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ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА МЕДИЦИНА:  
ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА В ЕДНО

Ортомолекулярната медицина 
- известна също под термина 
микронутриентна медицина 

се радва на все по-голяма популяр-
ност. Терминът е въведен през 1968 
г. от носителя на Нобелова награ-
да проф. д-р Линус Полинг. Според 
него има определени концентрации 
на витамини, минерали, микроеле-
менти, аминокиселини и мастни кисе-
лини, които са от съществено зна-
чение за състоянието на организ- 
ма. Поради тази причина болести-
те могат да се лекуват и здравето да 
се поддържа чрез прием на микро- 
и макронутриенти, които естествено 
присъстват в тялото.

Какво е ортомолекулярна 
медицина?

Целенасоченото доставяне на 
макро- и микронутриенти при остри 
или хронични заболявания като ар- 

Ортомолекулярната терапия цели да компенсира недостига на хранителни вещества чрез целенасо-
чено приложение на микро- и макронутриенти и по този начин да осигури по-добро физическо и пси-
хическо здраве. В същото време тя е полезна допълнителна мярка за лечение на метаболитни нару-
шения, сърдечносъдови болести, ревматизъм и други заболявания, свързани с начина на живот.

l артроза
l ревматизъм
l  кожни заболявания (например 

невродермит)
l храносмилателни разстройства 
(напр. синдром на раздразнените 
черва, запек, метеоризъм)
l метаболитни заболявания
l замърсяване с тежки метали
l укрепване на имунната система.

Хранителни вещества 
на ортомолекулярната 

медицина
В микронутриентната медицина 
се използват както макро-, така и 
микроелементи, като например:
l витамини
l минерали
l микроелементи
l незаменими мастни киселини
l аминокиселини
l ензими
При прием на витамини, минерали 
или микроелементи под формата 
на хранителни добавки трябва да се 
спазва не само правилната дозиров-
ка, но и правилното съотношение на 
отделните компоненти един спря-
мо друг. Важен принцип в ОМ е, че 
се използват единствено вещества, 
които физиологично присъстват в 
същата форма в организма.

ни концентрацията на вещества в 
организма по такъв начин, че тялото 
да остане здраво или да възвърне 
отново здравето си.
Проф. д-р Линус Полинг приема, че 
в човешкото тяло има определени 
концентрации на нутриенти, които 
са полезни за здравето. Той е на 
мнение, че официалните референт-
ни стойности за прием на хранител-
ни вещества са достатъчни, но пре-
поръчва индивидуален и базиран на 
нуждите на организма подход при 
терапия с тях. Ортомолекулярната 
терапия има за цел да предотврати 
симптомите на дефицит и да допъл-
ни лечението на определени заболя-
вания по смислен начин.
Терапия и профилактика в едно
Микронутриентната медицина не 
е само терапия, но и превенция. 
Здравето трябва да се поддържа с 
индивидуално подходяща доза от 
отделни нутриенти. Основно допус-
кане на ОМ е, че хората често не 
усвояват достатъчно от хранител-
ните вещества, от които се нужда-
ят всеки ден. В резултат на това 
се появяват симптоми на дефи-
цит. Особено в западната цивили-
зация хората често се хранят не- 
здравословно, а и важните хранител-
ни вещества са все по-малко налич-
ни в индустриално произвеждани-
те храни. Освен това при определе-
ни заболявания нуждата от нутриен-
ти може да бъде толкова висока, че 
да не е възможно да бъде покрита 
само със здравословна и баланси-
рана диета.

За какво се използва  
ортомолекулярната 

медицина?
Ортомолекулярната медицина може 
да бъде полезна допълнителна 
терапевтична мярка при голям брой 
оплаквания. Целевата доставка на 
микроелементи се използва както 
превантивно, така и за подпомагане 
лечението на остри и хронични забо-
лявания. Те включват:
l симптоми на дефицит
l  повишена нужда от хранителни 

вещества (напр. поради възраст, 
бременност и др.)

l  сърдечно-съдови заболявания
l инфекции (напр. грипни)
l атеросклероза

троза, храносмилателни нарушения 
или метаболитни болести двукрат-
ният носител на Нобелова награ-
да проф. д.н. Линус Полинг опреде-
ля като „ортомолекулярна медицина 
(ОМ)“. По принцип под  „ортомоле-
кулярно“ се разбира лечение с пра-
вилните молекули или хранителни 
вещества. Ортомолекулярната тера-
пия преодолява пропастта между 
медицината и науката за хранене-
то. Тя си поставя за цел да проме-

Как действа  
ортомолекулярната 

медицина?
ОМ вижда наличието на правилни-
те хранителни вещества в точните 
количества в човешкото тяло като 
важно изискване за поддържане на 
добро здраве. За разлика от кон-
венционалната медицинска тера-
пия, хората не трябва да се леку-
ват с чужди вещества, а с градивни 
елементи на собствения си органи-
зъм. Следователно ортомолекуляр-
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

за регулирането на телесните теч-
ности. Микроелементите като желя-
зо, флуор, йод и цинк също играят 
важна роля.
Цинкът се счита за кофактор за 
много процеси и реакции в орга-
низма, поради което микроелемен-
тът е от съществено значение за 
ОМ. С помощта на цинка по-лесно 
се премахват токсините и имунна-
та система се засилва. Силен дует в 
ортомолекулярната терапия са цин-
кът и селенът. Двете хранителни 
вещества укрепват имунната систе-
ма и се използват заедно с витамин 
Е като допълнителна терапевтична 
мярка при рак. Възпалителните или 
алергичните процеси в организма 
също могат да се повлияят положи-
телно от микроелемента селен.

Кога и за кого има смисъл  
ортомолекулярната  

терапия?
Ортомолекулярната терапия може 
да има смисъл за определени групи 
хора с дефицит на хранителни вещес- 
тва. Такъв се наблюдава често при 
възрастните хора, например поради 
факта, че те са с намалени енергий-
ни нужди, приемат по-малки коли-
чества храна и нерядко им е труд-
но да покриват адекватно всичките 
си нужди от хранителни вещества. 
Независимо от това, може да има и 
други причини за симптоми на дефи-
цит в напреднала възраст, като хро-
нични заболявания, дисфагия (нару-
шения на преглъщането) или психи-
чески проблеми. Критичните храни-
телни вещества включват протеини, 
калций, витамин D, B12, C, E, фоли-
ева киселина, магнезий, желязо и 
цинк. Възрастните хора трябва да 
обърнат особено внимание на тези 
нутриенти, тъй като при тях често се 
наблюдават симптоми на дефицит, 
които могат да бъдат предотвратени 
или успешно лекувани с ОМ.
Недостиг на хранителни вещества 
при бременност и хронични забо-
лявания
Недостиг на нутриенти може да въз-
никне и по време на бременност. 
Фолиевата киселина, желязото и 
йодът се считат за критични храни-

