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КАКВИ СА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ
ПРИЧИНИ ЗА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Отдавна е известно, че приемането на калории, които не се изразходват, води до натрупване на килограми. Големите количества на
лесно усвоими въглехидрати обаче също съдействат немалко за
покачване на теглото. Нови научни изследвания обясняват как
се променят енергийните потребности и състава на храната и
какво води до натрупването на мастни запаси в организма.

З

ащо толкова много хора
страдат от затлъстяване в наши дни? Според
Световната здравна организация
(СЗО) отговорът е ясен: „Основната
причина за наднорменото тегло е
дисбалансът между приема и разхода на калории.” С други думи:
или се храним много, или се движим малко, или и двете. Когато това
се случи, излишъкът от калории се
натрупва по бедрата ни. При това
няма значение дали калориите са
приети под формата на протеини,
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въглехидрати или мазнини – трите
основни компоненти на нашето хранене, наричани още макрохранителни вещества. Решението на проблема в случая е очевидно: храни
се по-малко, движи се повече!
Независимо че това решение ни
се внушава от 40 години, натрупването на нездравословни телесни мазнини, известно в професионалните среди като адипозитас,
никога преди не е достигало такива мащаби както в съвременността. Над една трета от американците
в наши дни се считат за затлъстели, тъй като техният индекс на
телесната маса (BMI – Body Mass
Index = телесното тегло в килограми, делено на квадрата на телесната височина в метри) е над 30,
като количеството им се е увеличило 2 пъти в сравнение с това преди
40 години. В световен мащаб в
тази категория влизат над половин
милиард души. В Европа тя засяга
около 20% от възрастното население, но нараства и делът на децата. При това ставаме не само попълни, но и по-болни. Увеличават
се съдовите болести и заболяванията, свързани с
обмяната на веществата като например
диабет от тип 2, който
се среща по-често при
хората с наднормено
тегло, отколкото при
по-слабите.

Защо тогава проблемът продължава да се разраства, след като от
години е установена причината за
него и съществува общопризнато
решение? Има два възможни отговора: причините са описани коректно, но засегнатите не желаят или не
са в състояние да променят хранителното си поведение – било поради генетични причини, или под въздействие на околната среда. Или
пък е неправилна представата за
проблема и поради това са неефективни съветите за неговото преодоляване.
Междувременно се появиха алтернативни хипотези, които твърдят, че
причината за наднорменото тегло е
хормонално обусловена, т.е. става
въпрос не за енергиен, а за хормонален дисбаланс в организма.
Според тази представа основни-

те заподозрени за натрупването на
мазнини са количеството и вида на
приеманите въглехидрати. И ние
страдаме от фундаментална заблуда, какво всъщност предизвиква
отлагането на мастни запаси. Не
енергийното съдържание на хранителните продукти – независимо
дали авокадо, стекове, хляб или
плодови сокове – биха били виновниците за увеличаването на теглото ни, а преди всичко въздействието на въглехидратите върху някои
хормони, които регулират натрупването на мазнини в тялото.
С оглед на убеждението и честотата, с която експертите определят
затлъстяването като нарушение на
енергийния баланс на организма, е
логично да се предположи, че тази
зависимост би следвало да е основно проучена още преди десетилетия. Оказва се обаче, че подобно
стриктно научно изследване досега не е било правено. Тъй като не
е нито лесно, нито евтино да бъдат
проведени необходимите за това
експерименти и тестове. Поради
тази причина скритите основания
за един от основните здравословни
проблеми на нашето време – затлъстяването и произтичащите от него
тежки заболявания – остават без
научно обяснение до ден днешен.
За да бъде поправен този пропуск,
през последните години беше основана непрофесионалната организация NuSI (Nutrition Science Initietive,
Инициатива Наука за храненето).
С подкрепата на фондацията на
Лаура и Джон Арнолд от Хюстън,
Тексас, тя наема независими учени,
които да планират и проведат необходимите експерименти, чиято цел
е да бъдат проверени различните
хипотези, касаещи натрупването на
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мазнини и всички останали аспекти на проблемното тегло. По този
начин учените се надяват в рамките на следващите пет години да
успеят да предоставят недвусмислени доказателства за биологичните причини за адипозитас.
Примамливото в хормоналната
хипотеза за затлъстяването е, че тя
помага там, където конвенционалните обяснения не успяват. Идеята,
че напълняваме, когато приемаме
повече калории, отколкото изразходваме, почива предполагаемо на
физически обоснованата представа, че енергията може да бъде
както произведена, така и изразходена. От гледна точка на биологията в свободен превод това
означава: Когато организмът получи енергия, той трябва или чрез
обмяната на веществата да я доведе до използваема форма, или да
я изхвърли, или да я съхрани. И
когато ние приемаме повече калории, отколкото оползотворяваме, е
логично излишъкът да ни прави потежки и по-обемни. Дотук всичко е
ясно. Но това не дава никакви обяснения защо приемаме повече калории, отколкото са ни необходими и
защо излишъците се отлагат като
мазнини. Точно това са въпросите, на които учените се опитват да
дадат отговор.

Колкото по-лесно усвоими
са въглехидратите, толкова
по-бързо се покачва нивото
на кръвната захар

Ако човек започне да се интересува
от темата, задължително стига до
ролята на инсулина. Веднага след
като се приеме богата на въглехидрати храна и се покачи нивото
на глюкозата в кръвта, панкреатич-
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ната жлеза освобождава хормона,
който се грижи нивото на кръвната захар да не се повишава твърде
много. При това той отнема глюкоза от клетките и позволява тя да се
използва като гориво. Успоредно с
това регулира функцията на специализираните мастни клетки, които
позволяват съхраняването на мазнини за по-късна употреба. Докато
нивото на инсулин в кръвта е високо, организмът трупа мазнини вместо с тяхна помощ да покрива енергийните си нужди. Хормоналната
хипотеза насочва вниманието към
сложните физиологични регулационни процеси, протичащи в мастните клетки. Приемът на въглехидрати повишава нивото на кръвната захар, което от своя страна предизвиква освобождаване на инсулин. Инсулинът потиска разграждането на мазнините в мастната
тъкан (липолиза) и освобождаването им в кръвообращението. Така
човек наддава тегло, когато благодарение на приема на въглехидрати нивото на инсулина остава за подълго време високо.
Основните източници на глюкоза са
съдържащите нишесте или захар

