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ПРИСТРАСТЕНИ КЪМ ХРАНА
Нови знания обясняват защо съдържащите мазнини и захар 
храни предизвикват затлъстяване по силата на същите меха-
низми, които играят роля и при наркотичната зависимост. 
Психическо заболяване ли е затлъстяването и как може човек 
да се справи със загубата на контрол върху апетита.

Би ли рискувал един плъх 
живота си за парче шоко-
лад? Според множеството 

проведени експерименти - да. При 
един от тях на група плъхове бил 
осигурен безпрепятствен достъп 
до обичайна за гризачите храна, 
но им били предлагани също апе-
титно миришещи, висококалорич-
ни продукти като наденици, пар-

настъпва чувство на ситост: кол-
кото повече храна поемат, толко-
ва повече нараства желанието им 
за допълнителен прием на храна. 
Както при алкохолизма и зависи-
мостта към никотин или наркотич-
ни вещества желанието нараст-
ва с консумацията. Дали тога-
ва прекомерното хранене стиму-
лира същите мозъчни зони като 
при употребата на дрога? И ако 
това е така, дали медикаментите, 
които потискат системата за на-
граждаване в мозъка, биха могли 
да помогнат и на хората със за- 
тлъстяване да регулират кало-
рийния си прием?
До началото на 90-те години на 
миналия век затлъстяването, 
известно с латинското име ади-

чета сирене, сладкиши и шоко-
лад. Плъховете без колебание 
пренебрегнали стандартната си 
храна и веднага се насочили към 
калорийните бомби. Те започнали 
бързо да наддават тегло и в край-
на сметка затлъстели. След това 
в клетката им била инсталирана 
сигнална лампа, която се включ-
вала всеки път, когато прибли-
жавали зоната с нездравословна 
храна, предупреждавайки ги за 
електрошока, който ще последва, 
ако започнат да се хранят с нея. 
Непривикналите към необичай-
ната храна плъхове веднага се 
отказали от изкушенията, докато 
затлъстелите гризачи игнорира-
ли предупредителните сигнали, 
дори при усилване на електричес- 
ките импулси. Тяхното желание 

да вкусят от лакомствата се ока-
зало по-силно от чувството им за 
самосъхранение. Подобни наблю-
дения били направени също от 
учения–невролог Бари Еверит 
от Кеймбриджкия университет, с 
тази разлика, че неговите плъхо-
ве не били лакоми за шоколад, а 
били зависими към кокаин.
Означава ли това, че затлъсте-
лите плъхове са развили зависи-
мост към храна? Невъзможността 
да се избегне определено пове-
дение, независимо от предви-
димите вредни последствия, се 
наблюдава при всички форми 
на зависимост. Тя е характер-
на също за затлъстелите хора. 
Повечето от тях декларират, че 
искат да ядат по-малко, но въпре-

ки това продължават да поемат 
твърде много храна, независимо 
че съзнават негативните после-
дици за тяхното здраве и социа-
лен живот. Според изследвани-
ята прекомерното хранене акти-
вира системата за награждаване 
и желаене в мозъка – при някои 
хора до такава степен, че вече не 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

позитас, се е считало за поведен-
ческо нарушение, като се е смя-
тало, че на хората с наднорме-
но тегло им липсва единствено 
воля и самодисциплина. Оттогава 
гледната точка драматично се е 
променила, поне що се отнася до 
учените. Не на последно място 
затова, защото затлъстяването е 
започнало да приема епидеми-
чен характер.
Един от първите, които стартират 
промяната в мисленето, е канад-
ският биохимик Дъглас Колман, 
който провеждал изследовател-
ска дейност в лабораторията 
Джаксън в Бар Харбър (Мейн, 
САЩ). Така още през 60-те годи-
ни той открил свидетелство за 
това, че наднорменото тегло и 
нарушеното хранително поведе-
ние е болестно състояние, което 
между другото се влияело от гене-
тични фактори. Много от негови-
те разсъждения били потвърде-
ни от американския молекулярен 
генетик Джефри Фридман от уни-
верситета Рокфелер (Ню Йорк). И 
двамата учени провеждали екс-
перименти със семейства мишки, 
които страдали от наследствено 
обусловени адипозитас и миели-
тен диабет. При много от тях били 
открити генни мутации, свърза-
ни с нарушения при синтезира-
нето или действието на хормона 
лептин, който се отделя както при 
мишки, така и при хора след хра-
нене и чиято функция е да обуз-
дава апетита, следователно жела-
нието за по-нататъшно ядене. 
Евентуален дисбаланс на регули-
ращия телесното тегло хормон на 
апетита може да доведе до нару-
шения в хранителното поведение 
не само при мишки, но както се 
установило по-късно и при хора.
Проблемът обаче не е толкова 
еднозначен, тъй като далеч не 
всички хора с наднормено тегло 
страдат от наследствена обре-
мененост, свързана с хормонал-
ни нарушения. Дори регулира-
нето на дисбаланса на лептин 
не е толкова просто. Логично би 
било редовните кръвни тестове 
на пациенти с наднормено тегло 
да показват ниски нива на лептин, 
но парадоксален факт е, че обрат-
но на очакваното при много стра-
дащи от затлъстяване хора се 
наблюдават завишени нива на 
регулиращите апетита хормони, 
между които лептин и инсулин.

Именно тук в общата картина се 
включва концепцията за храни-
телна зависимост. Регулиращите 
апетита хормони повлияват 
невронната верига в хипотала-
муса – една част от междинния 
мозък, която регулира вегета-
тивните органични функции. При 
това те са също в кръстосано 
действие със системата за на-
граждаване в мозъка. Колкото по-
голям е гладът, толкова по-интен-
зивно е удоволствието от при-
емането на нещо за ядене. За 
тези механизми са отговорни хор-
моните, които във времена на 
недоимък задействат асоциира-
ните с храната центрове на на-
граждаване преди всичко в иви-
честото тяло (Corpus striatum). 
Тази мозъчна зона се характери-
зира с високи нива на ендорфи-
ни – присъщи на тялото съедине-
ния, които засилват усещането за 
щастие и награда.
Докато се храним от друга стра-
на, стомахът и червата произвеж-
дат обуздаващи апетита хормони, 
които потискат произтичащото от 
ивичестото тяло и другите части 
на награждаващата система чув-
ство за щастие. Така усещането 
за наслада постепенно намалява, 
появява се чувство на засищане, 
докато в крайна сметка не преста-
нем да се храним.

Когато усещането  
за ситост изчезне
Модерните, колоритни и апетит-
но ухаещи храни, които съдър-
жат много мазнини и захар, но 
често изглеждат твърде изкуси-
телно, стимулират системата за 
награждаване толкова силно, 
че намаляващото апетита дей- 
ствие на лептина и другите хормо- 
ни не успява да противодей-
ства на желанието ни за ядене. В 
резултат на това продължаваме  
да ядем, дори когато не изпитва-
ме глад. Всички добре познаваме 
този ефект: дори да сме се нахра-
нили обилно на вечеря и да смя-
таме, че не можем да поемем и 
хапка повече, при поднасянето 
на апетитен десерт пренебрегва-
ме сигналите на тялото си и лако-
мо се нахвърляме на него, неза-
висимо че допреди малко сме се 
чувствали преситени и че това ще 
е най-калоричното нещо, което 
ще изядем в рамките на деня.

