телесното тегло, 
които могат да станат предпоставка за развитието на метаболитен 
синдром. Приемът на храна в случая може да бъде разглеждан като 
начин са справяне с негативните емоционални преживявания, 
съпътстващи пандемията от COVID-19. 
Преживяването на несигурност поради непрекъснатата динамика 
в ситуацията, както и усещането за безнадеждност са в основата 
на депресивната симптоматика: потиснато настроение, намалена 
самооценката, ограничена до липсваща енергия, спад на активността, 
способността за изживяване на удоволствие, от друга страна 
значително се ограничават интересите и се наблюдават нарушения 
в концентрацията, прояви на силна умора, дори и при най-малкото 
усилие. Настъпват промени в съня и апетита. Възможни са и суицидни 
мисли и намерения, които предизвикват значим субективен дисстрес и 
налагат провеждането на стационарно психиатрично лечение. 
За част от хората пандемията от COVID-19 доведе до значима житейска 
промяна, която причинява дисстрес, както и неадаптивни реакции, 
които пречат на успешните механизми за справяне и водят до 
нарушаване на социалното функциониране. 

Съществува индивидуално предразположение или 
уязвимост спрямо дисстреса, като проявите са 

разнообразни и могат да бъдат потиснато настроение, 
тревожност и безпокойство, чувство на невъзможност 
за справяне със ситуацията, за планиране на бъдещето 

или за продължаване на живота в настоящата 
ситуация, както и в леки трудности в изпълнението на 

обичайни ежедневни задължения. 

При отделни случаи се наблюдава прекалена и трайно изразена 
загриженост за здравето спрямо нормални и обичайно срещани 
явления, които се интерпретират като абнормни и предизвикат дистрес. 
Вниманието е насочено към опредени органи или системи от тялото, 
като при прегледа не се установява наличието на заболяване. 

МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК САМ ДА ПРЕОДОЛЕЕ СИМПТОМИТЕ ИЛИ Е 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ПОТЪРСИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ?
COVID-19 е още един повод да се насочи вниманието към стигмата 
и нейните сериозни последици, които включват гняв, прояви на 
нетолерантност, страх и дискриминация. 

Стигмата може да накара хората да се чувстват 
изолирани и дори изоставени, когато хората, 
включително техните приятели, ги избягват  

поради страх да не се разболеят. 

Пандемията от COVID-19 е съпроводена с поредица от 
предизвикателства, които могат да бъдат извън възможностите 
за самостоятелно справяне, като търсенето на специализирана 
професионална помощ е също част от преодоляването на стигмата.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ СЪС СТРАХОВЕТЕ?
Психичното здраве може да бъде съхранено чрез осигуряване на 
добър сън, редовна физическа активност, здравословно и пълноценно 
хранене, ограничаване на времето, прекарано пред екрана на различни 
електронни устройства, отделяне на време за изпълнение на различни 
релаксиращи техники, придържане към обичайния дневен график, 
занимание с дейности, които носят приятни преживявания, поставяне 
на акцент върху постигнатите и положителните неща в живота, 
поставянето на приоритети, общуване с други хора, като се използват 
възможностите и на технологиите, укрепване взаимоотношения и 
споделяне личния опит за справяне със ситуацията и др.
Погледнете на пандемията от COVID-19 като възможност да полагате 
пълноценни грижи за себе си – своето психично и телесно здраве, 
както и време за преоценка на приоритетните задачи и постигнатото в 
живота. 

Нашето най-голямо богатство са животът и здравето. 
Техният най-добър защитник е науката.  

Вярвайте в науката, защото изводите в нея са  
резултат на десетки години труд на хиляди учени.  
Те са открили тайните на вирусите, те са обяснили 
каква е болестта, те са създали ваксините за нея,  
както и лекарствата, които могат да помогнат.  

ДОВЕРЕТЕ ИМ СЕ. 

КОИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ПРЕБОЛЕДУВАЛИТЕ COVID-19?
Преболедувалите от COVID-19 сравнително често споделят 
следните симптоми: намалена концентрация, като това 
нарушение може да бъде преходно или да бъде налично за по-
продължителен период от време, изразено усещане за психична 
умора при изпълнение на умствени задачи, нарушения в съня, 
депресивни прояви, тревожно или паническо разстройство. 
Нарушенията в съня са сравнително често срещани, като те са 
неспецифична проява на психично или соматично разстройство. 
При безсънието имаме намалена продължителност на съня и то 
включва трудно заспиване, пробуждане по време на сън или 
ранно събуждане сутрин.
Паническото разстройство се проявява със следните соматични 
оплаквания: внезапен пристъп на сърцебиене, болка в гърдите, 
чувство на задушаване и нереалност, загуба на контрол и страх 
от смъртта. Именно наличието на повтарящите се пристъпи на 
силна тревожност (паника) са непредсказуеми, което още повече 
засилва тревогата при страдащите. Друго много често срещано 
състояние е генерализирана тревожност, при която тревожността 
е постоянна и не се ограничава до някакви конкретни ситуации. 
Най-често споделяните симптоми са: чувство на постоянна 
нервност, мускулно напрежение, изпотяване, сърцебиене и други. 
Често при генерализираната тревожност може да се срещат 
страхове по отношение на здравословното състояние на членове 
от разширеното семейство.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



501.04.2022/01.07.2022 специализирано издание Изолираха биомаркер за депресия, който може да се види в кръвен тест

Изолираха биомаркер за ДЕПРЕСИЯ,  
който може да се види в кръвен тест

Учени смятат, че са открили биомаркер за депресия. Това може 
да доведе до въвеждането на кръвен тест, способен да определи 
ефективността на различни антидепресанти и то още през първата 
седмица след началото на лечението.
В малко проучване за доказване на концепцията изследователите са 
взели кръвни проби от 41 пациенти с тежко депресивно разстройство 
и са ги сравнили с контролна група от 44 лица без депресия, за да 
изолират биомаркер, който може да проследява разстройството.
„Това, което разработихме, е тест, който не само може да покаже 
наличието на депресия, но също така може да индикира терапевтичен 
отговор с един биомаркер. Това е нещо, което досега не съществуваше“, 
заявява в съобщение до пресата Марк Расеник, професор в 
Университета на Илинойс, Чикаго и ръководител на изследването.
Предишни проучвания вече са установили, че хората с депресия 
имат също така намалена аденил циклаза - ензим, който присъства в 
почти всички клетки и е част от сложния процес на сигнализиране на 
невротрансмитери като серотонин и епинефрин.
„Когато сте депресирани, аденил циклазата е ниска“, казва Расеник. 
„Причината, поради която аденил циклазата е отслабена, е, че 
междинният протеин, който позволява на невротрансмитера да 
направи аденил циклазата - Gs алфа, е заседнал в богата на холестерол 
матрица на мембраната- липиден сал, където те не работят много 
добре”.
В ново проучване, публикувано в януарското издание на списание 
„Молекулярна психиатрия“ (Molecular Psychiatry), изследователите 
идентифицират клетъчен биомаркер - изместването на протеина 
Gs алфа от липидните салове - който сигнализира за депресия. Този 
биомаркер може да бъде открит чрез кръвен тест, казват те.
Изследователите са получили данните си от шестседмично проучване, 
което обхваща пациенти, преживели остър голям депресивен епизод, 
Пациентите са били набрани за проучването между септември 2013 г. и 
май 2016 г. и са били сравнени с контролна група от лица, които не са 
имали анамнеза за депресия.
При изследването са били взети кръвни проби - минимум два пъти пред 
период от една седмица. 
При второто посещение на пациентите, които са искали да се подложат 
на медикаменти за лечение на депресията си, е бил предписан 
антидепресант след консултация с психиатър. Тези пациенти са били 
проследени шест седмици по-късно, за да се оценят симптомите им и да 
се вземе още веднъж кръв. Изследователите се фокусирали специално 
върху тромбоцитите в кръвта, където откриват биомаркера.
Проучването установява, че пациентите с депресия имат „значително 
по-ниско активиране на дейността на аденил циклазата в проби от 
тромбоцити, отколкото здрави контроли“. Те също така откриват, 
че тези, които реагират добре на лечение с антидепресанти, имат 

„забележимо увеличение на аденил циклаза” по време на прегледа 
след 6 седмици в сравнение с тези, които не са се повлияли от 
антидепресантното лечение, на което са били подложени.
Това подкрепя предишни изследвания, които установяват, че когато 
пациентите, приемащи антидепресанти, съобщават за подобрение 
на депресивните си симптоми, Gs алфа протеинът се е изместил от 
липидния сал. Но пациентите на антидепресанти, които не съобщават 
за подобрение на симптомите си, все още имат Gs алфа в задържан в 
липидния сал.
Антидепресивните лекарства могат да променят живота на някои 
пациенти, но за други може да отнеме месеци, за да се види 
въздействието или да се наложи преминаване през изтощителния 
процес на тестване на множество видове медикаменти, за да се открие 
този, който работи.
Ако кръвният тест може да покаже дали Gs алфа протеинът се измества 
от липидния сал като индикатор за успеха на лекарството, това би 
могло да помогне за рационализиране на процеса на намиране на 
лекарство, което работи за отделни пациенти - нещо, което може да 
бъде изключително важно, като се има предвид, че на пазара има много 
антидепресанти.
„Тъй като тромбоцитите се обновяват за една седмица, ще видите 
промяна в хората, които щe получат подобрение“, каза Расеник. 
"Ще можете да видите биомаркера, който е предвестник на успешно 
лечение", допълва ученият.
Според Расеник с кръвен тест ще може също така да се идентифицира 
кои пациенти биха имали благоприятен ефект от медикаменти за 
лечение на депресията и кои пациенти се нуждаят от други начини за 
облекчаване на техните симптоми. Той се надява да разработи скрининг 
тест със своята компания Pax Neuroscience, ако по-нататъшните 
изследвания бъдат успешни.
"Около 30% от хората не се подобряват - депресията им не отшумява. 
Може би по тази причина някои лекари и пациенти приемат, че нищо 
няма да се получи", казва Расеник.
"Повечето случаи на депресия се диагностицират в кабинетите на 
лекарите за първичната медицинска помощ, които не разполагат с 
усъвършенстван скрининг. С този тест лекарят може да каже: "Господи, 
те изглеждат депресирани, но кръвта им не ни показва, че са. Така че 
може би трябва да преразгледаме случая".
Изследователите отбелязват в проучването, че не са имали плацебо 
група, така че не е установено напълно дали антидепресантите 
наистина са довели до увеличаване на аденилилциклазата или не. 
Проучването е ограничено и от малкия си обхват и изследователите 
се надяват в бъдеще да проведат по-големи проучвания, включително 
такива, които да сравняват различни видове антидепресанти.
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РАБОТАТА И ЛЮБОВТА  
ОСМИСЛЯТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ

Снимка: Ина Янева
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ИЗПРАТИХМЕ ГОДИНАТА С ТРИ НЕПОВТОРИМИ ВАШИ КОНЦЕРТА. 
ВИЕ СТЕ ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ НА МАЛКИ И ГОЛЕМИ  
(БЕЗ ВРЕМЕ, БЕЗ ВЪЗРАСТ). ВИЕ СТЕ НАШАТА ЛИЛИ ИВАНОВА!  
НО ЗА ВАС КОЯ Е ЛИЛИ?
НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯМ. НЯМАМ ПРАВО.

ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ НА СЕБЕРАЗДАВАНЕ,  
НАГРАДИ, ПРИЗНАНИЯ, ВСЕНАРОДНА ЛЮБОВ.  
НО КАКВО Е УСПЕХЪТ ЗА ВАС?
УСПЕХЪТ Е ВАЖЕН ЗА САМИЯ МОМЕНТ.

Снимки: Ина Янева
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КАКВО ВИ ВДЪХНОВЯВА? КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРИОРИТЕТ  
В ЖИВОТА ВИ?
ПУБЛИКАТА!

ПОМНИТЕ ЛИ НЕЛИ ЧОЛАКОВА? ТЯ ПРЕЗ 2013 Г. В ИНТЕРВЮТО 
С Г-Н КАРБОВСКИ КАЗА, ЧЕ ВИЕ СТЕ ЧОВЕКА, ВЪЗПИТАЛ В НЕЯ 
КАЧЕСТВАТА ДА ЧУВСТВА И ДА ОБИЧА! ТОЛКОВА МНОГО ДАВАТЕ 
НА ХОРАТА, ТОВА ПОМАГА ЛИ ИЛИ ОТНЕМА ОТ ВАС?
САМО БОГ ДАВА И БОГ ОТНЕМА.

ВАШАТА ПУБЛИКА Е ВЯРНА И ЕДИНСТВЕНА.  
КАКВО БИХТЕ ИМ КАЗАЛИ?
ОБИЧАМ ВИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ЕМОЦИИТЕ СА НЕЩО ТОЛКОВА ПРЕКРАСНО, ИСТИНСКО, ЖИВО!
ПОЗВОЛЯВАТЕ ЛИ СИ ДА ГИ ПОКАЗВАТЕ ИЛИ СЕ НАЛАГА ЧЕСТО 
ДА ГИ ЗАДЪРЖИТЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ?
ЗАВИСИ ОТ ЕМОЦИИТЕ. НО НЕ ОБИЧАМ ДА СЕ ОПЛАКВАМ.

КАКВО ВИ ВДЪХНОВЯВА?
МОИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ И ЕДНА ПРЕКРАСНА ПЕСЕН.

КАКВО МИСЛИТЕ, ЧЕ ОСМИСЛЯ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ?
РАБОТАТА И ЛЮБОВТА!

НЕ ОБИЧАТЕ ИЗЛИШНАТА ПОКАЗНОСТ. ЗА ВАС ВИНАГИ Е БИЛО 
ВАЖНО ТОВА, КОЕТО ОСТАВЯМЕ СЛЕД СЕБЕ СИ. КАКВО ЩЕ 
ПОСЪВЕТВАТЕ ДНЕШНОТО ПОКОЛЕНИЕ?
ПОКАЗНОСТТА И ХВАЛБИТЕ СА ПАГУБНИ.

СТАРТИРАТЕ ТУРНЕ 2022 ОТНОВО С 
НАЦИОНАЛНО ТУРНЕ – 29 КОНЦЕРТА В 
СТРАНАТА. ТОВА Е СВОЕОБРАЗЕН ВАШ 
РЕКОРД, А И РЕКОРД ЗА БЪЛГАРСКИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. 
НИКОЙ ДРУГ НЕ ГО Е ПРАВИЛ! ТУРНЕТО 
ЗАПОЧВА В РОДНИЯ ВИ КУБРАТ И ЩЕ 
ЗАВЪРШИ В ЗАЛА „АРЕНА АРМЕЕЦ“ – 
ОТНОВО, ТОЧНО 10 ГОДИНИ СЛЕД 
ПЪРВИЯ ВИ КОНЦЕРТ В НАЙ-ГОЛЯМАТА 
ЗАЛА В БЪЛГАРИЯ. ВСЪЩНОСТ ВИЕ 
БЯХТЕ И ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН 
КОНЦЕРТ ТАМ, С ВНУШИТЕЛНИТЕ 
НАД 15 000 ДУШИ ПУБЛИКА - РЕКОРД, 
КОЙТО НИКОЙ НЕ ПОДОБРИ СЛЕД ТОВА. 
КАКВО ДА ОЧАКВА ВАШАТА ПУБЛИКА НА 
КОНЦЕРТИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.
ЩЕ ВИДИМ! ДА НЕ СЛАГАМЕ КАРУЦАТА 
ПРЕД КОНЯ.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ!

Снимки: Ина Янева
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Хормонът на глада –  
какви са функциите му 
и как да управляваме 
нивата му в организма
Грелинът се произвежда и 
освобождава в стомаха. Хората често 
го наричат "хормон на глада", защото 
повишава апетита. Той също така 
подпомага регулирането на кръвната 
захар, предотвратява разграждането на 
мускулите и предпазва сърцето
Грелинът е хормон, който се произвежда главно в стомаха, когато той е 
празен. Произвежда се също така в тънките черва, мозъка и панкреаса.
Грелинът се придвижва по кръвен път до мозъка, където действа на 
хипоталамуса. Хипоталамусът е част от мозъка, която произвежда 
хормони, регулиращи глада, настроението, жаждата и много други 
важни функции в организма.
Грелинът често е наричан хормон на глада, тъй като основната му 
роля е да регулира апетита. Когато грелинът активира своя рецептор 
- рецептора за секретиране на растежен хормон - той кара човек да 
приема повече храна и да складира допълнителни мазнини. При хора, 
които се опитват да отслабнат или които наскоро са отслабнали, нивата 
на грелин често са по-високи, което прави трудно поддържането на 
загубата на тегло.
Например в едно проучване от 2020 г. са изследвани хора с диабет, 
които са участвали в 2-годишна програма за управление на теглото. 
Участниците, които първоначално загубили тегло, бавно са го 
възстановили по време на продължителността на изследването. 
Изследователите установили, че загубата на тегло е свързана с 
повишени нива на грелин и повишен глад, което може да затрудни 
задържането на теглото.
Грелинът може също така да сигнализира на организма да намали 
термогенезата на кафявите мазнини. Когато това се случи, тялото 
изгаря по-малко мазнини в покой. Кафявата мазнина е известна със 
своите термогенни свойства и способността да увеличава общия брой на 
изгорените калории.
Проучванията показват, че грелинът влияе и върху цикъла на сън/
бодърстване, усещането за вкус и желането на човек "да се възнагради". 
Тъй като този хормон играе роля в усещането за "необходимостта да се 
възнаградиш", експерти смятат, че по-високите нива на грелин могат да 
допринесат за злоупотреба с храна и алкохол.

