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ЛЕЧЕБНАТА СИЛА
НА СЛЪНЦЕТО
От години се твърди, че слънцето е вредно. Но ето че експертите правят обратен завой. И съветват: трябва да се излагаме повече на слънце, понякога незащитени. В името на нашето здраве.
Макар доскоро слънчевите бани без защита да бяха немислими,
специалистите са убедени, че в малки дози те са препоръчителни.
Дори Федералното ведомство за радиационна защита в Германия
потвърждава терапевтичния ефект на слънчевата светлина.

Ц

ветовете и листата се обръщат към него и никое растение не може без светлината
и топлината му. Яйцата от свободни кокошки са по-качествени именно
затова, защото птиците се отглеждат на открито, а не се развъждат в
закрити помещения - слънцето е от
огромно значение за живота. Само
ние, хората, постоянно алармирани
от медици, се принуждаваме да се
пазим от него: Интернационалната
агенция за изследване на рака в
Лион класифицира UV-лъчението
като опасен престъпник, много дер-

матолози от години предупреждават
да се избягват слънчевите бани и
да защитаваме кожата си, дори ако
притичваме до магазина. Но ето че
страницата се обърна. И експертите започнаха убедено да твърдят, че
се нуждаем от слънце, за да бъдем
здрави. „Слънцето е източникът на
живот на Земята, но цивилизацията ни превърна в пещерни хора“, - е
на мнение специалистът по превантивна, нуклеарна медицина и медицина на храненето от Шлангенбад,
проф. Йорг Шпитц. Основателят на
Академията за човешка медицина

и автор на бестселърите „Раковите
клетки не обичат слънце“ и „Витамин
D – хормонът на слънцето“ обяснява
следното: „В продължение на милиони години сме прекарвали нощите си на закрито, но дните винаги на
открито. И кожата ни е била приспособена към това – тя е била по-тъмна, тъй като била пълна с пигменти,
които автоматично са ни предпазвали от изгаряния. В нашето технически напреднало общество обаче
почти всички прекарваме дните си в
своеобразни работни пещери. Така
ние почти не се излагаме на естествена светлина, поради което кожата ни е изсветляла и отвикнала от
слънцето. Затова страдаме от симптоми на тежък дефицит.“

Слънцето
ни прави по-силни

Това, което ни липсва, е витамин
D – прохормон, който се образува в организма само с участието на слънчевото UVB–лъчение.
Според института Роберт Кох той
не може да бъде открит в достатъчно количество при 63% от децата и 58% от възрастното население
на Германия. В същото време витамин D подсилва имунната система,
като е отговорен за образуването
на нови имунни клетки и успоредно
с това се грижи имунната ни защита да не реагира прекомерно. Дори
в утробата нивото на витамин D
определя здравето на детето. „Ако
при майката има дефицит, имунната система при децата е прекалено чувствителна“, - предупреждава
проф. Шпитц. „Така те са по-податливи на алергии и сенна хрема, а
също на астма и ревматизъм.“
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Витамин D
предпазва от рак

Нищо чудно тогава, че нашите клетки се отклоняват от курса:
„Повечето клетки в тялото разполагат със собствени рецептори за
витамин D, те се нуждаят от този
хормон, за да функционират“, - е
убеден специалистът. Неслучайно
витамин D се определя като жизненоважен, а според най-новите
изследвания предпазва дори от
ракови мутации. След задълбочена оценка на европейски и американски студии учените от германския Център за изследване на рака
в Хайделберг откриха ясна връзка
между ниските нива на витамин D
и риска от смъртност. Също заболелите вече от рак пациенти били
със значително по-лоши прогнози при недостиг на жизненоважния витамин. „Срещу всеки човек,
починал от дължащ се на вредното UV-лъчение кожен рак, има 30
души, които са починали от други
видове рак, причинени или стимулирани от липсата на слънчева светлина“, - твърди харвардският професор Едуард Джиованучи.
Едно австралийско изследване от
2012 година показва например, че
хората, които често се излагат на
слънце, страдат по-рядко от рак
на панкреаса от тези, които избягват слънчевите бани. Също така
мъжете, които в детството или младежките си години не са прекарвали достатъчно време на открито са със значително повишен риск
да заболеят от рак на простатата. Оказва се, че дори при рак на
кожата, слънцето не е непремен-

Така се образува витамин D

Когато дължината на светлинната вълна е подходяща,
започва преобразуването.
Само около 2 до 10% от относително малкият UVB компонент на слънчевата
светлина с дължина на вълната от 290 до 315 нанометра са решаващи за образуването на жизненоважния витамин D. Тази светлина прониква през горните
слоеве на кожата. Посредством процес, наречен фотолиза, тя преобразува там
определен холестерол в провитамин D3, който организмът чрез възникващата при това топлина преобразува във витамин D3. За да не се синтезират прекомерни количества от него при обилни слънчеви бани, тялото автоматично
разгражда излишния витамин D. В черния дроб от своя страна витамин D3
се превръща в циркулиращия в кръвта 25-ОН-витамин D3, който представлява, така да се каже, основа за хормонално ефективната форма на витамин
D, която се синтезира самостоятелно от всяка клетка според потребностите.
но злодеят: според датски изследвания той е не по-често срещан
при редовно излагащи се на слънце хора в сравнение с онези, които
последователно го избягват. Дори
напротив, хората, които се трудят по улиците или на полето са
по-рядко засегнати от работещите
в офиси и при загорелите опасният меланом се наблюдава в по-редки случаи в сравнение с непритежаващите тен.

Друго важно полезно действие на
витамин D е, че се грижи за усвояването на калция в червата, а
той е необходим за изграждането и поддържането на костите и
зъбите. Ако слънчевият витамин
липсва, костната плътност намалява. Констатация, която всъщност
ни връща към 1919 година, когато педиатърът Курт Хулдшински
демонстрира как дължащият се на
липса на слънчева светлина рахит
може да бъде успешно лекуван с
изкуствен заместител чрез третиране на заболелите деца с ултравиолетови лампи и обогатяване на
диетата им с калций. Скоро баните с изкуствена слънчева светлина
се разпространяват из цяла следвоенна Германия, а през 1929 годи-
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Хората, които избягват
слънцето, живеят опасно

Дори спряганото за много опасно
UVA-лъчение има полезно за организма действие: то преобразува
натрупващия се в дермата нитрит
в азотен оксид (NO), който разширява кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане. В качеството си на невромедиатор азотният оксид служи също като ефективно средство срещу бактерии и
гъбички, както и за лечение на рани.
Сърцето също има полза от слънчевото лъчение, тъй като неговите
клетъчна структура и изпомпваща
способност се подобряват благодарение на него. Публикувана през
2016 година шведска студия на
университета Каролинска, базирана на широкомащабно 20-годишно
изследване на над 30 000 шведи,
показва, че любителите на слънцето живеят по-дълго и страдат
по-рядко от сърдечно съдови заболявания в сравнение с избягващите слънчевата светлина. Успоредно
с това слънцето противодейства
на ревматизма и туберкулозата. И
колкото по-близо са до Екватора –
следователно до „слънчевия пояс“
- толкова по-рядко хората страдат от сърдечно съдови проблеми, автоимунни заболявания, диабет и дори множествена склероза.
Едно изследване на калифорнийския университет показва, че слънчевата светлина може да защити генетично предразположените
към множествена склероза хора,
като в зависимост от интензитета
на лъчението снижава риска им с
25 до 57%!
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Слънчевата светлина се отразява
добре дори на външната ни обвивка, независимо че десетилетия
наред е сочена като враг номер
едно на кожата. UV-лъчението може
да спре прекомерното делене на
клетките при псориазис, при невродермит успокоява сърбежа и възпаленията, а при акне ограничава
себумната активност. Слънчевите
лъчи съдействат също за по-бързото оздравяване на рани и всякакви повърхностни възпаления. Освен
това регулират собствената защитна програма на кожата: роговият
й слой се удебелява – експертите
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говорят за т.нар. светлинни вълни
– и пигментацията се увеличава.
След около две седмици кожата
вече разполага със собствен защитен фактор със сила 4.