Човешкият мозък е развил ефек-
тивен механизъм за поддържа-
не на телесното тегло в стабил-
но здравословно състояние. Той 
ни сигнализира, когато е време 
да се храним, но също и кога-
то трябва да спрем да го пра-
вим. Неестествено богатите на 
калории храни могат да заглу-
шат тези сигнали и да ни тласнат 
към нездравословно и дори раз-

боляващо ни хранително поведе-
ние. Десертните блокчета, сме-
тановите торти и шоколадовите 
мусове са изкуствени изкушения 
на модерното време, срещу които 
не сме имали време да развием 
защитни механизми в процеса на 
еволюция, нито пък нашият опит 
ни е приучил да контролираме.
Организмът реагира на бомбар-
дирането с калории, като пови-
шава донякъде нивата на нама-
ляващите апетита хормони в 
кръвта като лептин и инсулин, 
при което се покачва телесно-
то тегло. Тези сигнални вещес-
тва обаче постепенно загубват 
силата на действието си, тъй 
като тялото развива толерант-
ност към тях. При това, както 
са установили изследователите 
от Националната лаборатория 
Брукхейвън и Изследователския 
институт на Орегон, системата за 
награждаване в мозъка на пре-
каляващите с храна хора започ-
ва да реагира все по-слабо на 
непрекъснатото движение на 
ястия. Притъпяването на усеща-
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ване на наркотична зависимост. 
Прекомерното хранене следова-
телно може да доведе до състоя-
ние, подобно на пристрастяване-
то към наркотици.
Също с оглед на друг важен 
медиатор – допамина – се откри-
ват определени сходства. Както е 
известно, предизвикващите зави-
симост дроги пораждат осво-
бождаване на допамин в стриа-
тума. Медиаторът играе значи-
телна роля при възникването на 
мотивация и подтиква пристрас-
тените към това да си набавят 
съответния опиат. Повечето екс-
перти смятат, че този механизъм 
води до зависимост, макар точни-
те механизми на действие да не 
са докрай изяснени. Проведените 
експерименти показват, че атрак-
тивните храни също стимулират 
отделянето на допамин в стриа-
тума. Невронният медиатор моти-
вира засегнатите да се фокусират 
върху храненето. Образната диаг-
ностика привежда доказателства 
за това, че в стриатума на стра-
дащите от затлъстяване хора се 
наблюдават забележимо по-мал-
ко D2 допаминергични рецептори 
(D2R), прикрепващи се към допа-
мина, които отключват сигнални-
те процеси в мозъчните клетки. 
Подобни находки са характерни 
за алкохолиците, както и за хора-
та, развили зависимост към кока-
ин, метамфетамини или опиати.
При това хората, които поради 
генетични особености произвеж-
дат относително малко D2 допа-
минергични рецептори, боледуват 
по-често от адипозитас или нар-
котична зависимост. Недостигът 
им води до намаляване актив-
ността на центровете за награж-
даване в мозъка, поради което 
засегнатите се нуждаят от по-ин-
тензивни стимули, за да пости-
гат същата степен на удовлетво-
рение като при здравите хора. На 
тях им е по-трудно също така да 
избягват действията с негативни 
последици. Често пъти при хора 
с дефицит на D2R е засегната и 
функцията на някои мозъчни сег-
менти, които потискат рисковите, 

нията води до постоянна неудов-
летвореност и по тази причина до 
депресивни състояния. Как може 
да се противопостави човек на 
това? Той яде все повече, за да 
получи временно удовлетворе-
ние. И порочният кръг се затва-
ря. На пълните хора действител-
но им е необходима много повече 
храна, отколкото на слабите, за 
да постигнат същото ниво на удо-
влетвореност.
Натрупването на повече кило-
грами следователно не се 
дължи само на липсата на воля. 
Хормоналните нарушения също 
не са чести причинители. За смет-
ка на това не са малко случаите, 
при които системата за награж-
даване в мозъка бива провоки-
рана от външни дразнители чрез 
екстремно апетитни висококало-
рични храни. Подобно на зави-
симостта към споменатите опиа-
ти те могат да дадат начален тла-
сък на обратна връзка в мозъка – 
колкото повече лакомства приема 
човек, толкова повече се засилва 
влечението му към тях и толкова 
по-трудно му е да се пребори с 
желанието си. Означава ли това, 
че храненето с наслада е свиде-
телство за зависимост?
Пристрастяващите наркотици 
като морфина стимулират сис-
темата за награждаване в мозъ-
ка по същия начин като апетитни-
те храни. Между тях обаче могат 
да бъдат открити и други сход-
ства. Инжектирането на морфин 
в стриатума на плъхове отключ-
ва ексцесивно ядене, дори ако 
гризачите са се нахранили обил-
но малко преди това. Морфинът 
и другите опиати следователно 
имитират ефекта на определени 
невротрансмитери – медиатори, 
с помощта на които мозъкът регу-
лира поведението на хранене.
Възможно ли е тогава медика-
ментите, които препятстват дей-
ствието на подобни медиатори, 
да потискат също прекомерна-
та потребност от храна? Новите 
изследвания показват, че ендор-
фин-блокерите намаляват актив-
ността на центровете за награ-
да при хората и гризачите, кога-
то им се предлагат съблазнител-
ни ястия, в резултат на което 
засегнатите приемат по-малко от 
тях. Ако се дават подобни актив-
ни вещества на пациенти със 
зависимост, те приемат по-мал-
ко хероин, алкохол или кокаин. 
Това подкрепя тезата, че преко-
мерното хранене и наркотична-
та зависимост почиват в осно-
вата си на един и същ механи-
зъм. Когато плъхове, привикна-
ли към ежедневно чревоугодни-
чество, приемат ендорфин-бло-
кери, показват поведение, подоб-
но на симптомите при премах-
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не на последно място затова, да 
не бъдат стигматизирани пълните 
хора като душевно болни.
Към въпроса трябва да се под-
ходи внимателно и поради друга 
причина. Независимо от прили-
ките между адипозитас и болест-
ните зависимости съществува 
ясно разграничение. За да може 
човек да развие зависимост към 
храна, за това трябва да е отго-
ворно определено, съдържащо 
се в нея вещество – така да се 
каже „никотинът на джънк фуд”. 
Действително ученият-невро-
лог Никол Авена от универси-
тета на Флорида в Гейнсвил и 
други изследователи твърдят, че 
става въпрос за захарта или маз-
нините. Според малко изслед-
ване на медика Дейвид Людвиг 
от Бостонската детска болни-
ца пък индустриално обогатени-
те, лесно смилаеми въглехидра-
ти предизвикват пристрастява-
не. Но убеждението на повече-
то специалисти е, че не отделно 
вещество предизвиква зависи-
мост, а комбинацията от мазни-
ни, захари и калорийно съдър-
жание максимализира усеща-
нето за щастие и пристрастя-
ващия ефект.
Други експерти са на мнение, 
че адипозитас и наркотична-
та зависимост са състояния, 
между които има основни 
различия. Но тук има много 
възражения, тъй като необ-
ходимостта от приемане на 
все повече и повече храна 
за постигане на удовлет-
ворение е много подобна 
до познатата толерант-
ност, която човек разви-
ва към опиатните средства 
– никотин, алкохол, наркотич-

но потенциално носещите удов-
летворение начини на поведение 
като прекомерната консумация на 
храни или дрога.

Затлъстяването  
– психическо заболяване?
Експертите все още не са 
стигнали толкова далече
Неправилно, деструктивно пове-
дение, което предизвиква крат-
котрайно усещане за щастие, по-
следвано от неуспешен опит за 
промяна и след това постоянно 
възпроизвеждане на този модел 
– познатият порочен кръг е харак-
терен както за наркотичната, 
така и за всяка друга зависимост. 
Според най-новите изследвания 
затлъстяването е резултат от пре-
комерното желание за активира-
не на центровете за награждава-
не в мозъка с цел постигане на 
удовлетворение. Хормоналните 
нарушения и дерайлирането на 
обмяната следователно могат да 
бъдат последици от наддаването 
на тегло, а не причината за това.
Поради сходствата между адипо-
зитас и зависимостите, някои екс-
перти са на мнение, че и двете 
болестни състояния биха могли 
да бъдат лекувани с едни и същи 
методи. Някои предлагат дори 
затлъстяването да бъде вклю-
чено в най-новото издание на 
„Diagnostical and Statistical Manual 
of Mental Disorders”(Диагностично 
и статистическо ръководство на 
психичните нарушения) - „библи-
ята” на психиатрите. Много цене-
ният от гилдията труд съдържа 
указания за диагностициране на 
психически заболявания. Това 
предложение стартира оживени 
дебати сред специалистите, но в 
крайна сметка беше отхвърлено – 

ни вещества. При това поставя-
нето на диета може да доведе 
до лошо настроение и депресия, 
което наподобява характерния за 
опиатната зависимост синдром 
на отмяната (абстиненция).
И накрая съществуват специа-
листи, които намират постула-
та за хранителна зависимост 
за лишен от смисъл. Поради 
факта, че в крайна сметка всич-
ки сме донякъде пристрасте-
ни към храната и ако не бяхме, 
не бихме преживели. Тази глед-
на точка обаче пренебрегва 
един много важен аспект на за-
тлъстяването: модерните неес-
тествено богати на калории 
храни могат толкова ефектив-
но да извадят от равновесие 
механизмите за обратна връз-
ка на нашия организъм, колкото 

естествените хранителни про-
дукти никога не биха могли. В 
продължение на милиони годи-
ни еволюционно развитие най-
голямата грижа на човека не се 
е състояла в това да обуздава 
апетита си, а да намира, съби-
ра и произвежда храна, за да 
може да преживее. Заплахата 
от глада винаги е била по-голя-
ма от опасността от преяждане. 
Възможно е при това мозъкът 
да оценява позитивно наличи-
ето на висококалорични храни 
в организма и да награжда-
ва приемането им с усещане 
на задоволство, тъй като това 
води до натрупване на резерви. 
Съвсем логичен механизъм при 
хилядолетия на несигурност в 
изхранването. В днешно време 
обаче при свръхпредлагането 
на храни в развитите страни, 
подобно поведение довежда до 
вредни за здравето и социалния 
живот последици.