Неотдавна изследователите откриха, че грелинът има още много 
функции в организма, включително подобряване на здравето на 
сърцето, предотвратяване на мускулната атрофия и влияние върху 
костния метаболизъм. Той може също така да стимулира секрецията на 
стомашна киселина и да ускори изпразването на стомаха.

КАКВО ВОДИ ДО ПОВИШАВАНЕ НА НИВАТА НА ГРЕЛИНА?
Нивата на грелина често се променят през деня и се контролират главно 
от приема на храна. Те обикновено се повишават, когато стомахът е 
празен, и намаляват, след като човек се е нахранил.
Някои изследвания показват, че при хората със затлъстяване 
циркулират по-високи нива на грелин. Това може да доведе до 
постоянно състояние на глад и да затрудни отслабването.
Известно е, че хранителният режим също стимулира секрецията на 
грелин. Нещо повече, диетите могат да намалят и нивата на лептина, 
който е известен като "хормон на ситостта". В комбинация това може да 
затрудни отслабването и задържането на теглото в дългосрочен план.
Интересното е, че експертите смятат, че хората, които са претърпели 
операция за отслабване, имат по-ниски нива на грелин, което може да 
улесни задържането на теглото.
По-специално, в публикувана наскоро статия се констатира, че 
нивата на грелин спадат значително след ръкавна гастректомия. 
Изследователите смятат, че това е така, защото част от стомаха - 
стомашното дъно - където се произвежда най-много грелин, е напълно 
отстранена. Резултатите от други проучвания обаче са противоречиви 
за други процедури за намаляване на теглото, като например стомашен 
байпас Roux-en-Y.
Хората с определени здравословни състояния също са склонни да имат 
повишени нива на грелин. При тези със затлъстяване и синдром на 
Прадер-Уили (PWS) циркулират много високи нива на грелин, което 
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може да е причина за постоянното чувство на глад и трудностите при 
контролиране на теглото.
Освен това хората с тиреоидит на Хашимото, нервна анорексия, 
булимия и кахексия вследствие на заболяване са склонни да имат по-
високи нива на хормона на глада.
Нивата на грелин също могат да бъдат по-високи по време на периоди 
на стрес. Смята се, че по-високите нива на грелин имат анксиолитичен 
ефект върху организма.

КАК ДА УВЕЛИЧИМ НИВАТА НА ГРЕЛИН?
Въпреки че повишените нива на грелин обикновено се възприемат като 
неблагоприятни и се свързват с повишен апетит, някои хора могат да се 
възползват от по-високи нива на този хормон.
Например човек, който се бори за наддаване на тегло или има синдром 
на изтощение, може да се възползва от стимулиращите апетита ефекти 
на грелина.
По-нови проучвания сочат, че приемът на грелин може да бъде 
потенциално полезен при пациенти с ракова кахексия, тъй като може 
да помогне за обратното намаляване на теглото и разграждането 
на протеини при катаболни състояния. Въпреки че краткосрочното 
приложение на грелин изглежда безопасно и добре поносимо, са 
необходими повече 
проучвания за неговата 
ефективност и безопасност, 
преди да се препоръча.
Изследванията върху 
животни за това как 
канабисът повишава 
апетита чрез стимулиране 
на производството на 
грелин също изглеждат 
обещаващи в подкрепа 
на използването му за 
лечение на анорексия, 
предизвикана от 
заболяване.
Освен това проучване при 
мъже с ХИВ установи, че 
тетрахидроканабинолът 
(ТХК) - психоактивното 
съединение в канабиса, 
може да стимулира 
отделянето на грелин.

КАК ДА НАМАЛИМ 
НИВАТА НА ГРЕЛИН?
Нивата на грелин могат 
да се повишат след загуба 
на тегло. Намаляването 
на нивата на грелин в 
организма може да помогне 
за намаляване на апетита, да предотврати възвръщането на теглото или 
да насърчи загубата на тегло.
Въпреки това е важно да се отбележи, че други проучвания 
подчертават, че наблюдението на промените в грелина само по себе си 
не е достатъчно, за да се предвиди покачване на теглото след загуба на 
тегло при повечето хора. Поведенчески, физиологични и екологични 
фактори също играят роля за възвръщането на теглото.
Човек, който иска по естествен начин да намали нивата на грелина, 
може да опита някои от следните интервенции.

Спазване на здравословен хранителен режим
Нивата на грелин при хората са склонни да се увеличават, когато са на 
диета и не приемат достатъчно калории. Избягването да сте на празен 
стомах и богата на хранителни вещества диета може да помогне за 
ограничаване на секрецията на грелин.
Според Диетичните насоки за американците (2020-2025 г.) основните 
елементи, които съставляват здравословния модел на хранене, 
включват:
- зеленчуци от всички видове
- плодове, особено цели плодове
- зърнени храни, като поне половината от тях са пълнозърнести
- нискомаслени млечни продукти
- постни протеини
- масла, като например зехтин и тези, които естествено се срещат в 
ядките и мазната риба.
Някои храни също могат да намалят нивата на грелин. В едно по-старо 
проучване изследователите откриват, че богатите на фибри храни могат 
да намалят нивата на грелин.
В друго проучване са изследвани 21 мъже, на които за закуска са 
дадени или бeйгъл, или яйца. Групата, която е яла яйца за закуска, е 
имала по-ниски нива на грелин от тези, които са яли бейгъли.

Спете достатъчно
Лошият режим на сън е свързан с повишени нива на грелин и намалени 
нива на лептин, което води до повишен апетит и глад. За по-добър сън 
се стремете да спите минимум 7 часа в рамките на 24 часа.

Яжте повече протеини
Консумирането на високопротеинови ястия и закуски може да 
помогне за насърчаване на ситостта и намаляване на нивата на 
грелин. Всъщност много проучвания, свързани с храненето, показват 
значително намаляване на глада и увеличаване на чувството за ситост 
след хранене с високо съдържание на протеини.
Изследователите препоръчват да приемате между 1, 2 и 1, 6 грама 
протеини на килограм телесно тегло на ден или 25-30% от дневните 
калории, за да подпомогнете управлението на теглото и потискането на 
апетита. Повечето хора могат да спазват диета с високо съдържание на 
протеини, като консумират пилешки гърди, боб, леща, нискомаслени 
млечни продукти и ракообразни.

Ограничете стреса
Въпреки че пълното премахване на стреса е почти невъзможно, 
проучванията показват, че високите нива на хроничен стрес могат 

да доведат до 
повишени нива 
на грелин. Освен 
че сигнализира 
за глад, грелинът 
може да повлияе на 
мозъчната функция. 
Точният механизъм 
остава неясен, а 
смесените резултати 
затрудняват 
извеждането на 
заключения за 
ролята на грелина 
при стреса.
Някои изследвания 
върху животни 
показват, че той 
може да намалява 
тревожността 
и да има 
антидепресантни 
свойства, докато 
други изследвания 
показват, че може 
да насърчава тези 
поведения.
Редовната физическа 
активност, 
адекватният 

сън и практикуването на йога или медитация могат да помогнат за 
минимизиране на стреса.

Упражнение
Проучванията относно ефекта на физическите упражнения върху 
нивата на грелин остават противоречиви. В доклад от 2021 г. 
изследователите установяват, че силовите упражнения потискат 
производството на грелин. Те обаче също така констатират, че 
дългосрочните програми за упражнения могат да имат обратен ефект и 
да увеличат производството на грелин.
Точният механизъм зад тези ефекти остава неясен, но изследователите 
смятат, че той вероятно се дължи на повишеното преразпределение на 
кръвния поток и загубата на тегло при упражненията.

НАКРАТКО

Грелинът е известен като хормон на глада поради ключовата му 
роля в регулирането на апетита. Високите нива на грелин водят до 
повишаване на апетита и приема на храна. Въпреки това организмът 
се нуждае от грелин, тъй като той участва в много процеси. Сред 
тях са подобряване на здравето на сърцето, влияние върху костния 
метаболизъм и предотвратяване на разграждането на мускулите.
Човек, който желае по естествен начин да намали нивата на грелин 
в организма, може да обмисли здравословна диета, богата на фибри, 
да приема достатъчно протеини, да спортува, да спи достатъчно и да 
сведе до минимум стреса.
За разлика от тях, човек с анорексия, предизвикана от заболяване, 
или със затруднения при наддаване на тегло може да се възползва от 
по-високи нива на грелин, които да стимулират глада и наддаването 
на тегло.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Профилирането на липидите може да даде 
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за диабет и 
сърдечни заболявания

Измерването им в кръвта помага за оценка 
на риска от заболяване преди появата на 
симптомите, сочат резултатите от ново 
проучване
•  Един обикновен кръвен тест може да предскаже дългосрочния риск от 

диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване.
•  В проучване, проведено сред 4000 здрави възрастни, учените установяват, 

че нивата на липидите в кръвната плазма са свързани с по-късното развитие 
на двете заболявания.

•  Лицата с по-високи концентрации на определени измерени липиди в кръвта 
са имали по-висок риск от диабет тип 2 или сърдечносъдово заболяване.

•  Профилирането на липидите може да бъде евтин и бърз начин за 
прогнозиране на риска, който да позволи промени в хранителния режим и 
начина на живот, преди да се развият заболяванията.

В Съединените щати 1 на 10 души има диабет тип 2. На всеки 36 
секунди в САЩ някой умира от сърдечносъдово заболяване, а този тип 
заболявания са причина за една трета от всички смъртни случаи в 
света.
И двете състояния могат да се развият бавно, а симптомите невинаги 
са очевидни. Лекарите оценяват риска на дадено лице да ги развие, 
като снемат анамнеза и наблюдават настоящите фактори на начина на 
живот.
Проучване, ръководено от проф. д-р Крис Лаубер от центъра за 
експериментални и клинични изследвания на Twincore в Германия, 
показва, че липидите в кръвната плазма могат да предскажат бъдещия 
риск от диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване.
Методът, известен като липидомично профилиране, може да осигури 
количествено измерване на риска много преди да се появят симптоми.
"Авторите на това проучване добяват към нарастващите доказателства, 
че липидомичното профилиране може да е бъдещата стъпка за за 
откриване на сърдечносъдови заболявания, както и на диабет", 
коментира д-р Сунет Сингх, медицински директор на CareHive.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИПИДИТЕ В КРЪВТА

В проучването са включени малко над 4000 здрави шведски 
граждани на средна възраст. Те са били от сформирана в град Малмьо 
група за установяване на връзката между хранителния режим и и 
сърдечносъдови заболявания.
В началото на проучването участниците са били на възраст от 46 до 68 
години. Около 10% от тях са имали индекс на телесна маса (ИТМ) над 
30.
Изследователите са взели по една изходна кръвна проба от всеки 
участник. След това центрофугирали кръвните проби, за да отделят 
плазмата за анализ. С помощта на масспектрометрия измерили 
концентрациите на 184 различни липиди в плазмата. Те използвали тези 
липидомни профили, за да изчислят рисковите точки и да разпределят 
участниците в шест рискови групи.
Д-р Сингх заявява пред Medical News Today, че проучването може да 
допълни предишните методи за оценка на риска. "Този нов подход дава 
възможност за нова рамка за стратификация на риска, която също 
така позволява подобрение, когато се използва заедно с измерването на 
стандартните клинични променливи", казва той.
Въпреки това ученият отбелязва, че в изследваната популация е имало 
малко разнообразие: "Препоръчително е да се продължи разширяването 
на това изследване чрез увеличаване на популацията от пациенти, за да 
се включат още няколко променливи. Това включва различни възрасти 
на пациентите, расови и етнически групи и нива на физическа 
активност".

ЛИПИДИ И РИСК

Изследователите проследяват участниците в продължение на повече 
от 20 години, като началните оценки са били направени между 1991 и 
1994 г. През това време 13, 8% от хората развили диабет тип 2, а 22 % - 
сърдечносъдово заболяване.
За пациентите от групите с най-висок риск тези стойности нарастнали 
до 37% за развитие на диабет тип 2 и 40, 5% за развитие на 
сърдечносъдово заболяване в сравнение с горепосочените средни 
стойности за групите.
При хората от групите с най-нисък риск рискът от развитие на двете 
състояния е намалял.
Изследователите установяват също така, че за хората с високи 
стойности на липидния риск има много по-голяма вероятност да 
развият затлъстяване през периода на проследяване. Затлъстяването 
е рисков фактор както за диабет тип 2, така и за сърдечносъдово 
заболяване.
Авторите предполагат, че този подход, основан на рискови показатели, 
може да покаже риска от диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване 
много години преди появата на заболяването.
"По-ранното откриване на болестта става в момент, в който тя не 
е станала клинично видима. В резултат на това изследователите и 
клиницистите вече могат да разглеждат заболяванията от гледна точка 
на по-активна превенция, а не просто от гледна точка на лечението", 
коментира д-р Сингх.

РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използването на масспектрометрия за измерване на липидите в 
кръвната плазма е бързо, сравнително евтино и дава количествени 
резултати.
Авторите на това проучване предполагат, че то може да идентифицира 
липидите, които допринасят в най-голяма степен за риска от развитие 
на последващи здравословни състояния, и евентуално да доведе до нови 
лекарствени лечения.
"Изследванията спомагат за напредъка в областта на клиничната 
масспектрометрия като цяло, като продължават да демонстрират 
потенциала за по-ранно откриване на заболявания преди 
конвенционалните средства", коментира д-р Сингх. 
Учените подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за 
да се потвърди тяхната хипотеза и да се покаже колко информативен е 
плазменият липидом за здравето и болестите.
"Липидомът може да предостави информация много отвъд риска от 
диабет и сърдечносъдови заболявания", казва Крис Лаубер, водещ автор 
на изследването. Според него този обикновен тест може да покаже 
на хората техния риск от развитие както на диабет тип 2, така и на 
сърдечносъдово заболяване. Чрез промяна на хранителния режим 
и начина на живот те може да успеят да намалят този риск, смята 
ученият.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Как климатичните промени  
влияят на ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
Все повече пациенти стигат до спешното с ментални проблеми, предизвикани от 
екстремни горещини 
•  Голямо проучване на данни от Съединените щати разкрива, че екстремните горещини увеличават вероятността за посещения в спешните 

отделения заради психични заболявания. 
•  Резултатите са в допълнение към нарастващия брой доказателства, че горещите вълни, предизвикани от изменението на климата, могат да 

влошат симптомите на психичните заболявания.
•  Констатациите може да са полезни за предприемане на мерки в областта на общественото здраве. Те биха помогнали да се предотврати 

влошаването на симптомите на психично разстройство при податливи лица по време на високи температури.

Проучване, в което са разгледани медицински данни от над 2 милиона 
души в САЩ, показва, че дните на силни горещини през лятото са 
свързани с по-чести посещения в спешното отделение поради психични 
заболявания. Резултатите предполагат, че нарастващата честота на 
епизодите на екстремни горещини, дължащи се на изменението на 
климата, може да има допълнителни неблагоприятни последици за 
менталното здраве.
Съавторът на изследването д-р Амрута Нори-Сарма, която е 
доцент по екологично здраве в Училището по обществено здраве 
към Бостънския университет, заявява пред Medical News Today, 
че "повечето хора вече знаят, че много горещите дни ги излагат на 
риск от физически здравословни проблеми като топлинен удар и 
дехидратация". "Ключовият извод от нашето проучване е, че дните на 
екстремни горещини са свързани и с по-висок риск от необходимост от 
медицинска намеса за психични състояния като депресия, тревожност, 
употреба на наркотици и самонараняване", допълва тя.
"Като се има предвид мащабът (географският обхват) на проучването, 
техните констатации имат значително значение за интервенциите 
в областта на общественото здраве за свеждане до минимум 
на последиците за здравето от екстремните температури и за 
прогнозирането на потенциалните неблагоприятни последици за 
здравето при бързо влошаващи се сценарии за промяна на климата", 
коментира д-р Юн-Хай Енки У, доцент в Катедрата по география на 
Университета в Бъфало.