Ярката светлина
стимулира „слънчевото”
настроение

Най-често съвсем осезаемо усещаме този позитивен за психиката ефект, веднага щом облаците се
разсеят и слънцето ни залее с благотворната си светлина и топлина. Появява се желание за движение на открито и настроение-

то ни се повишава – става буквално „ по-светло“. Чрез наблюдения с
помощта на позитронно-емисионна
томография (ПЕТ) работна група
от Медицинския университет във
Виена установила, че поемането на
хормона на щастието серотонин от
нервните клетки очевидно е пряко
свързано с интензивността на слънчевите лъчи. И обратното, недостигът на светлина води до измеримо влошаване на нивата на серотонин. При това според една корейска
студия колкото повече дневна светлина получава човек, на толкова

не на тегло, социално оттегляне и
апатия. В тези случаи, а и при други
форми на депресия, неврози или
страхови състояния специалистите препоръчват светлинна терапия.
Тя се предлага в различни форми.
Най-добрият вариант, разбира се, е
през слънчевите дни да се прекарва повече време на открито. Но се
прилагат също различни лампи и
светлинни устройства, излъчващи
определена светлина, като интензитетът на светлинното лъчение е
с различна продължителност и със
сменяеми характеристики.

по-качествен нощен сън се радва.
Тогава епифизата не излиза толкова лесно от строя – е мнението на
корейските учени.
Липсата на светлина може да разболее не само тялото, но и психиката. Това се наблюдава при т.нар.
сезонни (зимни) депресии. С намаляването на деня и увеличаването
на нощта човек започва да се чувства потиснат, уморен и апатичен.
Жените са по-уязвими и по-трудно посрещат смяната на сезоните.
Симптомите на състоянието, наречено сезонно афективно разстройство са подобни на тези на депресията и са свързани с липса на
мотивация и концентрация, дълги
часове сън и умора през деня, апетит към въглехидрати и наддава-

Защита чрез фактор
на приспособяването

Както учените, така и хората трябва да преосмислят отношението си
към слънцето. Спешно. Човешкият
организъм се нуждае от слънце,
за да съществува и функционира
безпроблемно. Трябва да се заредим със слънце, за да поддържаме
нивата на витамин D в тялото си.
Но трябва да направим това умно и
безопасно. Как може да стане това?
Да ядем повече яйца, мазни риби,
млечни продукти, гъби и авокадо –
с други думи основните доставчици
на витамин D? Това няма да реши
проблема, тъй като едва 10 до 20%
от дневните нужди могат да бъдат
покрити по този начин и то с целе-

насочена диета. А и базираното на
редица изследвания отношение на
учените към ефекта от приема на
хранителни добавки и медицински
препарати с витамин D е по-скоро
резервирано. Лъвският дял според
изследователите се пада на слънцето. Дори Федералното ведомство
за радиационна защита в Германия
съветва с цел подобряване на здравето човек по-често да се излага
на слънце без предпазни средства
за ограничено време. И все повече дерматологични и онкологични асоциации подкрепят тези препоръки. Според една новозеландска студия удвояването на нивата на витамин D в организма може
да се случи безопасно в рамките
на няколко седмици, ако човек се
излага незащитен на слънце два
пъти седмично за около 15 минути.
Федералното ведомство за радиационна защита дори е на мнение,
че 2 до 3 къси слънчеви бани на
ден на целите ръце (или поне от
лактите надолу) и лицето са достатъчни, за да се покрият дневните нужди от витамин D. За хората,
които не показват носа си навън без
предпазно слънцезащитно средство, това означава голямо преосмисляне и преустройство на навиците. За проф. Шпитц препоръките за малки, спорадични, но регулярни слънчеви бани съвсем не са
достатъчни: „По време на обедната
си почивка хората рядко са достатъчно разсъблечени и запретването
на ръкавите невинаги е оптималното решение.“ За да се поеме достатъчно количество слънчева светлина, трябва да се облъчи по-голяма
площ от кожата. Ако обаче се изложим незащитени на слънцето за

по-дълго време, това може да доведе до изгаряне, което със сигурност е опасно за здравето. „За да
се изгради подобрена естествена
светлинна защита на кожата, човек
се нуждае от 4 седмици“, - обяснява специалистът. „Но хората рядко
разполагат с толкова дълга отпуска. При правилно дозиране солариумите могат да подсилят собствената защита, тъй като в добрите
соларни студия вече се предлага не
само тониращото UVA-лъчение, но
и лъчи от полезния UVВ -спектър.“
Експертът препоръчва също регулярно (минимум веднъж, а найдобре 2 до 4 пъти годишно) да се
следят нивата на витамин D в организма. За това е необходим кръвен тест, който за съжаление не се
поема от Здравната каса. Затова,
ако тестът се прави веднъж годишно, е препоръчително това да става
през февруари – март, когато нивата му са най-ниски. При установяване на дефицит, е разумно да се
потърси консултация с лекар и да
се набележи програма за неговото
компенсиране. В случай, че той не
е голям, е възможно да не се налага медикаментозно лечение, а и не
е необходимо веднага да се посяга
към хранителни добавки, от които
голям ефект няма. Когато е възможно, попълването на недостига
е най-добре да става по естествен
път, т.е. чрез слънчеви бани.

