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ТЯЛО И ПСИХИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Сърце, черва, кожа, мускулатура, имунна система – всички органи
и системи в човешкото тяло са в тясна взаимовръзка с психиката. Но
едва наскоро науката започна да изследва по-задълбочено зависимостите между тях и да ги използва за терапевтични цели.
Не си го слагай
на сърцето!

Смята се, че зад всеки трети
инфаркт се крият емоционални причини. Прословутата „мениджърска болест“ обаче е мит.
Психологическите опасности за
сърцето дебнат другаде. „За всеки
трети инфаркт са отговорни психически причини, например депресия, стрес в професионалния и личния живот, или пък загуба на любим
човек. Това показват множество
изследвания“, - изтъква Кристиане
Валер, която като главен лекар
в Клиниката за психосоматична
медицина и психотерапия към университета в Улм е особено загрижена за мрежата от връзки между

сърцето и ума. „В днешно време
знаем, че психосоциалните натоварващи фактори повишават риска
от коронарни заболявания точно
толкова, колкото тютюнопушенето
или нарушенията в обмяната на
мазнини. Влиянието им се подценява от дълго време.“ Още през 2004
година международно изследване
на преживели сърдечен инфаркт
пациенти от 52 страни показва, че
служебното натоварване и стресът
са значими като рискови фактори в
същата степен като тютюнопушенето, високото кръвно налягане, наднорменото тегло или диабета.
Стресът повлиява много физиологични процеси в тялото, чиято цел
всъщност е да подсигури нашето оцеляване. Както преди стоти-

ци хиляди години, когато е трябвало да се спасяваме от ноктите
на саблезъби тигри, при страх или
напрежение тялото отделя стрес
хормони – първоначално адреналин и след известно време кортизол. Острата реакция на организма при стрес цели повишаване на
дееспособността и издръжливостта му, за да се справи с опасността,
т.е. да се бие или да бяга. При това
кръвоносните съдове се разширяват, кръвното налягане и сърдечната честота се повишават, като правят възможна по-бързата циркулация на кръвта, следователно доставянето на повече кислород в мускулите и мозъка. Успоредно с това
се повишава съсирването на кръвта, за да може в случай на нараняване да се намали кръвозагубата.
След отминаване на заплахата хормоналните нива и телесните функции се нормализират. Проблемът
е, че при липсата на „рестарт“ при
продължителен стрес тези процеси
започват да вредят на организма,
като се постига обратният ефект –
съдовете се свиват и втвърдяват,
което води до по-бързо натрупване
на мазнини и калций, т.е. до артериална атеросклероза и повишаване на риска от сърдечен инфаркт.

Кой е застрашен
от сърдечен инфаркт

„Дълго време смятахме, че сърдечният инфаркт е типична мениджърска болест“, - изтъква психологът Дитер Бенингхофен.
„Междувременно се убедихме, че
това не отговаря на истината и
е мит, който не почива на реални факти.“ Всеки, който се намира по-надолу в йерархията, е точно
толкова застрашен от инфаркт, кол-
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кото топ мениджърите, дори повече. Това показват данните от широкомащабно дългосрочно британско
проучване с държавни служители.
В изследването на Уайтхол, в което
взимат участие над 10 000 служители на британските власти, е установено, че мъжете и жените на високи
позиции, следователно с по-голяма свобода на избор, не са с по-висок риск от инфаркт от служителите със средна или ниска степен на
служебна отговорност.
Изследователите развенчават и
още един мит. Преди се е считало, че с риск от сърдечни заболявания са преди всичко хората с
определени личностни характеристики - от т.нар. „личностен тип А“:
амбициозни, неспокойни, кариеристично настроени. През 1959 г кардиолозите Майер Фридмън и Рей
Х. Розенман определят въпросният тип А като особено застрашен
от сърдечен инфаркт. „Това обаче
не е вярно“, - подчертава Бернд
Льове, професор по психосоматична медицина и психотерапия от
Хамбург. „Множество, включително дългосрочни проучвания, така и
не успяха да докажат, че личността
от тип А е рисков фактор за сърдечен инфаркт. “

Факторът „гняв“ обаче е възможно
да играе определена роля. Особено
застрашени са индивидите, които
или изобщо не могат, или изразяват
гнева си само чрез бурни изблици.
Според мета студия на американските учени Елизабет Мостовски,
Елизабет Пенър и Мъри Митълман
съществува пряка връзка между
интензивните негативни емоции и
риска от инфаркт или инсулт. При
това резултатите показват, че при
хора с настъпили вече увреждания на кръвоносните съдове в сърцето или мозъка дори кратки атаки
на психически стрес под формата
на гневни изблици могат да бъдат
животозастрашаващи. Учените са
изчислили, че два часа след изблик
на гняв рискът от инфаркт се повишава близо 5 пъти, опасността от
инсулт нараства повече от 3 пъти,
а рискът от спукване на аневриз-

Депресията
- тихата опасност

Какво въздействие оказва депресията на сърцето също стана
обект на по-задълбочено изучаване едва през последните години.
Кристоф Херман-Линген е ръководител на реномирана изследователска група за психокардиология
към Медицинския университет в
Гьотинген - дисциплина, която проучва взаимодействията между сърцето и психиката. Учените направили интересно откритие, че депресиите на хора със сърдечни проблеми
често пъти имат различна биологична проява в сравнение с пациенти с основно заболяване депресия.
Те обикновено са с повишени нива
на кортизол, докато при депресивните сърдечни пациенти е обратното - нивата на кортизол са ниски.
„При сърдечни пациенти депресията най-често е причинена от жизнено изтощение: процесите, които
обикновено компенсират стреса, са
изчерпани, следователно нивата на
кортизол са ниски“, - предполага
специалистът.
Проучване на Кристиане Валер и
нейната работна група от клиниката в Улм подкрепя тази теория.
Учените подложили на социален
стрес-тест четири групи доброволци – здрави, пациенти със сърдечни болести, хора, страдащи от
депресия, но със здраво сърце и
такива с депресия и сърдечно заболяване. Той се състоял в изнасяне на реч пред непозната публика

Стресирани?
Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес
облекчава умствените и физическите
симптоми на стреса и преумората.
• Повече спокойствие и енергия
• Намалява умората, раздразнителността
и напрежението
• По една таблета два пъти дневно
• Много добра поносимост
• Растителен лекарствен продукт

Официален представител за България: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4;
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

Лечението трябва
да е комплексно

Възможно е следователно кортизолът да е отговорен за факта, че
депресията е свързана с повишен
риск от сърдечно-съдови заболявания и че те по-често са с фатален изход при депресираните сърдечно болни. „Преди всичко депресиите, дължащи се на хроничен
стрес, повишават риска от сърдечни инфаркти“, - предупреждава Кристиане Валер. Също страдащите от налични вече сърдечни заболявания, които допълнително са развили депресия, са значително по-застрашени от летален
изход в сравнение със сърдечно
болните без депресивна симптома-
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Завръщането на зелето

и решаване на поредица от тежки
аритметични задачи. Обикновено
при подобно напрежение нивото на кортизол рязко скача. „При
стрес кортизолът изпълнява важни
защитни функции в организма: той
оказва потискащ ефект при възпалителни и автоимунни процеси“, обяснява Валер. Точно този биологичен защитен рефлекс открили
изследователите при депресивните
доброволци без сърдечни заболявания: при тях нивата на кортизол
били най-високи. Те се увеличили
значително по-малко при сърдечно болните. А най-ниски били при
участниците, които страдали както
от депресия, така и от коронарно
сърдечно заболяване.
„Депресиите вървят рака за ръка
с увеличеното отделяне на кортизол“, - изтъква специалистката. „Прекомерните количества от
всъщност защитния хормон в дългосрочен план водят до отлагане
на мазнини в съдовете и склерозиране на артериите. Така се повишава рискът депресивните пациенти да развият коронарно заболяване.“ Актуалните студии показват, че веднага щом към депресията се добави увреждане на
сърдечните артерии, отделянето на кортизол намалява. „Защо
това е така, засега остава неясно“, - допълва Валер. Но фаталната последица e, че дефицитът на
кортизол благоприятства възпалителните процеси, които допринасят за влошаване на сърдечните заболявания, като увеличават
риска от остра съдова оклузия
(нарушена проходимост на съдовете) и инфаркти.