ЛИПСА НА ШИРОКОМАЩАБНИ ПРОУЧВАНИЯ
Предишни проучвания показват, че по-високите температури на 
околната среда са свързани с повишен риск от хоспитализация поради 
метаболитни, сърдечносъдови и респираторни заболявания.
Освен това повишените температури са свързани и с повишена 
смъртност, като според някои оценки екстремните горещини са 
свързани с 356 000 смъртни случая в световен мащаб през 2019 г.
Повишените температури са свързани и с неблагоприятни последици за 
психичното здраве. Проучванията показват, че периодите на по-топло 
време са свързани с влошаване на симптомите, свързани с психичното 
здраве, и с увеличаване на броя на посещенията в спешните отделения. 
Тези изследвания обаче често са включвали малки извадки или са били 
ограничени до специфични географски региони или популации, което 
влияе върху надеждността и обобщаването на резултатите.
За да отговори на тези опасения, настоящото проучване използва 
национални данни, за да проучи връзката между повишените 
температури на околната среда и посещенията 
в спешните отделения в резултат на проблеми, 
свързани с менталното здраве.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕКСТРЕМНИТЕ 
ГОРЕЩИНИ И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 
В настоящото проучване изследователите 
са използвали база данни, съдържаща 
деидентифицирана медицинска информация, 
събрана между 2010 и 2019 г. за 2 243 395 
лица на възраст над 18 години. Всички те са 
минали през спешното отделение и са получили 
помощ за проблеми, свързани с психическото 
им здраве. По отношение на местоживеенето са 
представени 2775 окръга в цялата страна.
Изследователите са получили и данни за 
максималните дневни температури за цялата 
продължителност на изследването във всеки 
окръг от базата данни. Те са се фокусирали 
върху месеците между май и септември, когато 
в САЩ настъпват периодитена екстремни 
горещини.
Във всеки окръг учените са класифицирали 

"дни на екстремни горещини". Такива са дните, когато максималната 
температура е по-висока от тази в 95% от останалите дни през топлия 
сезон.
Те устаноилит повишена вероятност от посещения в спешните 
отделения за всякакви психични заболявания в дните на екстремни 
горещини. По-конкретно, дните с екстремни горещини са свързани с 
по-висок брой посещения в спешните отделения за състояния, като 
например разстройства, свързани с употребата на вещества, тревожни 
разстройства, разстройства на настроението, разстройства, свързани 
със стреса, и самонараняване.
Такава връзка липсва при личностните и поведенческите разстройства.
Екипът проучва също така дали полът, възрастта или географският 
регион са свързани с повишена вероятност от посещения в Спешното, 
свързани с психичното здраве.
Те установяват, че връзката между дните с екстремни горещини и по-
високия брой посещения в спешните отделения е по-силно изразена при 
мъжете, отколкото при жените.
От географска гледна точка връзката е била по-силна на север, 
отколкото на юг, като най-силна е била сред хората, живеещи в 
североизточните, северозападните и средните западни региони.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Авторите признават, че проучването им показва само връзка между 
повишените температури и вероятността за посещения в спешното 
отделение в резултат на проблеми, свързани с психичното здраве. То не 
установява причинно-следствена връзка.
В проучването са използвани и максималните дневни температури като 
мярка за излагането на индивида на топлина. Но фактори като нивото 
на активност и времето, прекарано на открито, обикновено определят 
действителното излагане на топлина.
Проучването също така не може да оцени въздействието на повишените 
температури върху по-леките симптоми на психичното здраве 
или по-специално върху уязвимите общности. "Необходимо е да 
подобрим разбирането си за това как излагането на неблагоприятни 
метеорологични условия, включително както на екстремни горещини, 
така и на студ, се отразява на лицата с относително леки симптоми 
на психични разстройства. Това национално проучване се базира 
само на част от спектъра на психичноздравните проблеми", отбелязва 
д-р Ю. Според нея са необходими и допълнителни широкомащабни 
проучвания, за да се разбере влиянието на ниските температури върху 
психичното здраве.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Свързан ли е приемът на ПО-МАЛКО МЕСО  
с по-малък риск от рак?
• Учени изследват начина на хранене като възможен фактор за развитието на рак.
• Предишни изследвания показват, че консумацията на месо е свързана с по-висок риск от някои видове рак.
• Ново проучване установи, че хората, които ядат по-малко месо, имат по-малък риск от заболяване от всички видове рак.
• Изследването обаче не може да докаже причината и връзката между консумацията на месо и рискът от рак може да се дължи на други 

променливи.

Изследователи от Оксфордския университет в Обединеното кралство 
публикуваха наскоро резултатите от мащабно проучване, в което се 
изследва влиянието на различните нива на консумация на месо върху 
вероятността от развитие на рак. Проучването е установило, че при 
вегетарианците, пескатарианците и хората, които консумират малко 
месо, рискът от развитие на рак е значително по-малък.
Авторите на проучването анализират статистически данни за случаите 
на рак като цяло, а също така разглеждат внимателно влиянието на 
консумацията на месо върху три от най-разпространените видове рак: 
рак на гърдата след менопауза, рак на простатата и рак на дебелото 
черво.
Водещ автор на изследването е Коди Уотлинг, докторант в отдела 
по епидемиология на рака към Департамента по здравеопазване на 
населението Nuffield към Оксфордския университет. 
"Нашите открития добавят допълнителни доказателства, че спазването 
на вегетарианска, пескатарианска или нискокалорична диета може 
да бъде свързано с по-нисък риск от диагностициране на рак. Тези 
констатации също така предполагат, че рискът от рак за различните 
групи на хранене може да е различен в зависимост от вида на рака", 
казва той пред Medical News Today.

ИЗСЛЕДВАНА Е ГОЛЯМА ГРУПА
Изследователите са проследили 472 377 души от базата данни на 
BioBank в Обединеното кралство за среден период от 11, 4 години.
Нито един от участниците, които са били на възраст 40-70 години, 
когато екипът ги е набрал между 2006 и 2010 г., не е имал диагноза рак 
в началото на изследвания период. По време на проучването лицата са 
съобщавали на изследователите за приема на месо.
Учените разделят кохортата на проучването на четири групи:
• Приемащите месо съобщават, че консумират преработено месо, птиче 

или червено месо - включително говеждо, свинско и агнешко - повече 
от пет пъти всяка седмица. В тази група попадат 247 571 души, което 
представлява 52, 4 % от цялата изследвана популация.

• Хората, консумиращи малко месо, са яли същите храни, но максимум 
пет пъти седмично. От изследваната популация 43, 5%, или 205 385 
души, са били в тази група.

• Примащите риба, но не и месо, са били 10 696 души, или 2, 3% от 
изследваната популация.

• Вегетарианците и веганите, които не ядат нито месо, нито риба, 
съставлявали 1, 8% от цялата кохорта, или 8 685 души.

"Благодарение на големия брой случаи на рак в BioBank в Обединеното 
кралство успяхме да разгледаме често срещаните видове рак в 
зависимост от групите на хранене, въпреки малкия брой вегетарианци и 
пескатариаци, и да проучим допълнително тази връзка", обяснява Уотлинг.
В края на периода на проучването 54 961 души са развили някакъв вид 
рак. Изследователите отбелязват 5 882 случая на колоректален рак, 9 
501 случая на рак на простатата и 7 537 случая на рак на гърдата след 
менопауза.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РАК
След като групата, която се храни с месо, служи за база, 
изследователите изчисляват риска от развитие на рак за останалите 
три групи. Данните показват, че вероятността за развитие на рак при 
групата на вегетарианците и веганите е с 14% по-малка в сравнение с 
останалите групи.
Вероятността да се разболеят от рак е с 10 % по-малка при хората, 
които консумират риба, а при хората, които консумират малко месо, 
рискът е намалял с 2 %.
Жените в постменопауза, които са вегетарианци, са имали 18% по-
нисък риск от рак на гърдата, а мъжете пескетарианци и вегетарианци 
са имали съответно 20% и 31% по-нисък риск от рак на простатата. 
Когато авторите на проучването разглеждат колоректалния рак, те 
установяват, че при хората, които консумират малко месо, рискът от 
развитие на това заболяване е с 9% по-нисък, което, както отбелязват, 
съответства на предишни изследвания.

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ДАННИТЕ?
Авторите пишат: "Не е ясно дали другите разлики, наблюдавани при 
всички видове рак и при рака на простатата, отразяват някакви 
причинно-следствени връзки или се дължат на други фактори, като 

например остатъчно объркване или разлики в откриването на рака".
Сред тези потенциални смущаващи фактори е индексът на телесна маса 
(ИТМ). Когато изследователите го отчитат, намалението на риска от рак 
на гърдата при жените вегетарианки става незначително.
"ИТМ би бил потенциален фактор за объркване, ако разликите в 
неговите стойности по групи не се дължат на различия в храненето. 
Например, може би вегетарианците спортуват повече от месоядните и 
в резултат на това поддържат здравословен индекс на телесна маса", 
коментира Уотлинг. Той изтъква, че "съществуват разлики в ИТМ по 
диетични групи, а по-високият ИТМ е свързан с по-висок риск от рак".
"Въпреки това ИТМ може да бъде и медиатор, ако разликите в неговите 
стойности по диетични групи всъщност се дължат на различия в 
храненето. Както може би подозирате, това е трудно да се разграничи. 
Поради това в нашите анализи разглеждахме ИТМ както като 
потенциален фактор за объркване, така и като потенциален медиатор", 
допълва той. 
Какво предлага засега Уотлинг? "Моите препоръки са хората да 
ограничат приема на преработено и червено месо в хранителния 
си режим и да консумират храна, богата на пълнозърнести храни, 
плодове, зеленчуци и бобови растения, като същевременно поддържат 
здравословно телесно тегло", заявява ученият.
Авторите на проучването са установили, че вегетарианците и 
пескатарианците са по-скоро по-млади и добре образовани и по-рядко 
пушат и пият. Това предполага, че е възможно резултатите да се дължат 
на объркващи фактори.
Освен това всички доброволци от британската BioBank са били на 
възраст от 40 до 70 години при набирането им, което означава, че 
констатациите може да не могат да се обобщят за всички възрастови 
групи.

КОИ СА ПЕСКАТАРИАНЦИТЕ И С КАКВО СЕ ХРАНЯТ?
Пескатарианецът е човек, който добавя риба и морски дарове към 
вегетарианската си диета.
Има много причини, поради които хората предпочитат да се откажат от 
месото и птиците, но все пак ядат риба. Някои избират да добавят риба 
към вегетарианската диета, за да могат да се възползват от ползите за 
здравето от растителната диета и от полезната за сърцето риба. Други 
пък се опитват да ограничат въздействието на своята диета върху 
околната среда. За някои това може да е просто въпрос на вкус.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕСКАТАРИАНЕЦЪТ?
Най-просто казано, пескатарианецът е човек, който не яде месо, но 
яде риба. Терминът "пескатарианец" е създаден в началото на 90-те 
години на миналия век и представлява комбинация от италианската 
дума за риба "pesce" и думата "вегетарианец". Понякога се изписва 
"пескетарианец", но това означава същото.
В научната литература този хранителен режим често се описва 
като "песковегетариански" и се причислява към спектъра на 
вегетарианството. Според това определение пескатарианецът е човек, 
който избира да се храни вегетариански, но също така яде риба и 
други морски дарове.
Това е предимно растителна диета, включваща пълнозърнести 
храни, ядки, бобови растения, продукти и здравословни мазнини, 
като морските дарове играят ключова роля като основен източник 
на протеини. Много пескатариани също така консумират млечни 
продукти и яйца.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Д-р Александър Кобаков: 

Вродената тромбофилия не е страшна диагноза
Д-р Александър Кобаков е завършил Медицински Университет – 
София. Той е сред първите специализанти по акушерство и 
гинекология на МБАЛ „Света София“ и се гордее, че вече 10 години е 
в екипа на доц. Валентина Мазнейкова, която е и ръководител на 
специализацията му. 
Д-р Кобаков е дългогодишен член и заслужил деятел на БЧК.

Д-Р КОБАКОВ, КАКВО ВИ НАКАРА ДА ИЗБЕРЕТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА 
„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“?
Първо, бих искал да изразя своята благодарност към Genica News за 
любезната покана да поговорим за съвременните пренатални грижи по 
отношение на майката и плода в България. 
Изборът ми да специализирам акушерство и гинекология е 
сантиментален. Все още помня емоцията, която изпитах, когато за 
първи път видях как се появява новият живот. Да си акушер-гинеколог 
е огромно предизвикателство поради факта, че носиш отговорност за 
два живота. А за една жена моментът, в който става майка, е може би 
най-специалният в живота й. И е свързан както с физическата болка, 
така и с най-голямото щастие и любов, които може да изпита. Точно 
това усещане и емоция ме привлякоха и продължават да ме привличат 
по същия начин и днес. Мисля, че пациентките ми усещат любовта, с 
която се грижа за тях. 

ДА СТЕ ВАЖЕН УЧАСТНИК В ГРИЖАТА КЪМ БЪДЕЩАТА МАЙКА 
Е ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ И ПОСВЕЩЕНИЕ. ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ 
ВДЪХНОВЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ?
Когато човек намери своето призвание в живота и успява да е 
вдъхновен всеки нов ден, е много лесно. Но това е невъзможно 
без сплотен, компетентен и грижовен екип, с който да посрещаш 
и хубавото, и лошото в професията. Вдъхновение е да имаш 
възможността и да практикуваш със съвременна диагностична 
апаратура при модерни условия на труд. И не на последно място е 
удовлетворението, което изпитвам от това да помагам на другите, което 
в нашата професия е на финала да има живи и здрави майка и бебе.

ВСЕ ПО-ЧЕСТИ СА ПРОБЛЕМНИТЕ БРЕМЕННОСТИ И ДОРИ 
ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ. КАКВИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕПОРЪЧВАТЕ НА ДВОЙКАТА С ЦЕЛ 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ?
Жените трябва да провеждат всяка година профилактичен 
гинекологичен преглед. Когато резултатите от него са отлични и 
семейството планира бременност, препоръчваме прием на фолиева 
киселина, поне три месеца преди забременяване. Редно е да се 
провери функцията и на щитовидната жлеза. Поради по-големия 
риск от спонтанни аборти при съпътстващи инфекции с уреаплазма, 
микоплазма и хламидия, които протичат безсимптомно при жената, е 
добре да се проведе ДНК диагностика за същите на проба от маточната 
шийка. 

ВСЕ ПО-АКТУАЛНА СТАВА ТЕМАТА ЗА ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ 
И ВРЪЗКАТА ИМ С РЕПРОДУКТИВНИТЕ НЕСПОЛУКИ. КАКВО 
ВСЪЩНОСТ Е ТРОМБОФИЛИЯТА?
Тромбофилията е вродено генетично заболяване, което се проявява 
с повишено образуване на тромби. Факторите на кръвосъсирване са 
много. Известни са и разнообразни мутациите в гените, кодиращи 
информацията за коагулацията на кръвта в човешкото тяло. При 
бременност със съпътстваща тромбофилия се наблюдава образуване 
на тромби в малките съдове на матката. Това води до нарушаване 
на притока на кислород и хранителни вещества към плодния сак, 
което може да доведе до спонтанен аборт или бъдещи плацентарни 
нарушения. В медицинската практика вродената тромбофилия се 
установява или след реализирана репродуктивна несполука, или 
анамнестично. Профилактично изследване стандартно не се прави, 
с изключение на случаите с доказана фамилна обремененост за 

образуване на тромби, например при роднини с прекарани инфаркт, 
инсулт, дълбока венозна тромбоза на долни крайници, белодробна 
тромбоемболия и др. Винаги съветваме пациентите ни да споделят 
подробно за фамилна обремененост и различни заболявания, за да 
можем да преценим риска от бъдещи усложнения. 

ИМА ЛИ КОНКРЕТНИ ПОКАЗАНИЯ, КОИТО ДА НАСОЧВАТ 
НАБЛЮДАВАЩИЯ БРЕМЕННОСТТА СПЕЦИАЛИСТ КЪМ 
НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОДОБНО ИЗСЛЕДВАНЕ?
Специалистите винаги започваме с подробно снемане на анамнеза от 
всяка бременна жена, която да ни ориентира за това какви рискове 
може да има за конкретната бременност. Данните за роднина, прекарал 
съдов инцидент, предшестващи спонтанни аборти в ранни срокове 
на бременността, предшестваща бременност, усложнена с проява 
на прееклампсия, ни насочат към назначаването на допълнителни 
изследвания извън стандартния пакет. ДНК диагностиката за вродени 
тромбофилии вече е достъпна за всеки пациент чрез рутинно вземане 
на венозна кръв, а резултатът е готов в кратък срок. 

КАКВИ СА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ПРИ СЛУЧАИТЕ С 
ЛАБОРАТОРНО ДОКАЗАНА ТРОМБОФИЛИЯ?
Добрият терапевтичен резултат изисква екипен подход за лечението на 
бременни пациентки с тромбофилия. Той включва съвместната работа 
на екип от специалисти по акушерство, хематология, медицинска 
генетика и клинична лаборатория. Редно е терапията с антикоагуланти, 
антиагреганти, хранителни добавки, повлияващи кръвосъсирването, 
да бъде назначена от хематолог. Терапевтичният отговор се проследява 
и от лекар по клинична лаборатория. В хода на бременността акушер-
гинекологът следи развитието и растежа на плода, както и утеро-
плацентарния кръвоток чрез Доплеров анализ. 

КОИ СА СПОСОБИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНАТА 
ТЕРАПИЯ НА ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ? ИМА ЛИ КОНКРЕТНИ 
КРЪВНИ И ЕХОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ?
Серийните ултразвукови прегледи на плода в хода на бременността 
ни дават възможност да проследим темпа на растеж и развитие на 
плода. Чрез Доплерова велосиметрия на кръвотока в маточните съдове 
и съдовете на плода получаваме информация за състоянието на бебето. 
Системното проследяване на хемостазните показатели определя 
нуждата от промяна в дозировката и прекратяването или удължаването 
на терапията в хода на бременността. 