ната терапия е клон на алтернатив-
ната медицина, който се занимава с 
доставката на витамини и микроеле-
менти в точната дозировка. 
Нови терапевтични възможности
От полагането на крайъгълния камък 
на ортомолекулярната медицина през 
1968 г. от проф. д-р Линус Полинг, 
в тази област са се случили много 
неща. Нов е например принципът на 
мегавитаминното лечение, при което 
витамините се приемат в много висо-
ки дози и се комбинират едни с други. 
Освен това ортомолекулярната меди-
цина днес работи с голям брой вни-
мателно съгласувани и индивидуал-
но подбрани вещества. По този начин 
ОМ отваря широка гама от нови тера-
певтични възможности. 
Централен градивен елемент 
витамини
В първата стъпка недостатъците 
прецизно се анализират и диагно-
стицират, за да може последващото 
лечение да се приспособи индиви-
дуално към съответния човек. След 
анализа се провежда терапия с раз-
лични хранителни добавки. Важен 
градивен елемент в концепцията за 
ортомолекулярна терапия са вита-
мините. Те са отговорни за безброй 
метаболитни процеси и функции в 
тялото.
Витамините C, E и бета-каротин 
заедно със селен, цинк и някои ами-
нокиселини гарантират, че свобод-
ните радикали в тялото биват зало-
вени. Това са силно реактивни час-
тици, чието действие се засилва от 
замърсители във въздуха, непра-
вилно хранене или високоенергий-
на радиация. Ако въпросните сво-
бодни радикали не бъдат своевре-
менно уловени и неутрализирани, 
организмът страда от „оксидативен 
стрес“. В резултат на това могат да 
настъпят опасни промени в клетъч-
ната мембрана или увреждане на 
тъканите. Поради тази причина раз-
витието на атеросклероза, алергии, 
кожни заболявания и други циви-
лизационни болести се благоприят-
ства от оксидативния стрес.
Основен градивен елемент мине-
рали
Друг важен градивен елемент в 
ортомолекулярната медицина са 
минералите като магнезий, натрий, 
калий, хлор, сяра, калций и фосфор. 
Те осигуряват активирането на мета-
болитните процеси, функцията на 
мускулите и нервната система, отго-
ворни са за развитието и поддържа-
нето на костната система, както и 
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телни вещества, на които бъдещи-
те майки трябва да обръщат особено 
голямо внимание. Дори се подозира, 
че дефицитът на фолиева киселина 
може да предизвика спонтанни абор-
ти и сериозни нарушения при дете-
то. Наблюдаващият състоянието на 
бъдещата майка гинеколог би следва-
ло редовно да проверява стойности-
те им по време на бременност и при 
необходимост да приложи ортомоле-
кулярна терапия. Хората с хронични 
заболявания също често страдат от 
дефицит на хранителни вещества. В 
случай на храносмилателни разстрой-
ства, метаболитни, сърдечносъдови  
болести и много други заболявания, 
нуждата от нутриенти се увеличава 
и вече не може да бъде адекватно 
покрита чрез хранене. Следователно 
ортомолекулярната терапия може да 
се използва като полезна допълни-
телна мярка за лечение.
Всеки, който често страда от симп-
томи като умора, изтощение, гла-
воболие, затруднена концентрация, 
бледност и анемия, изтръпване и 
мравучкане на крайниците или схва-
щане на мускулите, също трябва да 
помисли за анализ на нутриентите в 
организма си. Тъй като тези симпто-
ми показват наличието на определен 
дефицит. Недостигът на хранител-
ни вещества се среща не само при 
възрастни хора, бременни жени или 
хронично болни хора, но може да 
засегне и по-млади хора. Причините 
за това често са небалансирана 
диета и прекомерна консумация на 
никотин и алкохол. Ако дефицитът 
вече е напреднал, ортомолекулярна-
та терапия би имала смисъл. В про-
тивен случай симптомите обикнове-
но могат да бъдат контролирани с 
балансирана и здравословна диета.
 Наблюдават ли се  
неблагоприятни странични 
ефекти или недостатъци  

на ортомолекулярната 
медицина?

Вече има голям брой контролира-
ни научни изследвания върху отдел-
ни вещества, използвани в орто-
молекулярната медицина и техни-
те ефекти (витамини, микроелемен-
ти, минерали и др.). Все още обаче 

няма научна основа за концепци-
ята на ОМ. Друга точка на крити-
ка към ортомолекулярната медици-
на е, че дефицитът на витамини е 
почти невъзможен в развитите стра-
ни. При това, ако здравите хора са 
адекватно снабдени с всички хра-
нителни вещества чрез подходяща 
диета, те не би следвало да прие-
мат превантивно хранителни добав-
ки. Следователно ортомолекулярна-
та терапия би имала смисъл само 
ако се наблюдава определен дефи-
цит на хранителни вещества (напр. 
поради хронично заболяване).

Ортомолекулярни  
препарати

Ортомолекулярните препарати 
се класифицират като хранителни 
добавки, поради което са свобод-
но достъпни на пазара и могат да 
се приемат без предварителна кон-
султация с лекар. Много хора пося-
гат към ортомолекулярни препарати, 
без да знаят в кои области или дори 
дали изобщо при тях се наблюдава 
дефицит. OM обаче няма смисъл без 
предварителен подробен анализ.
Ако човек планира да приема орто-
молекулярни препарати, е добре 
да потърси съвет от лекуващия си 
лекар. Това е особено важно пора-
ди факта, че предозирането на 
витамини и микроелементи – про-
тивно на общоприетото мнение – 
може да бъде много вредно. То може 
да предизвика нежелани странич-
ни ефекти като гадене, главоболие, 
мускулна слабост, калцификация или 
сърдечна аритмия. В допълнение, 
хранителните вещества във висо-
ки дози могат да взаимодействат с 
едновременно или паралелно при-
емани медикаменти - както в положи-
телен, така и в отрицателен аспект. 
Поради това силно се препоръчва 
консултация с лекуващия лекар. n 

Хора с намалено снабдяване  
с микронутриенти

Тези групи хора следва да обърнат специално внимание на наличието 
и състава на хранителните си вещества:
l хора, които са на диета за отслабване или които могат да приемат 
само малко храна (напр. поради възраст или определено заболяване);
l хора с едностранчиви хранителни навици, които консумират пре-
димно бързи храни или хора, които ядат малко храна по идеологически 
причини (напр. фрутарианци);
l вегетарианци и вегани;
l хора, изложени на риск от дефицит на витамин D (напр. поради 
рядко излагане на слънце);
l пациенти, които трябва да приемат определени лекарства като кор-
тизон или антибиотици;
l пушачи;
l хора с висока консумация на алкохол.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПРОБЛЕМИ С ЖЛЪЧКАТА:  
ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ЛЕЧЕНИЕ

Жлъчните проблеми често се дължат на хранене с високо съдържание на мазнини, но могат да 
имат и други причини. Подобрение може да се постигне чрез промяна на хранителните навици, 
но трябва да се внимава с билковите чайове: някои могат дори да влошат симптомите. Прочетете 
какво още трябва да знаете за най-честите заболявания на жлъчния мехур - камъни в жлъчката, 
жлъчни колики и възпаление на жлъчния мехур.

ще се уголемяват. Дори камък 
с размер 2-3 см може да оста-
не незабелязан; големият 
жлъчен камък следователно 
не е автоматично по-опасен 
от малкия.

Проблемите на жлъчния 
мехур в по-тесен сми-
съл включват камъни в 

жлъчката, частично или пълно 
запушване на жлъчката (холе- 
стаза), жлъчни колики и възпа-
ление на жлъчния мехур (холе-
цистит). Тези заболявания се 
появяват поотделно или заед-
но и могат да доведат до отстра-
няване на жлъчката с вторичен 
ефект върху храносмилането. 
Оплакванията обикновено се 
проявяват като болка в гор-
ната дясна част на корема. 
Хроничните проблеми с жлъч-
ния мехур се изразяват в леки, 
повтарящи се коремни болки в 
областта на черния дроб.
Лошото храносмилане е друг 
симптом. То се причинява от 
нарушен жлъчен поток: без 
жлъчка приеманите с храна-
та мазнини вече не навлизат 
в кръвта, а остават в червата. 
Резултатът е мазни изпражне-
ния, понякога газове или запек 
и липса на есенциални маст-
ни киселини и мастноразтво-
рими витамини. В дългосрочен 
план се наблюдават типични 
симптоми на витаминен дефи-
цит: умора, лоша производи-
телност, раздразнителност, 
суха кожа и по-бавно зараства-
не на рани.