Как можем безопасно
да се наслаждаваме
на слънцето

За да се избегнат негативите и
здравословните рискове на слънчевата радиация било то на плажа
или в планината по време на отпус-
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ТВОЕТО
ЗРЕНИЕ СЕ
НУЖДАЕ ОТ

ЛУТЕИН

ПОДДЪРЖА
ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ,
МАКУЛАТА И ЛЕЩАТА
НА ОКОТО
ПОДОБРЯВА НОЩНОТО
ЗРЕНИЕ ПРИ
УМОРЕНО ОКО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ

ЛУТЕИН 32 МГ ВИТАМИН А ВИТАМИН В2 ВИТАМИН Е ЦИНК
ка, е важно да се спазват определени правила:
l Винаги внимателно и бавно
– това важи особено за началото
на слънчевия сезон, когато кожата
трябва да се излага само за кратко
на слънце. Доколко чувствително
реагира човек на слънчевото лъчение, зависи от типа кожа: най-чувствителни са хората с червеникава
коса и много лунички, които рядко
хващат тен. Незащитени, те могат
да се излагат на слънце за не повече от 10 минути, след което са
застрашени от слънчево изгаряне.
Северноевропейският тип се отличава със светли очи, руса до кестенява коса и нерядко с лунички. Хората от този тип трудно хващат тен и за тях е безопасно да се
излагат незащитени на слънце 10
до 20 минути. Третият тип е смесен
и се отличава със светло до тъмно
кестенява коса и най-често кафяви очи. Те могат да се наслаждават на слънчеви бани в рамките на
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20 до 30 минути без риск от изгаряне. С тъмни очи и коса, южният
тип дори без слънчеви бани разполага с естествено по-тъмен нюанс
на кожата и може безпроблемно да
се наслаждава на слънчевите лъчи
над 30 минути.
l Слънцезащитният фактор на
предпазните козметични продукти удължава собствената защита
на кожата. Безопасното време за
излагане на слънце всеки може да
изчисли сам, като умножи индивидуалната си собствена защита (според типа кожа) по съответния защитен фактор. Така например крем с фактор 20 би удължил
собствена защита от 10 минути до
200. За да бъде постигнат този
ефект обаче, кремът трябва да се
нанася върху кожата в достатъчни количества. Слънцезащитните
продукти са тествани на базата
на обилно нанасяне на крема или
лосиона, което рядко се прилага на
практика и това снижава безопасното време за излагане на слънце. За човек с нормално тегло са
необходими 3 до 4 супени лъжици
от слънцезащитния продукт. Една
стандартна опаковка следователно
ще стигне за 5 до максимум 6 дни
за един човек. При това предпазното средство трябва да се нанася минимум 20, а най-добре 30
минути преди излагане на слънце,
за да е гарантирана ефективната

защита. Повторното му нанасяне
не удължава безопасния период,
но подсигурява защитата, особено след водна баня или при обилно
потене, тъй като те могат да отмият или намалят концентрацията на
слънцезащитния продукт.
l Между 12 и 15 часа е най-добре
човек да не се излага на директна
слънчева светлина. Тен може да се
трупа и на сянка – придобит по този
начин, той дори е по-красив, равномерен и здравословен, особено в
обедните часове, когато лъчите на
слънцето падат перпендикулярно и
са особено силни. При това не бива
да се забравя, че 85% от слънчевите лъчи се отразяват от водата,
пясъка и фасадите, затова дори на
сянка рискът от изгаряне остава,
а следователно и необходимостта от използване на слънцезащитни средства.
Важно: За предпазване на очите
трябва да се използват само очила
с означение UV 400, което означа-

ва, че те филтрират UV-лъчението
до дължина на вълните от 400
нанометра. Очила, които се носят
единствено като моден аксесоар
и не осигуряват сигурна защита,
могат да нанесат сериозни поражения на очите – затъмнените им
стъкла разширяват зениците и противодействат на естествения защитен механизъм на окото за предпазване от ярка светлина, без при това
да филтрират вредното лъчение. n

Просто божествено!

За древните култури слънцето е представлявало загадка,
но почти винаги е било отъждествявано със сила, която
стои над всичко и управлява света.
Поглед нагоре: Това правят хората навсякъде, когато се покаже слънцето или
излязат навън. То е разположено високо в небето, откъдето разпръсква благотворната си светлина и топлина. От него зависи дали реколтата ще бъде добра
и хората ще имат достатъчно храна за прехрана. Често пъти те поглеждали
уплашено към небето, ако то притъмнеело и слънцето се скриело за по-дълго
време. Тогава се опитвали да го върнат обратно с песни и различни ритуали.
В древен Китай например, ако слънцето внезапно изчезнело и небето почернеело, се считало, че небесното светило било погълнато от дракон. Затова се
събирали огромни групи хора, които започвали да вдигат страхотен шум, за да
уплашат злосторника и го принудят да го изплюе. Както в източните, така и в
много други култури слънцето е най-почитаното божество и най-важният символ – на родината, на пролетта, на новото начало, на човечеството, на раждането. И не на последно място - на върховната божествена или човешка власт.
В Древния Египет то просто се е считало за божество. Понякога се въплъщавало в слънчевия бог Амон Ра, друг път в дясното око на небесната звезда
Хор. Слънцето управлявало живота и определяло хода на нещата, но му били
приписвани човешки характеристики и многократно възраждан живот: сутрин
то се раждало като малко дете, на обяд достигало най-голяма сила и зрялост,
а вечер умирало като старец. В Древна Гърция пък се считало, че слънчевият бог Хелиос ден след ден преминавал през небето с огнената си колесница.
В Далечния Север митологията на хората не била много по-различна:
Боговете създали слънцето от искра и го сложили в колесницата на богинята Сол, с която тя обикаляла небето. Нищо чудно, че лятното и зимното слънцестоене – т.е. времето на смяната на слънцето – от хилядолетия са свързани
с най-големите религиозни празници. Но човек също така изучавал слънцето:
известният култов комплекс Стоунхендж в Англия например още от прастари
времена служел предимно за наблюдаване на небесното светило.
В индуизма бог Вишну - този, в който се въплъщава слънцето – е считан за
един от най-важните богове. В своите четири ръце той държи цвят от лотос, черупка на
раковина, боздуган и огнен кръг като символ на слънцето, с който лекувал. В ранно
Мексико ацтеките почитали своя бог на слънцето Тонатиух, а маите и инките прославяли
аналогичните божества Итцамна и Инти. Дори
християнството първоначално не било откъснато от култа към слънцето – раждането на
Исус християните определят на предполагаемия рожден ден на слънцето – денят на зимното слънцестоене, 25 декември.

БЪРЗА ПОМОЩ

ТЕМИ ТАБУ:
МЪЛЧАНИЕТО Е ОПАСНО!
Предпочитате да не говорите за някои оплаквания? Това може да направи живота ви непоносим, а може да бъде и опасно. Откритото
споделяне на проблема е първата стъпка
към подобрение.

Б

олки в коляното? Присвиване
на стомаха? Подобни болежки човек обсъжда охотно, дори
с роднини, приятели или непознати.
Понякога обаче се проявяват симптоми на места, за които е трудно да
се говори – например след секс или
при отиване в тоалетната. За тях не
се обелва и дума. От срам. На венерическите болести все още се гледа
осъдително и реакцията на околните
често пъти е: „Сам си е виновен (или
виновна)“. Обсъждането на аналните проблеми също повечето намират за смущаващо. Според статистиката само 1% от западноевропейците посещават лекар заради проблеми в аналната област. За съжаление обаче, в повечето случаи притеснителните проблеми не изчезват
от само себе си. Напротив – задълбочават се, обострят се, усложняват се, хронифицират. „Така се развиват тайни цивилизационни заболявания“, - предупреждава д-р Яел
Адлер, специалист по кожно-венерически болести от Берлин и автор на
бестселъра „За това не се говори“.
Тя пледира за смелост да се споделя и за срамните проблеми, тъй
като: „Да се познава тялото е основно човешко право.“

Анални фисури
– болки в аналната
област след изхождане
Кървавите следи по тоалетната
хартия не са основание за паника, но трябва да бъдат изяснени от домашния лекар или проктолог. Диарията напряга фината кожа
на ануса и понякога тя се разкъсва. Твърдите изпражнения също
могат да създадат проблеми, като
доведат до прекомерно разтягане на тъканите в аналната област.
Ако тези разкъсвания не се лекуват, цепнатините стават по-дълбоки, болезнени и могат да се възпалят. Лекарят може да предпише
намаляващо налягането средство
под формата на крем или инжекции с ботоксин за релаксация на
сфинктера. Успешни са също анал-

жените (или белезникаво при мъжете) и болки при уриниране. При 50
до 70% от инфектираните обаче
не се наблюдават никакви оплаквания. Ако не бъде открита навреме, инфекцията може да доведе до
безплодие или възпаления на ставите. Антибиотичната терапия унищожава бактериите, но е необходимо да се лекуват и двамата партньори, за да се предотврати повторно заразяване или разпространяване на болестта.