хранителни продукти. Колкото полесно смилаеми са въглехидратите, толкова повече и по-бързо се
покачва нивото на кръвната захар
– един процес, който може да бъде
постоянно контролиран от баластните вещества и мазнините в храната. Затова храните със силно
преработени или т.нар. бързи въглехидрати предизвикват по-интензивно отделяне на инсулин, отколкото другите (бавните въглехидрати). Определени форми на захар
като например захарозата (суровата захар) или царевичният сироп
с високо съдържание на фруктоза
(HFCS – high fructose corn sirup), с
които се подслаждат безалкохолните напитки и повечето десертни
блокчета, могат да изиграят ключова роля за покачване на теглото. Това се дължи на съдържащата
се в тях фруктоза. Изследователите
предполагат, че високото съдържание на тази захарна молекула
може да доведе до т.нар. инсулинова резистентност, при която клетките в организма реагират по-слабо
на хормона. Тъй като за контрола
на нивото на кръвната захар в този
случай се изисква повече инсулин,
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това засилва натрупването на мазнини в мастните депа. Достатъчно
е да се натрупват 10 – 20 kcal на
ден като излишни мазнини, за да
доведе това след години до затлъстяване.
Според хормоналната хипотеза има
само един начин да се излезе от
тази дилема: да се избягват всички форми на захар и въглехидрати, които могат да покачат инсулиновите нива. Тогава, за да задоволи
енергийните си нужди, организмът
автоматично ще се насочи към своите мастни резерви и ще започне
да ги гори. Това ще се случи дори
тогава, когато приемът на калории
остане непроменен. За да се стопят
телесните мазнини следователно,
въглехидратите в храненето трябва
да бъдат ограничени и най-добре
заменени с мазнини, тъй като те
не стимулират освобождаването на
инсулин. Затова трябва преди всичко да се избягва захарта и да се
ограничи приемът на съдържащите
скорбяла зеленчуци и зърнени продукти и едва след това да се мисли
колко калории приемаме и колко
изразходваме чрез движение.
Учените невинаги са поддържали
господстващата в наши дни хипотеза за енергийния дисбаланс. До
края на Втората световна война
водещите капацитети по темата
затлъстяване от всички медицински области са приемали адипозитас като нарушение на растежа и са го отдавали съответно на
хормонални и регулаторни дефекти. Процесът на прекомерно натрупване на мазнини от собствените молекули се е считал за нарушение в организма, като първоначалната хипотеза била развита
от немския интернист Густав фон
Бергман (1878 - 1955) преди повече от 100 години. След Втората световна война тази концепция е заменена с друг подход. В края на 50-те
години на XX век възникват техники
за акуратно измерване нивата
на хормоните и мастните киселини в кръвта.
Едва с тяхна помощ
става
възмож-

но да се изследва как се управлява акумулирането на мазнини в
клетките, а следователно и биологичната основа на адипозитас.

Злосторникът холестерол

В средата на 60-те години става
ясно, че преди всичко инсулинът
регулира складирането на мазнини.
Към този момент затлъстяването се
счита вече за хранително нарушение, което може да бъде лекувано
чрез приемането на по-малко калории от страна на засегнатите. Тъй
като проведените тогава поредица от изследвания свързват нивата
на холестерола в кръвта със сърдечно-съдовите заболявания и учените посочват наситените мастни
киселини като основни виновници
за това, се предлага просто решение на проблема: да се приемат
колкото е възможно по-малко мазнини, които да се заменят, както се
е смятало тогава, с по-малко опасните въглехидрати. През последните 20 години обаче се натрупват
доказателства за две взаимосвързани предположения: хормоналната хипотеза, която обяснява защо
напълняваме в действителност и
инсулиновата резистентност, предизвикана евентуално от съдържащата се в хранителните продукти
захар, която предизвиква не само
диабет от тип 2, но също сърдечно-съдови заболявания и стимулира дори раковите образувания. От
тази гледна точка е крайно време
да се проведат строго контролирани експерименти за ролята на
въглехидратите и тяхното взаимодействие с инсулина.
Учените се опитват да открият преди всичко благодарение на
какви външни фактори и посредством какви процеси тялото натрупва излишни мазнини. Тъй като адипозитас може да се развие през
годините, е възможно месечните
нараствания да са твърде ниски,
за да могат да бъдат доказани.
Затова учените от непрофесионалната организация NuSI
изследват първо различните хипотези, свързани със загубата на
тегло, които могат да
протичат сравнително
бързо. Когато се съберат достатъчно резултати, ще е по-лесно да

на калории, съотнесен към енергийните потребности.

Измерване на обмяната
на веществата
в „метаболитна стая“

се планират бъдещи експерименти,
които да могат да проследят заложените в основата механизми.
Заедно с изследователите от Колумбийския университет, Националния
здравен институт, Изследователския
институт по метаболизъм и диабет в Орландо, Флорида, и
Биомедицинския изследователски център Пенингтън в Батън Руж,
Луизиана, учените от NuSI вече са
започнали серия от експерименти
със страдащи от затлъстяване хора,
целящи да установят точния прием

В първата фаза участниците в експеримента са подложени на диета,
която отговаря на хранителните
навици на средностатистическия
американец: 50% въглехидрати (от
които 15% захар), 35% мазнини и
15% протеини. Учените регулират
приема на калории дотогава, докато не задържат теглото им така, че
нито да наддават, нито да отслабват. Следователно приемът на
енергия в този случай би следвало
да отговаря точно на потребностите, които могат да бъдат измерени
в т.нар. „метаболитна стая“ (англ:
metabolic chamber). Във втората
фаза участниците получават идентичното количество калории както
досега и те се приемат в същите

Сложни и прости, бързи и бавни въглехидрати
Често фразите „бързи въглехидрати“ и „прости въглехидрати“ се идентифицират, подобно на „бавни“ и „сложни“. Между тях обаче има разлика. „Бързината” на въглехидратите се определя по скалата на гликемичен
индекс - колкото е по-висок той, толкова по-бързо се усвоява даден въглехидрат. От друга страна, дали са сложни, или прости зависи от тяхната
структура. Не всички прости въглехидрати са бързи и не всички сложни въглехидрати са бавни. Белият ориз, например, е бърз въглехидрат, но
в същото време е сложен.
Гликемичният индекс е скала, по която се определя бързината на разграждане на постъпил в организма въглехидрат до глюкоза. За сравнение се
взима глюкозата, която е с гликемичен индекс 100 и спрямо нея се определят останалите въглехидрати. Ако даден въглехидрат има ГИ 70, това означава, че за същото количество въглехидрат той ще увеличи 70% кръвната
захар спрямо същото количество глюкоза. За нисък гликемичен индекс се
взимат храни с ГИ под 40, тези между 40-60 са със среден ГИ, а храни над
60 са с висок ГИ.
Бързите въглехидрати, т.е. храните с висок ГИ, се усвояват много по-бързо от останалите и също толкова бързо повишават нивото на кръвната захар
и отделянето на инсулин. Той регулира концентрацията на глюкоза в кръвта, стимулира протеиновия синтез, пречи на разграждането на мазнини и
съдейства за образуването на мастна тъкан. Източници на бързи въглехидрати са: фруктозата, белият ориз, белият хляб, медът, картофите, бананите,
динята, корн флейксът и др.
Бавните въглехидрати се усвояват по-бавно от другите и се причисляват към храните с ГИ по-малък от 40. Те дават енергия за дълъг период от
време, предотвратяват прекалено ниското ниво на инсулин и по-дълго държат тялото сито. Източници на бавни въглехидрати са: ябълките, грейпфрутът, зеленчуците, соята, ечемикът, лещата, зрелият боб, млякото, пълнозърнестите спагети и др.
Простите въглехидрати се делят на монозахариди, дизахариди и олигозахариди. Те имат такава структура, че при разграждането си гликогенът не
може да достигне до черния дроб, а само до мускулите. Ако количеството на приетите въглехидрати е по-голямо от необходимото, се натрупват
под формата на мазнини. Обикновено те се разграждат бързо и най-често са с нисък ГИ.
Сложните въглехидрати са изградени от много еднакви или различни
монозахаридни единици. При метаболизирането си в организма те запълват
гликоген депата в мускулите и черния дроб. Представляват източник витамини, минерали и фибри, които, макар да не се усвояват от организма, са
необходими за правилното храносмилане, усвояване на храната и доброто
състояние на стомашно-чревния тракт. Сложни въглехидрати се съдържат
в овеса, ориза, картофите, зърнените храни, пълнозърнестите тестени продукти, макаронените изделия, бобовите култури и зеленчуците.