зването на твърда вода, кал-
цият, билирубинът и холесте-
ролът също се утаяват в жлъч-
ния мехур, ако няма достатъчно 
жлъчни киселини, за да ги раз-
творят напълно.
Жлъчните камъни често 
остават незабелязани и не 
причиняват никакви симпто-
ми: Малките камъни в жлъч-
ката могат да останат неза-
белязани в жлъчния мехур в 
продължение на години, без 
да причиняват проблеми. Ако 
съставът на течността отно-
во се балансира, камъните ще 
се разтворят сами. Ако обаче 
жлъчката трайно е с лош със-
тав, камъните непрекъснато 

Камъни в жлъчката - 
най-честата причина за 

проблеми с жлъчния мехур 
Проблемите с жлъчката почти 
винаги са свързани с камъни в 
жлъчката. Известни също като 
холелити, те представляват 
твърди образувания от криста-
лизирана жлъчка и се състо-
ят от калций, билирубин или 
холестерол. Жлъчните камъни 
могат да варират по размер от 
няколко милиметра до няколко 
сантиметра.
Образуване и причини за 
камъни в жлъчката: Жлъчката 
е течност, която се произвежда 
в черния дроб и се съхранява в 
жлъчния мехур, докато преми-
не през жлъчния канал в тънки-
те черва след хранене. Там тя 
играе важна роля в усвояване-
то на мастните киселини от хра-
ната. Освен това съдържа всич-
ки отпадни продукти, които чер-
ният дроб е филтрирал от кръв-
та: те се изнасят от тялото чрез 
жлъчката и червата.
Жлъчните камъни се причи-
няват от дисбаланс в жлъч-
ката. Ако съставът на органа 
е дисбалансиран, отделните 
вещества могат да кристализи-
рат. Точно както варовикът оста-
ва в кафе машината при изпол- 

Здрав  
жлъчен  
мехур

Запушване  
на жлъчката
(холестаза)

Образуване  
на меки  

жлъчни камъни

Калциниране

Откриване с рентгенова снимка

КАМЪНИ 
В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР

патогенеза

Нарушение на синтеза на жлъчни киселини
(жлъчна дискинезия)
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Симптомите се причиняват 
от камъни в жлъчния канал: 
Симптоми се появяват едва 
когато камък случайно попад-
не в жлъчния канал. Това често 
води до задръстване на орга-
на: жлъчката вече не може да 
изтича в червата, а се връща в 
жлъчния мехур. Така бактерии-
те могат да се изкачат от два-
надесетопръстника в жлъчния 
канал и да причинят възпале-
ние, което може да се разпрос-
трани от жлъчния канал (холан-
гит) към жлъчния мехур (холе-
цистит) и панкреаса (панкре-
атит).
Големите жлъчни камъ-
ни пречат на изтичането на 
жлъчката и водят до жлъчни 
колики: Ако камъкът в жлъчния 
канал е достатъчно голям, за да 
спре внезапно и напълно пото-
ка, това се нарича жлъчна коли-
ка. По-малките камъни, които 
не затварят напълно канала и 
бавно се придвижват към чер-
вата, водят до по-леки, но хро-
нични симптоми.
Симптоми на камъни в жлъч-
ката: Докато се намира в жлъч-
ния мехур, човек не забелязва 
камъка. Едва когато той навле-
зе в жлъчния канал, причинява 
симптоми:
l болки в корема, особено в 
горната дясна част на черния 
дроб;
l жълтеница, тъй като повече 
не тече жлъчка от черния дроб;
l бледи и мазни изпражнения;
l кафяв цвят на урината;
l общо лошо усещане, запек, 
метеоризъм, гадене, липса на 
апетит.
Хора с повишен риск от камъ-
ни в жлъчката: Изненадващ 
брой възрастни са с неоткрити 
жлъчни камъни: твърди се, че 
обхващат около 10-15% от насе-
лението, като жените са засег-
нати два пъти по-често от мъже-
те.
Средният пациент: Типичният 
страдащ от камъни в жлъчка-
та има известните шест F като 
характеристики: female, fertile, 
fat, forty, fair, family - жена, пло-
довита, пълна, около четириде-
сет, светла на цвят, със семейна 
обремененост.
Болести на храносмилател-
ната система: Най-вече забо-
ляванията на храносмилател-
ната система носят повишен 
риск от камъни в жлъчката: 
Ако човек страда от хепатит 
С в черния дроб, Helicobacter 
pylori в стомаха или болест на 
Крон в червата, вероятността 
от камъни в жлъчката също е 
по-висока.

Други влияещи фактори са: 
l дългосрочна употреба на 
препарати, съдържащи естро-
ген (орални контрацептиви, пре-
парати по време на менопауза);
l наднормено тегло;
l липса на упражнения;
l диабет;
l диета с високо съдържание 
на мазнини.
Камъни в жлъчката и диета: 
Жлъчката е част от храносми-
лателната система и функция-
та й е двупосочно обвързана с 
приеманата храна.
Внимание при някои видо-
ве чай: Ментата предотвратя-
ва образуването на камъни в 
жлъчката, но има и жлъчегон-
но действие. Поради тази при-
чина при налични вече камъ-
ни в жлъчката, не трябва да 
се приема чай от мента. Други 
жлъчегонни растения са: арти-
шокът, белият равнец, фуми-
торенът, радиката, цикорията, 
белият трън, Яванският жълт 
корен (Java Thalictrum корен), 
коренът от глухарче и пелинът. 
При камъни в жлъчката всич-
ко, което стимулира потока на 
жлъчка, е потенциално опасно.
Диагноза камъни в жлъчка-
та: В случай на неясна корем-
на болка и променен вид на 
изпражненията, лекарят първо 
ще изпрати кръвна и фекал-
на проба в лабораторията. 
Запушеният жлъчен канал се 
проявява като повишени чер-
нодробни стойности в кръвна-
та картина. Нарушаването на 
мастния метаболизъм може да 
се види от пробата на изпраж-
ненията.
Ултразвукът на жлъчката 
дава информация за камъни 
в жлъчката: Ако кръвната кар-
тина и фекалната проба показ-
ват проблем с черния дроб, 
лекарят ще направи ултра- 
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звуково изследване на корема, 
при което камъните в жлъчка-
та се виждат добре: както колко 
са на брой и колко са големи, 
така и къде точно се намират. 
Асимптомните жлъчни камъ-
ни често се откриват случай-
но, когато по друга причина се 
прави ултразвук на корема на 
пациента.
Премахване на камъните от 
жлъчката: Докато камъните в 
жлъчката не причиняват симп-
томи, те не се нуждаят от лече-
ние. Ако човек обаче е имал 
жлъчни колики няколко пъти, 
всички камъни трябва да бъдат 
извадени от жлъчния мехур, 
така че никой да не попада в 
жлъчния канал.
Разтваряне на камъните с 
таблетки: Ако камъните в 
жлъчката са по-малки от 5 mm 
и са съставени само от холес-
терол, тогава лекарят може да 
предпише yрзодезоксихолева 
киселина (Ursodeoxycholic acid, 
UDCA), която разтваря камъ-
ните. За съжаление, може да 
отнеме години, за да се изчис-
тят наличните камъни, при това 
половината от засегнатите раз-
виват нови камъни в жлъчката 