А205/01.10.2015

ма в мозъка се увеличава над 6
пъти до един час след пристъпа
на яд. Клиничният опит на Дитер
Бенингхофен показва, че в особен
риск са хората към края на своя
професионален път при излизане в
пенсия. „Постоянно се сблъскваме
с подобни случаи“, - споделя специалистът. „Те често са свързани и
с депресия, тъй като преориентацията е неуспешна.“
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Когато сърцето
трупа мъка

тика. Надеждата сърдечно болните
пациенти да се лекуват с помощта на психотерапия, за съжаление,
не дава убедителни резултати. Но
учените попадат на друга следа:
изследванията показват, че физическата активност помага. В момента, в който човек се отлепи от дивана, депресивната симптоматика се
подобрява. Движението следователно трябва да бъде важна част
от мултимодулната терапия според изследователите. Възможно е
ефективността му да се дължи на
факта, че противодейства на всекидневния стрес. „На първо място
сърдечните заболявания са стресови заболявания“, - обобщава
Херман-Линген. „Ето защо не трябва да се гледа едностранчиво на
депресиите, които често пъти са
следствие от стрес. Много по-обещаващо е да се намали податливостта към стрес, за да се подобри
прогресията на сърдечните заболя-
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вания и същевременно психическото състояние.“
Много кардиолози до ден днешен не
възприемат сериозно тясната връзка между сърцето и писихиката. Със
сигурност е по-лесно на сърдечно
болните да бъдат изписвани кардиологични медикаменти, отколкото да
се водят продължителни разговори
и пациентите да бъдат убеждавани
в необходимостта от психологическа
помощ, понякога също от психофармацевтични средства. При това при
хора с налично вече сърдечно заболяване психиката играе решаваща
роля. Тъй като след преживяване
на сърдечен удар всеки трети развива лека до умерена депресия, а
всеки шести тежка форма на болестта. Стресът, страхът и депресията обаче не са единствените отрови за сърцето. Самотата също му се
отразява негативно. Учени от университета в Йорк наскоро анализирали 23 изследвания с общо 181
000 възрастни хора. Те открили, че
инфарктите и други сърдечни проблеми са с 29% по-чести при мъже
и жени с липса на социални контакти, отколкото при по-общителните. При това самотата оказвала
точно толкова силен ефект като при
високо психическо натоварване на
работното място или вследствие на
страх. Тази взаимовръзка предстои
да бъде допълнително проучена в
дългосрочни изследвания.

Тясната връзка между сърце и психика става особено очевидна при
един необикновен феномен: някои
хора буквално се сриват след смъртта на близък човек с болки в гърдите и недостиг на въздух – типични признаци за сърдечен инфаркт.
В клиниката се оказва, че ЕКГ-то е
наистина подозрително, но коронарните съдове дори не са запушени.
Т.нар. синдром на разбитото сърце
се среща предимно при по-възрастни жени след менопауза. Учените
предполагат, че екстремното психическо натоварване особено силно
активира вегетативната нервна система на засегнатите. Това предизвиква масивно отделяне на стрес
хормони в кръвта, които допълнително дразнят сърдечната стена,
преди всичко около сърдечния връх,
като създават крампа в сърдечния
мускул и се появяват инфарктоподобни симптоми. Противно на разпространеното мнение „разбитото
сърце“ не е безопасно. Още в първите часове могат да се развият
сериозни усложнения като кардиогенен шок или силни ритъмни нарушения. Добрата новина е, че за разлика от инфаркта синдромът на разбитото сърце по правило не оставя
белег или функционални нарушения
на сърдечния мускул след преодоляване на острата фаза.

Оказва се също така, че опасност за
здравето може да има не само „разбитото“, но и щастливото сърце. До
този извод стигнали група учени от
Цюрихския университет с ръководител Йелена Гадри. Според тях симптомите на „разбитото сърце“ могат
да бъдат предизвикани и от прекомерно силни позитивни емоции.
При повечето от 485-те изследвани
субекти синдромът бил предизвикан от негативни емоции като стрес,
мъка по изгубен близък, злополука
или тежки грижи, при 4% обаче той
бил следствие от радостно събитие
като престижна награда, печалба от
тотото, сватба, раждане на дете и
др. В тези случаи синдромът се оказал на „щастливото сърце“.

Странният съюз между
червата и мозъка

Безпокойството, което обхваща
храносмилателния тракт в състояние на психически стрес, показва,
че червата мислят самостоятелно

и благосъстоянието ни е свързано
с ненарушената им функция – дори
когато ги пренебрегваме и избягваме да говорим за движенията в тях.
Още преди две и половина хилядолетия Хипократ установил, че този
орган е „бащата на всяка скръб“,
макар по онова време да липсват
наблюдения, експерименти и клинични данни. За щастие, проучванията в тази област напреднаха през
последните години: през 2001 г. бе
дешифриран човешкият геном, а
през 2007 г. започнаха изследвания
на чревния микробиом, т.нар. микрофлора, с помощта на нови методи
на секвениране. Европейският проект “MyNewGut” (www.mynewgut.eu)
проучва каква роля играят храната
или факторите на околната среда за
състава на чревната микрофлора и
какво влияние оказва тя на мозъчната функция. По-специално се търсят дефицити в чревния микробиом,
които представляват риск за развитието на невропсихиатрични заболявания. Въз основа на тези открития в бъдеще могат да бъдат разработени специални медикаменти за предотвратяването им. Т.нар.
пре- и пробиотици – стимулиращите бактериалния баланс субстанции – са надеждата на бъдещето.
Темата „по какъв начин чревните
бактерии могат да въздействат на
мозъка“ навлезе отскоро в полезрението на науката. Принос за това
даде и Изследователският отдел
за транслационна неврогастроентерология към Медицинския университет в Грац. Според ръководителя на проекта Петер Холцер фокусът е върху изследването на взаимодействието между „дисбаланса“ в
чревния микробиом от една страна,
и промените в мозъка и поведението от друга – включително неврологични и психиатрични заболявания.

Добронамерени
и зловредни наематели

Човешкото тяло e дом за милиарди
миниатюрни наематели, които обитават кожата, лигавицата и особено
стомашно-чревния тракт. Около 100
трилиона вируси, гъбички и най-вече бактерии съставляват тази колосална екосистема. Само чревната
флора, т.нар. интестинален микробиом, се състои от над 1000 бактериални вида. Единствено дванадесетопръстникът е по-малко заселен, тъй като в близост до стомаха
средата е твърде кисела за оцеляването на повечето микроорганиз-

Комуникацията между
червата и мозъка

За какво е полезно
киселото зеле

Взаимното влияние между психиката
и червата става възможно с помощта
на своеобразна телефонна линия,
т.нар. чревно-мозъчна ос. Тази ос

Медицинският
директор
на
Института за невропатология към
университетската клиника във
Фрайбург Марко Принц, който е
поставил микроглиалните клетки
във фокуса на изследванията си,
е на мнение, че те действат като
почистваща сила в мозъка, като
премахват мъртвите нервни клетки
и микробите например. Но изглежда също така са частично отговорни
за пластичността, податливостта и
оформянето на мозъка чрез учебни
процеси. При опити с мишки ученият доказал, че късоверижните маст-

ни киселини, следователно метаболитните продукти от чревни бактерии, повлияват както зреенето, така
и функцията на миркоглиалните
клетки. Гризачите, които не притежавали бактерии и следователно не
произвеждали обменни продукти,
развивали само незрели микроглиални клетки, при тези, чиято чревна флора била унищожена посредством антибиотици, микроглиалните клетки също оставали незрели.
Едва след възстановяването й те
можели да достигнат до зрялост.

Подобно на примера с бананите и
разграждането на фибрите им до
късоверижни мастни киселини, при
ферментацията на млечни продукти или зеленчуци като кисело зеле,
краставички и туршии тези мастни киселини попадат чрез кръвта в
мозъка и унищожават там възпалителните клетки. Късоверижните мастни киселини следователно са полезни отпадни продукти, които според
учените могат да повлияят благоприятно дори протичането на Алцхаймер
или множествена склероза.

Интактната чревна флора, която
може да бъде подсилена чрез подходящо хранене, оказва по-голямо
влияние върху предотвратяването и развоя на невродегенеративните болести, отколкото се е считало досега. Също автоимунните
заболявания като болест на Крон
се свързват с дефицит на късоверижни мастни киселини. „До каква
степен обаче чревният микробиом
повлиява функцията и развитието на мозъка при хора предстои
тепърва да бъде клинично доказано“, - обобщава Марко Принц.
Все повече се затвърждава мнението, че не само нарушения
като хронично възпалени черва,
но също автоимунни заболявания като множествена склероза, артрит, ревматизъм или диабет са свързани с чревната популация. Изследванията показват, че
при болест на Алцхаймер или аутизъм чревната флора на изследваните пациенти значително се отличава от тази на здравите хора.
„Изследванията на аутисти показват, че и чревният им микробиом
е променен, и лигавицата им е
по-пропусклива, отколкото при
здравите хора“, - обяснява Петер
Холцер. „Поради факта, че пропускливата лигавица засяга имунната система, поведенческите промени и психичните нарушения също
могат да бъдат свързани с нея.“

“

СИНБИОТИК

(ПРОБИОТИЦИ+ПРЕБИОТИК)