часове под формата на основни
хранения и закуски. Единствената
разлика е, че участието на въглехидратите вече е около 5%, т.е. 10
пъти по-малко. Това отговаря на
приеманото количество при една
диета, която се състои обикновено
от месо, риба, пиле, яйца, сирене,
животински мазнини, растителни
мазнини и зеленолистни зеленчуци.
Съдържанието на протеини не се
променя и остава като предвиденото в първата фаза - 15% от общия
калориен прием. Останалите 80%
от дневна дажба се състоят от мазнините, които се съдържат в упоменатите продукти. При това целта на
изследването не е да се установи
дали подобна диета би била здравословна, или препоръчителна за
дълъг период, а максимално да се
намали нивото на инсулина в кръвта на участниците в изследването
за възможно най-късо време.
Добре планираните научни експерименти могат да създадат ситуация, при която да се предвидят различните резултати от гледна точка
на конкуриращите се хипотези. В
случая: Ако натрупването на мазнини се дължи преди всичко на енергиен дисбаланс, по време на втората фаза участниците би следвало да задържат теглото си, без да
наддават или отслабват, тъй като
те продължават да приемат точно
толкова калории, от колкото се нуждаят. Ако обаче участниците в експеримента започнат да отслабват
и да разграждат мастните депа,

това би подкрепило предположението, че калориите от въглехидратите съдействат за покачването на теглото повече от съдържащите се в белтъчините и мазнините, като е много вероятно това да
се дължи преди всичко на ефекта
от инсулина.
Подобно основно проучване обаче
има и недостатък: то изисква много
време. Само описаното пилотното
изследване e отнело една година,
следващите допълнителни проучвания ще изискват поне още 3 години. Учените се надяват да могат да
изследват в бъдеще каква е ролята на макрохранителните вещества
при други заболявания като диабет, рак и неврологични нарушения. Но те са убедени, че усилията си заслужават. Тъй като съветите за храненето трябва да почиват
на точната наука, а не на прихванати оттук-оттам мнения или безкритично приспособяване към общоналожените възгледи.
Затлъстяването и диабет тип 2
представляват не само истинска
заплаха за здравето на засегнатите,
те влияят върху здравната система
и обществото като цяло. В битката
срещу тези заболявания учените се
нуждаят от неоспорими доказателства за причините, които ги предизвикват и механизмите, по които се
развиват. Изследователите от непрофесионалната организация
NuSI и техните партньори се надяват много скоро да дадат отговори
на тези въпроси. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПРОТИВООТРОВА ОТ ГРАДИНАТА
Борбата срещу болестотворните микроорганизми е в нарастваща криза. Човек реагира все по-безпомощно на микробите – много от антибиотиците, на които залага съвременната
медицина, са отслабили действието си срещу тях. Помощта
може да дойде – отново – от майката природа.
„Битката срещу инфекциозните
заболявания е спечелена!” Макар
учените да са се считали за победители през 1962 година, когато на
всеки две седмици на пазара се е
появявал нов антибиотик, това изречение на известния американски
хирург Уилиам Х. Стюарт, звучи като
лош виц в наши дни с оглед на мултирезистентната MRSA (Methicilinresistant Staphylococcus aureus) или
набиращите сила туберкулозна
(Mycobacterium tuberculosi) и предизвикващите сифилис (Treponema
Palidum) или гонорея (Neisseria
gonorrheae) бактерии. За бум все
още не може да се говори, но нивата на заболеваемост са много по-

високи от наблюдаваните преди 2-3
десетилетия.
Факт е, че съвременните медикаменти все по-трудно се справят с
болестотворните микроорганизми,
тъй като се увеличават бактериите,
които стават устойчиви към антибиотици. Като основна причина за
това се сочи неправилното приложение на антибиотични средства,
поради което самолечението с тази
група медикаменти е недопустимо.
Правилният подход е микробиологично изследване за доказване на
причинителите и установяване на
тяхната чувствителност към антимикробни агенти.
Междувременно микробите отвър-

наха на удара. И вече не е необходимо да се пътува до Африка за
доказателства, достатъчен е един
поглед в болничните заведения
в Европа, където от мултирезистентни болестотворни причинители
например в Германия всяка година
умират по 30 000 пациенти, приети за хоспитализация.
При това резистентните на антибиотици
микроорганизми се
увеличават. „Поради
ареала на разпространение на MRSA
и благодарение на

по-строгите разпоредби за болнична
хигиена, новите антибиотици срещу
този болестотворен причинител и
постоянните проверки, вътрешноболничните стафилококови инфекции започват да отслабват”, - казва
д-р Зигфрид Тром от Съюза за проучване и производство на лекарствени средства в Германия. Но
има и много други микроорганизми, които представляват истинска
заплаха, преди всичко грам-отрицателните бактерии. Някои експерти предупреждават за настъпването на „пост-антибиотична епоха”,
при която е възможно съвсем скоро
да се окажем толкова безпомощни, колкото и преди откриването на
пеницилина. Според други специалисти нещата не изглеждат толкова черни - вместо да се всява пани-
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ка, трябва да се спазва хигиена, да
се изписват антибиотици само при
необходимост след направено микробиологично изследване и да се
приемат стриктно според дозировката. Все повече обаче стават привържениците на друга теза – че трябва
да се обърнем за помощ отново към
майката природа.

Как бактериите
развиват резистентност
Приемането на антибиотици не по
предназначение и тяхното повтарящо се въздействие съдействат
за това, бактериите да развиват
резистентност към тях. Те развиват
мутации, които правят антибиотика неефективен:
клетъчните им стени стават по-плътни и антибиотикът
не може да про-

никне; появява се помпа, която го
изтласква навън, ензими, които го
разграждат вътре в клетката или
пък бактерията променя мястото си на прикрепване. При това,
ако човек прихване бактериална
инфекция от някой друг, който е
бил заразен с резистентна на антибиотик бактерия, той също няма да
отговори на действието на антибиотика. Тогава, за да бъдат избегнати животозастрашаващи усложнения, лекуващият лекар ще е принуден да мине на по-мощен антибиотик. По-лошото обаче е, че в един
момент лекарите могат да се окажат без варианти за лечение на
резистентни към антибиотици бактерии.
Изследователи от Харвард са
заснели колко лесно е развитие-

Неправилната употреба на антибиотици
може да включва всяко едно от следните:
Ненужно предписване на антибиотици.
Отлагане на приложението на антибиотици при критично болни пациенти.
l Прекомерна употреба на широкоспектърни антибиотици или неправилна употреба на тясноспектърни антибиотици.
l По-ниска или по-висока от подходящата доза на антибиотиците за конкретния пациент.
l Твърде кратко или твърде дълго лечение с антибиотици.
l Антибиотичната терапия не е
съобразена с резултатите от микробиологичното изследване.
l
l