махнат с инструмент, който се 
вкарва през работния канал на 
ендоскопа. Ако се наблюдава 
стеснение на канала, проходът 
може да се разшири, като се 
постави стент, за да се позво-
ли на камъка да премине през 
него, или да се извади жлъчни-
ят камък директно.
Отстраняване на жлъчния ме- 
хур: Когато жлъчният мехур 
е пълен с камъни, той пове-
че вреди, отколкото помага на 
тялото и вече не служи по пред-
назначението си. От друга стра-
на, тъй като може да се живее 
добре без жлъчен мехур, камъ-
ните могат да бъдат премахна-
ти заедно с него. Това е крайна 
мярка, която се прилага, когато 
всички предишни възможности 
за лечение са се оказали невъз-
можни или не са подействали.
Независимо от това, дори след 
като жлъчният мехур е бил 
отстранен, могат да се обра-
зуват нови жлъчни камъни 
или съществуващите в жлъч-
ния канал могат да бъдат пре-
небрегнати, което също може 
да причини симптоми с тече-
ние на времето. Ако причина-
та за образуването на камъни 
в жлъчката не бъде отстранена 
(напр. диета с високо съдържа-
ние на мазнини), нови камъни 
могат да се образуват дори без 
жлъчен мехур. При някои хора 
жлъчните пътища се разширя-
ват след отстраняване на жлъч-
ния мехур, което кара жлъчка-
та да остава по-дълго в канали-
те и по този начин се увеличава 
риска от ново натрупване. Така 
че винаги съществува остатъ-
чен риск.
Последици от нелекувани камъ-
ни в жлъчката:
Жлъчната утайка и малките 
камъни обикновено не причиня-
ват проблеми, ако не се лекуват. 
По-големите камъни, от друга 
страна, могат:
l да блокират жлъчния канал и 
да причинят жлъчни колики;
l да доведат до възпаление на 
жлъчния канал и жлъчния мехур;
l бактериите да се колонизи-
рат в него, тъй като се натруп-
ва жлъчка и жлъчният мехур се 
разширява.
l да създадат възможност от 
възникване на жълтеница и 
общи проблеми с черния дроб, 
ако жлъчката се върне обратно 
в него.
Предотвратяване на камъните 
в жлъчката: Редовните упраж-
нения и здравословното хра-
нене поддържат метаболизма 
в ред и затова са най-добрата 
профилактика срещу камъни в 

жлъчката. Трябва да се прие-
мат по-малко наситени мазни-
ни и рафинирана захар. Вместо 
това е добре да се поддържа 
диета с високо съдържание на 
фибри и да се пие от време на 
време чаша кафе.

Жлъчни колики - причината 
обикновено са задържани 

камъни в жлъчката 
Наличието на уловен в жлъч-
ните пътища по-голям жлъчен 
камък, съпътствано от силна 
болка, се определя като жлъч-
на колика. В зависимост от това 
къде точно е заседнал камъ-
кът, могат да възникнат услож-
нения, които да наложат хирур-
гична намеса.

Какво е жлъчна колика? 
Жлъчните колики възникват, 
когато голям жлъчен камък 
заседне в жлъчния канал или 
между жлъчния мехур и жлъч-
ния канал, причинявайки силна 
болка, която може да продъл-
жи от 15 минути до пет часа. 
Тя може да се прояви не само 
в долната част на корема, но 
да се разпространи също към 
раменете и гърба.
Причини за жлъчни колики: 
Най-честата причина за жлъч-
ни колики са камъните в жлъч-
ката. Те рядко причиняват дис-
комфорт, но колкото по-големи 
са, толкова по-болезнен може 
да стане проблемът. Ако жлъ-
чен камък заседне в тесния 

след лечение. За профилакти-
ка помага продължаването при-
ема на малки количества UDCA 
на редовни интервали.
Разбиване на камъните 
отвън: Друг вариант е камъ-
ните в жлъчката да бъдат раз-
бити с ударни вълни. След 
това фрагментите са толкова 
малки, че могат да преминат 
през жлъчния канал в черва-
та без колики. Подобна про-
цедура понастоящем е широ-
ко разпространена при камъ-
ни в бъбреците, но едва започ-
ва да се прилага при камъни в 
жлъчката.
За отделни камъни - опера-
ция на ключалката: Камъкът, 
заседнал в жлъчния канал, 
може да бъде изваден като през 
ключалка по време на ендо- 
скопска ретроградна холангио-
панкреатография (ERCP). Ако 
по време на процедурата се 
открие камък в жлъчните пъти-
ща, той може да бъде пре-
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жлъчен канал, тялото изпол- 
зва контракции в жлъчния 
мехур, за да се опита да го 
изтласка навън - това често при-
чинява силна болка, която вне-
запно спира, след като камъ-
кът напусне канала. Друга при-
чина може да бъде, че жлъчен 
камък блокира канала на жлъч-
ния мехур и жлъчката не може 
да изтече. Поради тази причи-
на жлъчният мехур се подува 
и причинява гореспоменатата 
силна болка. Жлъчните колики 
могат да се дължат и на незабе-
лязан, неболезнен малък камък, 
който с течение на времето при-
чинява възпаление на жлъчния 
мехур. Това възпаление води 
впоследствие до жлъчни коли-
ки и свързаната с тях вълноо-
бразна болка. Но камъните не 
винаги са отговорни за жлъч-
ните колики. Има и други при-
чини като мазна храна, вари-
ва, твърдо сварени яйца, преко-
мерна консумация на алкохол и 
кафе, както и стрес. Понякога, 
макар и по-рядко, чернодробна 
инфекция, чернодробна цироза, 
жлъчна дисфункция или тумор 
в жлъчния мехур могат да при-
чинят болките. Хората, които се 
хранят изкуствено чрез сонда, 
също имат по-висок риск от раз-
витие на жлъчни колики.

Различни степени на тежест: 
Медицинското решение между 
различните степени на тежест 
по принцип зависи от причината 
за жлъчните колики. Например, 
ако жлъчният камък е отговорен 
за болката и тя изчезва от само 
себе си след няколко минути 

или няколко часа, това се нари-
ча лека жлъчна колика. Ако, от 
друга страна, причината е въз-
паление, възниква тежка жлъч-
на колика, която може да нало-
жи хирургично лечение.
Симптоми на жлъчни коли-
ки: Симптомите на жлъчните 
колики незадължително са спе-
цифични и често приличат на 
симптоми на други заболява-
ния. Не е необичайно жлъчната 
колика да се прояви като болка в 
средата или горната дясна част 
на корема. Тази болка може 
да се разпространи към гърба 
и областта на лопатките, като 
обикновено не е непрекъсната, 
а може да се усети на вълни, 
които стават все по-болезнени. 
Когато болката се засили, жлъч-
ната колика често е придружена 
от гадене и повръщане, изпотя-
ване и повишаване на кръвно-
то налягане. Освен това могат 
да се появят подуване на коре-
ма, запек и киселинен рефлукс. 
Ако има тежка жлъчна колика в 
резултат на възпаление, може 
да се наблюдава също жълте-
ница, която от своя страна води 
до кафеникава урина и обезцве-
тени изпражнения.
Възможни рискови групи: 
Жлъчните колики засягат 
по-често жените, отколкото 
мъжете. Причината за това са 
женските полови хормони и хор-
моналният дисбаланс по време 
на бременността, при което се 
повишават нивата на холес-
терола. Жените с наднорме-
но тегло над 40-годишна въз-
раст са изложени на по-висок 

риск от жлъчни колики, особе-
но ако вече са имали деца. 
Освен това хората със светла 
кожа са по-склонни към камъ-
ни в жлъчката и жлъчни колики. 
Продължителната употреба на 