Инконтиненция на урината
или изпражненията
Около 60% от жените над 60-годишна възраст страдат от инконтиненция на урината, но не са редки случаите и при по-младите, например след раждане. Мъжете също
биват засегнати, особено след операция на простатата. Инфекциите
на пикочните пътища и хламидиите
при всички случаи могат да предизвикат неволно изпускане на урина.
„За всички, независимо от възраст-

та и пола, болестта е свързана с
много ограничения, снижаване на
качеството на живот и нерядко на
социалната активност“, – е убедена д-р Адлер. При това има начин
да се противодейства чрез тренировки за подсилване на тазовото
дъно, пилатес или йога. По време
на менопаузата ниско дозираните естрогенови кремове подсилват
тъканите. Интимният лазер също
може да помогне. При инконтиненция на урината ботоксът може да
отпусне мускулатурата на пикочния мехур. Минимално инвазивната
хирургична примка също е вариант.
Инконтиненция на изпражненията може да настъпи при отслабване мускулатурата на тазовото
дъно, хроничен запек, чревни възпаления, хемороиди, тежко раждане или невралгични нарушения, свързани например с дискова херния. Физиотерапията може
да помогне, а операция може да
възстанови функцията на свиване
на ректума.

ните разтегачи. Баластните вещества в храната и пробиотиците или
синбиотиците от аптеката помагат
да се регулират изпражненията.
Седящи бани и накисвания с танини от дъбова кора или черен чай
също донасят облекчение.

Косми растат на места,
на които не би следвало
Прекомерното окосмяване при
жените се нарича хирзутизъм. При
това израстват косми на места, на
които не е приятно да бъдат виждани – по гърдите, корема, гърба,
лицето (мустаци, брада, бакенбарди). Причината за това може да
дължи на излишък на тестостерон в
женския организъм или пък на кисти
на яйчниците. Менопаузата, медикаментите и наднорменото тегло
също могат да предизвикат хормонални промени. Свръхпродукцията
на тестостерон може да бъде
регулирана чрез медикаменти.
„Възможно е също лазерно отстраняване на нежеланото окосмяване“,
- обяснява д-р Адлер, - „Но само
преди посивяването на космите.“

Хламидална инфекция
в следствие на полов контакт
Инфекцията с хламидия спада към
най-честите заболявания, пренасяни по полов път. Тя се проявява чрез жълтеникаво течение при
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Циреи и гнойни пъпки,
предизвикани от бактерии
Болезнените гнойни пустули често
възникват на окосмени места,
тъй като през космените фоликули в тялото проникват бактерии.
Особено там, където космите биват
скубани или бръснати, могат да се
възпалят фоликулите и прилежащите тъкани. Затова специалистката съветва: „Космите в носа е найдобре да не се отстраняват чрез
скубане, тъй като през космените
фоликули във вените могат да проникнат бактерии и оттам да попаднат в мозъка.“ В ранен стадий е възможно да помогне изтеглящ гнойта мехлем от аптеката.

Всеки трети над 30 години
страда от хемороиди
Близо всеки трети европеец над
30-годишна възраст страда от
хемороиди. Недостатъчното количество баластни вещества в храната и твърде голямото напъване
при ходене по голяма нужда може
да износи хемороидалните съдове
на изхода на червата. Засегнатите
често изпитват парене и сърбеж
по ануса, но не споделят за тях от
срам. При това тези съпровождащи проблеми могат лесно да бъдат
облекчени с подходящи мехлеми
и добавки за промивки, накисва-

ния или седящи бани от аптеката. При всички случаи проктолог
може да отстрани хемороидалните
образувания или да извърши бандиране (връзване) на образувалите се венозни израстъци. При нелекуване състоянието им може да се
влоши до невъзможност за правилно изхождане. Твърде уголемените хемороиди се отстраняват оперативно.

Сърдечно-съдовите
проблеми като причина
за импотентност
Всеки трети европеец над 60-годишна възраст страда от еректилни
проблеми, които му пречат да осъществява удовлетворителен полов
контакт. „Всичко, което засяга
качеството на съдовата функция,

“

“
СИНБИОТИК
КАПСУЛА
ДНЕВНО

КОЛОНИЯ  ОБРАЗУВАЩИ ЕДИНИЦИ

(ПРОБИОТИЦИ+ПРЕБИОТИК)

ДИРЕКТНО ДЕЙСТВИЕ
В ЧЕРВАТА

АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ |ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАНЕТО
ЗАПЕК | РАЗТРОЙСТВО | ЛОШ ИМУНИТЕТ
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може да доведе до еректилни нарушения: наднормено тегло, високи
стойности на мазнините в кръвта, хипертония, диабет, тютюнопушене, стрес“, - изтъква д-р Адлер.
Терапията зависи от основното
заболяване. Повишен прием на
аминокиселината L-аргинин повишава кръвоснабдяването на пениса в състояние на ерекция. Както и
при втвърдяването на тъканите на
пениса понякога помага лечението с шокови вълни, известно като
шоково-вълнова, ударно-вълнова
или импулсна терапия.

С масло от кимион
срещу метеоризъм
Здрав човек изпуска газове средно 10 до 20 пъти на ден. Чревният
„вятър“ възниква чрез храносмилателните бактерии от погълнатия
с храната или напитките въздух.
Стресът, определени хранителни
продукти, преяждането, бързото
хранене или недостатъчното сдъвкване на храната повишават количеството на изпусканите газове.
Зад увеличения метеоризъм може
да се крие също непоносимост към
плодова или млечна захар (фруктоза или лактоза). Изпуснатите
газове са силно притеснителни
за засегнатите, тъй като могат да
бъдат чути или усетени и в повечето случаи е трудно да бъдат скрити от околните. Ценени от стотици години средства при повишен
метеоризъм са маслата от мента и
кимион. И двете растителни масла
са особено ефективни, ако са високо дозирани и доставени в организма под формата на резистентни към стомашната киселина меки
капсули, които се разтварят целенасочено в червата.

Силно сърбящите обриви и пъпки
се получават поради алергичната
реакция към яйцата и екскрементите на паразитите. Подобните на
екзема или невродермит симптоми
обаче често пъти биват неправилно диагностицирани и лекувани.
При това заболяването е заразно,
като се предава чрез пряк кожен
контакт или заразени повърхности. Специфичните симптомите се
изразяват в постоянен интензивен сърбеж, миниатюрни бразди
и ситни обриви между пръстите
на ръцете или червени възелчета
в интимната област, по корема и
около гръдните зърна. За терапията е достатъчен съдържащ активната съставка перметрин крем,
но е задължително да се лекуват
цялото семейство и хората от близкото обкръжение.