то на резистентни към антибиотици
E.coli. За експеримента те използвали огромна петриева паничка – 120
x 60 cm, с различни дози антибиотик (trimethoprim и ciprofloxacin), със
засилващ се интензитет отвън навътре в съда, като в центъра дозата
била 1 000 пъти по-голяма от първоначалната. Когато E.coli срещнали първата преграда от антибиотик,
те спрели развитието си, но много
скоро след това се получила мутация, която пробила антибиотичната преграда и бързо започнала
колонизация на новата територия.
За 10 дни различни поколения на
E.coli колониите развили резистентност към все по-силни антибиотици,
докато превъзмогнали и най-силната доза антибиотик и станали буквално неспирани. „Наблюдаването
на развитието на колониите показва нагледно, колко лесно се развиват резистентни към антибиотици
бактерии... Знаем доста за защитните механизми на бактериите и как
се приспособяват към антибиотиците, но не знаехме с каква скорост
завземат пространството, докато се адаптират“, – споделя Рой
Кишони, един от участвалите в харвардския експеримент специалисти.
Образувайки разклонения от различните мутирали поколения, за 10
дни E.coli превъзмогнали 1 000 пъти
първоначалната доза на антибиотика, превръщайки се в супер-резистентна бактерия. Всъщност толкова устойчива, че медицинската
общност е сериозно разтревожена,
и има защо.

Как се разпространява
антибиотичната
резистентност
Неприятната статистика е, че половината от антибиотиците се изписват за вирусни инфекции, за които
не са показани, и това ги прави
излишни. Резистентност към антибиотици обаче се развива и когато лекарството не се приема както
е посочено – например не се взима
до края на лечението. В този случай
по-слабите бактерии биват убити,
но някои от най-силните може още
да се разхождат из тялото след пропуснатите последни приеми и да
станат резистентни. Затова е необ-

ходимо човек да се образова кога е
уместна употребата на антибиотици и кога не, за да може да защити
себе си, семейството си, а и много
други хора от заплахата за резистентност към антибиотици, причинена от неправилна употреба.
Бактериите развиват резистентност
към антибиотици като естествена
реакция на приспособяване. След
това резистентните на антибиотици
бактерии могат да се разпространят по много начини:
l Животните могат да бъдат лекувани с антибиотици и да пренасят
резистентни на тях бактерии.
l Зеленчуците могат да бъдат
заразени с тях от животинска тор,
използвана за обогатяване на
почвата.
l Хората могат да станат носители
чрез храната или прекия контакт
със заразени животни.
l Резистентни на антибиотици бактерии могат да бъдат предадени
от пациенти в болница към други
пациенти чрез мръсни ръце,
замърсени предмети и да предизвикат вътрешноболнични
инфекции, които впоследствие
да бъдат разпространени и извън
болничното заведение.
l Пътуващи лица могат да пренесат резистентни на антибиотици бактерии от държави с ниска
хигиена, придобити чрез храна,
от околната среда или местни
болнични заведения.
Ето защо човек трябва да бъде
отговорен към приема на антибиотици, внимателен по отношение на
личната хигиена и да осъзнае, че
поставя в опасност не само своето
здраве, но и това на близките, приятелите си и всички останали хора.

Учените търсят нови пътища
за лечение – да се учат
от насекомите е един от тях
Произвеждащата антибиотични
средства фармацевтична индустрия бележи само частични успехи
през последните десетилетия. Не

само защото болестотворните причинители са бързо адаптивни, но
и защото не се полагат достатъчно усилия за откриването на нови
или пък използвани в миналото, но
позабравени в наши дни субстанции с антибиотично действие.
Затова учените насочват вниманието си към някои насекоми, като се
опитват да разгадаят механизмите,
по които се защитават от вражески
микроорганизми. При това те се
концентрират върху видовете, които
притежават по думите на проф.
Андреас Вилчинскас от Института за
молекулярна биология и приложна

екология Фраунхофер „супер имунна система”. Например ларвата на
един вид муха Eristalis tenax larva –
единственият организъм, който преживява в ямите за течен тор, или
пък азиатската калинка (Harmonia
axyridis), която може да се разпространява, единствено защото имунната й система успява да се справи с чуждите микроорганизми. „В
лимфата на тези насекоми открихме едно вещество наречено хармонин, което има ефективно действие
срещу туберкулозните и маларийните причинители”, - обяснява експертът Вилчинскас. В растителната медицина също се крият неоткрити до ден днешен защитни оръжия.
Никой разумен човек не би лекувал стафилококов сепсис с растителен антибиотик, но при неусложнени
инфекции на дихателните или пикочните пътища те могат да бъдат много
ефективни. Във фито-медицината се
заговаря вече за „антиинфекциозни средства”. За разлика от химично-синтетичните антибиотици растителните активни вещества не притежават директно токсично действие
върху микробите, а действат индиректно чрез защитните сили на организма. При това заедно с благоприятния страничен ефект, благодарение на който имунната система се
научава да се справя по-добре с
болестотворните причинители.
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По-редки
позиви
за уриниране –

ПОВЕЧЕ РАДОСТ
от живота

Как инсектите могат
да спасят живота ни
В борбата с бактериите са необходими нови идеи, в най-добрия случай такива, които не биха позволили на болестотворните причинители да се приспособяват и да нанасят контраудари. Ето някои от тях:
l С т.нар. златна плазма се извличат мултирезистентни болестотворни причинители от хронични
рани.
l На пазара се връщат стари
активни вещества, срещу които
човек допълнително си е изработил противодействащи на резистентността механизми.

 иоактивни вещества пробиват
Б
дупки в обвивката на микроорганизмите и по този начин ги унищожават.
l Разработват се медикаменти,
които целенасочено изключват
бактериални гени, отговорни за
тяхната резистентност към антибиотични средства.
l Големи надежди се възлагат също
на пренасянето на здрава чревна флора върху болна.
В опит да постигнат по-големи
успехи учените търсят партньори,
с които да обединят усилията си.
Така се създават сдружения като
инициативата “New Drugs 4 Bad
Bugs”. Търсенето на нови противовъзпалителни активни вещества
и ефективни механизми свързва
и фармацевтичния гигант СанофиАвентис с дейността на Института
за молекулярна биология и приложна екология Фраунхофер в Гисен,
като в основата на съвместните
изследвания са инсектите.
Едно насекомо, което особено приковава вниманието на изследователите в групата на проф. Андреас
Вилчинскас, е щипалката (Forficula).
Женските представителки на вида се
грижат за своето люпило, като всекидневно почистват с хоботчето си
яйцата. Ако женската бъде отстранена, яйцата веднага се покриват
с гъбички. Слюнката й следователно съдържа фунгицидни вещества,
което било доказано и от направените изследвания. Една част от идентифицираната субстанция обаче била
толкова токсична, че не можело да
става и дума да се използва като
антибиотик. В крайна сметка целта
l
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била да се унищожи само болестотворния причинител, а не целия организъм. Успоредно с това обаче учените се натъкнали на антимикробни
пептиди, на които е възможно да се
намери приложение. Нови начини за
защита от микроби учените търсят
най-вече сред видовете насекоми,
които притежават особено ефективна имунна система.