противозачатъчни и хормонза-
местителна терапия също уве-
личават риска от образуване на 
камъни в жлъчката.
Хранене при жлъчни коли-
ки: Както вече беше споменато, 
мазнините и някои храни могат 
да окажат негативен ефект 
върху жлъчните колики. Всеки, 
който някога е страдал от жлъч-
на колика, е много вероятно да 
страда от нея отново и следо-
вателно трябва да избягва спо-
менатите храни (варива, твърдо 
сварени яйца, алкохол и кафе) 
или да им се наслаждава само 
в умерени количества.
Твърде многото мазнини карат 
жлъчния мехур да се свие, за да 
освободи повече жлъчка – при 
този процес е възможно да въз-
никнат жлъчни колики. Но човек 
не бива да се отказва напълно 
от мазнините, тъй като без маз-
нини жлъчката остава в жлъч-
ния мехур и се сгъстява, което 
също може да доведе до болез-
нени колики или камъни в жлъч-
ката. Следователно най-подхо-
дяща е диетата с растителни 
мазнини.
Всеки, който вече страда от 
камъни в жлъчката, също тряб-
ва да избягва храни с метео-
ритен ефект (варива, зеле). В 
идеалния случай трябва да се 
приема храна на малки пор-
ции, които засищат, но след 
които няма усещане за тежест. 
Някои храни имат положите-
лен ефект върху производство-
то на жлъчка и затова са много 
подходящи за хора, склонни 
към жлъчни камъни и жлъч-
ни колики: ендивия, глухарче, 
цикория, грейпфрут и поме-
ло. Препоръчва се и редовна 
консумация на риба, поради 
съдържанието на омега-3 маст-
ни киселини. По време на остра 
жлъчна колика, от друга стра-
на, е по-добре да не се приема 
никаква храна.

Обикновен 
жлъчен 
каналЦистичен 

канал
Жлъчен 

мехур

ХОЛЕЦИСТИТ

Жлъчни 
камъни

Малка 
дуоденална 

папила

Голяма 
дуоденална 

папила

Дванадесе- 
топръстник 
(дуоденум)
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Лечението на жлъчни коли-
ки зависи от причината за бол-
ката. Ако тя например е мазна 
храна, болката ще отшуми след 
няколко часа. Ако обаче жлъч-
ната колика е резултат от въз-
паление или ако болката  про-
дължава няколко часа, се нала-
га спешна консултация с лекар, 
тъй като по принцип не е препо-
ръчително да се оставя жлъчна-
та колика нелекувана или човек 
да я лекува сам.
Ако проблемът е лека жлъчна 
колика, дължаща се на мазна 
храна, често помага бутилка с 
гореща вода в горната дясна 
част на корема. Освен това 
трябва да се редуват фази на 
почивка и движение, а хра-
ната да се избягва напълно. 
Неподсладеният чай от копър, 
ким или петопръстник, от друга 
страна, помага за отпускане на 
жлъчния мехур.
Ако има вероятност от жлъ-
чен камък или възпаление, 
лекарят ще реши дали коли-
ките трябва да бъдат лекува-
ни с лекарства или операция. 
Медикаментозното лечение по 
време на болничен престой от 
няколко дни включва интраве-
нозно приложение на спазмо-
литично и аналгетично лекар-
ство, така че евентуален жлъ-
чен камък да може да миг-
рира.
При особено тежко възпале-
ние жлъчният мехур може да се 
отстрани хирургично, но в слу-
чай на жлъчен камък е опция 
и хирургическа интервенция с 
ERCP (ендоскопска ретроград-
на холангиопанкреатография).
Последици от нелечение: И 
тук трябва да се прави раз-
лика в зависимост от причи-
ната за жлъчните колики. 
Първоначално жлъчната коли-
ка не представлява заплаха за 
здравето, освен ако камък не 
блокира жлъчните пътища и не 

възникнат усложнения, които 
вече могат да бъдат животоза-
страшаващи, ако не се лекуват. 
Панкреасът може да се възпа-
ли или жлъчният мехур да се 
спука и да изтече жлъчка, което 
може да увреди други органи. 
При определени обстоятелства 
нелекуваната жлъчна колика 
може да доведе също до увреж-
дане на черния дроб или жъл-
теница.
Предотвратяване на жлъчни-
те колики: Най-добрият начин 
за предотвратяване на жлъч-
ни колики е елиминирането на 
определени рискове. Това озна-
чава човек да отслабне, ако е с 
наднормено тегло, и да приема 
храни с ниско съдържание на 
мазнини, както и да избягва или 
намали консумацията на алко-
хол и кафе. Достатъчното дви-
жение също помага за предот- 
вратяване на жлъчни колики.
Жлъчни колики без жлъчен 
мехур: Както беше спомена-
то по-рано, възможно лечение 
на жлъчни колики е отстраня-
ването на жлъчния мехур. Това 
обаче не означава, че жлъчни-
те колики вече няма да се поя-
вяват в бъдеще, тъй като жлъч-
ният мехур се използва глав-
но за съхранение на жлъчка-
та. Самата жлъчка се произвеж-
да в черния дроб, поради което 
жлъчният мехур не е жизнено-
важен орган, но жлъчни коли-
ки все пак могат да възникнат. 
Защото все още има шанс да се 
образуват жлъчни камъни и те 
да заседнат в жлъчните пъти-
ща, причинявайки колики.

Възпаление на жлъчния 
мехур - честа последица  
от камъни в жлъчката

Възпалението на жлъчния 
мехур - медицински наричано 
холецистит - често е резултат 
от камъни в жлъчката. Това въз-
паление засяга предимно сте-

ните на жлъчния мехур и води 
до силни болки: жлъчни колики. 
Коликите обаче са вълнообраз-
на болка, която обикновено про-
дължава максимум пет часа. В 
случай на инфекция на жлъчния 
мехур коликата е последвана от 
постоянна болка, която изисква 
медицинска помощ.
Какво представлява възпа-
лението на жлъчния мехур? 
Това е възпаление на стените 
на жлъчния мехур, което причи-
нява силна болка и често изис-
ква операция.

Причини за възпаление на 
жлъчния мехур: Обикновено 
възниква поради камъни в жлъч-
ката, които са заседнали в жлъч-
ните пътища и причиняват първо 
колики, а след това възпаление. 
В по-редки случаи наранявания, 
бактерии или инфекции в съсед-
ни коремни органи също могат 
да бъдат причина за възпаление 
на жлъчния мехур. Други редки 
причини са хирургични интер-
венции в областта на корема, 
тумори, полипи и малформации 
на жлъчния мехур или психо-
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логически стрес, както и много 
обилно хранене.
Различни форми и степени на 
тежест: Лекарите разгранича-
ват безкалкулозен холецистит, 
причинен от камъни в жлъчка-
та, и много по-редкия холеци-

Правилно хранене при жлъчни проблеми 
Диабетът, затлъстяването и диетата с високо съдържание на мазни-
ни увеличават риска от камъни в жлъчката. Алкохолът и всичко, което 
вреди на черния дроб, е вредно също и за жлъчката. Наситените маст-
ни киселини и трансмастните киселини в частност стимулират разви-
тието на проблеми с жлъчката, подобно на рафинираната захар и лип-
сата на фибри.
Какво може да се яде и какво не? Ако човек има камъни в жлъчката, 
трябва да обсъди с лекар дали е необходимо да намали телесното си 
тегло. При всички случаи е разумно да се придържа към диета с ниско 
съдържание на мазнини и да се увери, че приема достатъчно фибри и 
избягва алкохола. Без да прекалява, може да продължи да пие кафе: 
изглежда, че до известна степен то предпазва от камъни в жлъчката.
Адекватният прием на хранителни вещества е особено важен при 
камъни в жлъчката. Трябва да се обърне специално внимание на 
следните хранителни вещества:
l Мастноразтворими витамини: При проблеми с жлъчката често се 
нарушава усвояването на мазнините, а с това и усвояването на маст-
норазтворимите витамини Е, D, К и А.
l Витамин С участва в образуването на жлъчни киселини в черния 
дроб. Така че човек трябва да следи за редовния му достатъчен прием.
l Магнезий: Вероятно индиректно чрез инсулиновия баланс, дефици-
тът на магнезий води до повишен риск от камъни в жлъчката.
l Есенциални мастни киселини: Ако мазнините се абсорбират 
слабо от червата, тогава е възможно да липсват двете основни маст-
ни киселини, линолова киселина (омега-6) и алфа-линоленова кисели-
на (омега-3).