КАПСУЛА
ДНЕВНО

КОЛОНИЯ  ОБРАЗУВАЩИ ЕДИНИЦИ

всъщност се състои не от една, а от
множество линии. До голяма степен
блуждаещият нерв (nervus vagus) е
отговорен за предаването на информация между двата органа. Той сигнализира на мозъка например, че е
приета развалена храна – това незабавно води до чувство на гадене,
без човек да е в състояние умишлено да влияе на този механизъм.
Други влакна на блуждаещия нерв
пък изпращат информация в обратна посока – те предават „команди“
от мозъка към чревната лигавица.
Химични сигнали като чревни хормони, имунни молекули или микробни
метаболити, т.е. бактериални метаболитни продукти, също преминават между червата и мозъка. При
ядене на банан например фибрите му се разграждат и се образуват
късоверижни мастни киселини. Те
от своя страна освобождават чревни хормони, включително допамин,
който функционира като медиатор
в мозъка и повишава настроението.
„По този начин сигналите от стомашно-чревния тракт могат да управляват емоциите, настроенията, усещанията за болка и гадене или податливостта към стрес“, - подчертава
Петер Холцер.
Други бактериални метаболитни
продукти регулират производството на цитокини – протеини, чиято
работа е да информират имунната
система за проникването на болестотворни патогени. Ако имунната
система обаче излезе от равновесие, цитокините могат да разгърнат неблагоприятно действие, при
което да активират възпалителни
клетки в мозъка например. Този
механизъм също предизвиква усещане за гадене, тъй като около 80%
от имунните клетки са разположени
върху чревната лигавица. При това
ако имунната система е свръхактивна, цитокините изпращат поток
от сигнали през кръвно-мозъчната бариера към микроглиалните
клетки, наричани „имунни клетки на
мозъка“. Този излишък от предупредителни сигнали, т.нар. цитокинова
буря, може да доведе до промени в
настроението и поведението.

“

ми. Тънките черва са гъсто заселени, включително от най-известните
„добри“ бактерии като лактобацилите или ентерококите, които са важни
за имунната система. В дебелото
черво добра среда намират повечето бактериални видове като бифидобактериите и клостридиите, които
могат от „добри“ да се превърнат
също в „лоши“ бактерии.
Съставът на чревния микробиом е
различен при всеки човек и зависи
от много фактори. Начинът на хранене, дълго пътуване до екзотични страни, инфекции или антибиотична терапия могат значително да
нарушат сложния баланс на бактериалните видове. При това е възможно тялото да реагира с къркорене
на корема, разстройство или болест.
Гастроентерологичните изследвания
показват, че в една или друга степен
бактериален дисбаланс се наблюдава
винаги при свързани с хронични възпаления чревни заболявания, затлъстяване или диабет. Това подтикна учените да изследват проблема в контекста на нова научна дисциплина –
неврогастроентерологията, която проучва взаимодействията между червата и психиката. Докато гастроентеролозите преди предполагаха, че
психосоматичните разстройства оказват ефект върху стомашно-чревния
тракт, неврогастроентеролозите правят обратното заключение: храносмилателният тракт може да бъде причина за невропсихосоматични заболявания. Според предпазливото, но
основано на научни студии предположение на учените депресиите, страховите неврози, аутизмът и заболявания като болест на Алцхаймер или
множествена склероза също могат да
имат причини в червата. През 2011
г. австралийската изследователка
Феличе Джака и през 2013 г. испанската изследователска група под
ръководството на Алмудена СанчесВилегас доказаха, че бързото хранене
може да повиши риска от развитие на
депресия. Начинът на хранене следователно оказва директно въздействие
върху състава на чревния микробиом,
а това от своя страна на мозъчната функция.

ДИРЕКТНО ДЕЙСТВИЕ
В ЧЕРВАТА

АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ |ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАНЕТО
ЗАПЕК | РАЗТРОЙСТВО | ЛОШ ИМУНИТЕТ
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бяващ опарване с коприва. Също
при псориазис се наблюдава мъчителен сърбеж при почти 90% от
пациентите. Със сърбеж могат да
бъдат свързани и преходни болестни състояния като слънчеви изгаряния, алергични реакции от всякакво
естество или зарастване на рани.
Но не само болната или пострадала кожа може да предизвика дразнещото чувство. До каква степен
се повлиява от психиката показват
редица актуални изследвания. На
първо място във фокуса на научния интерес е дали стресираните
хора изпитват повече или по-малко сърбеж от нестресираните. Едно
немедицинско изследване, при което
били разпитани 316 участници, показало, че усещането за сърбеж през
последните 6 месеца било по-силно
изразено, когато респондентите се
чувствали едновременно стресирани. Проучванията на пациенти с невродермит също доказват, че стресът влошава сърбежа. Показателен
е и фактът, че младите хора с ниска
самооценка си спомнят свързани
със стрес пристъпи на сърбеж два
пъти по-често от онези, които имат
висока самооценка.

Открити са и доказателства за това,
че различни, включително психиатрични заболявания, протичат с нарушения на чревния микробиом. Сам
по себе си този факт не позволява
да се направи извод, че те са причинени от микробите в червата, макар
цяла поредица от студии, основани
на експерименти с животни, да свидетелстват именно за такава причинно-следствена връзка. В подобни експерименти например се предприемат терапевтични мерки, за
да се гарантира, че първоначално нарушеният чревен микробиом
бива регенериран, като се наблюдава какви ефекти оказва това върху
поведението на животните.
Проучванията на червата и обитаващите ги микроорганизми, тяхното влияние върху физическото и
психическото здраве са все още в
зародиш. Има много за откриване
и дешифриране. Интестиналната
микрофлора зависи от множество
фактори като географски произход,
условия на живот или прием на
медикаменти. Ключово значение за
живота в червата има също начи-
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нът на хранене. Чревният микробиом е цяла вселена, вълнуваща
нова територия с все още неизвестни възможности.

Когато тревогите
се превърнат в сърбеж

Всеки шести страда от хроничен
сърбеж. Мъчителният симптом може
да се дължи на много причини,
включително психически, както свидетелстват актуални изследвания.
Данните на широкомащабно немско проучване показват, че 16,8%
от работещите германци се оплакват от хроничен сърбеж, проблемът
следователно не е за подценяване.
Обременителната кожна реакция може да бъде предизвикана
от много фактори. Понякога причинителят е очевиден - ухапване
от комар или опарване с коприва, но в много случаи остава неясен. Кожата може да реагира със
сърбеж както на външни, така и на
вътрешни стимули, което ще рече
на информации от околната среда
или от тялото. Дори хората със
здрава кожа са добре запознати с
мъчителното чувство, какво остава за пациенти с кожни заболявания, при които сърбежът се счита
за основен симптом. Едно от тях е
невродермитът, който често пъти
съпътства алергии като астма или
сенна хрема. Друга болест с гарантирана изява е уртикарията, когато по кожата внезапно се образува силно сърбящ обрив, наподо-

Изглежда стресът е един от влияещите на сърбежа фактори, но
това важи също за интензивните емоции. Холандско проучване,
изследвало тази връзка при жени
със здрава кожа. Авторите пускали на участници в експеримента
откъси от филми, като успоредно с това предизвиквали сърбеж с
помощта на хистамин. Жените, на
които били прожектирани тъжни,
плашещи или по друг начин разстройващи сцени, изпитвали по-силен сърбеж от онези, които гледали
такива, пораждащи позитивни емоции като смях, радост или умиление. Изследвания при пациенти с
кожни заболявания също показват,
че чувства като страх или депресия водят до повишено усещане
за сърбеж. Всеки, който старда от
болна кожа и в същото време е
емоционално нестабилен, е особено податлив на сърбеж. При пациенти с уртикария той се засилва от гняв, при страдащи от псориазис от депресивни настроения.
Проучване на Института по медицинска психология към университета в Гисен показва, че изображения
на комар или коприва, с други думи
такива, с които се асоциира неприятен сърбеж, предизвикват повече или по-малко чесане в зави-

симост от индивидуалните особености. Пациентите с невродермит
например се чешат по-често, когато за тях е особено важно какво
мислят другите за тях, в сравнение
с онези, които не ги е грижа.

Порочният кръг
от сърбеж и чесане

Фактът, че фактори като стрес
предизвикват физически реакции
като освобождаването на невропептиди и променят усещането за сърбеж, е разбираем и междувременно добре проучен. Според учените
обаче това не е всичко. Самият сърбеж създава цикъл, а това може да
помогне, например, за засилване на
негативните мисли. Може също така
да увеличи или предизвика стрес,
така че някой, който доскоро се е
чувствал напълно удовлетворен, да
стане недоволен от себе си и света.
Сърбежът като такъв е обременяващ и намалява качеството на
живот. Чесането също не помага. То
работи само за кратко и необходимостта от него се появява веднага,
щом човек спре да търка кожата си.
При това чесането може да влоши
възпалението, вместо да го отслаби и да раздразни кожата, като
причини нови атаки на сърбеж.
Как може да бъде прекъснат този
порочен кръг? И как да бъдат намалени оплакванията и чесането?
Различни психотерапевтични техники могат да успокоят сърбежа.
В т.нар. Habit-Reversal-Training (тренировка за премахване на навици)
например става въпрос за промяна на установеното поведение при
чесане, т.е. в момента на почесване
съвсем съзнателно се прави нещо
друго: стиска се ръката, с която
човек иска да се почеше, в юмрук,
или пък се хваща с другата ръка,
поставя се на рамото или върху
масата и т.н. Сърбящите участъци
могат също така да бъдат охладени или намазани с крем. С подобни
заместващи действия кожата не се
надрасква, а се успокоява и регулира – посредством контакт, който й се
отразява добре, вместо да я обременява. Психическото отпускане пък
може да се стимулира чрез техники
като автогенен тренинг, медитация
или прогресивна мускулна релаксация. Когнитивното обучение също е
вариант за пациенти, които се увличат в негативни мисли, докато се
справят със сърбежа. То се основава на замяната на утвърдени мисли
с други. „Сигурен съм, че отново ще
ме засърби“ например, би могло да
се замени с позитивното: „В момента не ме сърби - и това е добре“. n

БЪРЗА ПОМОЩ

МНОГОЛИКОТО ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ
НА ЗВЕЗДОВИДНИЯ АНАСНОН
От разпознаваемия аромат до неповторимата си форма звездовидният
анасон е уникално растение – ценена подправка в кухнята и ефективно
лечебно растение с многобройни ползи за здравето.