МНОГО БЪДЕЩИ МАЙКИ ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРОВЕДАТ 
НЕИНВАЗИВЕН ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ. ДОКОЛКО СМЯТАТЕ 
ЗА ОСНОВАТЕЛЕН ТОЗИ РАЗХОД, ПРИ КАКВИ СЛУЧАИ СЕ 
ПРЕПОРЪЧВА И КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДАВА ПОДОБНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ?
В практиката всеки лекар трябва да се води от индивидуалния подход 
към пациента и да може да отсее високорисковите от нискорисковите 
бременни, за да назначи неинвазивен пренатален тест (НИПТ) при тези, 
които имат нуждата от него. Например, при майки с предшестваща 
генетична аномалия на плода, фамилна обремененост на член на 
семейството с генетично заболяване или възраст на бременната над 
35 години е добре тестът да бъде предложен. Ранният биохимичен 
скрининг в първи триместър може да изиграе решаваща роля за 
назначаването на НИПТ при средно и високорисковите пациенти. 
Информацията от НИПТ ни дава до 99% сигурност и точност на 
резултата. Той може да ни насочи към инвазивно изследване на плода 
и/или към последващо прекъсване на бременността по медицински 
показания. 

КАКВО ЩЕ ОСТАВИТЕ КАТО ПОСЛАНИЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТКИ 
В СТРЕМЕЖА ИМ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ПРАВИЛНО ЗА ЕДНА 
ПРЕДСТОЯЩА БРЕМЕННОСТ?
Рецепта за правилен живот нямам, но съм сигурен че най-добрата 
подготовка за предстоящата бременност е тя да бъде направена с 
любов. Както и най-важното за едно дете е да е обградено с любов и 
грижа впоследствие. Като препоръка и съвет призовавам за ежегодна 
профилактика и консултация със специалисти, за да сме сигурни, че 
бъдещата майка е в отлично здраве. 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Изследването е публикувано в Journal of the American Heart Association. 
Авторите смятат, че има основание за допълнителни изследвания, за да 
се определи дали тази връзка между оралните бактерии и хипертонията 
е причинно-следствена.

ХИПЕРТОНИЯ И МИКРОБИОМ
Кръвното налягане е налягането на кръвта, която се притиска към 
стената на артериите. Нормално е кръвното налягане да се повишава 
и понижава през деня, но ако остане повишено, може да причини 
здравословни проблеми.
Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) 
подчертават, че човек с хипертония е по-склонен да получи инсулт или 
да развие сърдечно заболяване. Приблизително 47% от възрастните 
хора в САЩ и около 40% в България имат хипертония, като състоянието 
засяга най-вече възрастните хора и жените.
Изследователите отбелязват, че въпреки наличието на основани на 
доказателства подходи за превенция и намаляване на хипертонията, 
тя все още е много разпространена. Поради това продължават 
изследванията, за да се разбере защо хората я развиват и какъв е 
начинът за справянето с нея.

Учени са установили, че връзката между  
микробиома и риска от хипертония  
заслужава допълнително проучване.

Микробиомът е съвкупност от микроби - предимно бактерии - които 
живеят във и върху тялото на човека. Учените откриват все повече 
доказателства, че микробиомът играе роля за поддържането на добро 
здраве.
Съществуват някои доказателства, че чревният микробиом на даден 
човек влияе върху риска от хипертония. В последното проучване обаче 
изследователите са се фокусирали върху микробиома на устната кухина 
и връзката му с риска от хипертония.

НАД 1000 УЧАСТНИЦИ
Изследователите са използвали резултатите от проучване, озаглавено 
Buffalo Osteoporosis and Periodontal Disease Study. Те са разгледали 
данните на 1215 жени, които са преживели менопауза. При 
включването си в проучването, което е било в периода 1997 и 2001 г., 
участничките са били средна възраст 63 години. При записването им 
в изследването учените са взели проби от оралните им бактерии под 
линията на венците и са измерили кръвното им налягане. Те също така 
снели медицинската история на жените и записали всички лекарства, 
които са приемали.
В началото на проучването 40% от участничките са приемали лекарства 
за хипертония. Около половината от участничките не са имали 
хипертония или не са получавали лечение за това състояние. В периода 
на 10-годишно проследвяне обаче те са получили диагноза и лечение за 
хипертония.

ВРЪЗКА МЕЖДУ БАКТЕРИИТЕ И ХИПЕРТОНИЯТА
След като анализирали пробите от орални бактерии, изследователите 
идентифицирали 10 вида, които свързват с по-голям риск от 
хипертония, вариращ от 10% до 16% увеличение.
Изследователите открили и връзка между пет бактерии и 9-18% по-
нисък риск от хипертония.

С изключение на две бактерии, тези констатации се запазили дори 
когато изследователите взели предвид възрастта и други смущаващи 
фактори, свързани с начина на живот и клиничните фактори.
Проф. д-р Майкъл ЛаМонт, професор-изследовател в катедрата по 
епидемиология и екологично здраве в Университета в Бъфало, Ню Йорк, 
който е автор-кореспондент на проучването, заявява, че са необходими 
допълнителни изследвания, за да се разбере какво може да обясни 
връзката между специфичните орални бактерии и повишения риск от 
хипертония при по-възрастните жени.
"Точните механизми, чрез които определени бактерии в устната кухина 
могат да повлияят на кръвното налягане - за добро или за лошо - не са 
напълно ясни", казва той. "Предполагаме, че способността на някои 
орални бактерии да превръщат нитратите от храната в нитрити, които 
след това се превръщат в червата в азотен оксид - мощно химично 
вещество, отговорно за артериалната релаксация и дилатация - е една 
от вероятните възможности", допълва ученият.

"Също така знаем, че бактериите в устната кухина 
могат да излязат от устата и да се пренесат чрез 

кръвообращението в други части на тялото",  
обяснява професор ЛаМонт.

"Едно такова място, на което са открити орални бактерии, е в 
артериалната стена, капсулирани в атеросклеротични плаки. 
Атеросклерозата води до втвърдяване на артериите, което от своя 
страна повишава кръвното налягане. Така че е възможно да има връзка 
между оралните бактерии и артериалната атеросклероза", казва още 
проф. ЛаМонт.
"Разбира се, винаги има вероятност да става дума за случайно откритие. 
Ще бъде важно да разберем дали други проучвания, разглеждащи този 
въпрос, ще открият последователни или различни резултати", казва 
професорът.
От Американската стоматологична асоциация (ADA) също подчертават, 
че връзката между определени орални бактерии и хипертонията не 
означава непременно причинно-следствена връзка. "Това, че две неща 
са свързани, не означава, че едното причинява другото. Това проучване 
не предоставя актуална информация за това дали управлението на 
микроорганизмите би повлияло на риска от развитие на хипертония 
при дадено лице. То обаче подсказва, че може да има промяна в 
микроорганизмите в оралния микробиом, след като човек развие 
хипертония и приема предписани лекарства за контрол на кръвното 
налягане", заявават от там.
За да се поддържа здравословен орален микробиом, ADA препоръчва на 
хората:
- да мият зъбите си два пъти дневно с флуоридна паста за зъби
- ежедневно да използват конец за зъби
-  да се хранят здравословно, като ограничават сладките напитки и 

закуски
-  редовно да се консултират със зъболекар за профилактика и лечение 

на орални заболявания
За да се определи причинно-следствената връзка, изследователите 
ще трябва да проведат рандомизирано клинично проучване. Според 
професор ЛаМонт такова проучване ще бъде от решаващо значение, за 
да се разбере дали резултатите на неговия екип отразяват причинно-
следствена връзка или само асоциация.

Имат ли роля 
оралните бактерии 

за ХИПЕРТОНИЯТА?
• Според СЗО над 1, 3 милиарда души са били с хипертония през 2020 г.
• При всеки 1 на 4 мъже и 1 на 5 жени се наблюдава  

повишено кръвно налягане - хипертония.
• Според данни от 2019 г. 40% от хората в България контролират кръвното си налягане.
• Хората с хипертония са с повишен риск от инсулт и сърдечни заболявания.
• Изследователите, участвали в ново проучване, са открили връзка между някои видове  

орални бактерии и риска от хипертония при жени, които са преживели менопауза.
• Учените свързват определени бактерии както с изходното кръвно налягане,  

така и с риска от развитие на хипертония.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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АНТИТЕЛА от лами могат да помогнат за 
разработването на лечения за Паркинсон

•  Болестта на Паркинсон (БП) е втората най-често срещана форма на невродегенеративно заболяване след 
болестта на Алцхаймер. В условията на застаряващо население броят на хората, диагностицирани с БП, ще 
се увеличава.

•  Съществуващите лечения имат за цел да облекчат симптомите, но не предотвратяват развитието на болестта.

•  Скорошно проучване показа, че малки антитела, наречени нанотела, произвеждани от лами, могат да имат 
потенциал за разработване на бъдещи лечения.

•  Болестта на Паркинсон (БП) започва, когато нервните клетки в частта на мозъка, която контролира 
движението, престанат да работят правилно или загинат. Тези клетки спират да произвеждат химическото 
вещество допамин, което е от решаващо значение за регулирането на клетъчните сигнали, отговорни за 
движението. Това води до появата на симптомите на БП. Все още не е известно защо точно тези клетки 
умират.

Д-р Беки Порт, ръководител на отдела за комуникации и ангажираност 
с научните изследвания в Parkinson's UK, заявява пред Medical News 
Today: "С повече от 40 симптома болестта на Паркинсон може да окаже 
значително влияние върху ежедневието и хората, живеещи с това 
заболяване, спешно се нуждаят от по-добро лечение".
Диагностиката на заболяването не е лесна. Няма специфичен 
лабораторен тест и диагнозата обикновено се основава на анамнезата и 
прегледа. Често хората отхвърлят ранните признаци на БП като част от 
стареенето.
Учените смятат, че болестта на Паркинсон може да възникне вследствие 
на комбинация от фактори на околната среда и генетични фактори. 
Въпреки че не съществува един конкретен ген, който да причинява БП, 
има няколко гена, които изглежда играят роля.
Един от тези гени се нарича LRRK2. Той кодира протеин, наречен 
киназа 2, богата на левцинни повторения (LRRK2). Мутациите в този ген 
са свързани с наследствената форма на БП. Свръхактивирането на гена 
играе роля и при други форми на БП и болестта на Крон.
Настоящите изследвания за разработване на лекарства са 
съсредоточени върху инхибитори на киназата LRRK2, които пречат 
на свързването на субстратите на протеина, но съществуват опасения 
за потенциални странични ефекти. Нови изследвания са открили 
начин за инхибиране на протеина LRRK2 чрез различен механизъм, с 
потенциално по-малко странични ефекти.
Неотдавнашното проучване е ръководено от проф. д-р Вим Версес от 
Университета Vrije в Брюксел и Института за биотехнологии Flanders в 
Белгия.
Учените откриват, че нанотелата – малки молекули, подобни на 
антитела – могат да бъдат насочени към LRRK2. Те не само могат да 
блокират действието на протеина, но някои от тях могат също така 
селективно да потискат определени дейности на протеина, като оставят 
други да продължат. Техните открития са публикувани в списание 
PNAS.
Д-р Джеймс Бек, главен научен ръководител на Фондация "Паркинсон", 
заява: "Това е много креативен набор от експерименти, които използват 
уникален подход за диференцирано модулиране на активността на 
протеина LRRK2". "Преди учените можеха само да включват или 
изключват протеина LRRK2. Тези резултати обаче позволяват прецизно 
модулиране на активността на LRRK2. Това е все едно да преминете от 
стереоуредба, която има само копче за включване и изключване, към 
такава, която вече разполага с пълен набор от контролни уреди за фина 
настройка на звука", продължава той.

НАНОТЕЛА
Нанотелата са вид малки фрагменти от антитела, генерирани от лами и 
камили. Те имат редица разлики с човешките антитела.
Тъй като са по-малки и по-прости от човешките антитела, нанотелата се 
произвеждат по-лесно в лаборатория. Учените могат да ги произвеждат 
в бактериални клетки, които са много по-евтини за отглеждане и 
поддържане от клетките на бозайници, необходими за производството 
на антитела.
За да се създадат наноприемниците, които се свързват с LRRK2, 
изследователският екип, който включва и учени от Германия, 
Нидерландия и САЩ, имунизира различни лами с LRRK2, като използва 
малко по-различни стратегии. По този начин от кръвните проби на 
ламите са генерирани 168 семейства антитела.
След това екипът избира 10 от най-ефективните нанотела и провежда 
серия от лабораторни тестове, за да ги характеризира подробно. 
Учените успяват да класифицират наноприспособленията в пет 
категории, всяка от които има различен начин на действие.
"Най-изненадани бяхме от големия ни набор от наночастици, които 
могат да повлияят на активността на LRRK2 по много различни начини. 
Тъй като БП се свързва с повишена активност на LRRK2 в мозъчните 
клетки (неврони) на пациентите, тези инхибиращи нанотела са от 
особен интерес", обяснява проф. Версес.
"Въпреки че нашите резултати са много вълнуващи и обещаващи, сега 
планираме последващи експерименти, за да характеризираме как точно 
тези нанотела постигат своята инхибираща активност, използвайки 
това голямо разнообразие от различни механизми. Освен това следваща 
стъпка ще бъде тестването им в съответните невронни клетки и in vivo в 
подходящи моделни организми", допълва той.

ПЪТЯТ КЪМ НОВО ЛЕЧЕНИЕ
"Тези нови модулатори на нанотела са само инструменти. Те не са 
предназначени да бъдат използвани при хора, но могат да бъдат 
използвани за идентифициране на нови лекарства, които биха могли да 
действат по същия начин. Необходимо е да се свърши още работа, но 
това ще постави началото на един различен подход към създаването на 
терапия за болестта на Паркинсон", коментира д-р Бек.
"Едно от настоящите предизвикателства при използването на нанотела 
(или протеини като цяло) за лечение на неврологични заболявания е, че 
те трябва да достигнат и да навлязат в правилните клетки в мозъка", 
добавя проф. Версес. "Един от подходите за постигане на тази цел 
е генната терапия. Въпреки че последната понастоящем все още е 
свързана с големи технологични предизвикателства и високи разходи, 
областта на генната терапия се развива бързо и затова можем да се 
надяваме, че тя ще предложи нови възможности през следващите 
години", заключава той.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН
Болестта на Паркинсон е невродегенеративно двигателно разстройство. С течение на 
времето клетките, произвеждащи допамин, в част от мозъка, наречена субстанция 
нигра, се израждат. Това израждане, което води до намаляване на допамина, 
предизвиква симптоми. Симптомите обикновено се развиват бавно с течение на 
времето, като често започват с леко треперене на едната ръка или скованост в 
движенията.
Освен тремора и сковаността, други симптоми включват трудности при координиране 
на движенията, промени в позата, фиксирано изражение на лицето, намалено 
обоняние, промени в настроението и проблеми със съня. С напредването на болестта 
някои хора с Паркинсон развиват деменция.
През 2016 г. приблизително 6, 1 млн. души в света са били болестта на Паркинсон. 
Броят на случаите се е увеличил повече от два пъти през последните 25 години.
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Доц. д-р Даниела Илиева: 

Да се запознаеш със себе си 
е най-важното познанство

КАКВО Е ПРОТОКОЛЪТ И ЕТИКЕТЪТ ЗА ТЕБ?
Това е едно познание, което разбрах доста рано, че е абсолютно 
необходимо. Много пъти съм разказвала историята, в която се сблъсках 
с неудобството да не познавам правилата на етиката и протокола - в 
международна среда, много мила покана. Разбира се, моите домакини 
дипломати бяха много добре обучени, не показаха по никакъв начин 
възмущение или изобщо впечатление от моите гафове. Тогава наистина 
се почувствах неудобно, с дефицит на знание, което е необходимо 
за общуване в такива среди. Често казваме, че ако говориш езици, 
това е достатъчно. Това не е така! Има специфични комуникационни 
техники, правила, които е добре да спазваме, за да се чувстваме добре и 
комфортно в дадена ситуация.

ТАЗИ СИТУАЦИЯ НАКАРА ЛИ ТЕ ДА ИЗПИТАШ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ЕМОЦИИ?
Не изпитах потъващ в земята срам, благодарение на дипломатичните 
обноски на домакините, но това определено отключи едно любопитство 
към този свят - света на общуване в различни среди, в различни 
обстановки. Етикетът и протоколът всъщност са знанията и уменията 
ние да се чувстваме комфортно във всяка среда и да можем да се 
отдадем на общуването с отсрещния човек пълноценно.

КАКВИ СА РАЗЛИКИТЕ В ЕТИКЕТА И ПРОТОКОЛА?
Имаме неформална, полуформална и формална среда. Има, разбира 
се, отношения, които се деформализират с времето. Нормално, с 
времето формалността намалява в дадени отношения, но е хубаво да 
добием този усет и това става само чрез практикуване на тези правила. 
В последните години забелязваме намаляване на формалността, 
обезвъздушаване на облеклото, обноските и т.н. Нещата стават доста 
по-лежерни, за радост на всички нас. Разбира се, има места, има случай 
и ситуации, в които поканата и дрескодът са специфично обозначени. 
Тогава ние трябва да се придържаме към установената от домакините 
формалност. 