стит, причинен от други причи-
ни. Също така се прави разлика 
между остро и хронично възпа-
ление на жлъчния мехур.
Хроничното възпаление на 
жлъчния мехур се среща мно-
го по-често от острото възпа-

ление. Обикновено и за това 
са отговорни камъни в жлъч-
ката или предишно недоста-
тъчно лекувано остро възпа-
ление. При хронично възпале-
ние жлъчният мехур се уврежда 
поради повтарящите се атаки, 
като става дебелостенен, с 
белези и по-малък.
Симптоми на възпаление на 
жлъчния мехур: За разлика 
от жлъчните колики, при въз-
палението на жлъчния мехур 
се наблюдават симптоми, които 
могат да бъдат ясно опреде-
лени. Болката е изключител-
но силна в горната дясна част 
на корема и горната част на 
гърба, като се усилва при диша-
не. Тя може да радиира също 
към ръцете и гърдите. Освен 
това стомахът е твърд и подут. 
Други симптоми на възпаление 
са висока температура (често 
над 40оС), която може да бъде 
придружена от втрисане, изпо-
тяване, гадене и повръщане.
Възможни рискови групи: 
Подобно на камъните в жлъч-
ката и жлъчните колики, въз-
палението, свързано с камъ-
ни в жлъчката, засяга предим-
но жените. Мъжете обаче са 
по-често засегнати от по-ряд-
ко срещаното възпаление на 
жлъчния мехур, което не е 
свързано с камъни. Възрастта 
също играе роля: Повечето 
инфекции на жлъчния мехур се 
срещат при хора над 55-годиш-
на възраст. Към рисковата 
група за некаменно възпале-
ние на жлъчния мехур спадат 
и пациентите на интензивно 
лечение, които са на изкустве-
но хранене.
Диета при възпаление на жлъч-
ния мехур: Ако възпалението 
на жлъчния мехур е придру-
жено от жлъчни колики, първо-
начално трябва напълно да се 
избягва храната. Преди всичко 

мазната храна е табу. Пиенето 
на течности, от друга страна, 
е изключително важно за раз-
реждане на сгъстената жлъч-
ка. При възпаление на жлъч-
ния мехур, свързано с камъни, 
важат същите диетични препо-
ръки, както и при жлъчни коли-
ки. Ако възпалението не е при-
чинено от камъни, не е необхо-
дима специална диета, но се 
препоръчва балансирано хра-
нене, което е бедно на мазнини 
и съдържа достатъчно фибри и 
витамини.
Противовъзпалителни чайо-
ве при възпаление на жлъч-
ния мехур: Ако човек страда 
от инфекция на жлъчния мехур, 
се нуждае от билки, които имат 
противовъзпалително действие, 
без да стимулират жлъчния 
поток. Копърът, кимът и лайката 
са се доказали в това отноше-
ние. Но човек не бива да забра-
вя да говори с лекар, преди 
да използва какъвто и да било 
билков чай за заболявания на 
жлъчката.
Кръвна картина при възпа-
ление на жлъчния мехур: 
Независимо от факта, че въз-
палението на жлъчката може 
да бъде лесно разпознато от 
лекар, различни лаборатор-
ни изследвания също могат да 
дадат насочваща информация. 
В допълнение към изследване-
то на урината, ултразвукът, ком-
пютърната томография и стой-
ностите на кръвната картина 
могат да ориентират към въз-
паление на жлъчния мехур. Ако 
подобно възпаление същес- 
твува, не само броят на бели-
те кръвни клетки се повишава, 
но се увеличава и стойността 
на CRP (С-реактивен протеин), 
която показва наличие на въз-
паление в тялото. То може да 
доведе също до повишаване на 
стойностите на черния дроб. n 
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не, причинено от тежки метали като 
живак. В много страни той се рекла-
мира също като ефективен антиок-
сидант, който помага при широк спек-
тър от заболявания като джет лаг, 
зимна депресия, нощно високо кръв-
но налягане или проблеми с памет-
та. В САЩ мелатонинът се предла-
га без рецепта в аптеките с много-
странни показания, в повечето евро-
пейски страни обаче той се е изпол-
звал досега единствено за лечение 
на нарушения на съня или джет лаг.
При това мелатонинът играе важна 
роля в превенцията на рака и в 
укрепването на имунната система. 
Суперхормонът може също така да 
забави стареенето на клетките и 
затова често се нарича чудодейно 
лекарство против стареене в САЩ. 
Над 100 научни публикации по света 
вече потвърждават и антиоксидант-
ния ефект на мелатонина.

Храни с високо  
съдържание на мелатонин

Всеки, който страда от безсъ-
ние, може чрез съзнателна диета 
да допринесе за подобряване на 
качеството на съня си, тъй като 
някои храни съдържат мелатонин. 
Овесът, царевицата, оризът, пшени-
цата и ечемикът са особено добри 
източници. Тези храни съдържат 
между 1 000 и 1 800 pg (1 000 000 
пикограма = 1 милиграм) мелато-
нин на грам. В допълнение към ове-
сените ядки, мюслито и др., следни-
те храни са добро сънотворно сред-
ство поради съдържанието на мела-
тонин в тях:
l боровинки
l шам-фъстък
l череши
l ягоди
l домати
l банани

МЕЛАТОНИН ЗА ПО-ДОБЪР СЪН
Хормонът мелатонин участва в регулирането на човешкия цикъл сън-събуждане, но изпълнява и 
други важни функции в тялото, като играе роля например в регулирането на телесната температура, 
метаболизма и кръвното налягане. Резултатите от научни изследвания показват също, че мелатони-
нът може да оказва положителен ефект върху имунната система и действа като антиоксидант.

Мелатонинът е хормон, който 
се секретира, когато е тъмно, 
в малка жлеза в мозъка (епи-

физата), в която серотонинът обра-
зува изходния материал за т.нар. 
хормон на съня. Освен това мелато-
нинът се произвежда в малки коли-
чества в храносмилателния тракт. 
Хормонът до голяма степен отговаря 
за вътрешния ни часовник, като кон-
тролира кога се уморяваме и кога се 
събуждаме.

Нивата на мелатонин 
намаляват с възрастта 

Веднага след като мелатонинът се 
освободи, нивото му в кръвта се 
повишава, достигайки пик около 2 
часа сутринта и след това отново 
пада до сутринта. В млада възраст 
тялото произвежда по-големи коли-
чества мелатонин. Производството 
му обаче намалява с напредване на 
годините. На 60-годишна възраст епи-
физната жлеза отделя едва поло-
вината от количеството мелатонин, 
секретирано на 20-годишна възраст. 
В допълнение към прякото контро-
лиране на цикъла сън-бодърстване, 
хормонът влияе и върху други свър-
зани процеси като бъбречната функ-
ция, кръвното налягане, телесната 
температура и имунната система. 
Тъй като мелатонинът е пряко свър-
зан с излагането на слънчева свет-
лина, нивата му са по-високи през 
зимата, тъй като дните са по-кратки. 
Последствията понякога са повише-
на сънливост и състояния, известни 
като „зимна депресия“.