З

вездовидният анасон е плодът на вечнозеленото растение
Illicium verum. То произхожда от
Китай, където е използвано за лечение на различни заболявания още от
древността. Звездоподобният плод
на билката е пребогат на биоактивни
вещества с антивирусен и имуностимулиращ ефект - съдържа високо
количество от действащите като антиоксиданти витамини С и А, витамини от В-групата, калций, фосфор и
ценната шикимова киселина, която
притежава мощно антибактериално
и антивирусно действие и се ползва
като активна съставка в редица доказали ефективността си противогрипни медикаменти. Съдържащият се
в растението линалол – алкохолно
съединение от групата на терпените
– също потиска развитието на редица
патогени и има доказано противовъзпалително действие. Специфичната
си миризма използваното за подправка растение дължи на ароматното съединение анетол. То обаче се
цени далеч не само в кулинарията.
Клиничните проучвания на биологичната му активност показват, че анетолът може да инхибира дори развитието на раковите клетки, поради което
често бива наричан „естествен убиец
на рака“. Установено е също, че оказва ефективно действие за регулиране нивата на кръвната захар и е
добра превенция на хипергликемия.
При това притежава мощен експекто-

рантен, антибактериален и спазмолитичен ефект, което го прави отлично
средство при остра, хронична кашлица и риносинуити. Маслото от звездовиден анасон укрепва функцията
на лигавица и прочиства дихателните пътища, като показва добри резултати дори при лечение на свързани с
COVID-19 тежки респираторни усложнения (вж. карето на стр. 8).

Активните съставки на звездовидния
анасон се включват в състава на
редица медицински и козметични
продукти – противогрипни средства,
муколитични препарати, пасти за
зъби, води за уста, лосиони за тяло,
шампоани за коса и т.н. Ползите за
здравето и добрия външен вид при
всички случаи са налице.

Многобройни
ползи за здравето

Здравословните ефекти на ароматното растение са най-разнообразни:
 Силен антиоксидант – звездовидният анасон е отличен източник на неутрализиращите вредното

действие на свободните радикали
антиоксиданти – витамините С, А и
линалол.
 Ефективно противогрипно средство – отличаващата се с мощно
противовирусно действие шикимова
киселина е рядко срещана в природата – основен източник на ценното активно вещество са анасоновите семена, растението Гинко билоба и плодовете на звездовидния анасон, където концентрацията е най-висока. Шикимовата киселина може да
блокира вирусите още при поява на
първите симптоми на настинка или
грип. Изследванията показват, че тя е
ефикасна дори срещу смъртоносния
вирус на птичия грип N5H1. При това
ефективността й се повишава значително при комбиниране с кверцетин
– антиоксидантен флавоноид (натурален пигмент), който се съдържа в
ябълките, малините, ягодите, черешите, доматите, лука, зеления чай и
много други растителни източници,
но е достъпен също под формата на
хранителни добавки.
 С отлични противогъбични и
антибактериални свойства – екстрактът от билката е много ефективен срещу гъбични инфекции и кандидози, включително срещу най-разпространените и упорити за лечение инфекции, причинени от дрождите Candida albicans. Медиците
все по-често алармират за увеличаване на бактериални-

те видове, които развиват резистентност към изписваните срещу
тях антибиотични средства. Според
актуални изследвания от Тайван
обаче четири антибактериални съединения, извлечени от звездовидния
анасон показват ефективност срещу
близо 70 щама на резистентни на
антибиотици бактерии.
 Успокоява ревматични, лумбални
и артритни болки – Етеричното масло
от звездовиден анасон (анетол) ефективно облекчава болките при ревматизъм и болки в гърба. Прилагано локално, маслото стимулира кръвообращението и правилната циркулация на
кръвта, като по този начин подпомага лечението и облекчава болките при
ревматизъм, артрит или лумбаго.
 Регулира метаболизма – Чаят от
звездовиден анасон е сред най-популярните напитки за подобряване на
храносмилането, която успешно се
справя с метаболитни проблеми като
подуване на корема, колики, спазми,
газове, констипация и др. Оптимален
ефект има чаят, когато се приема
след хранене.
 Лекува кашлицата и облекчава
откашлянето – Чаят от ароматната
билка е отлично натурално средство
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Клиничен опит с Мукоплант-Анисол при пациенти
с продължителен кашличен синдром по време
и след инфекция с COVID-19
Мукоплант-Анисол съдържа етерично масло от звездовиден анасон,
което има секретолитично и секретомоторно действие. Двата ефекта улесняват отхрачването на бронхиалния секрет чрез стимулиране на серозните жлези в бронхиалната лигавица. По този начин увеличеното количество секрет се втечнява и може лесно да се отхрачи.
Експекторантното действие на анасоновото масло се дължи, от една
страна, на директния ефект върху бронхиалната лигавица, а от друга, на
дразнене на чувствителни нерви в стомашната лигавица, които чрез възбуждане на парасимпатиков рефлекс водят до стимулиране на серозните жлези в бронхиалната лигавица. Освен това анасоновото масло притежава и антисептично действие, както е показано в различни опити с
бактерии и гъбички. Фенолният коефициент, като индикатор на бактерицидност на дадена субстанция в сравнение с бактерицидното действие
на фенола е 0,4 за анасоновото масло. По този начин то оказва и профилактично и лечебно действие при бактериални вторични инфекции.
Наблюдението, което проведохме, се осъществи с група пациенти по
време на болничния им престой и в извънболнична практика на медицински център INSPIRO. По време на болничния престой наблюдавахме 35 пациенти, диагностицирани с двустранна КОВИД-19 пневмония
и клинична изява с упорита влажна кашлица и фебрилно-интоксикационен синдром. Още в първите дни на хоспитализацията започнахме
перорална терапия с Мукоплант-Анисол 100 мг 3х1 капс/ден. В края на
болничния престой резултатите бяха много добри. При 75% от пациентите влажната кашлица значително намаля още на 5-ия ден от лечението
и остана такава до дехоспитализацията. При останалите 25% кашлицата премина в суха и персистираше преди изписването. Проследяването
на пациентите в извънболничната практика стана в рамките на 14 дни
след дехоспитализацията. Установихме, че при 85% от проследените 35
пациенти кашлицата е изчезнала след 4-седмична терапия с МукоплантАнисол 100 мг 3х1 капс/ден. Едва 5% от болните съобщиха за странични реакции като повишена стомашна киселинност и горчив вкус в устата. След обстоен разговор с тях стана ясно, че са приемали капсулите
на гладно или с малко вода.
При пациентите, които проследихме в амбулаторни условия, забелязахме много добър ефект от терапията с Мукоплант-Анисол. Маслото от
анасон укрепва лигавичната функция и бариера и бързо изчиства дихателните пътища. При тях вирусната инфекция протече значително по-леко и тежките респираторни усложнения се появиха по-рядко благодарение на употребата на Мукоплант-Анисол. Пациентите съобщиха за значително облекчение на мъчителната кашлица и съкращаване на хода
на заболяването.
Отдавна е известно, че етеричните масла имат противовъзпалителни, имуностимулиращи, бронходилатиращи и антивирусни свойства.
Опитът ни показва, че са ефикасни и в борбата срещу вируса на КОВИД19. Благодарение на липофилната си природа, етеричните масла притежават способност да проникват във вирусните мембрани, което лесно
води до разрушаването им. В лицето на Мукоплант-Анисол открихме
мощно муколитично средство, което предизвика положителни ефекти
върху дихателната система, включително бронходилатация и муколизис.
Статията излиза със съкращение с одобрението на проф. Коста Костов,
Консултант на МЦ INSPIRO

за облекчаване на болките при възпалено гърло, ангина, пресипнал глас и
ларингит, но също за лечение и успокояване на упорита кашлица при респираторния заболявания. Растението
притежава изявено отхрачващо
действие, което го прави подходящо и
при влажна кашлица. Инхалации със
звездовиден анасон също облекчават
болезненото гърло и кашлицата.
 Подпомага съня – Чаят от звездовиден анасон е подходяща успокояваща, вечерна напитка за хора,
които имат проблеми със заспиването
или съня. Благодарение на доказаното си успокояващо действие билката
подпомага отпускането, допринася за
намаляване на стреса, улеснява заспиването и подобрява качеството
на съня.
 Стимулира лактацията – Топлата
напитка стимулира също лактацията при кърмещи жени. При това чаят
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регулира храносмилателната система
на майката и чрез кърмата спомага за
подобряване метаболизма на кърмачето и намаляване на коликите му.
 Подобрява здравето в устната
кухина – Дъвченето на семена от
звездовиден анасон освежава дъха, а
антибактериалните качества на растението го превръщат в отлично средство за унищожаване на бактериите в
устната кухина, които са причина за
възникването на пародонтити и халитоза (лош дъх). n

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЗЕЛЕТО
От хилядолетия зелето е широко разпространен зеленчуков вид, добре познат в кухнята
и използван в народната медицина. Някога се е считало за важно лечебно растение, днес
това отлично средство за защита на клетките, борба с бактериите и предотвратяване на
рак остава в сянка. Но тенденцията се обръща и непретенциозният зеленчук започва да се
завръща като звезда в кухнята и природолечението.