ЕТИКЕТЪТ ИЗИСКВА ЛИ УМЕНИЯ НА АКТЬОР?
Разбира се, човек не трябва да забравя себе си и да се загърбва 
изцяло. Това е често срещан въпрос. Не рядко ми казват: „Да, аз 
ще се правя на палячо. Да, тук трябва да се правя на маймуна, при 
условие, че аз съм си аз и като цяло имам цялото самочувствие на 
добри обноски и поведение“. Ами питаш ли ме колко ми е трудно, 
когато някой ми подаде една такава умряла ръка, като умряла 
риба насреща, а аз обучавам хората представително да се ръкуват? 
Просто често изпитвам желание така да плясна някой през ръцете, 
но не може. Кореспондираме на това, което имаме отсреща в 
първите няколко минути, но, разбира се, доколкото е допустимо и е 
ок за нас. Това го правим с една-едничка мисъл - колкото по-бързо 

постигнем тази златна среда, толкова по-бързо ще постигнем желаното 
от нас в това общуване. Всичко зависи от целта, така бих отговорила.

ВСЯКА ЦЕЛ ЛИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ ЕТИКЕТА?
Тук навлизаме в психология, но не е нужно всяка цел да бъде 
постигната с едни и същи инструменти. Разбира се, има различни 
начини и подходи. Това е изкуството на общуването. Ние трябва 
да реагираме ситуационно, т.е. нямаме единна рецепта. Ето, днес 
сме се подготвили с теб, обсъдили сме мястото, срещата, локацията. 
Получила съм въпросите и пак - сами виждаме - излизаме от преди 
това установените въпроси, защото самият разговор ни води. Така 
е общуването с хора, а те все пак са живи същества с настроения и 
минало, ако щеш и с астрологични постановки. За това често казвам, че 
комуникацията диша и се променя, защото ние дишаме и се променяме. 
Всичко това, пак подчертавам, изисква ситуационна реакция. 
Реагиране спрямо ситуацията.

В ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ Е АКТУАЛНО ДА ВАДИМ ХОРАТА ОТ 
ЗОНАТА ИМ НА КОМФОРТ. ТОЗИ МЕТОД ДО КАКВО ВОДИ?
Този подход има своето място. Това, което често казвам на моите 
клиенти, е, че най-валидната рецепта, най-валидната статистика е 
твоята собствена статистика. Ако в даден момент човек се чувства не 
на своето място, не в кондиция, не добре по някаква причина, най-
правилната рецепта и статистика е да търси в собствената си история 
- кога преди и по каква причина се е чувствал по такъв начин, колко 
дълго е продължило това и кое е нещото, което го е изкарало от това 
състояние. Защото ние сме пълни с ресурси и най-често клиентът 
намира в себе си всички отговори. Често казвам на хората, търсещи 
правилната половинка, че няма как да срещнеш присъщ за тебе човек 
на неприсъщи за теб места. Същото е валидно и в търсенето на решения 
за различни ситуации. Няма как да подходиш по присъщ за теб начин, 
да се справиш със ситуация, валидна за теб, по неприсъщ за теб начин. 
Тоест, в заключение бих казала, че няма как днес да накараш мен да 

се облека с неща, които не са част от моя дрескод и 
ампоа.

ЧРЕЗ ТАЗИ ТЕХНИКА МОЖЕМ ЛИ ДА НАРАНИМ 
ЧОВЕК?
Има много рискове. В личен аспект, разбира се! 
Ако разгледаме бизнес и лични отношения - когато 
някой е в нетипична за него среда или лична 
връзка, рано или късно се уморява. Това е влизане 
в роля. Доста влюбени хора го правят това нещо. 
В такива консултации, когато проблемът е личен, 
винаги прозирам когато някои два – три - шест 
месеца, та и година играят роля заради партньора 
си. От любов, с илюзията за любов. Рано или късно 
ти омръзва това нещо, което не си ти, и казваш 
край на ролята, това не е моето нещо. И тогава се 
появява конфликтът. В бизнес аспект - не случайно 
още от първи курс преподаваме организационна 
култура, ценностна система на студентите по 
дисциплината „Мениджмънт“. Защото всички ние 
образуваме и формираме ценностната си система 
до 21-годишна възраст. И ако твоята ценностна 
система се е формирала различно и има сблъсък с 
организационната ценностна система на една фирма, 
тогава вече имаме конфликт и проблем с даден 
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човек, който не се чувства вече на място. Представи си само ти какъв 
потенциал имаш, когато се чувстваш на място и колко важно е това 
за теб. Ти растеш, ти избуяваш. Така е и във връзките - когато си в 
правилната връзка, се превръщаш в едно по-добро твое аз. И обратното 
- когато не се чувстваш добре, ти се отдалечаваш от твоята по-добра 
версия.

КАКВО БИ ПОСЪВЕТВАЛА ХОРАТА В БИЗНЕСА И В ЛИЧНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ?
Като цяло ще отговоря кратко на този въпрос. Най-важното нещо е 
до 21- годишна възраст хората да се запознаят добре със себе си. Да 
изучаваме обстановката около нас и да се огледаме в хората срещу 
нас, защото от всеки можем да научим нещо и да се доразвием като 
личности.

ИМА ЛИ СЪВЪРШЕНСТВО В ОБНОСКИТЕ?
Дали е нужно? Забелязала съм, че когато ме поканят в обучения, 
повечето хора очакват срещу тях жена с кок и строго облекло. А най-
важното е да накараме отсрещната страна да се чувства добре в 
нашата компания. Това е основно правило в етикета. По-добре да 
бягаме от този перфекционизъм, той не е нужен. Винаги се случва 
нещо да падне, да се счупи. Това са ситуациите, в които реагираме, 
сякаш нищо не е станало. Защото всеки един гаф, ако му обръщаме 
особено голямо внимание, му придаваме много по-голяма значимост. 
Искренният интерес към човека отсреща - това винаги ще бъде на мода 
и ще бъде истинският перфекционизъм в общуването.

ИМА ЛИ ФОРМАЛНОСТ В ОБЩУВАНЕТО?
Разбира се! Имаме строго формален етикет, от който не можем да 
избягаме. Има строг протокол, който също е добре да остане, но 
виждаме, дори и при кралета и кралиците, че просто всичко се 
олекотява и деформализира.

В БЪЛГАРИЯ ИМА ЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИКЕТА?
Да, разбира се! Не само към етикета като цяло, а към подобрение на 
комуникационните умения в различни среди и обстановки. За моя 
радост доста организации от банковия сектор, от фармацевтични 
сектори др. търсят начини да надградят уменията на екипите си.

КАКВО ЗА ТЕБ Е 
ЛЮБОВТА?
Ами любовта е късмет. 
Не всеки има късмета в 
този живот да срещне 
любовта. Любовта няма 
тази стойност, ако ти не 
обичаш себе си. Важно 
е да се грижиш за себе 
си, не само заради 
някой, а за себе си. 
Последната статия в моя 
блог е „Любовта иска 
време“. Обичта между 
родител и дете иска 
време, любовта между 
двама влюбени, за да 
остане, иска време. 
Качествено, ефективно 
време, с искрен интерес 
към отсрещния човек. 
Тогава има шанс от 
влюбване да се превърне 
в голяма любов, а не да е 
влюбване, което изгаря 
и отминава.

КЛИШЕ ЛИ Е 
ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ 
ЛЮБОВТА ТРЪГВА ОТ 
САМИТЕ НАС?
Да, защото тогава имаме 
скъсена дистанция. 
Ако ти се оглеждаш в 
собствените си очи и 
се харесваш, тогава, 
оглеждайки се в очите 
на любовта, ще се 
видиш с още по-красиви 
очи. Обаче, ако ти не 
се харесваш и не се 
виждаш като красив 
човек, представи си 
колко време ще отнеме, 
за да се видиш така 

прекрасен в очите на другите. Ако някой трябва да се сблъска с твоите 
демони и тепърва да те отървава от тях, ще е много трудно.

АКО МОЖЕШ ДА ПРОМЕНИШ ЕДНО НЕЩО В СВЕТА, КОЕ БИ БИЛО ТО?
Да убедя хората, че най-важното познанство е това да се запознаеш със себе си.

ЛЕСНО ЛИ СЕ УБЕЖДАВАТ ХОРАТА?
Зависи кога си ги срещнал и на какъв етап. Но по-скоро не. По-скоро е 
трудно. 

КАКВО БИ ПОСЪВЕТВАЛА ХОРАТА, КОИТО ГИ Е СТРАХ ДА 
ПОСЕТЯТ КОНСУЛТАЦИЯ С ПРОФЕСИОНАЛИСТ?
Когато някой е достигнал до идеята за терапия, тогава е донякъде лесно. 
Защото започва да търси правилния терапевт, правилната терапия - 
психо, НЛП и др. Преди това обаче е тази резистентност и страх, защото 
хората не обичат да се разголват. Кой обича да си разкрие раните и 
травмите, а някой да ровичка в тях? Вече има толкова модерни подходи 
в терапията, бързи и лесни техники. Изобщо вече всички терапевтични 
техники се насочват към това да не мотаеш клиента/пациента дълго 
във времето, до безкрай, а много бързо да го доведеш до желаната от 
него промяна. Най-трудно е когато човека идва, без да е формулирал 
своето желание - имам някакъв проблем, това, това и това не искам. 
Изисква време да формулираме това, което иска клиентът.

НАКРАЯ ИСКАМ ДА ТЕ ПОПИТАМ КАК СИ ?
Днес - супер. Като при всеки човек, има дни, в които не се чувстваме 
така. Но отново, познавайки се, запознавайки се със себе си, знаеш 
кога пак така не си бил добре. Днес съм супер, станах навреме, общувах 
с децата си, направих сандвичи, дойдох на време, всичко се случва 
по план. Но планът изисква план. За да съставиш добър план и да го 
изпълниш, това изисква своето планиране.
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Запознайте се с LaseMD – ЛАЗЕРЪТ БЕЗ АНАЛОГ!
Beauty concept има удоволствието да представи на българския пазар новата 
революционна машина от семейството на LUTRONIC – LaseMD. Не случайно 
тя присъства на първите страници на американските сайтове за естетика и 
красота. Защо?! Защото сбъдва американската мечта за гладка, млада и озарена 
кожа. LaseMD подмладява и регенерира кожата трайно и решава проблемите с 
пигментацията през всички месеци от годината.

За да не решите, че това е поредния фейк и да продължите да 
четете ето откъде тръгва всичко:
Брандът LUTRONIC е световен иноватор в областа на естетичните и 
медицински лазери, и на свързаните с тях технологии. Създаден е 
преди 20 години в Южна Корея, за да предостави здрави и гъвкави 
устройства, които да са достъпни и ефективни за световната 
медицинска общност. Като използва развитието на медицината и 
науката, LUTRONIC гарантира ефективноста и безопасността на 
своите устройства. А всички те са универсални и предлагат множество 
опции за персонализирано лечение. Заедно с това оптимизират 
резултатите при състояния и лечение на мелазма, премахване на 
татуировки, следоперативни белези, епилация, намаляване на бръчките, 
подмладяване, контуриране на тялото/лицето и т.н.
Фокусът на LUTRONIC от една страна са нуждите на лекарите, а 
от друга очакваните от пациентите резултати. За тази цел брандът 
разработва устройства, които предлагат подобрения и иновации, 
непознати все още на световния пазар. Всяка година LUTRONIC отделя 
15% от приходите си за научноизследователска дейност и затова 
фактът, че притежава повече от 270 патента учудва все по-малко хора. 
С повече от 250 служители, компанията има представителства в САЩ, 
Германия, Южна Корея, Китай и Япония и непрекъснато се разширява. 
LUTRONIC продължи световната си експанзия и през 2017 г. отвори 
немски офис в Хамбург, откъдето в момента оперира в цяла Европа. 
Новата европейска централа е първата точка за контакт на всички 
дистрибуторски партньори (Beauty concept в България) и европейски 
лекари. 

Една от многото машини, които LUTRONIC  
предлага е LaseMD.

LaseMD™ е система за естетични клиники и центрове, която съчетава 
тулий лазер (1927 nm) с набор от специална козметика.
Иновацията на апарата е да комбинира лазерното лечение със 
специално проектираните активни съставки, като по този начин се 
постига синергия с подмладяващ ефект за кожата.
Тулий лазерът генерира хиляди микроимпулси, които проникват в 
дермата по време на минимално инвазивно лечение, с минимално време 
за възстановяване. 

КАКВО ВСЪЩНОСТ СЕ СЛУЧВА НА ПРАКТИКА?  
КАК СЕ ПОСТИГА УНИКАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ? 

Отговорът идва от Доктор Дончо Етугов пред beautyconcept.bg:

„. ..Цели се водата в клетката, за да се изпари. Подновяват се 
повърхностните епидермални клетки и основно тези, които са 
натоварени с пигмент. Регенерацията е много бърза, защото е 
работено на повърхността. Следствие на това се появява нов ред 
епидермални клетки, които са лъскави, с много свеж вид и са без 
пигментация. Освен това термичното въздействие върху епидермиса 
довежда до стягане, повдигане и подмладване на кожата. 

В комбинация с останалите апарати на LUTRONIC, този уред 
подмладява и освежава тена на лицето. Освен това, когато се отворят 
каналчета в клетките и водата се изпари, могат да се внесат 
допълнителни субстанции. 

Beauty concept предоставя и набор от серуми, които имат различна 
ефикасност. Например: ако доминират пигментациите, се използват 
продукти, които подтискат синтеза на меланин. 

Ако целта е да се подмлади кожата, тогава се внасят съставки, които 
стимулират регенерацията и производството на еластин, колаген и 
регенерират епидермалните клетки. 

Ако искаме да направим кожата по-лъскава, тогава внасяме серуми, 
богати на хиулорон и аминокиселини. Целта е да се създадат 
микроканалчета в епидермиса, които помагат да се доставят 
различни козметични продукти.

Най-често се използат трaнексамова киселина, витамин С, 
витамин А, ресвератрол, съобразяваме се с нуждите на всяка една 
кожа. Тези микроканалчета се затварят в рамките на един час след 
процедурата. 

Преди нея пациентът се обезболява с локална анестезия, която 
прави процедурата комфортна. Веднага след нея, пациентът е със 
зачервяване на кожата, което изчезва в рамките на 24 часа. 

А седмица след процедурата, кожата се излющва много финно, което 
е незабележимо за околните. Важно е в този период да се използва 
слънцезащита, както и да не се излага кожата на слънчева светлина в 
продължение на две седмици. 

За да се постигне оптимален резултат се препоръчва процедурата да 
се извърши в три последователни цикъла, с интервал две до четири 
седмици между всяка процедура. 

С помощта на различни накрайници,  
апаратът LaseMD позволява да се третират различни 

зони по лицето, тялото и скалпа.

Апаратът LaseMD е основно средство за подобряване качеството на 
кожата и на главата. С него се дразни космената луковица. Тя се 
стимулира да расте и да стане по-жизнена и по-ефективна в синтеза 
на косъма.

Тулий лазерьт, за разлика от CO2 лазера, не е аблативен, а е 
субаблативен. Това дава възможност да се използва през цялата 
година, без ограничения в типа кожа и без ограничения в сезонността 
на извършване на процедурата.

LaseMD е апаратът, който постига уникален резултат. 

Прилага се когато имаме различни видове пигментации, 
неравномерност в текстурата на кожата, белези от акне, фини линии 
и дребни бръчки, при косопад и андрогенна алопеция.

Процедурата е бърза, защото в рамките на 10 минути може да се 
третира цялото лице. А усещането за дискомфорт е минимално за 
пациента.“ 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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И ТАКА, ДА ОБОБЩИМ:

• LaseMD e ефективен. Напълно различен от традиционните 
рисърфейсинг лазери, LaseMD™ възстановява здравия и сияен вид 
на кожата чрез нежни, неаблативни, фракционни процедури, с 
кратък възстановителен период.

• LaseMD e надежден. Хиляди лечения с LaseMD™ вече са проведени, 
с висока удовлетвореност на пациентите. С високата си надеждност, 
това е устройството за подмладяване на стотици практикуващи по 
целия свят.

• LaseMD e интуитивен. LaseMD™ автоматично доставя енергия чрез 
компютърно генериран модел, който оптимизира обхвата на работа 
и безопасността на пациента, като същевременно намалява болката 
до минимум. 

• LaseMD е иновативен. Магнитната проследяваща система на 
LaseMD™ гарантира бързи и безопасни процедури, защото измерва 
скоростта и регулира количеството на доставената енергия.

• LaseMD™ е фракционна лазерна система, която е предназначена 
да доставя козметични средства до дермата. Тя повлиява 
широк диапазон от кожни проблеми и същевременно свежда 
възстановителния период до минимум. 

• В зависимост от спецификата и целта на лечението, по време 
на процедурата, се използва специален набор от ампули, всяка 
със собствена индикация. Така се постига благоприятен ефект 
върху кожата, който включва: намаляване на бръчки, анти-ейдж, 
изсветляване и озаряване, лечение на мелазма, редуциране на 
пигментни петна и отпуснатата кожа, заличаване на белези, грижа 
за деколтето, подмладяване на шията.

• Устройството използва лазерни импулси, специално избрани заради 
умерената им абсорбция от водата, за да създадат микроканали на 
дермално ниво.

• По време на създаването на тези микроканали, епидермалният слой 
на кожата остава почти непокътнат. Това е едно от задължителните 
условия козметичните продукти да бъдат доставени правилно и да 
бъде постигнат желания ефект.