Медикаменти с опасни 
странични действия
Учените, които оспорват при-
страстяващия характер на 
адипозитас, привеждат нера-
зумни възражения. Прави са 
в това, че терминът „зависи-
мост” е свързан с конотации, 

които не помагат много при 
проблем със затлъстяването. Но 
между прекомерното хранене и 
опиатната зависимост се наблю-
дават твърде много сходства, на 
първо място свързани със загу-
бата на контрол. Учените тряб-
ва да установят обаче дали се 
касае за повече от повърхност-

ни паралели. Още по-важен е 
въпросът дали промяната в раз-
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бирането на адепозитас ще поз-
воли развитието на нов терапев-
тичен подход и лечебни средства. 
Първите терапии, които поемат в 
тази нова посока, са вече нали-
це. Разработени са медикаменти 
например, предназначени за под-
помагане процеса на отслабване 
при затлъстяване, които стимули-
рат т.нар. серотонинов 2С рецеп-
тор в мозъка. Опитите с лабо-
раторни мишки показват, че те 
водят също до намалена потреб-
ност от никотин.
Друго терапевтично актив-
но вещество е римонабантът, 
който от доста време се изпол- 
зва в Европа за намаляване на 
апетита при лечение на наднор-
мено тегло. Веществото проти-
водейства на CNR1 (канабинои-
ден рецептор тип 1), който играе 
важна роля при атаките на глад и 
се появява също след консума-
ция на канабис. Блокирането на 
този рецептор потиска желание-
то за ядене, но не само: римона-
бантът помага и на пушачите да 
се откажат от цигарите. Опитите 
с гризачи са показали, че намаля-
ва също потребността от алкохол, 
опиати и кокаин.
Независимо от своята ефектив-
ност при някои пациенти обаче 
римонабантът може да доведе 
до депресивни състояния и дори 

до сюицидни намерения (самоу-
бийствени мисли). По тази при-
чина лекарството бе изтеглено от 
пазара в САЩ и изписването му 
преустановено в много европей-
ски страни. Защо препаратът пре-
дизвиква депресия е все още не- 
изяснено. Но този пример показ-
ва, че новите терапевтични мето-
ди, основаващи се на концепция-
та за затлъстяването като болест-
но пристрастяване, трябва да 
бъдат подробно проучени.

За да може ясно да се изясни 
дали адипозитас представлява 
болестно състояние на пристра-
стяване, изследователите трябва 
детайлно да уточнят кои неврон-
ни мрежи и клетъчни процеси 
на приспособяване предизвикват 
опиатна зависимост, за да могат 
впоследствие да проверят дали 
чревоугодието стимулира същи-
те механизми. Възможно и дори 
вероятно е невронните мрежи, 
които играят роля при кокаинова-

та зависимост и респективно при 
прекомерното хранене, да бъдат 
локализирани в различни зони на 
мозъка, макар да работят по схо-
ден начин. Важен въпрос е също 
така дали генетичните отклоне-
ния като недостиг на допамино-
ви рецептори благоприятстват и 
опиатната зависимост подобно 
на адипозитас. В случай че имат 
общи рискови гени, те биха могли 
да послужат за прицелни точки на 
медикаментозна терапия, която 
да противодейства и на двете 
нарушения.
Но дори да се установи, че затлъс-
тяването почива на истинска хра-
нителна зависимост и да бъдат 
открити ефективни лекарствени 
средства срещу него, хората с 
наднормено тегло ще продължат 
да живеят в обкръжение на близ-
ки, приятели и колеги, които при-
емат твърде много храна. Опитът 
с алкохолици и наркотично зави-
сими пациенти показва, че вън-
шното дразнене е много честа 
причина за връщане към зави-
симостта. Ако към това се доба-
ви агресивната реклама и свръх-
предлагането на богати на мазни-
ни и захар изкушения, на хората с 
наднормено тегло наистина няма 
да им бъде лесно да преодолеят 
пристрастието си и да се освобо-
дят от зависимостта. n

КОЛОИДНОТО СРЕБРО  
– ЕДИН ЕСТЕСТВЕН АНТИБИОТИК
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БЪРЗА ПОМОЩ

КОЛОИДНОТО СРЕБРО  
– ЕДИН ЕСТЕСТВЕН АНТИБИОТИК
Колоидното сребро има дълга традиция в народната медици-
на. Милиони хора по света се кълнат в ефективността на този 
натурален начин на лечение срещу бактерии, вируси и парази-
ти. Как може човек сам да си направи „сребърна вода” и какво 
е действието й върху организма.

в клетките са в колоидно състояние. 
Самите телесни течности като кръв и 
лимфа също са колоиди. Без тях живо-
тът би бил невъзможен!
Медицинските изследвания показват, 
че снижаване съдържанието на среб-
ро в организма под 0,001% телесно 
тегло, може да доведе до намален 
имунитет.
С помощта на развития през 90-те 
години на 20 век „сребърен генера-
тор” на д-р Роберт Бек става възможно 
лесно да се произведе високостойнос-
тен сребърен колоид дори в домашни 

Среброто принадлежи към мета-
лите, чиито антибактериални и 
антивирусни свойства са позна-

ти на хората от хилядолетия. В по-
стари времена сребърните прибори, 
чинии и чаши били не само израз на 
заможност и аристократизъм, но и 
средство, помагащо да се съхраняват 
ястията и напитките чисти от микро-
би. През вековете, в които домакините 
не разполагали с хладилник, те често 
държали сребърна монета в каната 
с мляко и така успявали да удължат 
неговата годност за употреба с някол-
ко дена.
Успоредно с това среброто било цене-
но като ефективно домашно лечеб-
но средство, което притежава преван-
тивни свойства и предпазва напри-
мер от простудни заболявания. 
Древногръцките лечители били убе-
дени, че среброто действа дълбо-
ко на подсъзнанието, отваря врати-
те на душата и регулира собствените 
лечебни сили на организма. Според 
най-известния лекар на Ренесанса 
Парацелз: „Среброто е най-доброто 
лечебно средство за мозъка”. В народ-
ната медицина пък продължава да се 
слави като най-мощният и безопасен 
природен антисептик. 
Американският учен, д-р Робърт 
Бек (1925 - 2002), който има степен 
по физика, философия и 30 години 
изследвания в областта на електроме-

дицината зад гърба си, е този, на кого-
то дължим откритието и простия начин 
на производство на колоидна сребър-
на вода. Тя активира самолечебните 
сили на организма и по думите на своя 
откривател осигурява на тялото „свое-
образна втора имунна система”, като 
мощното й имуностимулиращо дей- 
ствие може да бъде постигнато с 
помощта на специален малък уред, 
т.нар. сребърен генератор.
В голямо изследване на американски 
учени под ръководството на проф. д-р 
Рон Ливит, проведено през 2000 годи-
на, било съпоставено действието на 
колоидно сребро с това на разпрос-
транен на пазара антибиотик. Те уста-
новили, че най-малкото в ин-витро 
експерименти, проведени в съд на 
Петри, колоидното сребро представ-
лява ефективна алтернатива на оби-
чайните антибиотични средства.
Други изследователи, между които 
и американският лекар д-р Робърт 
Бекер, са на мнение, че колоидното 
сребро е ефективно не само срещу 
вируси, бактерии, гъбички и други 
паразити, но може да регулира също 
клетъчния растеж при костни фрак-
тури.