К

ато типична храна на простолюдието, зелето години наред
бе пренебрегвано и изтласквано към задните рафтове в магазините. За него се пишеше и говореше малко и с изключение на
някои по-екзотични сортове рядко
се озоваваше в изискани блюда
или пък се радваше на специално
внимание. Междувременно леката здравословна кухня започна да
преоткрива полезния зеленчук и
ценните му съставки. През последните години в САЩ той дори бе
издигнат в култ, но също в Европа
взе да придобива имидж на модерен зеленчук, който надхвърля старите традиции.
Зелето (Brassica) е представител на семейство кръстоцветни
(Brassicaceae), което освен видовете зеле (карфиол, броколи, зелено зеле, алабаш, брюкселско зеле,
червено зеле, китайско зеле, бяло
зеле, кале, пак чой, къдраво зеле и
др.) включва също ряпата, репичките, хряна, кресона, синапа и рапицата. Богатото видово многообразие води началото си от общ прародител - дивото зеле (Brassica
oleracea var. oleracea). То представлява високо растение (достига от
1 до 2 м височина) с големи, красиви, жълти цветове, чиито листа
наподобяват тези на питомното, но
са значително по-дебели и месести. Дивото зеле е възникнало по
крайбрежието на Южна и Западна
Европа. Днес, макар и рядко, все
още може да се срещне в югозападна Англия.
Трудно е да се проследи историята на обикновеното зеле. То най-вероятно е било опитомено в Европа
около 1000 г. пр.н.е. Така в продължение на векове, чрез селек-

тивни техники на отглеждане са
създадени нови подвидове, които
се различават значително както от
дивия си прародител, така и един
от друг. До Средновековието непретенциозният, издръжлив зеленчук
става важна част от европейската кухня. В наше време подвидовете на Brassica oleracea са разпространени на всички континенти, като
център на биологичното разнообразие е Средиземноморският регион.

Универсално лечебно
средство през вековете
Зелето се използва в природолечението от незапомнени времена. Има сведения, че в Гърция
било отглеждано още през 400 г.
пр.н.е., но археолозите разполагат
с доказателства, че било консумирано още през каменната и бронзовата епохи. Питагор описва зелевото растение като панацея за всяка
болест, Аристотел пък го цени след
употребата на твърде много алкохол. В митологията се съобщава,
че било създадено от потта на Зевс
и в Древна Гърция подценяваният
днес зеленчук се считал за деликатес. Зелето било ценено също от
римляните, като в Древен Рим се
считало за първенец сред зеленчуците. Предполага се, че думата
„зеле“ идва от латинското “caput”,
което означава „глава“. Те го прилагали за лечение на рани, като за
дезинфекция използвали мехлем,
направен от мас и пепел от изгоряло зеле. Употребявали зеленчука
също за компреси с лечебна цел,
като считали, че така е по-ефективен при болезнени състояния или
лошо зарастващи рани.
Канонизираният за светец на католическата църква немски учен
Албертус Магнус, известен като
Алберт Велики, приписва лечебни
свойства на зелето при язви и подагра. През 1557 г. Ремберт Доденс,
любим лекар на римско-германския
кайзер Максимилиан II и Рудолф,
описва в своя труд „Historie des
Plantes“ методи за лечението на
язви и дори за премахването на
тумори с помощта на прилагани
дълго време зелеви компреси под
формата на варени и настъргани
зелени зелеви листа. През 1726 г.
Гаспар Буше пише в своята „Historie
Des Plantes Et De L‘Europe“, че

зелето има очистващ и успокояващ
ефект. Като допълнителни области
на приложение посочва подаграта
и нервното треперене на крайниците. Твърди също, че под формата на леко сварен бульон има разхлабващ до отпускащ ефект, докато дълго варените му листа оказват свиващо действие, но притежава също детоксикиращ и диуретичен ефект. През 18 век бенедиктинският монах Николас Александър
приписва изсушаващо действие на
зелевите листа. Според него червеното зеле се отразява особено благотворно при гръдни болки и плеврит. За целта трябвало да се приготви сироп от сок от червено зеле
с мед. В наставленията на д-р Роки
(Roques) през 1832 г. се препоръчва следната рецепта за настинки, хрема и ларингит: „1 килограм
сок от червено зеле (избистрен), 3
г шафран, сварени на сироп, заед-

но с половин килограм мед и половин килограм захар. Прием: 1 с.л. в
1 чаша чай.“
През 1782 г. в своя Трактат за обикновените растения д-р Чонъл препоръчва зелев бульон с бял мед
за всякакви белодробни заболявания и описва използването на
зелеви листа, приготвени в бяло
вино срещу болка и възпаление
при подагра. Посочва също зелевите компреси като ефективно сред-
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– 3 таблетки.

ство за лечение на ревматизъм.
Постоянно използване на зелеви листа в областта на кръста и
долната част на корема пък препоръчва при проблеми с простатата и катар на пикочния мехур.
Д-р Блан от Парижкия факултет
и лекар в Хоспис де Романс в
Дром споменава за благотворния
ефект на зелевите листа при язви
(„Лечебните свойства на зелевия
лист“, 1881 г.). Широко известен
бил също антискорбутният ефект
на зелето: по време на дългите си
пътувания моряците винаги взимали пълни със зеле бъчви, за да противодействат на опасния дефицит
на витамин С.

Разнообразие
от хранителни вещества
Освен много вода зелевите сортове съдържат голямо количество
баластни вещества, които водят до
продължително чувство на ситост,
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стимулират метаболизма и по този
начин предпазват от чревни заболявания. Те са изключително богати на витамини като A, B, C, D, К и
Р, на вторични растителни вещества с антиоксидантно действие, на
минерали като калций, магнезий,
калий и микроелементи като желязо, фосфор, манган, селен и цинк.
Освен това печелят точки със сравнително ниското си съдържание на
въглехидрати и отличен вкус - независимо дали в здравословни смутита или нисковъглехидратни диетични храни като карфиолен блат за
пица. Подсилващите ястия със зеле
затоплят през зимата и стимулират
имунната защита, а под формата
на сурови салати зеленчукът предлага цяла палитра от жизненоважни вещества, като доставя двойно
по-голямо количество витамин С от
лимоните и портокалите например.

В 200 г обикновено червено или
бяло зеле се съдържа препоръчваната дневна доза от 100 мг витамин С, който улеснява също усвояването на желязо. А в 100 г зеленолистно зеле се крие почти два пъти
повече калций, отколкото в същото
количество мляко. Кръстоцветните
зеленчуци се характеризират с
високо съдържание на глюкозинолати - съдържащи сяра, летливи
съединения. Те принадлежат към
служещите за защита на растението вторични растителни вещества, които обикновено се разграждат само при разкъсване на клетките и придават типичния горчив
или остър вкус на зелевите сортове. При това имат антибиотичен ефект и подпомагат организма
при детоксикация. Недостигът им
от друга страна може да доведе до
податливост към микробни инфекции, труднозарастващи рани и влошаване състоянието на язвите. Във
всеки вид зеле преобладават различни глюкозинолати, поради което
е добре те да се редуват в храната. Зелето съдържа също така йод,
който помага за правилното функциониране на мозъка и нервната система, включително за поддържане състоянието на ендокринната система. То е чудесен щит
срещу множество различни опасни състояния и заболявания като
притежава изявено противовъзпалително, антиоксидантно, антиулцерозно, имуностимулиращо и бактерицидно действие. Също така
катализира усвояването на желязо
в организма, стимулира чревната
перисталтика и има антиадипозен
ефект (против затлъстяване), оказва антирадиационно действие, благодарение на съдържащия се в него
дииндолилметан (DIM), и притежава антитуморен ефект - при редовна консумация намалява риска
от развитие на рак, благодарение
съдържанието на сулфорафан.