Автоимунно заболяване:
болка в интимната област
Във влагалището или в клитора
съединителната тъкан се втвърдява и се образува белег поради автоимунното заболяване Lichen
sclerosus. В резултат на това се
появяват сърбеж и болка при полов
акт. От кожните промени е възможно да се развият карциноми.
Ефективни са потискащи имунната система кремове, замразяване на тъканите и дълговълново
UVA-лъчение срещу възпаления.
Модерната терапия с фракционен
CO2-лазер стимулира обновяването на тъканите.

Крастата се появява отново

Зад поставената
пред устата ръка – лош дъх

Напоследък се увеличават случаите на добре познатото в миналото, причинено от паразитен кърлеж кожно заболяване, известно
като краста (скабиес). Скабиесните
акари (Sarcoptes scabiei) работят
незабележимо, като след оплождането си женските пробиват малки
тунелчета в най-горния слой на
кожата, в които снасят яйцата си.

Хроничната неприятна миризма от
устата (халитоза) възниква най-вече в следствие на гнилостните процеси в устната кухина. Зъбната
плака, венечните джобове, лошо
поставените пълнежи или коронки
са някои от обичайните места, на
които се крият бактерии. Хъркането
изсушава лигавицата в устната
кухина, което стимулира размно-

жаването на бактериите и неблагоприятната бактериална флора
в устата, а следователно и отблъскващата миризма. Методите и средствата, които биха могли да помогнат са: професионално почистване
на зъбите, специализирани четки
за почистване на езика, води за
изплакване на устната кухина или
прочистване чрез „дъвчене“ на растително масло. Здравословното
хранене и пробиотиците изместват болестотворните причинители
от устната флора.

Който се оригва често, трябва
да се консултира с лекар
При хранене, пиене и говорене поглъщаме въздух, който впоследствие трябва да излезе
навън. Затова хранопроводът се
отваря и възниква оригващ тон.
Редуцирането на физическите
натоварвания, храненето на спо-

койствие, спирането на тютюнопушенето и избягването на карбоновите киселини може да помогне. Който започне безпричинно да
се оригва твърде често, трябва да
изясни при лекар дали не страда
от възпаление на стомашната лигавица или евентуални проблеми със
сфинктера на стомаха.

Брадавиците – често
причинени от инфекция
Гениталните брадавици, които
колонизират външните полови
органи и седалищната област, се
причиняват от човешки папилома
вируси (HPV), с които са инфектирани 60% от хората. Тъй като
някои подтипове причиняват рак,
гениталните брадавици трябва да
бъдат своевременно лекувани. „Те
могат да бъдат ефективно отстранени с лазер“, - обяснява специалистката. Дори при инфектирани вече хора ваксината срещу
папилома вируси може да подкрепи имунната система в борбата й срещу предракови образувания. „Новите изследвания показват, че възникващите по стъпалата брадавици, известни като кокоши трън, които при всички случаи
се причиняват от папилома вирус,
често пъти окончателно оздравяват след ваксинация“, - обяснява д-р Адлер. Като профилктика поставянето на ваксина срещу
HPV се препоръчва още в ранна
тийнейджърска възраст. n

Как най-добре да съобщите
за проблема на лекаря?
Най-накрая сте събрали кураж да си запише час при специалист, но как
да му съобщите за смущаващия ви проблем? Тези трикове могат да ви
помогнат да преодолеете притеснението си и да намерите правилните
открити думи:
lК
 онфиденциалност – Помага да се знае, че всичко, което споделяте във
връзка със здравето си, остава поверително. Лекарите са задължени да
спазват конфиденциалност.
lП
 риближаване – Ако не знаете кака да подходите към описанието на смущаващия ви здравословен проблем, бъдете открити и започнете със следното: „Трудно ми е да говоря за оплакванията си.“ Медиците проявяват разбиране.
lС
 рам от лекаря – Някои оплаквания са толкова публично неприемливи,
че ви е трудно да признаете, че ги имате. Но когато сте в лекарски кабинет,
трябва да преодолеете срама. Добре е да знаете, че за лекарите тези теми
са част от ежедневието и те ги приемат непредубедено.
lО
 бективност – Понякога е достатъчно простото изречение: „Забелязах
нещо там.“ И лекарят поема разговора, като започва да разпитва за конкретни детайли. От пациента се иска единствено да отговаря на зададените въпроси.
lР
 егистрация – При вписване на рецепцията други
могат да чуят за проблема
ви? Тогава обявете друг проблем и допълнете, че искате
също консултация по други
въпроси.
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БАЛАНС НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Пикочният мехур ви създава проблеми?
Особено жените са податливи на инфекции
на пикочните пътища, още повече през летните месеци. Добрата новина е, че има меки,
но ефективни помощници от природата.

П

оявяват се дискомфорт или
леки спазми в долната част
на корема и много засегнати жени вече са наясно какво се
случва – поредната инфекция на
пикочния мехур. При някои тя се
появява толкова често, че те дори
престават да й обръщат внимание, а това може да бъде опасно. При това както университетската медицина, така и натуралното лечение могат да предложат
ефективни решения на проблема. Да се твърди, че само микробите са отговорни за инфекцията,
е само половината от истината:
повечето болестотворни причинители са всъщност чревни бактерии, които по естествен път обитават интимната зона. Обичайно
защитните сили на организма ги блокират, като не им позволяват да се размножават на

неправилни места и да причиняват щети. Но когато имунната система отслабне, те успяват
да се разпространят и в пикочните пътища. Засегнатите получават
постоянни позиви за уриниране,
макар пикочният им мехур да не
е пълен. При отделяне на урина
се наблюдават парене, болка, а
някои се оплакват също от коремни спазми. Половината от жените
поне веднъж в живота си преживяват подобна инфекция, позната в
медицинските среди като цистит.
Всяка пета жена е толкова податлива на това заболяване, че то
постоянно рецидивира. В неблагоприятните случаи инфекцията
достига до бъбреците и предизвиква там болезнено възпаление.
То трябва на всяка цена да бъде
лекувано, за да се избегнат тежки
здравословни последици.