Какво могат
да направят пациентите
Синапено масло, терпени, флавоноиди – списъкът на растителни
активни вещества с антимикробно действие е дълъг. Но не всеки
установен в лабораторни условия
ефект може да бъде приложен в практиката. От зна-

чение е преди всичко активното
вещество да попадне на мястото
на възпалението. Това ограничава например употребата на етерични масла.
При цялото възхищение от фито-медицината е важно да се разграничи
дали става въпрос за ефективност,
установена в лабораторни условия,
или съществуват клинични изследвания с пациенти, какъвто е случаят например с прилагания при неусложнени инфекции на дихателните
и пикочните пътища ангоцин, който
според специалистите се причислява към висшата лига на „антиинфекциозните средства”.
Ако подобни терапевтични средства се използваха по-често, това
със сигурност би намалило антибиотичното натоварване и риска от
развиване на резистентност. Тъй
като засега не е била установена
проява на резистентност спрямо растителни „антиинфекциозни средства”, което предполагаемо е свързано с индиректния им
начин на действие.
Развитието на медицинската наука,
фармацевтиката и критичното отно-

шение на лекарите при изписването на антибиотични средства обаче
е само едната страна от решението на проблема. Другата е в ръцете на пациентите, които трябва да
се отнасят отговорно към предписаното им лечение и да не прекъсват, както често се случва, назначената терапия.

Растителна помощ
за имунната система
Много растителни видове са познати от векове със своя антимикробен ефект. Науката приведе доказателства за това, на какво се дължи
естественото антибиотично действие на някои от тях:
l Чесън – Ефективното му действие се дължи на съдържащите се
в чесъна, лука и левурдата серни
съединения. Особено чесънът е
признат от народната медицина
със своите многобройни лечебни
действия – включително при грипни
инфекции. Научните изследвания обаче засега са оскъдни.

Мед – каталаза (превръща водородния пероксид в кислород и
вода). Медът се използва до ден
днешен при лечение на кожни рани,
включително трудно заздравяващи.
Практиката показва, че той действително има добър ефект, но
действието му не е потвърдено от
клинични изследвания. Въпросът,
дали медът действа и вътрешно,
остава спорен.
l Градински чай (салвия) –
Съдържащите се в салвията, мащерката, евкалипта и канелата етерични масла са в основата на полезното им действие. Ефективността на
лекарствените средства с етерични
масла не е поставяна под въпрос,
но изследванията, които доказват
противомикробното им действие
в човешкия организъм все още са
малко.
l Латинка - Растението е богато на
синапено масло, чието полезно действие е отдавна познато. Комбинацията
от латинка и хрян (Angocin AntiInfekt
N) е ефективно терапевтично и превантивно средство при инфекции на
дихателните или пикочните пътища.
Действието му е доказано от редица
изследвания.
l Пеларгония – Съдържа девенсини – малки богати на цистеини протеини, на които предполагаемо се
l

дължи забележителното действие
на растението. Институтът Кохран
предостави сигурни доказателства
за ефективността на екстракта от
Pelargonium sidoides (Umcaloabo)
при остри инфекции на дихателните пътища. Как действа в детайли обаче и дали това става чрез
включване на собствените защитни
вещества в организма, засега остава неясно.
l Мечо грозде – Ефективността на
екстракта от листа на мечо грозде
при инфекции на пикочните пътища се приписва най-вече на съдържащия се в билката фенол арбутин (който при хидролиза се разпада на хидрохинон). Изследванията
предоставят убедителни доказателства за това.
l Червена боровинка – Найценното й действие е антиадхезионният ефект върху бактерията E.coli основен причинител на инфекциите
на пикочните пътища. През послед-

ните години се доказа, че този ефект
се дължи на съдържащия се в нея
специфичен вид проантоцианидини (PAC), които пречат на захващането на микробите по стените на
пикочните пътища. Доколко обаче е
ефективна като превантивно средство срещу уро-инфекции, е все още
неясно. Минималната доза е 35 mg/
ден PAC.

Червен кантарион – Антибактериалният ефект на билката се
дължи най-вече на съдържащите
се нея горчиви вещества. За това
засега съществуват предимно експериментални данни. При терапия на
уро-инфекции се поставя по-ниско
по ранг от ангоцина. n

l
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ДИЕТА ЗА УДОВОЛСТВИЕ
Отслабване без ограничения – възможно ли е това? Някои експерти твърдят, че ако намали стреса, човек би могъл да яде каквото
пожелае, без обиколката на талията и ханша му да расте. И действително: опитът показва, че който се вслушва в сигналите за
хранене на собственото си тяло, е по-щастлив и здрав.

А

ко човек се опитва да компенсира лошите чувства с храна,
превръща храненето в своеобразен утешителен мехлем за
душата. Затова преди да започне да
брои калории, трябва да обърне внимание на главния приоритет – справянето със стреса. Когато ситуацията стане напечена или се натрупат
твърде много негативни усещания,
трябва да започне да диша дълбоко вместо да посяга към шоколада.
Допълнително трябва да спортува,
за да разгради хормоните на стреса
и стимулира отделянето на хормони
на щастието. Промени ли отношението към стреса, човек променя също
отношението към себе си и собствената си фигура – той става по-доволен и няма нужда вече да компенсира лошите си чувства с храна.
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През 1608 година английският писател сър Джон Харингтън препоръчвал в своя труд „Докторът на англичанина” като най-важен съвет за
добро здраве човек да се придържа към „доктор Спокойствие, доктор
Радост и доктор Диета”. 400 години
по-късно желаещите да се чувстват
и изглеждат добре обръщат внимание най-вече на последното: близо
80% от европейците поне веднъж
в живота си са пробвали да отслабнат чрез диета. Повече от половината според анкетни данни започват диета с надеждата да се чувстват по-здрави, а над една трета
от тях, за да изглеждат по-добре.
Какво донася подобен експеримент
за намаляване на теглото обяснява ученият по храненето и автор на
книги Уве Кноп: „Една година след

предприетата диета половината
от желаещите да отслабнат, тежат
точно толкова, колкото и преди, а
една четвърт от тях дори повишават
теглото си.”
Нашите праисторически гени са
настроени към трупане на запаси за
трудни времена. В хода на еволюцията обаче се е случило така, че

за да се сдобие с храна, съвременният човек трябва да „ловува” единствено в близкия супермаркет, вместо да препуска с пот на челото, за да
може да се нахрани. Дебелият край
е, че дори след краткотрайна диета
да отслабнат значително, повечето
установяват, че по корема и бедрата бързо се натрупват нови мастни
възглавнички. Изгладнелите клетки
си отмъщават тогава с познатия на
привържениците на честите диети
йо-йо ефект.
„Изкуствено създадените чувство за
глад и необходимост от храна при
диета препрограмират мозъчните
функции и водят до това, че след
нея човек често се чувства по-гладен и по-бързо натрупва килограми,
отколкото преди предприетата акция
за отслабване”, - обяснява експертът по храненето и автор на книгата „Глад и наслада”. И действително, изследователите от австралийския университет в Мелбърн са
открили, че 1 година след провеждането на диета нивата на хормоните на глада като грелин в кръвта
са все още повишени, а това усилва чувството на глад и стимулира
увеличаването на теглото. В резултат на това атаките на глад се усилват. „Хората трябва отново да се
научат да се вслушват в истинските сигнали за глад и ситост на тялото си, вместо първо да ядат прекалено много, а после да се наказват”,
- съветва Уве Кноп. За целта обаче
трябва да си изяснят защо изобщо
се хранят, тъй като: „Който непрекъснато яде, защото е стресиран,
чувства се подценен или нещастен,
обърква сигналната система на хормоните си за глад и ситост и увеличава теглото си.”