Характеристики
на различните сортове
Видовото разнообразие на кръстоцветния зеленчук е наистина впечатляващо. Още римляните познавали 10 разновидности на растението, през 1822 г. били описани
около 30 сорта, а в наши дни са
познати повече от 100. При това
разликите са не само във външния
вид, но също в състава и действието на отделните видове.
Карфиол
В цяла Европа, а напоследък и в
САЩ карфиолът (Brassica oleracea
var. botrytis L.) е сред най-обичаните
сортове зеле, особено в диетичната
кухня. Отглежда се на територията на цяла Европа от 16 век. Освен
класическия бял цвят са познати
и други разцветки на растението –
жълти, зелени, дори разпростране-

ните в Сицилия лилави разновидности, като естествените им пигменти съдържат допълнителни антиоксидантни активни вещества. От
Италия произхожда и т.нар. романеско – особено декоративен зелен
вариант със силен вкус и по-високо
съдържание на витамин С от класическия карфиол. Зеленчукът съдържа малко въглехидрати, протеини и
почти никакви мазнини, но за сметка на това много калий. Поради състава си влияе върху метаболизма
в целия храносмилателен тракт от
стомаха до дебелото черво. Счита
се, че е особено подходящ за хора
с чувствителни черва или със стомашни заболявания като гастрит и
язва. Оказва положителен ефект при
запек, тъй като регулира пропускливостта на дебелото черво чрез
високото си съдържание на влакнести фибри. Това го прави особено
подходяща храна при раздразнено
и възпалено дебело черво. Поради
фината си клетъчна структура, карфиолът може лесно да се готви и
пасира, включително да се използва за бебешка храна.
Броколи
Оригинално броколите (Brassica
oleracea var. italica) произхождат от
Южна Гърция, откъдето с търговските кораби биват пренесени в
Италия. Там получават името си от
„il brocolo / broccoli“ (зелеви кълнове). По-късно италианските емигранти пренасят зелевия сорт в
Америка. Едва след Втората световна война зеленчукът намира обратния си път към Европа,
като се разпространява по целия
Стар континент и Азия. Зеленчукът
дължи типичния си зелен, понякога със синкави оттенъци цвят на
високото съдържание на хлорофил.
Поради комбинацията от атрактивен външен вид, добър вкус и ценни
съставки, се радва на изключително успешна кариера в кухнята. При
това броколите съдържат изобилие
от витамини, баластни и минерални вещества като например полезните за мускулите и сърдечно-съдовата система фолиева киселина
и магнезий. Особено богат е зеленчуковият сорт на витамините С, В1,
В2, В6, бета-каротин (провитамин
А), калций и цинк. Тъмнозеленото
зеле укрепва също очите с каротиноидния лутеин.
Китайско зеле / пак чой
Китайското зеле (Brassica rapa
subsp. pekinensis) произхожда от
кръстоска между ряпа и пак чой.

Отглежда се в Китай от древни времена, откъдето емигрантите го пренасят в Европа и САЩ в началото на 20 век. Зеленчукът се предлага целогодишно. Леко вълнообразните му, светлозелени листа
образуват удължена, цилиндрична
глава без ствол. На вкус е деликатен и мек. Китайското зеле е богато на витамините С и К, калций,
калий, магнезий и фолиева киселина. Отличава се също с високо съдържание на горчични масла,
които прочистват червата и унищожават бацилите. Последното важи
и за пак чой (Brassica rapa subsp.
chinensis), чийто произход също е
от Азия, а по външен вид напомня на манголд. Растението образува розетки от късостеблени, кръгло
разположени листа. Те имат деликатен вкус, леко горчив и леко подобен на зеле, стъблата са хрупкави и
свежи. Пак чой е с високо съдържание на витамин С, В, бета-каротин,
калий и калций. Зеленчукът може
да бъде приеман суров или сготвен
и да се използва като заместител
на спанак или манголд.

Кeйл
В Европа сведения за растението
(Brassica oleracea var. sabelica) има
още през 16 век. Версиите с дълги
стъбла могат да достигнат до височина два метра и дори биват наричани зелеви палми. Типични зони
на разпространение са Средна и
Западна Европа, Северна, Южна
Америка и Западна Африка. Сортът
се характеризира с цветово многообразие – от тъмно зелено до кафеникаво лилаво. Кейлът се счита за
едно от най-богатите на фитонутриенти храни: наред с витамините А,
С и В съдържа фолиева киселина, калий, калций, магнезий, желязо и протеини. Особено богат е сортът на бета-коротин, който подсилва зрението, предпазва сърцето и
лигавиците и стимулира растежа
на костите. Усвояването му от организма се улеснява, когато се приема с известно количество мазнина.
При това кейлът е богат на вторични растителни вещества, антиоксиданти и протеини. Високото съдържание на баластни вещества повишава чувството за ситост и стимулира метаболизма. Благодарение
на мощното си противовъзпалително действие растението често
намира приложение в природолечението.

Алабаш
Алабашът (Brassica oleracea var.
gongylodes L.) е двугодишно растение. Листата му са с дълги дръжки,
продълговати, назъбени и тъмнозелени. При римляните бил известен като зелева ряпа, тъй като сортът е резултат от кръстоска между
диво зеле и ряпа, като се развива от грудка. Познат е в зеленикаво-бял вариант и в лилава версия.
Алабашът предлага витамини (С,
А и от В-групата), фолиева киселина, минерални и баластни вещества. Високото съдържание на горчични масла подсилва имунната
система и се отразява благоприятно на стомаха и червата. Алабашът
се откроява със своята хранителна пълноценност и лесна смилаемост. В листата съдържанието на
витамин С е около два пъти по-високо от това на грудките, в тях се
съдържат също така 100 пъти повече каротин и 10 пъти повече в калций и желязо, затова е добре те да
не се изхвърлят, а да се интегрират в ястията.
Брюкселско зеле
Сортът (Brassica oleracea var.
gemmifera) е относително млад,
култивиран близо до Брюксел през
18 век, откъдето произлиза името
му. В случая с брюкселско зеле
не се отглежда основната издънка, а страничните. На високото стъбло спираловидно се образуват пъпки или листни главички (зелки), които след отрязване с
големина на орех се предлагат на
пазара. Брюкселското зеле е много
издръжливо на студ, макар продължителни застудявания под минус
10оС да увреждат растението. То
е особено богато на витамин С и
фолиева киселина, които подсилват имунната система, клетъчното делене и образуването на кръвта. При това, както показват сравнителните изследвания, значително намаляват риска от инсулт при
редовна употреба. Други ценни
съставки са витамините В1, В2,
В6, К (важен за зарастване на рани
и съсирването на кръвта), желязо (предпазва от бледност и умора
особено през зимните месеци),
калий (важен за водния баланс и
мускулната сила), калций и баластни вещества.
Червено зеле
Червеното зеле (Brassica oleracea
convar. Capitata var. ruba L.)
е пренесено във вътрешните
части на Европа от Мала Азия и
Средиземноморския регион. То се
развива като кръгла зелка, чиито
отделни листа са плътно разположени едно до друго. Естеството на
почвата и видът подготовка влияят
върху цвета на листата и имената
на този сорт зеле (червено, синьо,
лилаво). Типичната си разцветка
дължи на високото съдържание на

антоцианини – вторични растителни вещества, които се причисляват
към биофлавоноидите, неутрализиращи вредното действие на свободните радикали. Червеното зеле
се цени отдавна както в кухнята,
така и в народната медицина, тъй
като е пребогато на витални и имуностимулиращи субстанции, включително регулиращи метаболизма баластни вещества. Така 200 г
сурово червено зеле съдържа 100 г
витамин С, много витамин К, калий,
желязо, цинк и типичното за вида
горчично масло.

Бяло зеле
Бялото зеле (Brassica oleracea var.
capitata) представлява голяма кръгла зелка, плътно обвита в гладки,
тъмнозелени листа, като вътрешните остават светлозелени до бели.
Издръжливият, позволяващ дълго
съхранение, богат на фитонутриенти зеленчук се отглежда по цял свят
и е достъпен на пазара целогодишно. Бялото зеле е с високо съдър-

жание на баластни вещества, които
засищат и стимулират метаболизма. При това е богато на витамините А, В, С и К, на минералите калций, магнезий и калий и микроелементите фосфор, желязо и манган.
Савойско (къдраво) зеле
При къдравото зеле (Brassica
oleracea convar. Capitata var.
sabuada L.) също става въпрос за
главово зеле, плътно обвито във
вълнисти листа, които са разположени плътно едно до друго. Цветът
им може да варира от жълтеникав до тъмнозелен в зависимост
от начина на отглеждане. Израства
малко по-бързо в сравнение с другите зелеви сортове. Първи сведения за него се появяват през 16
век в Средиземноморието, като до
18 век се разпространява из цяла
Европа. Достъпно е на пазара през
цялата година, като летните зелки
са по-крехки от по-късните сортове. Къдравото зеле е най-студоустойчивата зелева разновидност.
То съдържа много хлорофил, каротиноиди и витамини от В-групата,
но също така двойно количество
белтъчини, мазнини, желязо и фосфор в сравнение с бялото и червеното зеле. Тъй като листата му са
хрупкави и нежни, сортът е много
подходящ за консумация в суров
вид, като 200 г от зеленчука покриват необходимата дневна доза от
витамин С.
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Вредни странични действия

Зелевите зеленчуци са с високо съдържание на гойтрогени - вещества,
които могат да имат отрицателен ефект върху щитовидната жлеза,
като блокират усвояването на йод или превръщането му в използваема за тялото форма. Това би могло да доведе до йоден дефицит и
хипотиреоидизъм. Твърди се, че подобен ефект могат да имат също
лукът, маниоката, фъстъците, соята, орехите, перленото просо и кръстоцветните зеленчуци, особено брюкселското зеле, синапът и рапицата. Другите зелеви сортове съдържат само малко гойтрогени. При това
вредните ефекти на щитовидната жлеза се проявяват само ако, например по време на глад, не се консумира нищо друго освен зеле. Ако се
приема разнообразна храна и достатъчно йод, може да се консумира
зеле в неограничени количества. Освен това повечето зелеви зеленчуци се консумират варени, което разрушава ензима мирозиназа, така
че глюкозинолатите вече не могат да се разграждат. Това означава, че
трябва да се съберат наистина много неблагоприятни фактори, за да
ни навредят кръстоцветните растения.