Комплексни продукти,
съдържащи стандартизирани екстракти от:
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Типичен женски проблем
За това, че женският пол бива
по-често засегнат от инфекции на
пикочния мехур, има анатомични
причини: вагината и уретрата са
разположени относително близо
до изхода на червата; при това
пикочният канал (уретрата), който
води до пикочния мехур, е значително по-къс, отколкото при мъжете. Натуропатът Йоахим Кудритски
от Хамбург посочва и друга причина: „Жените често пъти са по-лошо темперирани. Те постоянно
страдат от студени крака и стъпала.“ В резултат на това температурата в долната част на корема също е по-ниска. „Това ги прави
по-предразположени към пикочни
инфекции“, - е убеден специалистът. Оскъдното бельо, късите поли
и рокли, мокрите бански и разголените кръстове през топлите месеци на годината допълнително влошават положението.
Който е засегнат за първи път от
инфекцията, задължително трябва да се консултира с лекар, но
жените, които са добре запознати
с проблема, знаят как трябва да
реагират на него: вода, вода и пак
вода. Голямото количество течности разрежда урината, стимулира бъбречната функция и помага буквално да се отмият болестотворните причинители от организма. Идеални за случая са минералната вода и неподсладените
билкови чайове. Екстрактите от
тиквени семки подсилват пикочния мехур, тъй като между другото съдържат добре усвоими растителни хормони (фитоестрогени) със защитна и възстановителна функция. Естестволечителят
Кудритски използва в практиката
си лечебни растения преди всичко под формата на чай, тъй като
по този начин комбинира повишената доставка на течности с
терапевтичното действие на билките. „Ако след ставане от сън,

организмът се промие добре, до
обяд урината е дезинфекцирана“, обяснява той. За целта засегнатите трябва да приемат сутрин минимум 1 литър чай с подходящите
билки. В аптеките и дрогериите се
продават готови билкови смеси за
прочистване на пикочните пътища, но са достъпни също и лечебни билкови екстракти под формата на таблетки и капсули (напр. с
енчец, гръмотрън, котешки мустачки, бреза или коприва).

За дезинфекция експертът препоръчва растения, които съдържат
антибиотични активни съставки с
антибактериално действие като
хрян (Armoracia rusticana) и латинка (Tropaeolum majus) – и двете,
богати на унищожаващи бацилите
горчични масла. Те могат да бъдат
приемани също под формата на
таблетки. Много подходяща билка
е мечото грозде (Arctostaphylos)
– независимо дали под формата
на чай или дражета. В листата на
сродната на калуна билка Suffrutex
се съдържа арбутин, който се преобразува в тялото и попада в урината, където се поема от бактериите и те биват унищожени отвътре.
Мечото грозде според специалиста трябва да се приема най-много
пет пъти годишно за не повече от
една седмица.

По-редки
позиви
за уриниране –

Енчецът – истински приятел на пикочния мехур
Билката с латинско име Solidago съдържа флавоноиди, сапонини и отличаващите се с мочегонно действие фенилгликозиди. Тя помага както при раздразнен (неврогенен) пикочен
мехур, така и при често повтарящи се или хронични инфекции на пикочните пътища. Екстрактите се отличават със спазмолитично, противовъзпалително и промиващо действие. При
силни оплаквания помагат фитопрепарати с енчец от аптеката. Едно изследване показва, че след 1-седмично прилагане
на препарат с екстракт от билката оплакванията били напълно
или почти изчезнали при 89% от пациентите.

Антибиотици често
пъти не са необходими
На самолечението обаче трябва
да бъдат поставени граници: ако
оплакванията не се подобрят за
три дни, наблюдава се повишена температура, кръв в урината,
болки в гърба или кръста, трябва
да се отиде на лекар. За поставяне
на диагноза ще е необходим тест
на урината. Най-често се назначава антибиотична терапия. Тя
действително е ефективна, но все
повече бактерии развиват резистентност и тогава медикаментите
престават да действат. Ето защо в
новите си насоки Германското дружество по урология съветва при
неусложнени бактериални инфекции на пикочните пътища те да не
се прилагат. Най-често са достатъчни споменатите вече методи и
в до 50% от случаите инфекцията
отшумява сама в рамките на една

седмица. Натуропатът Кудритски
стимулира възстановителния процес с растителни антибиотици като
комбинацията от хрян и латинка.
„Те оказват също така превантивно действие и могат да се приемат
дългосрочно.“
Друг ефективен метод е подкиселяването на урината. „Това не се
понася най-вече от коли бактериите, които са основните причинители на цистита“, - обяснява експертът и съветва в рамките на
10 дни на части да се приемат 5
грама витамин С. „Това стимулира
допълнително имунната система“,
- изтъква Кудритски. Съдържащите
се в червените боровинки съставки предотвратяват прикрепването на бактериите по стените на
пикочния мехур, затова си заслужава, също и с превантивна цел,
често да се приема сок от червени
боровинки. Подобен ефект оказват и естествените захарни молекули, познати като D-маноза (от
аптеката). При болезнена хронична форма на заболяването - т.нар.
интерстициален цистит – се прилага отпускано по рецепта лекарствено средство с активното вещество пентозан полисулфат, което
стабилизира атакуваната лигавица
на пикочния мехур.
Специалистът съветва жените,
които са податливи на пикочни
инфекции, да държат краката си на
топло. Бани на краката с постепенно повишаване температурата на
водата трайно подобряват регулацията на температурата в тялото.
Баните започват с 37 о С, като на
всеки две минути се долива гореща вода в продължение на макси-

ПОВЕЧЕ РАДОСТ
от живота

мум 20 минути. Целта е да се създаде приятно усещане за затопляне на цялото тяло, при което да
настъпи леко изпотяване на челото. Специалистът препоръчва това
да се прави ежедневно в рамките
на четири седмици, след това през
ден и накрая на всеки три дена.
Някои правила за поведение също
помагат: към тях спада например
всекидневният приема на минимум
1,5 л вода. При позиви за уриниране пикочният мехур трябва веднага да се изпразва, а за предотвратяване на риска от инфекции

е важно при избърсване на интимните части движението винаги да е
отпред назад, а не обратното.
При жени с повтарящи се пикочни инфекции Кудритски прилага

7 златни правила при прием
на течности за здрав пикочен мехур
1. Здравият човек се нуждае от 1,5 до 2 литра вода на ден
– допълнително към съдържащите се в храната течности. Внимание: при горещина или физическо напрежение
потребностите на тялото могат да нараснат.
2. Основната напитка трябва да е натурална вода – без
захар, калории, оцветители или добавки.
3. Подходящи са също разредените с вода зеленчукови сокове и неподсладените билкови чайове.
4. Особено важно: човек не трябва да чака да изпита жажда
(алармиращ сигнал за недостиг на течности), за да пие вода.
5. Организмът не е в състояние да приеме повече от 1 чаша
вода, сок или друга течност наведнъж.
6. Н
 апитките трябва да са винаги под ръка: например на бюрото в офиса, на нощното шкафче или на масата за хранене.
7. На хората, които не обичат да приемат течности, помагат
ритуалите: например 1 чаша вода сутрин след ставане от
сън или винаги преди хранене.
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ваксина, която съдържа най-често
срещаните видове патогени. Това
според него регулира имунната
система. На пациентите, които са
на антибиотична терапия, препоръчва да подсилят чревната си
флора, тъй като при лечението се
унищожават не само болестотворните причинители, но и полезната микрофлора. Достатъчно е два
пъти на ден да се изяждат по
100 г кисело мляко, да се изпиват
2 чаши айран със същото количество мляко или ферментирали
млечнокисели зеленчукови сокове.
Като алтернатива могат да се приемат синбиотични препарати от
аптеката. Тъй като голяма част от
имунната система е разположена
в червата, тази мярка е със силен
противоинфекциозен ефект.