Какво представлява всъщност  
колоидното сребро?
Колоидното сребро представлява 
колоид на елемента сребро най-чес-
то във водна среда, в която са осво-
бодени миниатюрни сребърни части-
ци. То не е разтвор, тъй като отделени-
те частици не се разтварят във вода-
та, подобно на солта например. Нито 
пък суспензия, тъй като суспендира-
ните частици се утаяват след извест-
но време, ако не продължат да се раз-
бъркват. Колоидното сребро представ-
лява колоидно-дисперсна система с 
микрохетерогенен характер, в която 
сребърните йони и частици образ-
но казано “висят” в течната среда. 
Попаднали в организма, миниатюрни-
те колоидни частици не се натрупват 
в тъканите, а стават на разположение 
на клетките. Всички жизнени процеси 

условия. За целта се създава напре-
жение от 27 волта с т.нар. генератор 
на постоянен ток и чрез електромеха-
ничен процес с два сребърни електро-
да се постига наситен колоиден раз-
твор с 99,99% сребърно съдържание.

Колоидно сребро  
в домашната аптечка
Предлагането на колоидно сребро е 
голямо. Сребърна вода под различ-
ни форми може да бъде открита както 
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за вътрешна, така и за външна употре-
ба. Тя може например да бъде прила-
гана под формата на капки при болки 
в ушите или при възпаление на очна-
та конюнктива. При открити рани може 
да се прилага като компрес с колоидна 
сребърна вода за бърза дезинфекция 
и заздравяване на засегнатите тъкани.
Особено ценена е сребърната вода 
при простудни заболявания. В този 
случай течността се приема вътреш-
но, като най-ефективно е това да се 
прави на всеки 20 минути.
Също при алтернативното лечение на 
животни колоидното сребро от години 
намира приложение във ветеринар-
ните центрове, клиники и кабинети. 
Наранявания от сбивания между куче-
та например заздравяват бързо и без-
проблемно при поставяне на външни 
компреси. Вътрешно пък може да се 
прилага при простуда. В тези случаи 
в началото на заболяването се пре-
поръчва ударна терапия, при която 
например на болното куче или котка 
се дават многократно през деня 1 
до 2 ч.л. сребърна вода. След това 
са достатъчни 2 до 3 приема на ден 
за 3 до 5-дневен период. Също при 
чревни проблеми или наличие на гли-
сти, често срещани при домашните 
любимци, би могло да помогне лече-
ние с колоидно сребро.

За какво трябва да се внимава 
при приготвянето му 
Който иска в домашни условия сам да 
си направи сребърна вода с помощта 
на сребърен генератор, трябва да вни-
мава за следното:
1.  Винаги да използва дестилирана и 

леко затоплена вода.
2.  Да използва стъклен съд с вмес-

тимост около 0,2 литра (например 
чаша за вода).

3.  Да използва сертифициран уред 
с чисти сребърни електроди - с 
99,99% съдържание на чиста проба 
сребро.

4.  Продължителността на приготвяне-
то по правило не бива да надхвър-
ля 20 до 30 минути. Изключение се 
прави само при третиране на тежки 
кожни обриви, когато времето може 
да бъде удължено до 50 минути.

5.  След това сребърната вода трябва 
да се прелее в добре затваряща се 
тъмна бутилка и да се съхранява на 
тъмно и хладно място (но не в хла-
дилник). Сребърната вода може да 
бъде съхранявана до няколко сед-
мици, но с времето тя „изветрява”и 
действието й отслабва.

6.  При орален прием не бива да се 
използва сребърна лъжичка. Най-

добре е да се употребява пластма-
сова лъжица.

7.  След прием на витамин С под фор-
мата на плодове, зеленчуци или 
прясно изцедени сокове, е добре да 
се изчака половин час, преди да се 
приеме колоидно сребро.

При направата на сребърна вода е 
важна крайната концентрация на среб- 
ро в получената колоидна течност. 
Колкото по-концентрирана е тя, тол-
кова по-силен е цветът на водата. При 
проба 1 тя е 0 ppm, проба 2 = 05 ppm, 
проба 3 = 25 ppm, проба 4 = 50 ppm 
(вж. снимката). Най-често препоръчва-
ната концентрация е 25 ppm.

Времето за приготвяне се регулира 
според указанията на използвания 
генератор. Уредите, които обичайно се 
предлагат в търговската мрежа, произ-
веждат около 1ppm на минута (ppm = 
part per million или 1 част на милион). 
Който не се ръководи от тях, а прави 
на сляпо колоидната течност, би тряб-
вало да я остави на действието на 
генератора за около 25 минути, ако 
иска да постигне препоръчваната кон-
центрация от 25 ppm за 200 мл вода. 
Докато за вътрешна употреба поня-
кога се препоръчват и по-високи кон-
центрации до към 50 ppm и по-големи 
количества сребърна вода, за външно 
третиране на кожата най-често е дос-
татъчна концентрация от 5-10 ppm.
Сребърна вода, разбира се, може да 
бъде купена и като готов продукт от 
аптеката или дрогерията. Тогава ней-
ната концентрация ще е посочена на 
опаковката.

Спектърът  
на действие е огромен
Различни клинични изследвания, 
като проведените например от Ърл 
Хендерсон, Роджер Алтман или Хелън 
Бъркли, доказват ефективността на 
колоидното сребро и сребърния про-
теин срещу патогенни за човешкия 
организъм бактерии.
Колоидно сребро се прилага не само 
при простудни заболявания и кожни 
проблеми като акне и розацея, но 
също при конюктивит, хрема, външен 
отит, гъбични инфекции, хранителни 
натравяния, стомашно-чревни про-
блеми, гастрит, язва, хепатит, диабет, 
бъбречни възпаления и др. Напоени 
със сребърна вода тампони се употре-Проба 1   Проба 2    Проба 3    Проба 4
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бяват срещу бяло течение, влагалищ-
ни инфекции и възпаления.
В медицинската практика например 
катетрите се покриват със сребърен 
слой, за да се избегнат инфекции на 
пикочните пътища. В хомеопатията 
също се използват различни сребърни 
препарати. Междувременно на пазара 
се появиха съдържащи сребро кремо-
ве срещу невродермит или спрейове 
за заздравяване на рани с кръвоспи-
ращ и запечатващ ефект. Предлага 
се също така текстил със сребърни 
нишки, умъртвяващи потните бакте-
рии, който намира приложение напри-
мер за производството на спортни 
дрехи, калъфи за матраци или спал-
но бельо. Също за облицоване на хла-
дилници или ключове за лампи се 
използва често сребърно покритие.

Критики, опасности  
и странични действия
Някои специалисти критикуват коло-
идното сребро, най-вече поради 
опасността от развитие на аргирия. 
Заболяването се характеризира с на-
трупване на сребро в организма, което 
външно се проявява с тъмносива пиг-
ментация на кожата. Т.нар. сребърно 
оцветяване обаче може да се появи, 
само ако всекидневно в продълже-
ние на много години се приемат много 
литри сребърна вода със средна кон-
центрация от поне 20 ppm. Тогава би 
могло да се появи нещо, наподобява-
що аргирия, защото в крайна сметка 
прекомерното действие се определя от 
прекомерната доза. В световен мащаб 
обаче досега е описан един единствен 
екстремен случай, свързан с прекомер-
на консумация на висококонцентрира-

вкуса или виене на свят. Едно лечеб-
но средство без странични действия 
обаче най-често не притежава и осо-
бено ефективно действие.
Силното потъмняване на кожата е 
надежден инидикатор, когато човек 
продължително време е прекалявал 
с употребата на висококонцентрирани 
сребърни препарати. Подобен симп-
том или появата на сребриста пигмен-
тация на кожата са знак за това, че 
човек трябва да направи пауза в тера-
пията със сребърна вода.