Действие и области  
на приложение

Смята се, че поради присъщите му 
свойства мелатонинът има ефект 
срещу рак и други заболявания. 
Експериментите с животни са пока-
зали също, че имунната система 
може да се активира с мелатонин, 
така че да се произвеждат повече 
антитела срещу вируси и бактерии. 
В допълнение се твърди, че хормо-
нът предпазва клетките от уврежда-

Семената и ядките като слънчогле-
дови семки, синапено семе, орехи, 
фъстъци и мляко също съдържат 
малки количества мелатонин.

Мелатонин от аптеката
По принцип мелатонинът със съдър-
жание от 2 mg се отпуска по рецепта 
в страни като Германия например. В 
много други страни обаче като САЩ 

или Холандия не се изисква рецепта 
и потребителите могат да получават 
все повече над допустимия 1 mg под 
формата на таблетки или спрейове.  
Лекарството Circadin, което е одо-
брено в ЕС, се използва за кратко-
трайно лечение на първична инсом-
ния (лошо качество на съня). В пове-
чето европейски страни, включител-
но в България, са разрешени хра-
нителни добавки под формата на 
таблетки, капсули, капки и спрейо-
ве с максимална доза от 1 mg. Това 
се дължи на факта, че досега лип-
сват убедителни проучвания, които 
могат да потвърдят в достатъчна 
степен ефекта и поносимостта на 
мелатонина и да изключат странич-
ните ефекти.
По правни причини мелатонинът или 
продуктите, съдържащи мелатонин, 
не би следвало да се предлагат 
в търговската мрежа или в онлайн 
магазини, затова е разумно човек да 
се снабдява с мелатонинови продук- 
ти единствено в аптеката. n
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН  
НА ДЕЙСТВИЕ НА ВЕЧЕРНАТА ИГЛИКА

Вечерните иглики (Oeno- 
thera) са род растения от 
семейството на вечерни-

те иглики (Onagraceae). 120 до 
200 вида първоначално били раз-
пространени в умерените до тро-
пически райони на Новия свят. 
Някои видове са въведени в 
Европа като декоративни расте-
ния още през 17 век. Те са наме-
рили широко разпространение 
оттогава и са се превърнали в 
част от централноевропейската 
флора като неофити или ново-
създадени видове и форми, като 
са възникнали главно чрез спе-
цифична за рода хибридизация 
на специални пръстенови хромо-
зоми. Растението носи името си, 
защото цветовете на вечерната 

Вечерната иглика (Oenothera biennis) едва наскоро си проправи път като лечебно растение от Северна 
Америка към Европа. Маслото, получено от семената на растението, се използва както вътрешно, 
така и външно за лечебни и профилактични цели при някои заболявания. Основно поради високия 
дял на гама-линоленова киселина, висококачествена омега-6 мастна киселина, маслото от вечерна 
иглика се използва за грижа за кожата и облекчаване на редица вътрешни оплаквания.

кожа, чувствителна към раздраз-
нения и често се използват фар-
мацевтично при суха, лющеща се 
и сърбяща кожа.

Какво е действието  
на лечебното масло?

Маслото от вечерна иглика се 
използва ефективно срещу раз-
лични кожни заболявания и при 
нарушен хормонален баланс. 
Освен това то притежава успо-
кояващ и стабилизиращ ефект 
при стрес и депресивни състоя-
ния, като повдига настроението. 
Прилагането на масло от вечер-
на иглика се е доказало също 
при нервни деца със затруд-
нения в концентрацията, но се 
твърди и, че оказва положителен 
ефект върху развитието на мозъ-
ка. Подобно на омега-3 маст-
ните киселини, гама-линолено-
вата киселина има противовъз-
палителен ефект и следовател-
но може да облекчи симптоми-
те на заболявания, свързани с 
възпаление. Освен това гама-ли-
ноленовата киселина притежава 
антихистаминов ефект и по този 
начин помага при алергии, но и 
при непоносимост към хистамин.

Какви области  
на приложение има?

Положителните свойства на мас-
лото от вечерна иглика като цяло 
допринасят за подобряване на 
качеството на живот и могат, 
наред с други неща, да облекчат 
симптомите на ревматизъм, нев-
родермит и сенна хрема. В пове-
чето случаи ценната субстанция 
може да се използва за ефектив-
но лечение както вътрешно, така 
и външно.

кологични проблеми и много 
други оплаквания. Чай от суше-
ни листа помага при диария, сто-
машно-чревни и храносмилател-
ни проблеми.

Какво представлява 
вечерната иглика?

Вечерната иглика произхожда 
от Северна Америка и е добре 
позната с лечебните си свой-
ства на коренното население, но 
едва в последните десетилетия 
започва триумфалния си напре-
дък като лечебна билка в Европа. 
Полезното за здравето масло се 
получава чрез студено пресоване 
на семената на растението, като 
за получаването на един грам от 
ценната субстанция са необходи-
ми около 10 000 семена!
В тях се съдържат полиненасите-
ни мастни киселини - 60 до 80% 
линолова киселина и между 8 
и 14% гама-линоленова кисели-
на, която е тясно свързана с ара-
хидоновата киселина, играеща 
централна роля във възпалител-
ните процеси. В допълнение към 
тази висококачествена омега-
6 мастна киселина, маслото  
съдържа важни аминокиселини, 
минерали и витамин Е. Именно 
на уникалния си състав то дължи 
ефективното си приложение осо-
бено при грижа за кожата и при 
лечението на кожни заболява-
ния. Благодарение на забеле-
жителните си лечебни свойства 
маслото от вечерна иглика се 
използва като активна съставка  
и в медицинската козметика, осо-
бено в специализираните кре-
мове за чувствителна кожа. 
Съставките му имат 
доказан успокояващ  
ефект, най-вече върху  

иглика се отварят едва вечер и 
по този начин привличат молци 
за опрашване.
Като лечебно растение вечерна-
та иглика е отдавна известна на 
коренното население на Северна 
Америка: тя била използвана 
за облекчаване на кожни обри-
ви или гинекологични пробле-
ми. Eдва напоследък билката се 
популяризира и в Европа, напри-
мер при лечението на възпали-
телни кожни заболявания като 
невродермит. Приложена външ-
но, действа противовъзпалител-
но против сърбеж. Под форма-
та на капсули се приема също 
за предотвратяване на втвърдя-
ване на артериите, алергии, ар- 
трит, чревни заболявания, гине-
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Външно приложение се пре-
поръчва най-вече при кожни 
заболявания, обриви, невро-
дермит и псориазис. Тъй като 
гама-линоленовата киселина 
има свойства, подобни на омега-
3 мастните киселини, масло-
то от вечерна иглика може да 
се използва и външно за лече-
ние на хиперактивност при деца. 
Висококачественото растител-
но масло може да се дава в 
допълнение към или в редуване 
с омега-3 капсули. Така на мал-
ките деца понякога може да бъде 
спестено поглъщането на капсу-
ли, като гърбът им се натрие с 
масло от вечерна иглика.

на се вгражда в клетките на кожа-
та относително бавно. Като алтер-
натива могат да  бъдат закупени 
готови мехлеми и кремове, съдър-
жащи масло от вечерна иглика.

Какъв е начинът му на 
употреба и как се дозира?
На пазара лесно може да бъде 
открита селекция от продукти с 
масло от вечерна иглика в апте-
ките,  магазините за здравослов-
ни храни или по био щандовете.
Важно е да се обърне внима-
ние, че ако се приемат антикоа-
гуланти, кръвосъсирването тряб-
ва да се следи по-внимателно 
при висока доза масло от вечер-
на иглика. Понякога е показан 
допълнителен прием на витамин 
Е за защита на полиненаситени-
те мастни киселини от окисление. 
Следователно в аптеките често 
могат да бъдат намерени комби-
нирани препарати, които съдър-
жат както масло от вечерна игли-
ка, така и витамин Е.
Лечебното масло може да се 
използва ежедневно както за про-
филактика на посочените заболя-
вания, така и за лечение. 3 до 4 
грама са полезни за терапевтич-
ни цели, което отговаря приблизи-
телно на една чаена лъжичка. За 
профилактика са достатъчни 1-2 
грама, тоест около половин чаена 
лъжичка. За външна употреба, 
няколко капки масло от вечерна 
иглика се поставят върху длан-
та на ръката, разтриват се между 
ръцете и след това се нанасят 
върху засегнатата област.