Едва излезли от тоалетната и отново позиви за уриниране? Зад това
може да се крие не само пикочна
инфекция, но и раздразнен (неврогенен) пикочен мехур – т.нар.
цисталгия. В напреднал стадий
тази хиперактивност на пикочния
мехур може да доведе до неволно изпускане на урина (инконтиненция). Причините не са докрай
изяснени, но се знае, че хормоналните промени и психическото напрежение играят определена роля. При раздразнения пикочен мехур също важи правилото
да се приемат много течности, тъй
като може бързо да се стигне до
пикочна инфекция. Спазмолитично
и успокояващо действие оказват
хвойната и хмелът, например под
формата на чаена смес. От помощ
може да бъде също тренирането
на пикочния мехур, при което човек
увеличава периодите между ходенето до тоалетна. Затова обратно
на цистита, при цисталгия лекарите съветват, доколкото е възможно, уринирането да се задържа. Това постепенно увеличава капацитета на пикочния мехур.
Полезно е също воденето на дневник, в който се вписват времевите интервали между всяко отиване до тоалетната. Съществуват и
отпускани по рецепта лекарства,

които „парализират“ възбудимостта на мускулатурата на пикочния
мехур. Специалните чоропогащници, дамски превръзки и памперсите могат да се погрижат за чувството за сигурност при необходимост.

Важно: подсилване
на тазовото дъно
Много жени се оплакват от т.нар.
капков проблем или неконтролирана загуба на урина. Млади жени
също страдат от тази форма на
инконтиненция, напр. след раждане, при което съединителната и
мускулна тъкани се разтягат екстремно. Честото носене на високи
токчета, наднорменото тегло, вродената слабост на съединителната
тъкан, както повдигането и носенето на тежести също допринасят за
отслабване мускулатурата на тазовото дъно. Това засяга също способността на мускулите на уретрата или сфинктера да се свиват и
да предотвратяват изпускането на
урина или изпражнения.
Затова е важно съзнателно да се
тренира мускулатурата на тазовото дъно. Ето две прости упражнения за нейното подсилване:
l Притиснете ръцете към корема,
докато седите. Издърпайте пъпа
навътре и нагоре. Задръжте за
кратко тази напрегната позиция и
отпуснете. Повторете упражнението 15 пъти.
l От легнало положение повдигнете задните части и тялото от
раменете. От тази позиция поставете дясната ръка на лявото коляно и издишайте. При това тазовото дъно трябва да е напрегнато.
При вдишване отпуснете напрежението. Направете същото с другата
ръка (лява ръка на дясно коляно).
Повторете упражнението 5 пъти. n

Интервалното гладуване се радва на все
повече привърженици. Но дали действително то е по-ефективно от постоянното редуциране на приеманите калории? И не носи
ли някакви рискове?

ИМА ЛИ СМИСЪЛ
ЛЕЧЕБНОТО ГЛАДУВАНЕ?

П

рактикува се от векове –
както от християни, така и
от мюсюлмани. Дори будистките монаси пречистват по този
начин телата си. Вечер или няколко дни в месеца да се яде по-малко не е новост. Нови са причините за това. До преди няколко десетилетия се е постело и гладувало предимно поради духовни основания: рамадан, пост или виджана
– ежедневния пост на будистките
монаси следобед. В днешно време
обаче хората постят или гладуват с
една единствена цел – да отслабнат.
Интервалното гладуване между другото дължи своята популярност на
някои от превърналите се в бестселъри ръководства за диети.

функционира, се базират на опити с
мишки, в които твърденията за намаляване на теглото често сe бъркат с
предполагаемо укрепване на здравето срещу болести и повишаване продължителността на живота.
Това обаче по никакъв начин не
се е отразило на популярността
на интервалното гладуване, като
предимствата и недостатъците на
неговите варианти не спират да се
коментират в здравните и лайфстайл издания, независимо от липсващите доказателства за неговата здравословност или ефективност. Ето защо учени като Криста
Варади от университета на Илинойс
в Чикаго се опитват да вървят в крак
с тенденцията и научно.

Приемане на храна
като мишка
Варади се интересува от интервалното гладуване като алтернатива на
всекидневното редуциране на калории. „Хората приключват подобни
диети след един или два месеца,
тъй като всекидневните ограничения им идват до гуша“, - казва специалистката. „С методи като диетата с алтернативни дни (гладуване

всеки втори ден) или 5:2-диетата
човек по принцип си почива от всекидневните ограничения. “Това е и
основната концепция при интервалното гладуване: за много хора всекидневното ограничаване на храната е много тежко, особено когато е
свързано с ходене на работа и излизане вечер, което твърде често води
до изкушения.“
Някои от ранните изследвания на
Варади са проведени върху мишки,
но по нейно мнение човек не може
да научи много от животните, които
стриктно спазват плана за диета.
Когато една мишка бъде поставена на диета, тя в края на краищата
не може да направи много по въпроса. При хората нещата не стоят по
този начин. „В действителност искам
да открия дали хората изобщо могат
да издържат на подобни диети“, обяснява тя. „Напълно без значение
е дали една диета е с невероятен
ефект, ако човек не може да я спазва.“ Ето защо Варади посвещава над
десетилетие за попълване на дупките в знанието, като наблюдава ефектът от лечебно гладуване при хора.
През 2007 излиза първата дългосрочна студия за ефекта от интервалното

гладуване в сравнение с всекидневния редуциран прием на калории.
Изследванията се провеждат върху
общо 100 души, разделени на 3
групи. 34 участници от първата група
практикували интервално гладуване, като в дните за постене поемали ¼ от обичайно приеманите калории, а в дните за „пируване“ допълнително ¼ повече от тях. 31 участници от втората група приемали 2/3
от нормалния си калориен прием
всеки ден, което означава, че и двете
групи са редуцирали калорийния си
прием в еднакъв размер. В продължение на първите 3 месеца и
двете групи приемали храненията
си от изследователския център, след
което участниците били претегляни и им били правени някои здравни тестове. Впоследствие е трябвало да приготвят ястията си сами,
консултирани от диетолог. Според
Варади извършването на подобно
изследване е „истински кошмар“,

Всичко, което човек трябва да
направи за целта, е за няколко дни
в седмицата да намали приема на
калории. През останалото време
може да се храни по обичайния за
него начин, тъй като килограмите
така или иначе се топят. В това се
състои същността на диетата 5:2.
Но с нарастващата популярност се
увеличават съмненията и въпросите, затова учените се опитват да
установят дали лечебното гладуване има предимства пред диетите с
намалени калории, при които хората трайно ядат по-малко.
Тъй като бумът на интервалното
гладуване като добилата популярност 5:2-диета беше около 2012, все
още не са направени достатъчно
научни изследвания, които да установят трайната й ефективност. В
действителност до ден днешен не са
провеждани обширни дълготрайни
проучвания на хора. Единствените
доказателства за това, че диетата
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тъй като всеки от участниците бил
с различна калорийна цел, базирана на индивидуалните му хранителни навици. Допълнително храненето трябвало да бъде балансирано от
гледна точка на приеманите протеини, въглехидрати и мазнини. Имало
още една трета група с 31 души,
които се хранели съвсем нормално, но трябвало да се явяват на
проверки за теглото точно толкова
често, колкото и останалите участници. Въпросът бил дали групата,
практикуваща интервално гладуване, се справя по-успешно с редуцирането на теглото? Оказало се, че
това не е така. И двете подложени на
диети групи изгубили средно около
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7% от теглото през първите 6 месеца
от изследването и не продължили да
отслабват през следващите шест. Но
това не било всичко: и двете диети
оказали почти идентичен ефект
върху другите здравословни показатели, проверявани от изследователите, между които били кръвното