Как да се приема правилно
Според някои специалисти колоидно-
то сребро трябва да се приема само 
на гладен стомах, най-добре сутрин 
преди закуска. Но това прави на прак-
тика невъзможно провеждането на 
удърна терапия например. Авторът 
на книгата „Колоидното сребро“ и екс-
перт по темата Оливер Франек не спо-
деля това мнение: „Поради естество-
то на производството си с помощта на 
генератор, сребърната вода съдържа 
висока част йонизирано сребро, което 
може да реагира със стомашните соли 
или сярна киселина и да се преобра-
зува в сребърна сол. Това може да се 
окаже проблемно само при прием за 
един продължителен период от време 
и при висока дозировка. Правилно 
определената, ограничена до няколко 
седмици терапия по мои наблюдения 
не води до никакви проблеми.“
Сребърната вода е добре да не се 
приема заедно със сокове или храни, 
съдържащи витамин С. При приготвя-
нето на сребърна вода в нея се обра-
зуват колоиди и йони. Тези електричес-
ки заредени частици могат да влязат 
в реакция с антиоксидантите, напри-
мер с аскорбиновата киселина или с 
други думи - витамин С и да се окси-
дират (витамин С се причислява към 
органичните киселини). За да се пред-
отврати подобна нежелана реакция, е 
добре консумацията на витамин С под 
формата на хранителна добавка, соко-
ве или храни да се отдалечи от време-
то за прием на колоидно сребро.
Всеки частен производител на сребър-
на вода може да произвежда колоид-
но сребро за собствена употреба, но 
не и да я предоставя на други хора, 
нито да търгува с нея, например чрез 
интернет. Готова сребърна вода е ра-
зумно човек да купува от аптека или 
лицензиран производител. При заку-
пуването на генератор за приготвяне 
в домашни условия трябва да се вни-
мава електродите му да бъдат с чисто 
съдържание на сребро от 99,99%. n

но, неправилно произведено с чешмя-
на вода колоидно сребро. Ако човек 
следва точно указанията за приготвяне, 
използва лицензиран генератор, дес-
тилирана вода, правилни дозировка и 
период на лечение, рискът да развие 
аргирия се свежда буквално до нула.
При продължителна употреба на сре-
бърна вода е възможно да настъпят 
някои неблагоприятни странични реак-
ции, свързани най-вече със стомаш-
ни болки и смущения на централна-
та нервна система като нарушения на 
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реене на организма и е отговорна 
за над 90% от случаите на забо-
ляване. Вторичната остеопоро-
за се дължи на друго заболява-
не или медикаменти и често се 
среща например при хора, които 
са на постоянна кортизонова тера-
пия (астматици, ревматици). Но 
се наблюдава също при бъбреч-
ни заболявания, ракови образува-
ния или нарушения на щитовид-
ната жлеза. Идиопатичната осте-
опороза се среща при млади жени 
преди менопаузата, мъже под 
50-годишна възраст или деца и 
младежи с нормални нива на хор-
мони, витамин D и липса на види-
ма причина за остеопороза.
За съжаление, не съществува 
ранна симптоматика на болест-
та, която да индикира загубата на 
костно вещество. Наричана „тихи-
ят крадец”, остеопорозата е ковар-
на болест, тъй като не е свързана с 
болки и може да остане незабеляза-
на с години. Когато се появят оплак-
вания като болки в костите или огра-
ничаване на движението и се стигне 
до костна фрактура, процесът на 
загуба на костна маса е вече твърде 
напреднал. Признаци за разгражда-
не на костното вещество в по-на-
преднала фаза са загуба на телесен 
обем, т.нар. „смаляване“ на тялото; 
поява на гърбица, както и на харак-
терни гънки по кожата в лумбална-
та област, известни като феномен 
на Таненбаум.
Между 20 и 30 година от човешкия 
живот (при жените най-често на 
20-22, а при мъжете на 22-24 годиш-
на възраст) се постига максимал-
на костна плътност, известна като 
пикова костна маса (“peak bone 
mass”), след което настъпва обрат-
ният процес и костното вещество 
започва да се разгражда вместо да 
се изгражда. Средностатистически 
всяка жена и всеки мъж губят по 
1% костно вещество на година. 
Скоростта на „нормалната“ загуба 
на костно вещество обаче е гене-
тично обусловена.
Остеопорозата се среща и при двата 
пола, но при жените е по-разпрос-
транена. Това е свързано най-вече с 

Костите са скелето, което крепи нашето тяло. Когато обемът им 
намалее, което се случва на всеки след определена възраст, това 
скеле става нестабилно. Специалисти обясняват как можем дълго 
време да поддържаме костите си силни и дееспособни.

хормоналната им специфика. Когато 
по време на менопаузата спадне 
производството на хормони, загу-
бата на костно вещество при жени-
те рязко се увеличава – до 4% на 
година! Причината е естрогенният 
дефицит, който увеличава актива-
цията на нови остеокласти и удъл-
жава живота на узрелите вече осте-
окласти. Това дава превес на кост-
ната резорбция пред костооразува-
нето. Прогестеронът и мъжкият хор-
мон тестостерон  стимулират осте-
областите – отговорни за изгражда-
нето на костите клетки, които произ-
веждат органично костно вещество, 
състоящо се главно от колаген. По 
тази причина между 40 и 70 години 
жените загубват около 40% от сво-
ята костна маса, докато в същия 
отрязък от време мъжете изгубват 
едва 12% от костното си вещество. 
В по-напреднала възраст обаче тези 
показатели се изравняват.

СИЛНИ КОСТИ: НАЙ-ДОБРИТЕ  
СЪВЕТИ СРЕЩУ ОСТЕОПОРОЗА

Думата остеопороза буквал-
но означава „порести кости“ 
(от гр. osteo – кост и poros - 

пора). Прогресиращото метаболит-
но заболяване на скелета, свърза-
но с намаляване масата на костно-
то вещество, води до повишен риск 
от фрактури. То се дължи на пови-
шена остеокластна костна резорб-
ция или на понижен синтез на кост-
но вещество. Различават се три 
вида остеопороза: първична, нари-
чана още сенилна или постменопа-
узална; вторична, дължаща се на 
друго заболяване или медикамен-
ти и идиопатична, чийто произход 
не е установен.
Първичната остеопороза е свър-
зана с нормалния процес на ста-

Най-важните фактори, предизвиква-
щи загуба на костно вещество, са 
процесите на стареене. Тези естес-
твени процеси обаче могат да бъдат 
както забавени, така и ускорени. За 
ускоряването им могат да съдействат 
например тютюнопушенето, липса-
та на движение, но също и преко-
мерно натоварващият спорт. Други 
причини могат да бъдат неправил-
но хранене или диети, свързани с 
недостиг на витамини и минерали, 
липса на витамин D, алкохолизъм, 
ранен климактериум.
Остеопорозата е резултат от липса-
та на калций, вследствие на което 
костите изтъняват и губят плът-
ността си. Те стават крехки, чупли-
ви и това може да доведе до чести 
фрактури, особено в областта на 
китките, гръбнака и тазобедрените 
кости. Развитието на остеопороза и 
свързаните с нея рискове от фрак-
тури са възможни дори при слаби 
натоварвания. Поради нарушено-
то равновесие между процесите на 
изграждане и разграждане на кост-
на тъкан след загубата й може да 
се направи твърде малко, но в по-
ранен период заболяването може 
да бъде предотвратено или поне 
минимизирано.
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Най-ефективно в това отноше-
ние е храненето с пресни био-
продукти, в което ежедневно при-
състват много зеленчуци, салати, 
плодове, както и умерено количес- 
тво семена и ядки. Докато индус-
триалните брашно и захар „крадат“ 
от костното вещество, е добре да 
се консумират пълнозърнести про-
дукти, макар и в умерени количес- 
тва. Богатата на животински бел-
тъчини храна (месо, колбаси, риба, 
яйца, сирене, извара) води до изли-
шък на киселини в организма и до 
споменатите по-горе проблеми.
Липсата на белтъчини обаче също 
се отразява неблагоприятно на 
костния статус. Това е често сре-
щано явление при възрастни хора, 
които могат да счупят кост дори при 
лек удар. Чрез подходящ прием на 
белтъчини с консумация на лешни-
ци или соеви продукти например 
този тип фрактури могат да бъдат 
избегнати.
Приемът на калций може да бъде 
затруднен също при богато на 
животински мазнини и готвар-
ска сол хранене. Консумацията на 
съдържащи кофеин и захар храни 
като кафе, кока-кола, подсладени 
безалкохолни напитки и др. е също 
противопоказано. Не случайно 
кофеинът, захарта и фосфатите 
се славят като „унищожители на 
костите“. Захарта например пре-
пятства усвояването на калций от 
червата. Успоредно с това за пре-
работката й се изразходват много 
важни за организма витамини и от 
бъбреците се отделят ценни мине-
рални вещества. Съдържащите се 
в топените сирена, колата, жели-
ращите прахове и нерядко дори в 
бебешките каши фосфати водят до 
отделяне на паратхормон, който, за 
да неутрализира фосфата, извли-
ча от костите ценни минерални ве- 
щества като калций и магнезий.
Тютюнопушенето, пиенето на много 
кафе и безалкохолни напитки, зло-
употребата с алкохол, готовите 
храни, бързите закуски и много 
солените ястия са абсолютно про-