Забраните стимулират
трупането на килограми

Колко голямо може да бъде влиянието на чувствата върху телесното тегло, експертът Кноп илюстрира с пример за познат от телевизионно ток шоу пастор с огромно наднормено тегло. „Човекът отслабнал
с невероятните 150 килограма, само
защото за първи път една жена го

е приела въпреки неговата фигура.
След това проповедникът започнал
да се вслушва в тялото си и се хранел само тогава, когато действително изпитвал глад. Така отслабнал
без целенасоченото провеждане на
каквато и да било диета. При това
запазил теглото си до ден днешен.”
Най-голямата опасност за увеличаване на ханша се крие в многобройните забрани, които са в основата на почти всяка диета. „Забраните
поставят тялото в стрес и повишават
желанието към забраненото”, - обяснява експертът. Ако човек забрани
на едно дете да яде сладки неща,
то ще го направи при първата отдала му се възможност. Същото важи и
за възрастните, които сами си поставят забрани да не приемат изобщо мазнини, захар или шоколад. В
момент на психически дискомфорт,
стрес или отслабнала воля обаче те
прекрачват самоналожените забрани, което се отразява зле не само на
талията, но и на психиката им, като
ги кара да се чувстват безпомощни и
неуспели в начинанието си.
Изследванията отдавна са доказали, че когато храната се регламентира без нужда, независимо дали
чрез ограничаване на калории, или
чрез изключване на определени
хранителни продукти, хората ядат
повече и това може да доведе до
натрупване на килограми. Това е
валидно както за възрастните, които
изчисляват калории или изключват
отделни хранителни продукти, така
и за децата, на които се позволяват някои храни само в определено време или при специални случаи. „Колкото по-силно човек иска
да управлява храненето чрез разбиране, толкова по-силно блокира
естествените си инстинкти. В резултат на това може да се стигне не
само до увеличаване на теглото, но
и до хранителни разстройства”, - е
на мнение специалистът.
Ученият пледира да се доверяваме на своите инстинкти и усещания
при храненето. „Нашето тяло знае
много точно от какво се нуждае, затова трябва да му се доверим.” За да
управлява тези важни за оцелява-
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нето ни инстинкти, то е снабдено с
два „мозъка”: един в главата и един в
корема. Опасността човек от сутрин
до вечер да се тъпче с наденици
или шоколад е малка. „Направете
опит да се храните само с шоколад.
Колкото и да обичате вкуса му, по
някое време буквално ще ви дойде
до гуша от него и тялото ви ще зажадува за месо, зеленчуци и салата.
Нашият организъм се нуждае от разнообразие в храната.” Когато тялото получи това, от което има нужда
– балансирано хранене, ще възстанови също баланса на хормоните
на апетита и ситостта, а в резултат
на това след известно време ще се
регулира и телесното тегло. Това са
забелязали и немалко борещи се от
години с килограмите хора: в момента, в който престанат постоянно да
се занимават с диети, „нездравословни” храни, изчисляване на калории,
мислене за килограми и проблемни
зони, стават не само по-доволни от живота, но и незабелязано отслабват.

то се отказва от сутрешното хранене, повишава риска от наднормено
тегло. За това свидетелства дългосрочно изследване на американския
Национален регистър за контрол
на теглото (National Weight Control
Registry). Сладките неща като мармалад или кроасан не бива да са
табу: който приема сладки храни на
закуска, има по-малко атаки на глад
и желание за шоколад и десертни
блокчета през деня.
3. Не изчислявайте калории! Който трябва непрекъснато да брои
и изчислява, отслабва по-малко.
За това свидетелства американско
изследване, при което една група
участници трябвало да внимава за
точно фиксирано участие на мазнини, въглехидрати и белтъчини в храната си, докато друга група не трябвало да го прави. За продължителен период от време участниците
във втората група отслабнали повече и по-трайно, тъй като

По-рано засищане:
18 спирачки за апетита

инстинктивно избирали по-засищащи храни и по този начин натрупали
по-малко калории.
4. Хранете се седнали! Който се
храни „на крак”, като похапва парче
пица, чийзкейк или пилешки крилца, докато върви по улицата или
снове из офиса, произвежда повече хормони на глада, отколкото на
ситостта. Последицата са подновени в късо време нови атаки на глад.
Доказано е, че който се храни побавно, се засища по-бързо.
5. Забравете за изкуствените подсладители! Някои изкуствени подсладители са действително с нула

1. Ядки и растителни масла
преди хранене - 30 минути преди
основното ядене изяжте 3 ореха, 10
бадема, четвърт авокадо или 1 ч.л.
зехтин върху парче пълнозърнест
хляб. Здравословните мастни киселини активират хормона холецистокинин (CCK) – един от хормоните на
ситостта. Мозъкът получава сигнал
„аз съм сит” и човек приема по-малко храна. Отслабват също по-късните атаки на глад.
2. Насладете се на заскуската! Кой-
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калории, а на вкус са по-сладки
дори от захарта: за да отслабнете
обаче не трябва да приемате големи количества от тях. Според найновите изследвания подсладителите променят между другото чревната флора, могат да нарушат обмяната на захари, да стимулират атаките
на глад с непреодолимо желание за
похапване и да допринесат за качване на теглото.
6. Подправяйте богато ястията!
Добре подправените ястия особено с остри подправки като джинджифил или пипер подобряват кръвоснабдяването на лигавиците, стимулират обмяната на веществата
и според едно японско изследване повишават изгарянето на мазнините до 25%, като не им позволяват да се натрупват по бедрата. Съвет: Поръсвайте какаото или
кафето с канела. Подправката намалява нивото на кръвната захар и
намалява атаките на глад.
7. Хранете се с натурални храни,
подправяйте с натурални подправки! В редица храни на масова
индустрия се влага натриев глутамат
(известен още като Е621, умами, веицин, натриева сол на L-глутаминовата
киселина, мононатриев глутамат и
др.; на чуждестранните продукти е
отбелязан с кода MSG). Коварното
в това вещество е, че то ви кара да
ядете непрекъснато, като намалява
лептина в организма и ви пристрастява към консумацията на нискокачествени храни. При това има свойството на наркотиците да въздейства на рецепторите ви и така подсъзнателно да си внушавате, че похапвате вкусен и питателен продукт, без
той да е нито едното, нито другото. Добавката се съдържа във всички колбаси, чипсове, сухари, готови
супи и миксове от подправки, полуфабрикати, консерви и дори в някои
видове бира. За съжаление, ежегодно в света се употребяват около 200
хиляди тона от нея.
8. Яжте много фибри! Грелиновите
нива са високи дотогава, докато хра-