• Активните съставки в ампулите на LaseMD™ са под формата на 
наночастици. Размерът им е прецизно оптимизиран, за да се позволи 
проникването им в дълбочина, като същевременно се намалява 
болката и времето за възстановяване.

• Микроканалите се затварят в рамките на 1 час след процедурата и 
молекулите на активните вещества се абсорбират в дермата.

LASEMD™ АМПУЛИ
Витамин А  
(VA – ретиноевата киселина)  
е вещество със силни 
подмладяващи свойства. Доставен 
в дермата, има подмладяващ 
ефект, третира успешно бръчки, 
фини линии и белези от акне. 

Витамин С  
(VC – аскорбинова киселина)  
е един от най-силните естествени 
антиоксиданти, които стимулират 
подмладяването на кожата чрез 
синтез и поддържане на здрави 
колагенови структури. Подпомага 
за подмладяване на фотоувредена 
и преждевременно състарена 
кожа.

Транексамова киселина 
подпомага зарастването на рани 
и третирането на следоперативни 
белези, останали след козметична 
и пластична хирургия. Изсветлява 
кожата и се използва при лечение 
на мелазма. 

Ампулата на RS съдържа 
95% чист ресвератрол. Има 
подмладяващ ефект, подпомага 
възстановяването на кожата в 
следствие излагането на UV лъчи, 
предотвратява канцерогенезата. 

LaseMD 
e само 
един от 
14-те 
апарата 
на 

LUTRONIC. Оборудването на Lutronic позволява на лекарите и терапевтите да извършват 
бързи процедури, с видими резултати от първата сесия, при безопасни условия, отговарящи 
на най-високите международни стандарти.

Непрекъснатата изследователска и развойна дейност на Lutronic е в основата на пълна 
гама от оборудване, предлагащо ефективни лечения в различни медицински и медико-
естетически области.

Устройствата на Lutronic се открояват с модерен дизайн и лесен за използване графичен 
интерфейс, намаляват времето за терапия и облекчават работата на лекаря и терапевта.

Бързите и видими резултати, безопасността на процедурите и подкрепата с клинични 
обучения, маркетинг и техническа поддръжка осигуряват бързата възвръщаемост на 
инвестицията. 

Beautyconcept.bg

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Влияние на протективните маски срещу 
COVID-19 върху пациенти с бронхиалната астма
#Клиника по Алергология, *Клиника по педиатрия, Александровска болница, Медицински университет – София

След избухването на пандемията от COVID-19, използването на маски 
за лице като средство за предотвратяване на разпространението на 
SARS-CoV-2 е препоръчано от Световната здравна организация (СЗО) и 
Центъра за контрол на заболяванията (CDC). CDC препоръчва носенето 
на маски винаги, когато социалното дистанциране стане трудно, с цел 
лична защита, като се има предвид, че асимптоматичните индивиди 
също могат да предават вируса1. Някои изразяват загриженост, че те 
могат да повлияят на сърдечно-белодробната система чрез увеличаване 
на работата на дишането, промяна на белодробния газообмен и 
увеличаване на диспнеята, особено по време на физическа активност. 
Наскоро е публикуван обзор на литературата посветен на ефектите 
на различни маски за лице и респиратори върху дихателната система 
по време на физическа активност, използвайки данни от няколко 
модела: платнени покрития за лице и хирургически маски, маски N95, 
индустриални респиратори и приложени дихателни натоварвания 
с високо съпротивление или високо мъртво пространство2. Като 
цяло, наличните данни предполагат, че въпреки че диспнеята може 
да се увеличи и да промени възприеманото усилие при активност, 
ефектите върху работата на дишането, кръвните газове и други 
физиологични параметри, наложени от маските за лице по време 
на физическа активност, са малки, често твърде малки, за да бъдат 
открити, дори по време на много тежки упражнения. Няма налични 
доказателства в подкрепа на разликите, основани на пола или 
възрастта, във физиологичните реакции на упражнения, докато се 
носи маска за лице. Като цяло те изглежда не променят значително 
физиологията на дишането2. Въпреки това маските за лице имат 
някои неудобства и ограничения, които трябва да се вземат предвид, 
особено тези, свързани с усещания за дискомфорт и потенциално 
увеличение на CO2 в края на издишването3 тъй като увеличават 
мъртвото пространство. Хората с подлежащи тревожни разстройства 
или клаустрофобия могат да бъдат особено засегнати от носенето 
на маска. Много хора смятат, че са необходими няколко дни, за 
да се приспособят към маската, а периодът на приспособяване 
може да бъде по-дълъг, поради повишеното усещане за задух, при 
пациентите с белодробни заболявания, като астма и хронична 
обструктивна белодробна болест (ХОББ). Хипервентилацията се 
дефинира с неподходящо увеличаване на минутната вентилация извън 
метаболитните нужди и може да бъде свързана с няколко соматични 
симптома, като диспнея, замаяност, болка в гърдите или стягане4. 
При хипервентилация хората дишат с мускулите на врата и гръдния 
кош, а не с диафрагмата. Хипервентилацията може да понижи нивото 
на CO2 и да намали мозъчната перфузия, което води до тревожност, 
объркване и потенциална умора. Респираторните последици, свързани 
с остър епизод на хипервентилация, могат да включват диспнея, 
недостиг на въздух, усещане за невъзможност за пълно вдишване и/
или усещане за неудовлетворително дишане. Пациентите могат да 
се оплакват от „задух“, заявявайки „не мога да вдишам достатъчно 
въздух или кислород“ или „не мога да напълня дробовете си с въздух“, 
често с неопределен дискомфорт в гърдите и често с компонент на 
тревожност5. Често срещаните респираторни състояния, като астма, 
ХОББ и обструкция на горните дихателни пътища, могат да се проявят 
със симптоми, характерни и за хипервентилацията, което затруднява 
диференциалната диагноза. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ХИПЕРВЕНТИЛАЦИЯ, 
ДИАГНОСТИЦИРАНО КАТО БРОНХИАЛНА АСТМА
Amirav & Lavie6 съобщават за 16-годишно момиче насочено към тяхната 
клиника за астма по време на пандемията от COVID-19 за изследване 
тъй като не се повлиява от лечението за бронхиална астма. Имала е 
анамнеза за неврофиброматоза тип 1, както и вродена сколиоза, за 
която е претърпяла спинален синтез на 14-годишна възраст. Не е имала 
анамнеза за белодробни болести. Майката на пациентката е съобщила 
чести епизоди на диспнея с шумно и учестено дишане в затворени 
пространства и когато детето е било на открито с маска за лице. Не е 
наблюдавана кашлица или хрипове, нито респираторни симптоми по 
време на сън. Поради епизодите на диспнея е предположено, че има 
астма и са и предписани бронходилататори без ефект. Тя е описала 
трудностите с дишането като невъзможност „да вдишва въздух“ и 
е посочила гърлото си като източник на затруднение. Обективно 
дишането е било нормално и не е имала аускултаторна находка в 
белите дробове. Малко след поставянето на маска за лице обаче 
дишането й се е учестило, било е затруднено и шумно с минимални 
ретростернални ретракции без промяна в кислородната сатурация. 

Повтарящата се аускултация е разкрила минимален инспираторен 
стридор без промяна в гласа. Симптомите са изчезнали, когато маската 
е свалена. Функционалното изследване на дишането е било в норма и 
бронходилататорният тест е бил отрицателен. Фракцията на издишан 
азотен окис също е била в норма както и ренгенографията на гръдния 
кош. Т.е. при тази пациентка не се е установило белодробно заболяване. 
Нейната анамнеза за диспнея в затворени пространства обаче е 
насочила към тревожност и хипервентилация свързана с маската. 
Такива състоявие са описани в литературата и са класифирирани като 
фобия7. Пациентката е била насочена към дихателни упражнения, 
след които тя е съобщила за известно подобрение на дишането. При 
проследяване три месеца по-късно родителите са съобщили за пълно 
отзвучаване на нейните симптоми. Скоро след това авторите са 
проследили още две деца (12-годишно момиче и 9-годишно момче), 
които са насочени към тяхната клиника с подобни оплаквания. 
Внимателната оценка е помогнала да се изключи астма. Те изтъкват, 
че проблеми с маската могат да възникнат и при пациенти с известна 
астма. В този случай, ако лекарите не са внимателни, те могат да 
предпишат напълно ненужно перорални стероиди. В допълнение, 
психологическата оценка, както и внимателната клинична оценка 
за интраторакални и екстраторакални причини за диспнея могат да 
помогнат за достигане на точната диагноза. Педиатрите трябва да са 
наясно с потенциална тревожност и хипервентилация, докато маската 
се носи, причинявайки симптоми, които имитират често срещани 
респираторни заболявания, като астма. Успокоението и насърчението, с 
лесни за правене у дома дихателни упражнения могат да бъдат полезни 
в тези случаи.

ПРОТЕКТИВНИ МАСКИ: ЕФЕКТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БРОНХИАЛНА 
АСТМА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Maison и сътр.8 провеждат анкетно проучване върху пациенти от 
клиничната кохорта “Астмата във всички възрасти“ (All Age Asthma 
Cohort – ALLIANCE) – проспективна, многоцентрова кохорта от деца 
в предучилищна възраст с повтарящи се хрипове и деца, юноши 
и възрастни с астма от няколко сайта на Германския център за 
белодробни изследвания (DZL) (Мюнхен, Хановер, Гросхандорф, 
Марбург). Критериите за включване са били най-малко два епизода на 
хрипове (деца <6 години) или диагноза на астма според указанията на 
GINA (деца ≥6 години и възрастни). Определени са разпространението и 
интензивността на симптомите на депресия с помощта на Въпросника 
за здравето на пациентите-9 (Patient Health Questionnaire-9 – PHQ-9) при 
деца на възраст над 12 години и възрастни. Категориите на депресията 
са: никаква (резултат 0-4), лека (резултат 5-9), умерена (резултат 10-14), 
умерено тежка (резултат 15-19) и тежка (резултат ≥20). Семействата са 
отговарили на въпросници у дома или по време на едно от редовните 
посещения в болницата. 

РЕЗУЛТАТИ: 
Между юни – август 2020 г. в проучването са участвали общо 
282 пациенти от кохортата на ALLIANCE. Деветнадесет деца в 
предучилищна възраст (от които n=15, 78, 9% са от мъжки пол), 

доц. Мария 
Стаевска
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n=82 деца в училищна възраст (n=62, 75, 61% от мъжки пол), n=12 
юноши (n=6, 50% от мъжки пол) и 168 възрастни (n=73, 43, 5% мъже) 
са отговорили на въпросника. Към момента на тази анкета само 3, 
8% (при деца >6 години) до 12, 3% (при възрастни) са носили FFP2 
маски. Процентът на хирургическите маски (35, 4-41, 7%) и маските, 
направени самостоятелно (100% <6 години, но 50-60% при по-големи 
деца и възрастни) е сходен между възрастовите групи. Всички 
възрастови групи са се оплакали от затруднено дишане, свързано с 
маската, усещане на миризма, топлина, изпотяване и кожни проблеми, 
независимо от вида на използваната маска. Въпросникът за измерване 
наличието на депресия (PHQ-9) показа скор за наличие на леки и 
умерени до тежки симптоми сред 31% и 14% от възрастните пациенти с 
астма, респективно. Преди пандемията 8, 9% от включените пациенти 
са били диагностицирани с депресия, като жените са били по-засегнати 
13, 7% (13/95), отколкото мъжете 2, 9% (2/70); (Хи-квадрат=4, 48, р=0, 
034). По-висок резултат за депресия (PHQ-9, дихотомизиран: нисък 
спрямо висок) е свързан със съществуваща диагноза депресия (χ2 
1, p<0, 001). Въпреки това, 14% от пациентите, които съобщават за 
симптоми на депресия по време на пандемията, не са имали анамнеза 
за депресия. Обратно, само 8% от децата (>12-17 години) и нито един 
от юношите (17–23 години) не показват умерени до тежки симптоми на 
депресия. Двадесет процента от възрастните съобщават за влошаване 
на астмата. Както депресията, така и влошаването на заболяването не 
са свързани с достъпа до здравни грижи. Използвайки дихотомизирани 
резултати за депресия (никоя спрямо лека до тежка) и състоянието 
на астмата (неконтролирана срещу контролирана), авторите са 
наблюдавали силна положителна връзка между оценката за депресия 
и състоянието на астмата (χ12, p=0, 002). Пациентите в юношеска 
възраст са съобщили предимно стабилна (92%) или подобрена астма 
(8%). Интересното е, че почти една трета (32%) от родителите на децата 
в предучилищна възраст са съобщили за подобрен ход на заболяването 
от началото на пандемията (фиг. 1). В този период не е докладвана 
инфекция със SARS-CoV-2 сред астматиците. Разпространението 
на астмата сред пациентите със SARS-CoV-2, се различава при деца 
(<5%)9 и възрастни (5–17, 9%)10. Наблюдавани са големи вариации в 
разпространението в различните страни и между възрастовите групи 
сред възрастните. 

31.58%

68.42%

n=19

Фиг. 1 Ход на астмата при деца в предучилищна 
възраст от началото на пандемията до датата на 
анкетата (ход на болестта, в светлосиньо – стабилен, 
в тъмносиньо – подобрен)

Дори с относително ниския размер на извадката на това проучване, 
данните подкрепят констатациите за незначително по-нисък SARS-
CoV-2 процент на заразяване сред астматиците в сравнение с 
общата популация11. Тези резултати като цяло могат да предполагат, 
че астматиците не са изложени на повишен риск от COVID-19. 
Интригуващо наблюдение е високият процент на деца в предучилищна 
възраст с отчетено подобрение на симптомите (32%, Фиг. 1). При 
нито едно от тези деца не е имало влошаване на симптомите. В тази 
възрастова група, вирусните инфекции, предимно риновирусните, 
са преобладаващият тригер на заболяването. Докато през летните 
месеци се наблюдава подобрение на астмата при тези деца, степента 
на промяна в това проучване впечатлява. Социалното дистанциране, 
затварянето на детските градини по време на локдауна със сигурност 
са допринесли за значително намаляване на излагането на вирусни 
инфекции. Въпреки това, тъй като няма директно сравнение с данните 
преди блокирането, проучването не може да определи количествено 
въздействието на намалената експозиция. По същество пандемията 
от COVID-19 може да се счита за естествен експеримент, позволяващ 
оценка на относителния принос на вирусните инфекции към астмата и 
заболеваемостта в предучилищна възраст в ранна възраст.
От това може да се направи извода, че пандемията от корона вирус 
засяга по различен начин астматиците от различните възрастови 
групи. Докато проблемите свързани с дискомфорт от носенето на 
маските са висок процент независимо от възрастта на пациентите с 
астма, въздействието върху психологическото здраве и контрола на 
астмата са напълно противоположни. Свързаните с корона вируса 
странични ефекти върху възрастните по отношение на депресия 
и прогресия на заболяването са тревожни. Обратно, децата почти 
не страдат от мерките и понякога дори изпитват подобрение по 
отношение на контрола на астмата. Това подобрение може да се свърже 
със значителното намаляване на излагането на вирусни инфекции. 
Дългосрочното проследяване може да ни осигури по-добро разбиране на 
влиянието на вирусните инфекции върху развитието на астма в ранна 
детска възраст.

ЕФЕКТИ НА ДИСКОМФОРТ ПРИ НОСЕНЕ НА МАСКИ ПРИ 
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С АСТМА 
Polivka и сътр. провеждат онлайн проучване за употреба на маски 
при възрастни с астма е върху 501 възрастни с астма предимно от 
Съединените щати12. Използваната скалата за ефектите на маската 
(Mask effect scale – MES) е била съставена от елементи, адресиращи 
проблеми, изпитани при носенето на маска с по-висок общ резултат, 
показващ повече проблеми. Описателният анализ на елементите на МES 
показва, че при носене на маска пациентите изпитват дискомфорт (83, 
5%), затопляне на лицето (76, 1%), затруднено дишане (70, 5%), сърбеж в 
носа (64, 7%), задух (59, 8%), хрема (52, 9%), дразнене на лицето/обрив 
(46, 6%), тревожност (42, 5%), запушване на носа (42, 4%), хрипове 
(32, 3%), главоболие (30, 3%), проблеми с концентрацията (29, 8%), 
сърбеж в очите (23, 2%), сълзене (22, 1%), сънливост/замаяност (21, 3%) 
или лицева болка (20, 9%). Повечето участници (75, 4%) са съобщили, 
че имат и проблеми с дишането или задух по времето, когато носят 
маска. Анализът показва, че носенето на маска е свързано с увеличен 
брой проблеми при тези пациенти с по-висок индекс на телесна маса 
(BMI) и по-ниско образователно ниво. Тези прояви на дискомфорт са 
аналогични на проучванията върху популации без бронхиална астма13. 
Малък брой пациенти (n=10) са съобщили за подобрение на астмата при 
носене на маска. Това може да се дължи на намаляване излагането на 
аероалергени и замърсяването на въздуха. Неотдавнашно проучване 
сред медицински сестри с алергичен ринит също установява подобрение 
на симптомите на ринит при използване на маски14. Необходими са 
изследвания, за да се определят обективно физиологичните въздействия 
от употребата на маски при пациенти с астма.
Представителите на Групата за респираторна ефективност към 
Европейското респираторно общество в писмо до редактора на 
Европейският респираторен журнал (European respiratory Journal)15 
апелират правителствата да не прилагат изключения от задължението 
за носене на маски при пациентите с респираторни болести тъй като 
проявите на дискомфорт са леки, докато опасността от COVID-19 води 
до съществени рискове за здравето, потенциално фатални. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Носенето на маски наистина води до дискомфорт, но неговото значение 
е несравнимо по-малко в сравнение с ползите. Пациентите с прояви на 
фобия от маски и прояви на хипервентилация изискват отделен подход. 
Важно е симптомите на хипервентилация да бъдат разграничени 
от тези на бронхиалната астма. Педиатрите трябва да предадат 
посланието, че носенето на маска за лице е изключително важно 
когато става въпрос за забавяне на разпространението на COVID-19. 
В допълнение на предпазването от потенциално фатален COVI-19, 
маските са от решаващо значение за предотвратяването на вирусни 
и бактериални инфекции и намаляване на симптомите на алергичен 
ринит тъй като са в състояние да филтрират както алергени, така и 
замърсители16. Това се отнася в най-голяма степен до маските тип FFP2 
или N95. Поради това се препоръчва по-широко използване на маски 
от пациенти с респираторна алергия при наличие на високи нива на 
алергени, замърсители или микроорганизми в околната среда, дори и 
след преминаването на пандемията.
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БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗДРАВНА ГРИЖА 
ЗА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ 
ФАНТАСТИКО ГРУП започва инициатива, насочена 
към здравето на всички служители в компанията. В 
рамките на три месеца ще бъдат осигурени безплатни 
профилактични прегледи за някои от най-често 
срещаните заболявания при жените и мъжете. 