1 КАПСУЛА ДНЕВНО

Зелето като натурално
лечебно средство
Лесно достъпният, евтин и подходящ за дълго съхранение зеленчук е също първокласен лек за
много оплаквания. Леко намачканите листа могат да бъдат налагани
директно върху рани и травми, суровият сок пък помага при вътрешни
оплаквания, особено свързани със
стомашно-чревния тракт. Лечебно
действие оказва също свареното
зеле, например за снижаване на
холестероловите нива. За превенция се препоръчва 2 до 3 пъти седмично приемане на 1 порция бяло
зеле, която се редува с други сортове от вида, като 1 порция отговаря
на чаша от 250 мл, пълна с нарязан
на ситно зеленчук. Още по-добре е
да се приемат 4 до 5 пъти седмично по 2 чаши от разнообразни зелеви сортове. Студия на университета в Ню Мексико показва, че жените, приемали бяло зеле веднъж седмично, били със значително по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с тези, които приемали 4 или
повече порции сурови или леко сварени зелеви ястия. При любителките на зелето този риск бил със
72% по-нисък в сравнение с другите жени.
Който иска да проведе кратка терапия (например за лечение на гастрит или язва) трябва да приема
4 пъти на ден по 1 чаша от 250
мл суров сок от бяло зеле (общо
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1 литър на ден) в продължение
на минимум 3 седмици. Но дори 1
чаша от 150 мл на ден вече показва много добър превантивен ефект
при образуването или обострянето
на язва. За подобряване на вкуса
този сок може да бъде разреждан
с вода или смесван със сок от картофи, моркови, други сортове зеле
или целина, както и подправян с
джиндижифил или куркума (+ малко
черен пипер). Сокът от зеле притежава също силен противовъзпалителен и антиканцерогенен ефект.
Колкото разнородни по цвят и
форма са зелевите сортове, толкова разнолики са техните лечебни

действия. Кръстоцветните зеленчуци се борят с вредните бактерии и
микробите в раните, улавят свободните кислородни радикали и защитават клетките, инхибират размножаването на раковите клетки и стимулират отстраняването на токсините. Така че си струва човек да
експериментира често с разнообразни зелеви сортове.
Противовъзпалителен
зелев
мехлем
Стопете 10 г натурален пчелен
восък и 40 г ланолин на водна баня,
накрая добавете 100 мл царевично масло и затоплете всичко заедно до 60оС. След това в друг съд
загрейте 80 мл зелев сок до същата
температура, с бъркане разтворете
1 ч.л. мед и добавете 20 мл житна
водка. Обединете с маслената смес
и разбийте с миксер. След изстиване прехвърлете в чист, добре затварящ се стъклен буркан с капачка на
винт и надпишете. При съхранение
на студено е годен за употреба до
3 месеца. Мехлемът може да бъде
прилаган при най-разнообразни
здравословни проблеми като артрит, остеоартрит, обриви, бронхитни
оплаквания, втвърдяване на жлезите, язви, подагра, херпес зостер,
хемороиди, кожен сърбеж, разширени вени, неврити, ревматизъм,
псориазис, тендинит, травми от различно естество,
целулит и др.

Сок от бяло зеле
Сокът от зеле се предлага готов и
може да бъде открит на някои биощандове. Но човек може лесно да
го приготви сам и да си спести консервантите. За целта е необходима малка свежа зелка (най-добре
от био производство), на която
се отстраняват външните листа и
останалото се измива. После се
нарязва на парчета, които едно
след друго се изстискват с помощта на сокоизстисквачка. Към парчетата зеле могат да бъдат добавяни също сурови парчета кортофи, моркови, целина, джинджифил
и сокът да бъде подправен с куркума и малко черен пипер. Накрая се
пълни в добре затваряща се стъклена бутилка и се съхранява на студено. При стомашни проблеми се
приемат до 3 чаши на ден.
Налагания със зелеви листа за
лечение на рани
Традицията да се налагат рани със
зелев лист за ускоряване на заздравяването е прастара, но добива
широка популярност едва през 19
век. Използват се само тъмнозелените външни листа (най-добре от
къдраво зеле, особено при трудно
заздравяващи рани). Според големината на травмата са необходими 1 до 3 зелеви листа, които се
измиват, подсушават и дебелите
жилки се отстраняват с нож. След
това листата се обработват, като се
размачкват с бутилка, докато краищата им омекнат и започнат да
отделят сок. След това намачканите листа се поставят върху раната така, че да са разположени едно
върху друго като керемиди. Отгоре
се поставя тънка памучна кърпа
и се фиксира с бинт или еластична превръзка. Оставя се да действа минимум 2 часа. Препоръчва
се прилагането на 2 до 3 налагания
на ден, като е добре да се остави
едно от тях да действа през нощта.
Ако листата покафенеят, трябва да
се сменят, тъй като вече са пълни с
токсини. Зелевите листа не бива да
се използват повторно. n

В името на здравето много хора обръщат
внимание на храненето си. Това обаче може
да стигне до крайности – чак до ръба на
хранителните разстройства.

ОРТОРЕКСИЯТА – ЗАЛИТАНЕ
ПО ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Н

якои хора толкова се увличат в желанието си да се хранят здравословно, че постепенно се превръщат във вегани,
които не приемат глутен, мазнини, захар, брашно, сол, лактоза…
- консумират само зелени смутита,
малко ядки и още по-малко плодове. Здравословно ли е това в действителност?
В подобна ситуация се оказал американският лекар Стивън Братман,
който през 1997 г. първ въвежда термина „орторексия нерва“ за евентуално патологична фиксация върху
здравословното хранене. Братман
съобщава как самият той оптимизирал диетата все повече и повече:
„Станах такъв сноб, че приемах само
зеленчуци от собствено производсво, които бяха събрани максимум
15 минути преди консумация. Бях
на изцяло веганска диета, като дъвчех всяка хапка по 50 пъти и винаги
се хранех на тихо място - тоест сам.“
Книги, списания, телевизия, интернет буквално ни бомбардират със
съвети и правила за хранене.
„Предупрежденията, че храненето
може да ви разболее, са навсякъде“,
пише психотерапевт Аня Готшланк,
специалист по обсесивно-компулсивни и хранителни разстройства,
в бестселъра си „Страхове за здравето“. Спектърът на заплахи варира
от метаболитни заболявания като
диабет, високо кръвно налягане или
атеросклероза, през опасностите от
химически замърсена храна (напр.
от пестициди или хормони) до патогени, които се предават чрез храната, като ехинококи или салмонела.
Предвид цялата тази информация,
психологът не се изненадва, че все
повече хора се притесняват за хра-

ненето си. Според проучвания на
Forsa от 2015 и 2017 г., около 90%
от германците обръщат внимание на
здравословното хранене, като 76%
от жените и 62% от мъжете казват,
че успяват да се хранят здравословно и балансирано в повечето случаи
или почти винаги.
Саймън Райтмайер, социолог от
Компетентния център за хранене в
Бавария, е специализирал социализация на храненето. Той обяснява, че западното общество, което е
организирано като ефективно и продуктивно, е превърнало стремежа
към здраве в задължителна норма:
„Здравословният начин на живот
като цяло и здравословното хранене в частност се превръщат в морален дълг на индивида. Здравето и
болестта не се считат за съдбоносна предопределеност, по-скоро се
разглеждат като формиращ се или
избягван резултат, ако индивидът се
придържа към знанията и съветите на научната общност.“ При това
много хора днес се самоопределят
чрез начина си на хранене – с това,
което ядат или не ядат, като по този
начин заявяват своята принадлеж-

ност към определена група или пък
своето различие от другите.
„Фактът, че хората са по-наясно с
диетата си, не е проблемен“, - e
на мнение Фридерике Бартълс от
Института за експериментална психология към университета Хайнрих
Хайне в Дюселдорф. Психологът
изследва феномена на орторексията (Orthorexia nervosa) от 2011 г.
Постоянната интелектуална загриженост за „правилното“ хранене
може да придобие измерения, които
не могат да се комбинират с нормалното ежедневие, например когато някой се нуждае от значително
повече време от обикновено за планиране, приготвяне или консумиране на храната си.
Вместо количеството на приеманата храна - какъвто е случаят с анорексията например - хората с орторексични хранителни навици се кон-