Всичко е въпрос  
на правилно хранене
Независимо от голямата си попу-
лярност млякото и изварата не 
са единствените доставчици на 
калций за организма, а не са и 
най-добрите такива. Проф. Ингрид 
Герхард, гинеколог, главен лекар 
с дългогодишен стаж и завеждащ 
отделението по натурално лече-
ние в Университетската клиника по 
женски заболявания в Хайделберг 
казва: „Млякото има толкова вреди, 
че най-често съветвам пациент-
ките си да не го приемат. Само 
тези, които са привикнали към 
него и консумират големи количес- 
тва зеленчуци, го приемат добре 
и могат да изпиват по чаша мляко 
на ден. Но млякото всъщност не е 
предназначено за възрастни хора. 
Много от тях имат непоносимост 
към лактоза и получават газове 
или разстройство.“ Млечният бел-
тък казеин е с различна структу-
ра от съдържащия се в майчино-
то мляко и може само лошо да се 
усвои и преработи от човешкото 
тяло. Казеинът действа като кисе-
лина в организма. Същото се отна-
ся и за изварата, от която е извле-
чен алкалният цвик. Млечният кал-
ций се резорбира всъщност по-ло-
шо, отколкото съдържащия се в 
растителните храни минерал. Тъй 
като вследствие на пастьоризира-
нето и хомогенизирането, неговата 
структура се променя и това още 
повече увеличава риска от алер-
гии. Най-добре е важният за кости-
те минерал да се приема от расти-
телни храни като сусам, тофу, бро-
коли и спанак или, ако се налага, 
като хранителна добавка - съветва 
специалистката.
Храненето по принцип играе много 
важна роля за поддържане здра-
вината на костите, тъй като всеки-
дневната обмяна на костно вещес-
тво изисква поемането на правилни 
градивни елементи. От тази гледна 
точка е от първостепенно значение 
да се поддържа алкално-киселин-
ният баланс в организма, за да не 
може вследствие на една ацидоза 
от костите да бъдат извлечени кал-
цият и магнезият.

тивопоказани на застрашените или 
болните от остеопороза хора.
Витамин D за сметка на това е 
основен фактор за правилното 
усвояване на калций. Той позволя-
ва преминаването на минерала от 
тънкото черво в кръвообращение-
то, откъдето може да се използва 
от организма. Пониженият прием 
на витамин D води до нарушения 
в абсорбцията на калций, незави-
симо от приеманите количества. 
Количеството на витамин D може 
да се повиши чрез прием на някои 
храни като морски продукти (сьом-
га, скумрия, сардини, морски даро-
ве), млечни продукти, жълтък, обо-
гатени житни продукти или соко-

ве. Но организмът може и сам да 
синтезира витамин D под влия-
нието на ултравиолетовите лъчи. 
Затова всекидневните 10-15 минут-
ни слънчеви бани или излагането 
на слънце за кратко време няколко 
пъти седмично са също ефективен 
метод за набавяне на витамина.

Как може да се установи 
загубата на костно  
вещество
Златният стандарт за измерване на 
костната плътност в днешно време 
е двойноенергийната рентгенова 
абсорбциометрия (DXA) – метод, 
който измерва костната плътност 
на особено застрашените от фрак-
тури прешлени в определена част 
на лумбалната област и тазобед-
рената става. С негова помощ се 
оценява риска от счупвания на 
следния принцип: колкото по-плът-
на е дадена кост, толкова по-малко 
рентгенови лъчи преминават през 
нея. Този метод на изследване е не 
само най-точният (може да се уста-
нови загуба на костна плътност по-
малка от 2%), но също така бърз, 
относително евтин и с ниска ради-
ация (1/10 до 1/100 от нормално-
то рентгеново лъчение). Не така 
стоят нещата при количествената 
компютърна томография (QCT), 
при която за измерване плътност-
та на костите в областта на гръб-
нака или тазобедрената става се 
използват радиоактивни субстан-
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ции. Макар да се прилагат много 
ниски дози радиация, изследва-
нето се характеризира с твърде 
високо лъчево натоварване, за да 
може да се използва за контролни 
изследвания.
Ултразвуковото изследване е цене-
но заради неговата безвредност 
поради липсата на радиация, но то 
има предимно скринингов харак-
тер. Изследването е безболезнено 
и бързо, с него обаче може да бъде 
открито само наличие на проблем. 
Ако се установи подобно, резул-
татите трябва да бъдат потвърде-
ни с DXA или QCT. Един от най-
големите му недостатъци е, че с 
него не може да се измери костна-
та плътност в най-рисковите зони - 
гръбначния стълб и тазобедрената 
става. Не може да се използва и за 
проследяване на ефекта от прило-
жената терапия.
При съмнение за остеопороза 
могат да помогнат също изслед-
вания на кръвта и урината, от 
които да се изчислят параметрите 
на костното изграждане и разграж-
дане. С помощта на комбинация 
от тези разнообразни методи на 
изследване лекарят може да про-
веде целенасочена терапия.
Проф. Ингрид Герхард казва: „Човек 
не може да направи от порьозната 
кост плътна, но може да забави 
процеса на разграждане на костите 
и в определени граници да стиму-
лира изграждането им, така че рис-

кът от костни фрактури значително 
да намалее.“ Ако остеопорозата е 
свързана с пропуски в храненето и 
стила на живот, доставката на пра-
вилни градивни елементи (белтъ-
чини, витамини, минерали и микро-
елементи) с оглед на алкално-ки-
селинния баланс на организма и 
целенасочените мускулни трени-
ровки могат да подсилят костите. 
Каквото и да прави един 50-годи-
шен човек обаче, никога няма да 
има костите на 20-годишен.

Какво може да направи 
всеки, за да заздрави  
костите си
Успоредно с подходящото хране-
не и постоянното движение, човек 
трябва да внимава преди всичко 
за това да избягва отровите от 
околната среда (тютюнопушене, 
електромагнитно лъчение, тежки 
метали и пр.). От особено голямо 
значение са слънчевата светлина 
и витамин D. За целта трябва да се 
правят кратки, но редовни слън-
чеви бани през лятото и при всяка 
възможност да се излагат колкото е 
възможно по-големи части от кожа-
та на действието на UV-лъчите 
през зимата. Нивото на витамин D 
в кръвта трябва да бъде измерено 
и ако се окаже, че е ниско, витами-
нът трябва да се приема редовно 
под формата на хранителна добав-
ка. Други препоръчителни храни-
телни добавки са калцият и вита-