налягане, сърдечният ритъм, нивата на холестерола, кръвната захар
и инсулиновите стойности, важни за
оценяване на риска от диабет. Това,
което според Варади било най-разочароващо, е, че за практикуващите интервално гладуване не било
по-лесно да спазват хранителния си
план от онези, които всеки ден се
хранели по-малко.
Дотогава много от здравните издания
вече бяха стигнали до заключението,
че лечебното гладуване не функционира. След това през май 2018 година на
конгреса на ендокринолозите бразилска изследователска група представи
резултати, които предизвикаха сензация, защото предполагаха, че лечебното гладуване повишава риска от развитие на диабет. Въз основа на опити
с мишки Ана Бонанза и нейните колеги доказват, че дванадесетседмично
интервално гладуване уврежда панкреаса и увеличава производството
на инсулин – хормона, който регулира нивата на кръвната захар. Макар
проучването да не е публикувано, то е
първото, което показва съществуването на подобна връзка. Оттогава екипът
е установил, че щетите, причинени от
реактивните молекули, т.нар. свободни
радикали, които предизвикват процес
на клетъчна смърт – апаптоза, настъпват по-бързо от обикновено. Бонанза
обяснява: „Апоптозата представлява
важен процес в тялото, който осигурява нормалното му функциониране. Но
става проблематично, когато апоптозата настъпва по-бързо от клетъчното производство. В дългосрочен план
това води до увреждане на клетките.“

Какво се случва
с тялото по време
на лечебно гладуване

Макар да се нарича „лечебно“ и да
цели подобряване на здравето, гладуването оказва не само положителни, но и редица негативни ефекти
върху организма:
lТ
 егло – Лечебното гладуване
дефинитивно помага при редуциране на теглото, но не повече,

l

l

l

l

l

l

отколкото при всекидневно намаляване на приеманите калории.
Г лад – Стойностите на регулиращия глада хормон – грелин – се
повишават, но чувството за глад
се запазва.
К
 етони – Когато захарта стане
оскъдна, тялото започва да гори
мазнините и черният дроб използва мастните киселини за производството на кетони – разпадни
продукти в процеса на изгаряне
на мазнини. Прекалено високите нива на кетони в организма са
вредни и могат да доведат до развитието на кетоацидоза.
С
 ърдечно здраве – Сърдечната
честота и кръвното налягане се
понижават, което намалява също
риска от сърдечно съдови заболявания.
К
 ръвна захар – Повечето изследвания, провеждани върху хора,
показват, че кръвната захар и инсулиновите стойности се понижават.
М
 озък – Макар да може частично да работи с кетони, за да
функционира правилно, мозъкът
се нуждае от захар.
П
 анкреас – На базата на научни изследвания се предполага, че
химикалите, които се произвеждат в резултат на гладуване, могат
да увредят панкреатичната жлеза.

Ограничаване
на щетите
При провежданите от Бонанза експерименти с мишки бил тестван
екстремен вариант на диетата, при
който в дните за постене на гриза-

чите не била давана никаква храна.
Мишките са с особено бърз метаболизъм, поради което по принцип
се хранят много често денем, като
разпределят храната си на части:
следователно е трудно натрупаните
опит и знания да бъдат механично
съотнасяни към хора. Тези изследвания обаче са само началото.
Фокусът на бъдещата работа според Бонанза почива върху създаването на по-малко вредни хранителни концепции. Изследователката се
интересува също от това как късото всекидневно постене се отразява на нашето здраве. „Проучванията
с хора например показват, че вечерното ограничаване на храната или
лечебно гладуване може да има
позитивни ефекти като намален
риск от диабет и сърдечно съдови заболявания“, - е на мнение специалистката. Интересното е, че това
е същият метод, който използват
будистките монаси.

Въпреки това, все повече и повече хора искат да опитат диетите
с интервално гладуване. Според
настоящото състояние на натрупаните чрез изследвания научни знания е
малко вероятно те да причинят сериозни щети, стига да не се прилагат
драстични диети. Затова вместо да
се придържат стриктно към плана за
лечебно гладуване, в дните за постене е по-разумно не да се гладува, а
просто да се яде по-малко. Но защо
човек изобщо да си прави труда,

след като ефектът от интервалното
гладуване така или иначе не е по-добър от обикновената диета с намален прием на калории? Просто защото се обсъждат средностатистически
стойности и някои хора неизбежно
постигат по-добри резултати от други
при определена диета. В последващо проучване групата на Варади
открива и защо това е така. Като разглеждат по-подробно как най-успешните режими за отслабване се справят с редуциране на теглото, учените откриват, че тези, които консумират повече протеини, успяват да свалят повече килограми, тъй като се
чувстват по-сити. Понастоящем екипът тества планове за интервално
гладуване, които включват елементи на нисковъглехидратна диета, със
забележителни резултати. „Трябва
да кажа, че наблюдаваме почти два
пъти повече загуба на тегло в сравнение с всяко друго изследване до
момента“, - твърди Варади.
Според експертката слабата точка
се крие в изследванията, които
изследователите трябва да назначават на случаен принцип в която
и да било диетична програма. „В
това няма никакъв смисъл“, - е убедена тя. „Не съществува перфектна диета, тъй като диетите действат по различен начин при всеки
отделен човек.“ А и това често пъти
не функционира в реалния живот.
Хората избират диети, които пасват
на индивидуалния им стил на живот.
Затова ако гладуването на Рамадан
не ви допада, не го правете, а ако
не искате да се отказвате от вечерята си всяка вечер, вероятно няма да
станете и будистки монах. n

Стават ли по-здрави мюсюлманите
по време на Рамадан?
По време на Рамадан мюсюлманите практикуват строг пост от изгрев до залез
слънце. Има ли този тип целодневно гладуване някакви предимства пред интервалното гладуване? Може би, но докато някои проучвания отчитат загуба на
тегло, възникват въпроси за рисковете от гладуване за диабетици. При това спирането на храната е едно, но да не се приема и вода със сигурност не е здравословна практика. Трудно е да се проведе висококачествено проучване относно
ефектите на Рамадан, тъй като хората на случаен принцип трябва да бъдат разпределени в определени контролни групи. Хората обаче, които постят или не по
време на Рамадан, не искат да сменят групи. В експеримент, в който взели участие 112 мюсюлмани, Роми Лауш от университета в Дуйсбург-Есен вместо това
сравнява обичайното постене по време на Рамадан с „модифицирана“ форма на
гладуване. Тези, които са постили в модифицирана форма, са запознати с възможните ползи от гладуването за здравето им. За разлика от обикновеното гладуване тази група всъщност отбелязва леки подобрения. Но Лауш е на мнение,
че изследването, което ще бъде публикувано скоро, ще повдигне въпроси за
това как „една единна стандартизирана процедура за тестване може да се приложи към предписаната религиозна практика.“
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