ната „раздразни” стомашната стена
и сигнализира по този начин на стомаха, че е време храненето да спре.
Една зелева салата, няколко смокини или парче пълнозърнест хляб ще
докоснат лигавицата на стомаха ви
много по-бързо, отколкото която и
да е преработена храна.
9. Консумирайте плодове вместо
фрешове! Фруктозата спира лептина и инсулина да стигнат до нормални нива след храна, като в същото
време увеличава грелина и триглицеридите. Това води до драматично увеличаване на консумираните
калории. Подслажданите с фруктоза сокове и безалкохолни напитки
са най-големите виновници, но тя се
съдържа също във фреша. За предпочитане е плодовете да се консумират цели – тогава фибрите в тях
забавят разграждането на фруктозата и не позволяват рязкото покачване на инсулиновите нива.
10. Приемайте животински протеини на всяко хранене! Протеините
се разлагат по-бавно от въглехидратите и мазнините, а изследванията показват, че те намаляват нивата
на хормона на глада грелин в кръвта. Успоредно с това те контролират
чувствителността към хормона на
ситостта – лептин.
11. Увеличете приема на Омега-3!
Придържайте се към богата на
Омега-3 диета. Тя ще редуцира
вътрешните възпаления и ще намали
производството на молекулите, които
създават лептинова резистентност.
Богати на Омега-3 храни са: орехите, скаридите, сардините, обогатените яйца (с по-тъмни жълтъци), авокадото, лененото семе и масло, соята,
тиквата и млечните продукти.

Направете си тест:
Доколко добре функционира вашето тяло?

Как хормоните на ситостта повлияват хранителното поведение
1. Когато започнете да ядете шоколад: може да спрете след първото блокче, или трябва веднага да изядете целия шоколад?
2. Продължавате ли да изпитвате чувствo за глад, малко след като сте се
нахранили, преди всичко за нещо сладко?
3. Когато сте на ресторант, остават ли понякога в чинията ви остатъци,
или винаги изяждате всичко, дори да се чувствате заситени?
4. Слизате ли всеки ден за обяд в столовата или барчето, дори когато не
изпитвате глад и по-скоро бихте се разходили на въздух?
5. Имате ли усещането, че трябва непрекъснато да гризете солети, кексчета или десертни блокчета, за да може по-добре да се концентрирате?
6. Отказвате ли независимо от огромното си желание някои храни като
наденици или шоколад, защото ги смятате за нездравословни или застрашаващи фигурата ви?
7. Винаги ли замествате нездравословните храни като мазнини и захар с
лайт-продукти като маргарин и подсладител?
Резултати: Ако на повече от три въпроса сте отговорили с „Да”, е възможно балансът ви между хормоните на глада и ситостта вече да е нарушен.
Вслушвайте се повече в сигналите на вашето тяло: ако не сте гладни, пропуснете обяда в столовата; ако неудържимо ви се яде наденица, е възможно тялото ви да се нуждае от подсилващи нервите мазнини или от ликопина, съдържащ се в кетчупа. Доверявайте се на чувството в стомаха си и макар да не
прекалявате, зачеркнете забраните от списъка с продукти!

12. Не приемайте по-малко от

1000 калории на ден! Като се храните повече и по-начесто, ще предпазите организма си от хормоналните промени, които настъпват при
глад и предизвикват неконтролируемо желание за храна.
13. Хранете се на всеки 4 часа!
Хормонът на глада грелин се възпроизвежда в режим от 3-4 часа.
За да бъде държан той под контрол, е добре да се храните начесто.
Лептиновите нива намаляват рязко
след 24-72 часа без храна.
14. Използвайте 23-сантиметрова чиния! Оптималният обем на
приетата храна се побира в чиния,
чийто размер е с диаметър 23 см
– това открили изследователите от университета A&M в Тексас.
Ако чинията е по-голяма, приемате
около 50% повече храна.
15. Спете най-малко 7 часа! Който
спи по-малко от 7 часа на нощ повишава рисковете си от затлъстяване.
Редовно недоспиващите си (максимум 5 до 6 часа сън) натрупват повече килограми от спящите по-дълго. Според едно изследване всеки
час по-малко сън за продължителен период от време увеличава BMI
(Body Mass Index – индекс на телесната маса) с 4,3%. Дефицитът на сън
нарушава баланса между хормоните
грелин и лептин и разстройва регулацията на усещането за глад и ситост.
16. Спортувайте! Дори само 3
пъти на седмица след закуска по
20 минути гимнастика, джогинг или
каране на колело правят 2 килограма по-малко на месец (американско изследване на университета в Колорадо Спрингс).
Редовната спортна активност в дългосрочен план
подобрява способността на
мозъка по-бързо да приема
и преработва сигналите на
тялото за ситост.

17. Регулярно разграждайте стре-

са! Независимо дали спорт, йога,
медитация, приятна музика или
среща с приятели – всичко, което
способства за разграждане на стреса се отразява добре на фигурата.
Непрекъснатото напрежение повишава нивото на хормона на стреса кортизол, а това води до наднормено тегло. Постоянно стресираните близнаци натрупват в зряла възраст до 17 килограма повече от своите водили по-спокоен живот еднояйчни братя или сестри.
18. Възпитавайте вкуса си!
Вместо да си забранявате нездравословните храни, открийте вкуса
на здравословните! Отделяйте повече време за приготвяне на храната и се насочете към натуралните
продукти вместо към полуфабрикатите. Експериментирайте в кухнята,
като постепенно заменяте нездравословните съставки с по-здравословни. Преоткрийте вкуса на водата, месото, зеленчуците и истинските подправки, които са не само покачествени и по-здравословни, но и
по-милостиви към фигурата ви. Така
постепенно ще започнете да контролирате вредните си навици, вместо да се оставяте те да контролират вас. n
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Нека си признаем: мислите за външния ни вид рядко
включват стъпалата. Едва когато температурите скочат и започнем да разопаковаме краката си от топлите
обувки и вълнените чорапи, те влизат в списъка с приоритети. Преди да обуем сандалите, е идеално време
за инспекция, тъй като освен че са по-красиви, обгрижените стъпала са и по-здрави.

ВРЕМЕ ЗА САНДАЛИ
П

рез дългите зимни месеци нашите боси крака почти не са виждали дневна светлина. Голи, са влизали единствено под душа, дори в леглото често не са се разделяли с чорапите.
Едва когато цъфнат дърветата разпеят се
птичките и с ентусиазъм започнем да преглеждаме летния си гардероб и сандалите, които излагат на показ нашите стъпала, се сещаме, че тези задълго изчезнали
от погледа ни части от нашето тяло също
се нуждаят от грижи. Добре обгрижените
стъпала изглеждат по-красиво. Успоредно
с естетичния аспект обаче не бива да
забравяме, че правилната грижа подобрява също здравословното им състояние,
като ни дарява с лекота и удоволствие при
движение на открито и ни позволява да се
насладим пълноценно на слънчевите дни.