центрират върху качеството на храната, която консумират. Така те премахват всички храни, които се считат за нездравословни от менюто си,
например мазни-

ни и въглехидрати или продукти,
които могат да бъдат замърсени с
пестициди. При това критериите за
„здравословно“ и „нездравословно“
биват избрани субективно и само
понякога се основават на общите
препоръки за хранене. В някои слу-

В името на здравето: Orthorexia nervosa

Хората с орторексично хранително поведение са фиксирани да консумират само храни, които смятат за здравословни въз основа на
субективни критерии. Те се придържат стриктно към самоналожените правила за хранене. Все още не е ясно дали орторексията е независимо хранително разстройство, вариант на анорексия или различно, но не патологично хранително поведение. Досега синдромът не
е включен в нито една класификационна система за диагностициране на психични разстройства. Той обаче има прилики с други психични заболявания като анорексия, обсесивно-компулсивно разстройство или хипохондрия.
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Макар да показат обсесивно поведение спрямо храната, е много по-вероятно орторексията да бъде класифицирана в областта на хранителните разстройства - или като самостоятелно хранително разстройство, или
като специален вариант на анорексия.“ Ясна класификация обаче все
още не е възможна. Забелязва се
също паралел с хипохондричното
разстройство - в края на краищата
мотивацията на засегнатите е да стимулират здравето си или да избегнат заболявания. „Хората, които
много се страхуват от болести, са
склонни да се хранят здравословно“,
- потвърждава Бартълс. Но връзките
с хипохондрията са дори още по-неясни, отколкото между орторексията и обсесивно-компулсивното разстройство.

чаи хранителното поведение е толкова едностранно и ограничено, че
води до недохранване и физически увреждания. Засегнатите рискуват също социална изолация, защото рядко приемат покани, включващи хранене.
Често пъти орторексията започва
коварно и незабележимо за околните. За нея може да има различни
причини: понякога се предхожда от
хранителен скандал, алергия, непоносимост към определени продукти
или опит за преодоляване на хронично заболяване чрез здравословно хранене. Засегнатите постепенно
затягат избраните правила, с време-
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то все повече и повече. Изборът на
приети продукти става все по-ограничен, а нарушаването на самоналожените забрани предизвиква напрежение, страх, вина или омраза към
себе си. Клиничната картина показва
прилики с тази на анорексията, както
и с тази на обсесивно-компулсивното
разстройство. Хората с орторексично поведение, например, са склонни към натрапчиви ритуали: те могат
да режат и обработват храната си по
определен начин или пък маниакално прецизно да претеглят отделните
компоненти. Но Фридерике Бартълс
подчертава: „Тези хора нямат обсесивно-компулсивно разстройство.

Нито в ICD-10, нито в DSM-5, признатата класификационна система за
психични разстройства, орторексията не се счита понастоящем за независима диагноза. Изследванията
обаче едва сега започват. При това
изглежда, че засегнатите рядко
страдат от специфичното си хранително поведение и не виждат причина да променят каквото и да било.
Дори напротив, много от тях развиват чувство на превъзходство,
защото се предполага, че се хранят
по-добре, по-здравословно, по-правилно или по-разумно от останалата част на света. Поради тази причина някои от засегнатите имат желанието да приобщят своите ближни. Братман описва този феномен
още през 1997 г.: „Като се чувставх

длъжен да просвещавам по-слабите си събратя, не спирах да поучавам приятелите и семейството си за
злото на рафинираните, преработени храни или опасностите от пестицидите и химичните торове.“
Все още няма и надежден измервателен метод в допълнение към
единните диагностични критерии, за
да се опише по-добре орторексията. Повечето проучвания се основават или на самотест за орторексия
на Братман от 2000 г., или на два
модифицирани варианта: ORTO-15
и ORTO-11. Оригиналният тест на
Братман се състои от десет въпроси
- който отговори на поне четири от
тях с „да“ , се счита за орторексичен.
Според Братман, ако човек се съгласи с всеки въпрос от теста, има спешна нужда от помощ. Проучванията,
базирани на тези въпросници обаче,
показват епидемични пропорции на
орторексия - между 30 и 80% от
анкетираните са изпълнили критериите, което навежда на мисълта,
че въпросниците измерват по-скоро общата тенденция към здравословно хранене. Освен това някои
от въпросите като „Храниш ли се
сам?“ не са записани достатъчно
коректно като симптоми на орторексия. Хората, които живеят сами, в
крайна сметка също биха отговорили с „да“. Затова Бартълс и нейният екип са разработили нов измервателен метод в многоетапен процес
с помощта на факторни анализи –
т.нар. „Дюселдорферска скала“ (вж.
карето). В извадка от 1340 субекти
3% от анкетираните и оценените
по тази скала показват орторексично хранително поведение. Според
Бартълс, оценката обхваща евентуално патологичния горен екстремен
диапазон на осъзнатото здравословно хранене.
Специалистите предупреждават, че
нарастващата пропаганда за „здравословен начин на живот“, особено в
социалните медии, може да доведе
до увеличаване броя на орторекси-

Примери от орторексичния въпросник

„Дюселдорферската орторексична скала“, разработена от Фридерике
Бартълс и колеги, съдържа 10 твърдения. Като използват скала за отговор в четири точки, респондентите оценяват доколко добре те описват хранителните им навици през последната седмица. Следните 3
примера, подобно на целия въпросник, не позволяват самодиагностика. При необходимост резултатите трябва да бъдат обсъдени с психолог или лекар.
1. Трудно нарушавам правилата си за хранене.
2. Консумирането на здравословна храна е по-важно за мен от насладата.
3. Мислите ми постоянно се въртят около здравословната храна и аз
коригирам ежедневието си спрямо тях.
ците. Според изследванията хората, които прекарват много време в
социалните мрежи, страдат по-често от депресия, тревожност, разстройства на храненето и съня, имат
по-ниско самочувствие, повече проблеми с вида на тялото си и по-често са склонни да се сравняват с другите. През 2017 г. Пикси Търнър и
Кармен Лефевр от University College
в Лондон публикуват първоначално
проучване, което показва, че хората, които често използват платформата за снимки и видео „Instagram“,
са по-предразположени към симптоми на орторексия.

Двeте авторки обясняват, че т.нар.
ефект на ехо камерата на социалните медии засяга не само политическите теми, но и здравето.
Потребителите възприемат излаганите там ценности и възгледи като
много по-разпространени, отколкото са в действителност, тъй като
обменят идеи само с хора, които
мислят по същия начин. Така те се
насърчават взаимно и се подтикват към все по-строги правила на
хранене, без да поставят критично под въпрос ограниченията, за
които често липсва всякаква научна основа. Търнър и Лефевр обаче
смятат за проблемен преди всичко
фактът, че самоназначилите се хранителни гурута в качеството си на
„инфлуенсъри“, макар и без подходящо образование, достигат до стотици хиляди потребители чрез социалните медии като Instagram, където налагат некомпетентното си мнение като меродавно, докато обясняват как трябва да изглежда единствено правилното според тях здравословно хранене. По този начин
„последователите“ биват подтиквани например да отхвърлят напълно различни групи храни, което

може да доведе до небалансирано хранително поведение. При това
терминът „консултант по хранене“
също не е защитен. Психологът
Фридерике Бартълс приема подобно развитие критично, но ограничава влиянието му: „Никой не развива хранително разстройство само
въз основа на ръководство за хранене, единствено заради Facebook или
Instagram – същото е положението и
с орторексията.“
Търсенето на възможни причини за
орторексия е все още в началото.
Според Фридерике Бартълс е по-важно първо да се разработят диагностични критерии и да се прецени
задълбочено потенциалният риск:
„В крайна сметка не знаем дали
орторексията всъщност е болест
или просто определено хранително поведение“. Като цяло e по-скоро добре, ако хората се хранят по
различен от средностатистическия
начин. Точно това трябва да запомнят приятели и роднини, ако възникне подозрение, че човек от близкото им обкръжение може да е развил орторексия. По принцип съзнателното или необичайно хранително
поведение не е вредно. „Само когато човекът изглежда постоянно изтощен и има нездрав вид, се налага
обсъждане на диетата му“, е на мнение специалистката. Трябва също
така да се отбележи, че не е задължително влошеното физическо състояние да е свързано единствено с
хранителното поведение. Ако засегнатите страдат от самоналожените
строги диетични правила, в допълнение към когнитивно-поведенческата терапия, биха могли да помогнат също хранителни съвети за разбиване на погрешните убеждения. В
допълнение е важно да не се придава на храната първостепенно значение за здравето: „При доброто здраве не става въпрос само за правилна диета. Също толкова важно е
човек да има приятели и функционираща социална среда, да има работа и хобита, които му харесват.“ n
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