Кампанията „С грижа към теб“  
се провежда за втора поредна година, 

като през 2022-ра обхватът  
на медицинската грижа се разширява. 

За всички дами е осигурена възможност за безплатни 
мамологични и гинекологични прегледи, а за мъжете – 
профилактични прегледи при уролог и изследвания, 
даващи информация за цялостното състояние на 
организма.
„Тази инициатива надгражда допълнителното здравно 
осигуряване, на което всички колеги с над 1 година 
трудов стаж в компанията могат да разчитат. „С 
грижа към теб“ е проект, който е съпроводен с много 
сериозна информационна кампания сред служителите 
и цели колегите да бъдат мотивирани да не забравят 
колко важни са профилактичните прегледи. Нашата 
задача е да напомним, че един преглед може да спаси 
живот и че ранната профилактика дава възможност 
за успешно лечение“, заяви Валентина Божева, вицепрезидент на 
ФАНТАСТИКО ГРУП.
През миналата година в рамките на кампанията бяха прегледани от 
мамолог над 1000 жени от компанията, като при няколко от тях се 
наложи да започне лечение. 

През тази година за провеждането на здравната 
инициатива компанията си партнира  

с МБАЛ „Света София“ и лаборатория „Геника“. 

При необходимост медицинските специалисти ще насочват пациентите 
за по-нататъшни изследвания или лечение.
„В инициативата са ангажирани висококвалифицирани специалисти. 
Благодаря за създадената организация от страна на болница „Света 
София“ и лаборатории „Геника“. Нищо не е по-ценно от здравето 
и затова нашите усилия са насочени, както към подобряване на 
работната среда, така и към осигуряването на медицинска грижа към 
целия екип“, допълва Валентина Божева. 
Инициативата „С грижа към теб“ започна през март и ще продължи 
до месец май, включително, за да осигури достатъчно време за всички 
желаещи да се възползват от безплатните прегледи и изследвания. 
В рамките на информационната кампания, чиято цел е да мотивира 
максимално много служители в компанията да се възползват от 
медицинските прегледи, ФАНТАСТИКО разчита и на партньорството 
си с Нана Гладуиш – основател на фондация „Една от 8“. В интервю 
за вътрешния бюлетин на компанията тя се обръща към всички дами 
с думите: „Проблемът на всеки човек, който си мисли, че е здрав, е 
страхът да не му открият нещо. Не е лесно да станеш някоя сутрин и да 
си кажеш “Ей сега ще отида при лекаря да потреперя малко от страх”. 
Нека не се лъжем, няма човек, който да не се страхува, особено от 
сериозни заболявания. 

Но искам да кажа на вашите читатели, че преди точно 
10 години аз се събуждах сутрин и в продължение на 
дни само повтарях, “Ей сега излизам, отивам пак на 
преглед, дай Боже днес да открият къде ми е рака”. 

Иначе казано, страшно е да чуеш, че си болен, но 
повярвайте ми знанието решава проблемите, докато 
незнанието само ги задълбочава. Не се страхувайте, 

дами, отидете на мамолог. Каквото и да чуете винаги 
можете да намерите правилните хора да ви помогнат. 

Ние от „Една от 8“ също сме до вас“.

Колко важна е профилактиката при мъжете и защо е нужно някои 
изследвания да се правят всяка година, пред екипа на ФАНТАСТИКО 
разяснява Кремена Месечкова – един от основателите на лаборатория 
„Геника“: „Пакетът “Мъжко здраве“ включва изчерпателни и 
адекватни на световната практика профилактични прегледи и 
изследвания, приложими за диагностика на широк кръг заболявания. 
Наборът от изследвания дава подробна информация за цялостното 
състояние на организма и нарушени функции на важни органи. 
Общата профилактика дава информация за цялостно състояние на 
организма, липиден профил, чернодробна функция, диабетен профил, 
възпалителни процеси, глюкозна обмяна, заболявания на кръвта. В 
допълнение на общата профилактика пакетите включват профилактика 
на мъжки урогенитален тракт с цел оценка на репродуктивна функция, 
онкопрофилактика, скрининг за увреждане на простата. Ежегодната 
профилактика е установен здравен модел във всички развити 
държави. Редовните изследвания от скринингов характер обхващат 
определени медицински показатели, които ще маркират на много 
ранен етап евентуален здравословен проблем. Смисълът за тази здравна 
инвестиция е превенция или ранно установяване на заболяване в 
стадии, които са напълно лечими и обратими“. 

Във ФАНТАСТИКО ГРУП работят около 3400 професионалисти. 
Компанията непрекъснато разширява пакета от допълнителни 
придобивки за служителите. В момента той включва месечни бонуси за 
постигнати резултати, месечни ваучери за храна, ваучери за празници, 
допълнителен ден отпуск за личен празник. Всички в екипа ползват 
отстъпки в обектите на ГРУПАТА, включително фитнес център Fast&Fit, 
боулинг залите MegaXtreme, клуб JoyStation и ресторанти MyChoice.
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Милена Казакова: 

Добавките пречистват тялото ни отвътре, 
козметиката го поддържа отвън

Използвайки продуктите и уредите на TIENS, 
аз изготвям индивидуална програма за 
профилактика, възстановяване, попълване 
и укрепване на целия организъм, казва 
създателката на първомайския център  
"Здраве от природата"

Милена Казакова е специалист по биорезонансна диагностика. Преминала е базов 
курс с лекционна и практическа част за работа с многофонкционално скринингована 
биорезонансна апаратура. Преминала е и курсове за изготване на програми и лечения 
с хранителни добавки от китайската медицина. Създател е на център „Здраве от 
природата“. Работи с биологично активни добавки на китайската компания TIENS, 
обучава нови дистрибутори на фирмата не само в България, но и в много други 
държави.

МОЖЕ ЛИ ДА НИ РАЗКАЖЕТЕ НАКРАТКО ЗА СЕБЕ СИ, ВАШИЯ 
ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И МЕТОДИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАТЕ?
Казвам се Милена Казакова, живея и работя в град Първомай, област 
Пловдив. Работя в сферата на народната медицина, лечението с билки 
и биологично активни добавки на TIENS и си служа с биорезонансен 
скенер и детокс. В центъра, който създадох – „Здраве от природата“, 
изготвям индивидуална програма за профилактика, възстановяване, 
попълване и укрепване на целия организъм. Този метод на диагностика, 
която се различава от ултразвуковите изследвания и е напълно 
безвреден инструмент в масовата профилактика и превенция за 
здравето, аз вече го практикувам от 3 години.

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ НА 
КЛИЕНТИТЕ, КОИТО ВИ СЕ ДОВЕРЯВАТ?
В ежедневието си работя с с биорезонансен скенер и детокс, с уреди 
за масаж, уреди за подобряване и регулиране на кръвообращението 
и уреди, допълващи активния начин на живот – раздвижване на 
различните групи мускули. Те са необходими и често използвани сред 
моите клиенти.

КАКВО ВИ МОТИВИРА И ЗАРЕЖДА В РАБОТАТА ВИ?
В центъра „Здраве от природата“ ежечастно обучавам новопостъпили 
в общността на TIENS млади и мотивирани хора, които проявяват 
желанието и позитивизма да се включат в нашия екип от дистрибутори. 
Какво по-хубаво от това да виждаш доволни, здрави и изпълнени с 
енергия клиенти? Това за мен беше самото начало за съвместната 
ни работа с TIENS. Към днешна дата аз работя с хора от къде ли не – 
България, Румъния, Германия, Франция, Холандия, Македония, Русия – 
всички те вече са разпространители, които разширяват екипа на TIENS 
из цял свят.

КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОЗМЕТИКАТА?
От по-малко от година вече работя и в сферата на козметиката. Тя 
допълва положените отлични резулатати от индивидуалната и правилна 
програма за прием на добавките, защото те пречистват тялото ни 
отвътре. Козметиката възстановява и поддържа тялото ни отвън.
Ако трябва да нарисувате с думи един Ваш ден, какъв би бил той?

Всеки нов ден за мен е приключение, обмен на информация и 
научаване на полезна информация. Обичам своята работа и своето 
динамично ежедневие. Центърът „Здраве от природата“ е една моя 
сбъдната мечта.

В ЦЕНТЪРА, КОЙТО СЪЗДАДОХ – „ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА“, 
ИЗГОТВЯМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОПЪЛВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЦЕЛИЯ 
ОРГАНИЗЪМ.
В центъра извършвате биорезонансен експрес тест за здравословното 
състояние на човека. Какво представлява биорезонансът?
Всяка тъкан, клетка и всеки орган излъчват електромагнитни вълни 
със своя собствена честота и амплитуда на трептене. Биорезонансът 
представлява излъчване на трептения и вибрации към нарушените 
места в организма на клетъчно ниво. Чрез биорезонансната терапия 
тези тъкани, клетки и органи се хармонизират и влизат в резонанс.
Биорезонансната апаратура осъществява и интерпретира „био-диалога“ 
между мозъка, нервната система и органите на човека. По време на 
изследването пациентът е с поставени на главата тригерни датчици 
и позициониран срещу апарат, излъчващ БЕЗОПАСНИ за организма 
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електромагнитни вълни. По време на 
изследването не се усещат неприятни 
дразнения, възможно е да бъдат доловени 
само слухови импулси. Изследването трае 
около 1-1, 5 часа.
Това е напълно безвреден тест – 
безконтактен, няма инвазивни процедури, 
няма облъчване и болка по време на тестването.
• При тестването, апаратурата определя обективните резултати от 

актуалното моментно здравословно състояние ПООТДЕЛНО на всички 
органи и системи на човешкото тяло на клетъчно ниво.

• При тестването е възможно намиране на начални изменения, 
нарушения и болести, присъстващи в организма на човека на 
клетъчно ниво. Те могат да се открият много по-рано и много преди 
появата им на физическо ниво, като при това още нямат изразени 
функционални нарушения и оплаквания от човека.

Това е нова възможност за диагностика, която се различава от 
ултразвуковите изследвания и компютърни томографии, напълно 
безвреден инструмент в масовата профилактика и превенция за 
здравето.
Подлагането на биорезонансните въздейстия е подходящато за всички 
възрасти, включително бременни жени, деца на ранна детска възраст, 
както и на хора със сериозни, изявени клинични патологии.
Изследването се прави сутрин, като изискването е да не се приема 
алкохол вечерта преди изследването и енергийни напитки (кафе, кола, 
тоник, какао) сутринта преди изследването. За жените е нужно да бъде 
и съобразено с месечния цикъл. Това дава възможност да се оцени 
състоянието на организма без външно повлияване.
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28 01.04.2022/01.07.2022 специализирано изданиеСтефан Колев:Реунион дълго време беше заобиколен от COVID-19

Стефан Колев:

Реунион дълго време беше  
заобиколен от COVID-19 
Географското разположение, климата 
(средна температура 25 градуса 
целогодишно) и цялостните ранни мерки 
приети от френското правителство 
допринесоха, че бяхме на едно много 
ниско ниво на заболяемост. Бързото 
ваксиниране най вече също допринесе  
за това (75%). 

Заетите реанимационни легла бяха средно  
8-10 пациента през 2021 година а смъртността  

бе средно по 1 пациент на седмица.

Болничната помощ на Реунион е организирана изцяло като болничната 
помощ във Франция. Реунион е област от територията на Франция. 
Като цяло е коренно различна от България. Много добра и силна 
организация на доболничната помощ, голяма роля играе домашния 
лекар и болничната която е в държавни болници и частни клиники. Тук 
се работи много по лесно от България, защото всичко е протоколирано. 
За най малката, като и за най опасната ситуация има протокол, който 
трябва да приложиш. Именно по това се преценя дали е действано 
адекватно в дадената ситуация. Ако си изпълнил протокола, не може 
да се търси вина за лекарска грешка. Естествено обратната страна 
на добрата организация е, че трябват много пари. А тук не се жалят 
средства при изграждането и обзавеждането на клиниките и болниците.

Заплащането на специалистите по анестезиология е много по различно 
и в много по големи размери може би от цяла Европа с изключение на 
Швейцария и Люксембург. Тук всеки анестезиологичен акт има цена 
и се заплаща от здравната каса. Така че работиш ли повече съответно 
получаваш много повече. Средно заплащане на анестезиолог в малка 
клиника 60-100 легла и1200 раждания е около 450000 евро годишно. 
Към това се прилагат висок данък общ доход 45%и други такси за 
да достигне 50% облагане на доходите. Наример аз плащам 30 евро 
годишно на здравната каса. И въпреки това заплащането тук е в 
десетки пъти повече от заплащането на анестезиолога в България. Така 
че тук си изцяло концентриран в работата си и всичко останало от 
всекидневието ти е осигурено. У нас правих какви ли не глупости за да 
оцелееш ти и твоето семейство.

За съжаление хората у нас имат право да се страхуват да попаднат в 
реанимация. Мен също ме е страх. Ако условията и грижите са същите 
като от преди 15 години има защо. Тук реанимацията е на светлинни 
години и за всеки пациент се прилагат неимоверни усилия за да се 
стигне до благоприятен край. Аз лично в началото съм превеждал 
няколко тежки патиенти в реанимация с много скептицизъм, но 
винаги случаите завършваха с благоприятен край. Просто у нас тези 
пациенти биха загинали. По повод сегашната пандемия бих казал на 
нашите читатели ако не желаят да попадат в реанимация, най лесния 
и достъпен метод е да се ваксинират и да носят предпазни маски на 
закрито.

Болничната система е болния въпрос на България, 
който вече 20 години някои не желаят да бъде решен!

Именно за това напуснах България. Не е силно да кажа, че като лекар 
анестезиолог се чувствувах като престъпник. Голяма корупция 80% от 
хирургичните специалности взимаха пари от болните, при нас нямаше 
прясна плазма, тромбоцити, фактори на кръвосъсирването, губехме 
пациенти защото нямахме условия за качествена работа и това е 
престъпление.

За да се промени здравната система трябва политическо решение, но 
и лекарите и мед. Сестри не трябва да стоят безучастни. Решението е 
да се вземе един модел (Франция или Германия) и да се приложи у нас, 
но явно, че после не могат да се вземат пари. Тук например е абсурд да 
се вземат пари или да се лъже както по клиничните пътеки в България. 
Тук извършваш анестезиологичен акт кодираш го в компютъра (всичко 

е компютъризирано няма писане за нищо) и здравната каса ти заплаща 
без закъснение.Разликата между държавната болница и частна клиника 
е само в количествената работа. В частните клиники се работи много и 
качествено и съответно заплащането е много по добро. В държавните 
болници медицинския персонал е на заплати определени от държавата. 
Но в частна клиника може да се лекува всеки и без да заплаща ако 
няма допълнителна застраховка. Докато у нас недопустимото е че 
хората плащат луди пари независимо, че имат здравна застраховка. 
Пациентите у нас заплащат и за лекарства също голям абсурд. 

Реших да напусна България в края на 1997 година.Спомням си един 
ден се събудих и видях, че заплатата ми е станала 50 евро. Единствения 
начин който ми дойде на ум беше Френския легион. Трябваше да взема 
френски паспорт, който след това ми даваше повече възможности. Бях 
отличен спортист (бягане на дълги разстояния) и също обичах армията 
и така след 6 месеца изпитателен период, непосилни физически и 
психически натоварвания преходи нощно време по 20 км. 

Без достатъчно храна (храната се изхвърляше пред очите ни, вечер 
бъркахме в боклука да намерим малко хляб) бях разпределен в 2REP. 