мин К. При повишен риск от осте-
опороза или налично вече заболя-
ване е показан също екстрактът от 
яйчени черупки – идеален източник 
от бионаличен и усвоим калций, 
който може забележимо да регули-
ра активността на остеобластите и 
да повиши минерализирането на 
основната костна субстанция.
Някои растителни екстракти също 
биха могли да помогнат. Коренът от 
брей (Dioscorea L.) съдържа мно-
жество минерали и микроелемен-
ти, но също диосгенин, подобен  
на прогестерона хормон. Тъй като 
прогестеронът регулира остеобла-
стите, коренът от диоскореа би 
могъл да бъде от полза при осте-
опороза. Изследванията обаче 
показват, че концентрациите му 
са много вариативни, затова тера-
певтичното приложение на коре-
на е несигурно и той може да бъде 
използван най-вече като преван-
тивно средство. Соевото мляко и 
тофуто при всички случаи са бога-
ти на растителни хормони, здра-
вословни белтъчини и притежават 
алкално действие. Соевите про-
дукти обаче трябва да бъдат обо-
гатявани с витамин D. В случай че 
това е така и те не са генно моди-
фицирани, представляват много 
добра алтернатива на животински-
те млечни продукти.
От не по-малко значение за кост-
ната плътност е постоянното дви-
жение. Препоръчваната двигател-
на програма при налична остепо-
роза зависи от тежестта на заболя-
ването и моментното здравослов-
но състояние на пациента. За пре-
венция на заболяването се пре-
поръчва комбинация от трениров-
ки на мускулите и равновесието, 
съчетани с активиране на кръвооб-
ращението и обмяната. Това може 
да бъде постигнато, ако човек 2 
пъти седмично тича или кара коле-
ло (може и домашен велометър) и 
2 пъти на седмица прави силови 
тренировки. Подходящи са също 
упражненията на ходеща пътека 
или трамплин. Плуването щади 
ставите, поддържа мускулатура-
та, тонизира и раздвижва цялото 
тяло, но е недостатъчно от глед-
на точка на костната плътност, тъй 
като не допринася много за под-
силване на костите. Затова то не 
би могло да бъде единствен или 
основен вид физическа активност 
при риск от остеопороза. С помощ- 
та на вибриращи тренировъчни 
уреди за стягане и тренировка на 

цялото тяло за сметка на това е 
възможно дори в напреднала фаза 
на заболяването мускулите и кос-
тите да бъдат внимателно подси-
лени. При редовни тренировки те 
оказват позитивно влияние също 
върху обмяната на веществата в 
костите. Противопоказани са както 
продължителното щадене, обез-
движване и залежаване (включи-
телно при напреднала остеопоро-
за), така и движенията или спор-
товете, свързани с подскачания 
върху твърд под.

Ролята на магнезия при 
терапия на остеопороза 
50% от магнезия се съхранява в 
костите. Минералът стимулира 
приема на калций и изграждането 
на костно вещество. Поради стрес, 
неправилно хранене и натоварва-
ния от околната среда много хора 
страдат от недостиг на магнезий. 
Ето защо магнезиевата терапия се 
прилага както за превенция, така и 
за лечение на остеопороза, напри-
мер с органично свързан магнезий.
При лечение на остеопороза се 
препоръчва и прием на калиев цит-
рат, вероятно поради факта, че 
неутрализира повишената кисе-
линност на организма и подпома-
га възстановяването на алкално-
киселинния баланс. Някои специа-
листи препоръчват приема на ком-
бинирани калций, магнезий и калий 
на прах, за да се предотврати пре-
комерната киселинност на организ-
ма от една страна и да се направи 
нещо добро за костите от друга.

И още една препоръка на специ-
алистите: не изпадайте в пани-
ка, ако след измерване на кост-
ната плътност лекарят ви постави 
диагноза остеопороза. Приемете 
заключението му не като присъда, 
а като повод да промените вредни-
те навици в храненето и двигател-
ната си активност, да подобрите 
здравословното състояние и стила 
си на живот. Не смятайте, че един-
ствено с прием на медикаменти, ще 
успеете да се предпазите от костни 
фрактури. Продължителните меди-
каментозни терапии често са свър-
зани с неблагоприятни странични 
реакции. Не забравяйте, че една 
тънка, но еластична кост може да 
издържи по-дълго, отколкото една 
дебела, но чуплива кост. Затова не 
подценявайте своя собствен при-
нос в лечението и работете за заз-
дравяване на костите си. n
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ХИАЛУРОНОВАТА  
КИСЕЛИНА  
– ЕФЕКТИВНО ОРЪЖИЕ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

Кожата понася всекидневно огромни натоварвания. Вредните 
влияния на околната среда, неправилното хранене, липсата на 
витални вещества и напредването на възрастта оставят върху 
нея видими следи. С помощта на съдържаща хиалурон козме-
тика човек може да се противопостави на негативните фактори. 
Тя може да обезпечи кожата с необходимата й влага и да й пре-
достави защита срещу свободните радикали, което е от особе-
но значение при зряла кожа. Също вътрешният прием на хиалу-
рон може да подобри вида, свежестта и структурата на кожата, 
като успоредно с това ще се погрижи за доброто състояние на 
костите, ставите и освежаването на целия организъм.

да бъдат изключени. При това дей- 
ствието й е изумително. Благодарение 
на огромния капацитет на хиалуро-
новата киселина за свързване на теч-
ности водните депа в клетките биват 
напълнени и бръчките по кожата бързо 
и видимо се изглаждат. Съвсем раз-
бираемо е тогава защо хиалуронът се 
счита за едно от най-ефективните оръ-
жия против стареене.

Как се произвежда  
хиалуроновата киселина
Съществуват два основни начина за 
производство на хиалуронова кисели-
на – от животински материал и по 
биотехнологичен път. Като животин-

лина се постигат бързо видими резул-
тати и то без почти никакви рискове. 
Ако субстанцията, която се намира 
естествено във всяка клетка на тяло-
то, се произвежда по биотехнологи-
чен път и е постигната необходимата 
чистота, неблагоприятните странични 
действия и алергичните реакции могат 

Какво ли не са в състояние да 
понесат жените, а все по-често и 
мъжете, за постигането на мла-

дежки вид. В преследването на тази 
мечта са съгласни да търпят болки, 
да поемат рискове и да плащат огром-
ни суми. Нерядко обаче както опера-
циите, така и съмнителните разкрася-
ващи процедури не донасят желания 
ефект. С някои средства като ботокса 
действително се постигат резултати, 
но винаги присъства рискът от нежела-
ни странични реакции, а при прекомер-
на или честа интервенция е възможно 
да се изгуби естественият вид.
С помощта на предложената от козме-
тичната индустрия хиалуронова кисе-
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ска суровина на първо място се изпол-
зват птичи гребени, от които се извли-
ча хиалуронът. Междувременно става 
възможно и биотехнологичното произ-
водство чрез бактериална фермента-
ция – добра новина също за веганите.
В съвременната козметична индустрия 
се използва предимно биотехнологич-
но произведен хиалурон, при който спе-
циалистите отбелязват редица предим-
ства. При добиването на хиалуронова 
киселина от животински гребени пти-
чите белтъчини не могат напълно да 
бъдат филтрирани, което може да дове-
де до алергични реакции при някои хора 
и в най-лошия случай до анафалакти-
чен шок. Освен това при извличането 
на субстанцията от животински продук-
ти винаги съществува допълнителни-
ят риск да бъдат пренесени опасни за 
хората болестотворни причинители като 
птичи грип или спонгиформна енце-
фалопатия, по-известна като болестта 
„луда крава”. Добитата по биотехноло-
гичен път хиалуронова киселина се пре-
чиства посредством многократна фил-
трация, затова при нея се постига по-го-
ляма чистота в сравнение с добития от 
животински материал хиалурон. 

Защо чистотата  
е толкова важна?
Чистотата на добитата субстан-
ция играе важна роля за намалява-
не на риска от алергични реакции. 
Произведената по биотехнологичен път 
добре пречистена хиалуронова кисели-
на редуцира значително опасността 
от алергична реакция, като я снижа-
ва до минимум. Съдържащите хиалу-
рон с висока степен на чистота козме-
тични продукти се понасят много добре 
от кожата дори при високи концен-
трации. Друго предимство представ- 
лява по-голямата молекулна тежест, 
която се грижи за това активното ве-
щество да се задържа по-дълго в кожа-
та и по този начин да се постигат по-
дълготрайни резултати.
Хиалуроновата киселина може да бъде 
прилагана както външно, така и вътреш-
но. Извън използваното от дерматоло-
зите инжекционно приложение на коз-

метичния пазар се предлагат цяла поре-
дица съдържащи хиалурон продукти 
под формата на капсули, кремове, гело-
ве, разтвори, ампули и серуми.