Своевременно отстраняване
на загрубялата кожа
Всекидневно мажем с кремове, серуми
и лосиони лицето, шията, деколтето и
ръцете си, понякога цялото тяло, но сти-
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гаме ли до краката? При това кожата на
петите принадлежи към особено сухите зони. Винаги, когато стоите или вървите, се създава натиск и триене, които
способстват за образуването на удебелен рогов слой на кожата (мазол) като
защита. Ако обаче не му се обърне внимание, той нараства над здравословния
обем и загубва всякаква еластичност. В
най-лошия случай може да се стигне до

рагади - дълбоки цепнатини по кожата,
които отварят врати за проникването на
микроби и възникването на инфекции.
В особено болезнена форма те се усещат при ходило, фиксирано в дорзална флексия (стъпало, допиращо земята само с пета).
Прекалено силното вроговяване на
кожата може да бъде предотвратено
чрез регулярен пилинг или почистване на загрубелите участъци с пемза.
По-тежките случаи е добре да бъдат
оставени в ръцете на професионалист
(подолог). Той може да ви посъветва
също какви продукти за грижа биха
били подходящи във вашия случай, за
да може кожата на стъпалата ви да възстанови своята мекота и еластичност.

Проверка на ноктите
Статистиката показва, че всеки шести
възрастен европеец страда от гъбички по ноктите, а след 60 години близо
всеки втори! Симптомите коварно се
проявяват едва тогава, когато заболя-

ването е толкова напреднало, че засегнатите нокти вече не могат да изпълняват защитните си функции и да предпазват върховете на пръстите. Дотогава
то протича на практика безболезнено.
При това гъбичната инфекция не се
лекува сама и е силно заразна.
Наличието на гъбички може да се разпознае по това, че нокътят помътнява
и по горния му слой се появяват бели
ивици. По-късно нокътят се удебелява,
а повърхността му става неравна, като
цветът му се променя от жълтеникав
до кехлибарен. Накрая той се отделя от
нокътното легло и пада. За да не се стигне дотам, лечението трябва да започне
колкото е възможно по-рано. За целта
се изисква медицински лак с противогъбично (фунгицидно) активно вещество и
много търпение: терапията продължава от 9 до 12 месеца, докато гъбичката
изчезне и израсте нов светъл нокът.
Актуално сравнително изследване с
водоразстворим медицински лак показва три пъти по-висока лечебна ефективност в сравнение с неводоразстворимия тип продукти. По-силното му лечебно действие се базира на това, че активното вещество на водоразстворимата

формула може да проникне по-дълбоко в нокътя. Достатъчно е разтворът
да се нанесе с тампон или четка. След
няколко секунди той изсъхва и образува
невидим еластичен филм. Най-добре е
процедурата да се прави преди сън, за
да може през нощта активното вещество да достигне до желаното място. На
сутринта остатъците от лака могат да се
отмият с топла вода.

В горещината на обувките
Хората, чиито крака се потят обилно, се въртят в порочен кръг: те ходят
със затворени обувки, за да прикрият
неприятната миризма, но създаващата
се там горещина стимулира отделянето
на още повече пот. Особено ако обувките са изработени от изкуствени материали, които не пропускат въздух. Затова
за предпочитане са обувките от естествена кожа, текстил или функционални влакна. Не бива да се носят и синтетични чорапи. Засегнатите могат да
използват специализирани козметични
продукти като кожени стелки и пудри,
които да абсорбират влагата, или лосиони и дезодоранти, които да се справят
с неприятната миризма. През лятото е
добре да се носят отворени обувки, за
да се избегне потенето.

В редки случаи то може да се дължи на
болестно състояние. Подобна хиперхидроза може да бъде лекувана например с помощта на ботоксови инжекции.
Затова направете консултация с дерматолог, който да изясни причините и
да назначи подходящо лечение. Вече
съществуват и съвременни терапевтични методи, при които например хиперактивните потни жлези се деактивират с
помощта на радиочестотни вълни.

Затруднено ходене
Пристягането на краката в тесни и неудобни обувки, прави стъпалата неподвижни и те не могат да извършват правилно търкалящото си движение. След
време мускулатурата се отпуска, а краката и стъпалата започват да страдат от лошо кръвоснабдяване. Затова
ходете винаги, когато е възможно, боси
(например в къщи или на плажа), за
да поддържате краката си във форма.
Специална гимнастика (ходене на пети
и на пръсти; от седнало положение:
повдигане стъпълъта на пръсти или на
пети, търкаляне със стъпало на малка
топка от пръстите към петите и обратно и др.) тонизира стъпалата и отпуска
напрежението в тях.

Диабетиците трябва да обърнат особено голямо внимание на стъпалата си, като е разумно регулярно да
посещават подолог. Засегнатите найчесто страдат от много суха кожа.
Увредените нерви могат да притъпят
чувствителността към болка и раните да бъдат забелязани твърде късно.
Дори малки ранички от претриване или
неправилно изрязване на ноктите не
заздравяват заради нарушеното кръвоснабдяване и могат да доведат до
тежки инфекции. Затова на страдащите от диабет се препоръчва да правят
всекидневни проверки на стъпалата
си, да поддържат добра лична хигиена (но да не мият краката си дълго или
с прекалено топла вода), да ги мажат
обилно с крем (най-добре с продукти,
съдържащи урея) и да носят удобни,
дишащи обувки и чорапи от естествени материали.

Релаксиращ масаж
на стъпалата
Много хора са го установили: масажът
на стъпалата действа отпускащо на
цялото тяло – от главата до пръстите на
краката. Защо тогава не опитате и вие?
Най-добре е да се оставите в ръцете на
опитен масажист, който умее да дозира натиска и е запознат с акупресурата.
Но може да масажирате стъпалата си и
сами, тъй като за разлика от схванатите рамене, кръст или врат, тук е възможно лесно да достигнете масажната зона
със собствените си ръце.
За целта пригответе кърпа за ръце,
затоплете масажно масло (напр. бадемово или сусамово) до телесна температура, създайте приятна атмосфера (пуснете отпускаща музика, запалете ароматна свещ) и може да започвате. Стартирайте с топла баня на краката (към водата може да добавите няколко капки етерично масло). След няколко минути извадете краката от водата и
подсушете добре.
Постелете кърпата върху едното коляно
и поставете върху нея глезена на другия
крак. Разпределете 1 ч.л. от масажното
масло върху стъпалото и го втрийте с
двете ръце. След това хванете здраво
петата с едната ръка, а с другата започнете да теглите пръстите един по един
напред. При това всеки пръст трябва да
бъде леко притискан и въртян. После с
помощта на един от палците масажирайте с кръгови движения цялото стъпало. Опитайте се да дозирате натиска така, че да го усещате по възможно най-приятния за вас начин. Накрая
с малко втрито масло между палеца и
показалеца на една от ръцете масажирайте ахилесовото сухожилие по посока
от петата към прасеца. След това обработете другото стъпало по същия начин.
Винаги дръжте краката на топло след
масажа, независимо дали обути с чорапи, или затоплени с одеяло. Ако превърнете масажа във вечерен ритуал, е найдобре веднага след него да си легнете
– приятно отпуснати, затоплени и готови за сън. n
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