Най фрапиращия случай от медецинската практика в легиона е когато 
бях на медицинско обслужване при скокове на френските елитни 
командоси GIGN. Много е впечатляващо е когато скачат ог 4000 метра 
и трябва да се приземят на 200 квадратни метра площ и останалото 
е скали. Един от командосите не се приземи добре и получи отворена 
фрактура на глезена. Нямах кой знае какво в чантата, имах Кетамин, 
(венозен анестетик) приспах го бързо за да не чувствува болките и го 
транспортирахме веднага до болницата в Бастия. 

Да бъдеш на мисия в легиона е едно неимоверно голямо физическо 
и психическо натоварване. На мисия в ЧАД например котата 
температурата на сянка е 45 градуса изпивах по 8 литра вода, а вечер 
в Северна Сахара близо до границата с Либия когато температурата 
падаше до 0 градуса замръзвах. Това изисква огромни физически 
и психически усилия. Когато завърших договора си с легиона, бях 
сигурен, че няма непостижима нещо в живота. В легиона ти показват, 
че няма непреодолими неща, с много воля всичко се постига. На нещо 
което виждаш, че е бяло и ти казват, че е черно, след известно време 
със силата на психиката наистина виждаш, че това е черно! С други 
думи няма непостижими неща, с голямо желание и упоритост всичко се 
постига. 

Неволята не помага, трябва да вярваш в себе си!

Отделенията за интензивна терапия във Франция са отделно от 
реанимация. В реанимация попадат пациенти за които опасността 
от летален изход е моментална, в следващите минути и часове.А 
отделенията за интензивни грижи са до залите за събуждане на 
пациенти и до кардиологичните отделения.

При избора на респираторна терапия трябва да 
се изясни видът на дихателната недостатъчност 

вентилаторна, паренхиматозна или смесена.

При вентилаторна недостатъчност е нарушена елиминацията 
на въглеродния двуокис тоест алвеоларната вентилация. При 
паренхиматозната недостатъчност е налице увреждане на 
алвеолаокислородната мембрана. Нарушена е оксигенацията 
например при Ковид болни. За предпочитане е при вентилаторна 
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на недостатъчност (налично но неадекватно спонтанно дишане) 
спонтанното дишане да се запази и да се подпомага с подходящи 
методи. Тук това се прилага при Ковид болните ранна хоспитализация и 
предотвратяването на попадането в реанимация. Това се осъществява 
с кислородотерапия, непрекъснато позитивно налягане в дихателните 
пътища (СРАР), бифазно позитивно налягане в дихателните пътища 
(ВIPAP), aсистиране на спонтанното дишане и интермитентна 
механична вентилация и мандаторен минутен дихателен обем.

При липса на ефект се препоръчва пациента да бъде включен на 
контролирана вентилация. Критерия за интубация са преди всичко 
нарушения в кръвно газовия обмен (ниски парциални налягания на 
кислорода в кръвта и високи парциални налягания на въглеродния 
двуокис в кръвта). А от клиничните критерии са повърхностно и 
ускорено дишане на болния, периферна цианоза, болния придобива 
сиво виолетова оцветка на пръстите и следваща десатурация под 90%. 
Критериите за извеждане са също комплексни, но може да кажа добра 
оксигенация при спонтанно дишане без добавка на кислород (сатурация 
над 93%) Рпи положително развитие на състоянието на пациента се 
правят опити за ехтубацея и ако болният понася добре, се поставя на 
кислород известно време. 

Ако един патиент не поддържа адекватно артериално налягане, 
първото и най важно нещо е да се открият причините. Например 
остра кръвозагуба (хеморагичен шок), проблеми със сърдечната 
функция (кардиогеничен шок), и редкия но много опасен алергичен 
шок (например при увод в анестезия при употребата на мускулни 
релаксанти). Съответно на случая се предприемат реанимационни 
действия, които също са протоколирани и задължителни.

По повод на домашното лечение с антибиотици мога да кажа,  
че това е просто недопустимо! 

Във Франция е почти невъзможно, да намериш антибиотици без 
медицинско предписание. Обратно у нас в България от аптеката 
можеше да купиш свободно антибиотици, а това подтиква хората у нас 

по различни причини (най вече незнание) да предприемат самолечение. 
Моето мнение е, че антибиотиците засега не могат да станат бич за 
нашето време, ако се използуват по предназначение.

Във Франция преди увода в анестезия превантивно се използуват при 
повече от 60% от интервенциите антибиотици. Това също е строго 
регламентирано и протоколирано, и тук следоперативните бактериални 
инфекции са изключителна рядкост, за разлика у нас по времето когато 
бях бяха често срещано явление. Тук антибиотиците се употребяват 
изключително след Антибиограма за чувствителност.също има и армада 
от мощни антибиотици, които се използуват при мултирезистентна 
щамове но и това е протоколирано.

По време на моята анестезиологична практика съм имал три 
случая на доказан анафилактичен шок, със сърдечен арест. Това са 
драматични състояния при които само бързата и адекватна реакция 
на анестезиологични екип дават шансове на пациента да излезе от 
това състояние. За съжаление един от пациентите завърши с фатален 
край въпреки взетите мерки. Аз съм горд с тези два случая, които са 
изключителна рядкост. Колегите анестезиолози могат да го потвърдят, 
това са случай с които никой не желае да се среща.

Да ви кажа честно избрах съвсем случайно тази специалност.Навремето 
за да започнеш дадена специализация, трябваше сам да си намериш 
място, често ставаше с фиктивен конкурс, с познанства и т.н. Моето 
голямо желание беше да стана общ хирург и бях започнал работа 
в болницата в град Раднево. Съвсем случайно Д-р Барова шеф на 
отделението по анестезиология и реанимация при онко диспансера в 
град Стара Загора ме покани да започна там. И така благодарение на 
една голяма жена лекар започна моята хубава одисея.Обикнах тази 
специалност и не бих я сменил за нищо.

Стара Загора естествено ми липсва, приятелите, парка Аязмото, и най 
вече дъщеря ми, която също е лекар дерматолог. Нищо не може да 
замени според мен една малка разходка в парка Аязмото. Този парк 
има нещо феноменално, с голям разпускащ ефект за мен, зарежда ме с 
енергия и винаги ще се връщам на това място.

На читателите на вашето великолепно издание ще 
пожелая да се обичат и да вярват в бъдещето си! Ако 

има вяра, надежда и любов в него живота процъфтява! 
Още веднъж Обичайте се! 
Благодаря Стефан Колев. 
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Д-р Таня Кадийска: 

Лаборатория “Геника” прави генетично 
изследване, което определя най-ефективното 
лекарство при диабет тип 2
Хората с фамилна предразположеност са в по-голям 
риск да развият заболяването. Затлъстяването е рисков 
фактор за развитието на диабет тип 2. Бариатричната 
хирургия е единственият метод, с който може да се 
постигне пълна ремисия.

Д-р Таня Кадийска е ръководител на сектор „Нутригенетика“ в лаборатория „Геника“.  
Тя е експерт в сферите на нутригенетиката, спортната и раковата генетика, кардиогенетиката.

Д-Р КАДИЙСКА, ДИАБЕТ ТИП 2 НАСЛЕДСТВЕНO ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е?
Диабет тип 2 е мултифакторно заболяване. Комбинацията от генетични 
изменения съвместно с негенетични фактори повлияват етиологията 
на заболяването. При наличието на фамилна история вероятността да 
се развие диабет тип 2 значително нараства. Описани са голям брой 
генетични варианти, които увеличават риска, като приносът на всеки 
ген поотделно обикновено е малък, т.е. необходимо е натрупване на 
множество изменения, за да говорим за висок генетичен риск.

КОИ СА ГЕНИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СМЯТА, ЧЕ УВЕЛИЧАВАТ РИСКА ОТ 
ДИАБЕТ?
Като цяло мутациите във всеки ген, участващ в контролирането на 
нивата на глюкозата (синтез, транспорт и метаболизъм), както и гени, 
свързани със секрецията и регулацията на инсулин, включително 
някои хормони, могат да увеличат риска от диабет тип 2. В допълнение 
за пациентите с наднормено тегло ключова роля има и рискът от 
метаболитен синдром, включващ гени, свързани с контрол на апетита, 
транспорт и метаболизъм на мастни киселини в клетката и други.
Описаните в литературата генетични варианти могат да взаимодействат 
както помежду си, така и да бъдат повлияни от фактори на околната 
среда, което допълнително би могло да увеличи риска за развитие на 
диабет.

КОИ СА НЕГЕНЕТИЧНИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Понякога е трудно разграничаването между ефекта на генетичните 
фактори спрямо факторите на околната среда. Например родители със 
затлъстяване и нездравословни хранителни навици е много вероятно да 
ги предадат и на своите деца. Към факторите на средата освен начина 
на хранене и културните различия спада и физическата активност. 
Тези фактори се определят като епигенетични фактори, които могат да 
повлияят генната експресия.
През последните години стана известна и ролята на чревния микробиом 
за развитието и прогресията на голям брой заболявания, включително 
и диабет. Чревният микробиом представлява съвкупността от всички 
микроорганизми в стомашно-чревния тракт. Незаменима част са 
определени видове бактерии, които допринасят за неговото правилно 
функциониране. При редица заболявания в червата може да бъдат 
открити бактерии, които не се срещат или нормално се срещат в 
много по-малки количества. Такива бактериални видове могат да 
имат потенциално неблагоприятен ефект върху организма. Например 
бактериалните родове Bifidobacterium, Bacteroides, Faecalibacterium, 
Akkermansia Roseburia са най-често докладвани като протективни 
срещу диабет тип 2. От друга страна, Ruminococcus, Fusobacterium и 

Blautia са бактериите, 
които най-често може 
да бъдат открити при 
пациенти с диабет тип 
2. Съществуват и редица 
проучвания за ролята 
на чревната микрофлора върху молекулните механизми на проява и 
протичане на диабет тип 2. Следователно чревният микробиом може да 
изпълни ролята на пусков механизъм в различни направления.

КАК ГЕНЕТИКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТ ПОЛЗА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО ВЕЧЕ СА РАЗВИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕТО?
Диабет тип 2 е хронично метаболитно заболяване с известен риск 
от редица сърдечносъдови, неврологични и бъбречни усложнения. 
Основната цел на лечението е да се предотвратят или да се 
забавят усложненията чрез стриктен контрол на кръвната захар 
и сърдечносъдовите и метаболитни рискови фактори. Сред 12-
те различни класа лекарства, налични за лечение на диабет тип 2, 
метформин се препоръчва широко като средство от първа линия за 
понижаване на глюкозата поради неговата висока ефикасност, нисък 
риск от токсичност и ниска цена. В случаите, при които монотерапията 
с метформин не постигне адекватни терапевтични ефекти или се 
наблюдават нежелани лекарствени реакции, се препоръчват втора 
линия лекарства.
Според последните препоръки на Американската диабетна асоциация 
и Европейската асоциация за изследване на диабета (ADA-EASD) 
се препоръчва преференциалната употреба на агонисти на GLP-1 
рецептора, инхибитори на SGLT2 и някои DPP-4 инхибитори.
Идентифицирането на кандидат-гени, участващи в метаболизма както 
на метформин, така и на медикаментите от втора линия, позволява 
оценка на ефективността и риска от нежелани лекарствени реакции 
още преди започване на терапия. Фармакогенетичният подход стои в 
основата на персонализираната медицина и позволява да се избегне 
практиката „проба - грешка чрез точна и ясна оценка на ефективността 
на наличните терапии спрямо индивидуалния генетичен профил на 
пациентите.
През последните години лаборатория „Геника участва в разработването 
на фармакогенетични тестове за основните медикаменти от първа 
и втора линия, използвани за лечението на диабет тип 2. Преди 
започването на медикаментозна терапия би могло да се направи 
това генетично изследване, за да се определи кое от препоръчаните 
лекарства ще бъде най-подходящо (с най-висока ефективност и най-
нисък риск от странични ефекти).

Лаборатория „Геника" предлага няколко теста за подпомагане на 
диагностиката, профилактиката и лечението на хора с висок риск или 
страдащи от диабет тип 2:

1. Панел за определяне на генетично предразположение към диабет тип 2

2. Изследвания на чревен микробиом: микробиом мини/миди/макси

3. Панел „Метаболизъм

4. Фармакогенетичен панел при терапия на диабет тип 2
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Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска
Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска е председател на Българското сдружение 
за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, специалист по лечение на 
затлъстяването, сертифициран от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването.

ДОЦ. ДЪРЛЕНСКА, КОЕ Е НАЙ-НОВОТО В ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ДИАБЕТА?
Захарният диабет тип 2 е хронично метаболитно заболяване, което 
много често е придружено или е резултат на друго заболяване като 
затлъстяването. Те са взаимносвързани и придружени с инсулинова 
резистентност, дислипидемия, високо кръвно налягане и други. 
Затлъстяването е хронично метаболитно заболяване, при което в 
организма се складира излишна енергия под формата на мазнини в 
резултат на превишаване на енергоразхода. Ексцесивната мастна тъкан 
действа като ендокринен орган и провокира възпалителна реакция, 
хипоксия, инсулинова резистентност, увеличаване на циркулиращите 
свободни мастни киселини, липотоксичност, намален отговор на 
имунната защита.
Когато оралните антидиабетични средства в комбинация с инсулин и 
подходящ хранителен режим не водят до нормализиране на кръвната 
захар или се стига до декомпенсация на захарния диабет особено 
при пациенти с тежко затлъстяване, се препоръчва бариатрична/
метаболитна хирургия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БАРИАТРИЧНАТА/МЕТАБОЛИТНА 
ХИРУРГИЯ?
Това е вид хирургична интервенция за лечение на високостепенно 
затлъстяване и довежда до ремисия на усложненията, придружаващи 
затлъстяването - като захарен диабет тип 2, артериална хипертония и 
други.
Съществуват няколко основни вида бариатрични операции – надлъжна 
2/3 резекция на стомаха (sleeve), различни видове стомашен байпас, 
билиoпанкреатична диверсия с дуоденално прекъсване. Единият 
механизъм на действие е чрез рестрикция, при който, намалявайки 
обема на стомаха, се намалява и възможността за прием на повече 
храна. Другият механизъм е чрез малабсорбция, при който се редуцира 
абсорбцията на приетите хранителни вещества, като се съкращава 
пътят им през гастроинтестиналния тракт, където тя е възможна. 

Основният механизъм 
обаче е неврохормоналният, 
който все още е неизяснен. 
Установени са промени в 
секрецията на чревните 
хормони, в глюкозния 
метаболизъм, жлъчните 
киселини и микробиотата. 
Значимостта на ефектите є 
върху придружаващите го 
метаболитни нарушения и 
усложненията от тях стана 
още по-голяма.
Безспорен факт е, че 
загубата на тегло при този 
вид интервенции е много 
по-устойчива, сравнимо с интензивно провежданите фармакологични 
и диетични мерки. Бариатричната хирургия е единственият метод, с 
който може да се достигне 25% редукция на телесното тегло за повече от 
10 години и пълна ремисия на захарния диабет тип 2. Тези положителни 
ефекти са причината вече да се използва и терминът метаболитна 
хирургия, който по-коректно описва същността на този метод.

ПО КАКЪВ МЕХАНИЗЪМ БАРИАТРИЧНАТА/МЕТАБОЛИТНА 
ХИРУРГИЯ ВОДИ ДО РЕМИСИЯ НА ДИАБЕТА?
Бързото подобрение на диабет тип 2 при някои от видовете 
бариатрична/метаболитна хирургия се дължи на няколко механизма. На 
първо място, това е намаленият прием на калории и на въглехидратни 
храни след съответната оперативна процедура, което благоприятства 
глюкозната хомеостаза. Друго обяснение е редукцията на телесното тегло, 
което оказва благоприятен ефект върху гликемичния контрол и намалява 
хроничното възпаление, характеризиращо затлъстяването. Ремисията се 
свърза директно с постигнатата редукция на телесно тегло.

ГЕНЕТИЧНО ТЕСТВАНЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МУСКУЛИ
ПОСТИГНЕТЕ МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В СПОРТА И ДИЕТАТА, ИЗСЛЕДВАЙКИ ВАШИТЕ ГЕНИ

Ние анализираме вашата ДНК,  
за да определим най-ефективния 
за вас хранителен и  
тренировъчен режим

Диагностицирането на начина,  
по който Вашето тяло реагира  
на спорт и хранене, е в основата  
за постигане на желани и 
дълготрайни резултати. Нашият 
екип от генетици, диетолози, 
докторанти, лекари и спортисти 
е изключително опитен в 
създаването на Вашия уникален 
тренировъчен и диетичен план.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО?

  Няма повече предположения  
за това какъв тип тренировка  
е най-подходящ за вас.

  Изберете най-ефективните за 
Вас тренировки, осланяйки се на 
резултатите от генетичния тест.

  Няма повече догадки за това 
кога, колко и каква храна да 
консумирате.

  Не харчете пари за  
безполезни добавки.

  Приемайте качеството и 
количеството само от полезните 
за вас хранителни добавки.

  Максимизирайте резултатите си 
чрез генетичния тест DNASportFit.

www.dnasportfit.com 
0700 20 442 / 0884 74 84 30

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

LIDO DE PARIS

From Pleasant Point to Paris

JulianArdley