Какво прави козметиката 
с хиалурон толкова  
изключителна
Продуктите, съдържащи хиалуронова 
киселина, са ценени и търсени зара-
ди своя бърз и непосредствено забе-
лежим анти-ейдж ефект.
l Ампули
Ампулите съдържат високо концен-
трирана хиалуронова киселина, която 
може да се нанася директно върху 
кожата. Приложени външно, хиалуро-
новите ампули постигат бързи и забеле-
жими резултати при изглаждане бръч-
ките по лицето, шията и деколтето. За 
по-лесно приложение някои производи-
тели предлагат съдържанието на ампу-
лите и под формата на тинктури. При 
вътрешна употреба предимството на 
ампулите пред капсулите се състои в 
това, че течната хиалуронова кисели-
на се приема по-добре от организма и 
може по-бързо да бъде транспортирана 
до необходимите места. При това приет 
вътрешно, хиалуронът се отразява бла-
готворно не само на кожата. Той оказ-
ва своето позитивно действие също на 
ставите и представлява освежаващо 
лечение за цялото тяло.

l Кремове
Предназначените за грижа на кожата 
продукти със съдържание на хиалуро-
нова киселина стимулират осигурява-
нето на кожата с влага, като й придават 
гладка и мека структура. Това се постига 
чрез изумителната способност на хиалу-
рона да свързва 6000 пъти повече вода 
от собственото си тегло! Резултатите, 
които могат да бъдат постигнати с по- 
мощта на хиалуронови козметични сред-
ства против състаряване и бръчки, са 
напълно съизмерими с ефекта от про- 
дукти като ботокса и представляват 
истинска конкуренция на естетична-
та хирургия. С еднократно намазване 
бръчките може и да не бъдат изгладе-
ни като с ютия, но при редовна употреба 
съдържащите качествена хиалуронова 
киселина продукти се грижат за посто-
янното подобряване вида на кожата.
l Серуми
Хиалуроновите серуми съдържат жела-
ното активно вещество във високо кон-
центрирана форма и могат да бъдат 
използвани дори при много чувстви-
телна кожа. При това те съдействат 
не само за намаляване на бръчките, 
но оказват благотворен ефект и при 
екстремно суха кожа. Благодарение 
осигуряването на допълнителна влага 
изчезват зачервяванията, лющещите 
се участъци и усещането за обтегна-
тост, като се подобрява общият вид на 
кожата, която изглежда по-свежа и по-
млада. Допълнителен бонус на раз-
красяващите серуми е предпазването 
на кожата от негативните влияния на 
околната среда и опасното действие на 
свободните радикали.
l Гелове
Хиалуроновата киселина се предла-
га на козметичния пазар и под форма-
та на освежаващи гелове. Те са особе-
но подходящи за чувствителните зони 
около очите и устата или пък се нана-
сят на места като челото и в основата 
на носа, когато се търси бърз и забе-
лежим ефект. Действието на гелове-
те продължава няколко часа, като се 
поддържа естественият вид, който при 
прилагане на други филъри като бо-
токс бързо може да бъде изгубен.

l Капсули
За вътрешна употреба са подходящи 
капсулите, предлагани от различни про-
изводители на пазара. Редовният им 
прием не само дава на кожата допъл-
нителна влага, но се грижи за нейния 
витален и подмладен вид, като оказ-
ва позитивно действие също на кости-
те и ставите. Допълнително свързана-
та влага попълва запасите от синови-
ална течност, която снабдява хрущя-
ла с хранителни вещества, и по този 
начин болезненото триене може да 
бъде смекчено. Така капсулите с хиа-
луронова киселина могат да предложат 
ефективна алтернатива на мъчител-
ните ставни инжекции. По правило те 
са с добра поносимост, но по решение 
на производителя в състава им могат 
да бъдат включени допълнителни суб-
станции, които биха могли да доведат 
до странични действия или алергични 
реакции. Затова преди приема им е ра-
зумно човек да се информира за съста-
ва на продукта и да следва точно дозите 
и препоръките, описани в листовката.
l Прах 
„Чудодейното оръжие” хиалурон се 
предлага и под формата на прах. Той 
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може да бъде индивидуално дози-
ран и директно приеман в предписа-
ната доза, при което се постига двоен 
ефект: хиалуроновата киселина стиму-
лира както ставите и обновяването на 
хрущяла, така и еластичността и хид-
ратирането на кожата. Прахът може да 
бъде използван и за външна употреба. 
За целта 1 грам хиалуронова кисели-
на на прах се разтваря в 100 мл дести- 
лирана вода и може директно да се 
нанася върху кожата или да се смесва 
с друг козметичен крем.

Защо човек може да се 
довери на хиалуроновата 
козметика
Хиалуроновата козметика е преди 
всичко много сигурна за употреба. За 
своите продукти козметичната индус-
трия използва предимно произведена 
по биотехнологичен път хиалуронова 
киселина, която се понася много добре. 
Реномираните производители прила-
гат много точно описание на изпол-
званите съставки. Употребяването на 
добре пречистена хиалуронова кисели-
на намалява риска от алергични реак-
ции, като го снижава почти до нула. Ако 
при използване на кремове и лосиони 
се наблюдават редки странични ефек-
ти като дразнене или зачервявания, 
те по правило се дължат на включе-
ни в състава на козметичния продукт 
допълнителни съставки.
Когато хиалуроновата киселина се 
използва в инжекционна форма за 
изпълване на бръчки, е възможно на 
третираните участъци да възникнат 
временни зачервявания, отоци или въз-
паления, които не се дължат на хиалу-
рона, и по правило изчезват бързо.

Защо на кожата  
постоянно трябва да  
се доставя хиалурон
Хиалуронът е органична субстанция, 
която постоянно се изгражда и раз-
гражда. На 20 години организмът про-
извежда точно толкова хиалурон, кол-
кото губи, но с напредване на възраст-
та този процес се променя и в тялото 
не се образува достатъчно хиалуроно-
ва киселина. Резултатът е състарява-
не на кожата, с други думи образува-
не на бръчки и недостиг на синовиал-
на течност. Ако на организма се доста-
ви хиалуронова киселина отвън, тези 
загуби могат постепенно да се попъл-
нят. Поради относително късия период 
на полуразпад на хиалулрона той тряб-
ва непрекъснато да се доставя отвън, 
за да може да се поддържа постоянно-
то му ниво в организма.

Комбиниране на хиалурона 
с други активни съставки
Козметичните препарати, съдържащи 
чист, медицински хиалурон са с отлич-
на поносимост. Те са особено подходя-
щи за третиране на нежните участъци 
по кожата на лицето и врата, където се 
грижат за ревитализиране на водните 
депа във всяка отделна клетка. По този 

начин се подобряват еластичността, 
свежестта и тена на кожата, като бръч-
ките бързо и видимо се изглаждат. От 
производителите постоянно се разра-
ботват нови формули, които позволя-
ват на кремовете и серумите особено 
бързо да се поемат от кожата.
Невероятната способност на хиалуро-
новата киселина да свързва водата се 
използва в много козметични средства, 
като тя нерядко се комбинира с други 
активни анти-ейдж съставки. Така към 
нея могат да се добавят клетъчно актив-
ни и предпазващи активни вещества, 
както и ценни резорбиращи субстан-
ции, с помощта на които се оптимизи-
ра поемането й от кожата. Когато става 
въпрос за анти-ейдж средства, особе-
но ефективно е комбинирането на хиа-
луроновата киселина с кофеин. Докато 
хиалуронът се грижи за овлажняването, 
кофеинът притежава изглаждащо дей-
ствие и така минимизирането на бръч-

ките става по-ефективно. Стимулира 
се също извеждането от организма на 
задържащите се течности, които могат 
да доведат до леки отоци, например 
под очите. Освен това кофеинът активи-
ра разграждащите мазнините ензими и 
удължава продължителността на живо-
та на медиатора - цикличния аденозин 
монофосфат, който при всички положе-
ния допринася за подобрената им обмя-
на. За да бъдат избегнати алергични-
те реакции, от първостепенна важност 
е активните вещества и допълнителни-
те съставки да бъдат с максимална чис-
тота и да изпълняват всички микроби-
ологични изисквания. Ако продуктът е 
качествен, той бързо подобрява свър-
зването на течностите, и не след дълго 
резултатите са налице – намаляване 
дълбочината на бръчките, розов, свеж 
тен, повдигане на отпуснатите участъци 
и стегната, подмладена кожа! n
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