Какъв е вкусът  
на маслото от вечерна  
иглика и колко време 

може да се съхранява?
Зеленикавото растително масло 
има много интензивен и нe чак 
дотам приятен вкус. На повечето 
хора им отнема известно време 
да свикнат с него. Поради тази 
причина, когато е подходящо, се 
предпочита прием под формата 
на капсули.
Неотворено маслото от вечерна 
иглика може да се съхранява една 
или две години, без да изгуби цен-
ните си свойства. След отваряне 
на бутилка, растителното масло 
трябва да се изразходва в рамките 
на няколко месеца, като е добре 
през това време да се съхранява 
на хладно и тъмно място. n

Вътрешна употреба на маслото 
от вечерна иглика се препоръчва 
при следните оплаквания:
l симптоми на менопауза като 
промени в настроението, горещи 
вълни, изтощение;
l менструални спазми или пред-
менструален синдром (ПМС);
l ендометриоза;
l високо кръвно налягане;
l захарен диабет;
l за спиране на алкохола;
l хиперактивност;
l депресии;
l ревматизъм;
l алергии, непоносимост към хис- 
тамин;
l като добавка към храната на до- 
машни любимци за здрава, блес-
тяща козина.
Гама-линоленовата кисели-
на регулира нивата на холес-
терола, влияе върху метаболиз- 
ма и обновяването на клетки-
те. Поради антихипертензивния 
му ефект хората с ниско кръвно 
налягане трябва да консумират 
само малки количества масло от 
вечерна иглика. 
Комбинацията от вътрешно и 
външно приложение се препо-
ръчва при невродермит, псори-
азис, сърбеж, суха кожа, акне и 
възпаления. 
Приложено външно, маслото от 
вечерна иглика успокоява кожа-
та и подобрява тена. Сърбежът 
се облекчава, но обикновено не 
се постига незабавен ефект на 
спокойна и гладка кожа. Маслото 
трябва да се използва в продъл-
жение на няколко седмици, за да 
бъдат постигнати видими резул-
тати. Гама-линоленовата кисели-
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ПОМОЩ ПРИ  
ПРЕКОМЕРНО ОМАЗНЯВАНЕ НА СКАЛПА

Ако мастните жлези произвеждат твър-
де много себум, скалпът бързо се омазня-
ва. Резултатът е жилава, мазна коса, която 
изглежда сплъстена и неподдържана. За 
омазняването на скалпа има различни при-
чини. Проблемът може да се лекува с подхо-
дящи продукти за грижа и домашни средства.

Кожата на главата се нуждае 
от мазнините, произведе-
ни от мастните жлези, за да 

остане еластична. При това мазни-
ната предпазва скалпа и косата от 
изсушаване, както и от влиянието 
на околната среда като интензивна 
слънчева светлина. Ако мастните 
жлези отделят твърде много секре-
ти обаче, това става видимо като 
мазна и жилава коса. Тя губи своя-
та еластичност и плътност, отли-
чава се с прилепнали към главата, 
слепени кичури.

лични медикаменти, особено хор-
монални препарати, могат да 
повлияят активността на мастни-
те жлези.
l Стрес: Стресът също може да 
се отрази на състоянието на кожа-
та и косата. Дейността на маст-
ните жлези понякога се стимули-
ра от стрес.
l Нездравословна и небаланси-
рана диета: Едностранната диета 
с твърде малко витамини и мине-
рали, както и с изобилие от не- 
здравословни мазнини и захар уве-
личава производството на мазни-
ни от мастните жлези. Резултатът 
е мазни скалп и коса.

l Неправилната грижа с овлаж-
няващ шампоан и други неподхо-
дящи козметични продукти, твърде 
гореща вода при измиване, често 
разресване на косата, ежедневно 
миене, горещо сушене със сешоар 
и др. – довежда до стрес на маст-
ните жлези и скалпа. Дейността на 
мастните жлези се стимулира от 
разресване, търкане при измиване 
на косата, гореща вода и сушене с 
горещ сешоар.

Лечение на мазен скалп
Мазният скалп може да се трети-
ра по няколко начина. Шампоани и 
други продукти за грижа, но също 
и общи мерки и различни домаш-
ни средства могат да възстано-
вят баланса на производството 
на себум. Ако човек не успее с 
тези методи на лечение, трябва да 
се консултира с дерматолог. Той 
може да установи дали съществу-
ва патологична причина.

Поради тази причина по кожата на 
главата може да се появи усещане 
за парене и сърбеж.

Причини за по-силно  
омазняване на скалпа

Прекомерното омазняване на 
скалпа се дължи на произведе-
ния от мастните жлези излишък 
от мастни секрети. Макар скалпът 
и косата да се нуждаят от този 
секрет, за да останат здрави, изли-
шъкът му може да доведе както до 
естетични, така и до здравословни 
проблеми. За повишената актив-
ност на мастните жлези може да 
има различни причини:
l Хормонални причини: Промени 
в хормоналния баланс (например 
в пубертета, по време и след бре-
менност, менопауза при жените, 
приемане, смяна или спиране на 
противозачатъчни или други хор-
монални медикаменти) може да 
повлияе дейността на мастните 
жлези, като те могат да започнат 
да произвеждат твърде много или 
твърде малко секрет.
l Генетични причини: Прекомер-
ната мастна секреция от маст-
ните жлези може да бъде гене-
тична. Ако проблемът е характе-
рен за всички или повече членове 
от семейството, това предполага 
наследствени фактори.
l Приемане на лекарства: Раз-

Прекомерно омазненият скалп 
може да доведе също така до пър-
хот. Люспите са жълтеникави и се 
усещат мазни. Те могат да запушат 
порите и да стимулират косопада, 
тъй като косата вече не се снабдя-
ва с достатъчно кислород и хра-
нителни вещества. Люспестата, 
мазна плака осигурява идеална 
среда за размножаване на микро-
организми, които могат да при-
чинят дразнене и възпаление. 
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Подходящи продукти за грижа за 
мазен скалп
Мазният скалп се лекува с шам-
поани, балсами и разтвори. 
Растителните вещества от евка-
липт, розмарин или цитрусови пло-
дове могат да регулират производ-
ството на себум. Копривата, гра-
динският чай, лайката, белият рав-
нец или хвощът успокояват кожа-
та на главата. Подходящи актив-
ни съставки срещу омазняване на 
скалпа са също сярата и амони-
евият битуминосулфонат. 
Общи мерки при мазен скалп
l Здравословно хранене: Под- 
държането на здравослов-
на, балансирана диета е важно 
за здравия скалп. Диетата тряб-
ва да включва много плодове и 
зеленчуци, тъй като тези храни са 
богати на витамини и минерали. 
Позволени са също постно месо, 
риба, яйца и млечни продукти. 
Ниското съдържание на мазнини 
в храната противодейства на пре-
комерното производство на себум. 
Достатъчният прием на течности е 
важен. Трябва да се изпиват поне 
два литра вода дневно.
l Твърде честото миене на коса-
та е противопоказано: То пре-
махва мазнините от косата и скал-
па и стимулира производство-
то на себум. Това може да бъде 
избегнато, като косата се мие не 
повече от 2 до 3 пъти седмично. 
Производството на мазнини нама-
лява, ако се увеличат интервалите 
между измиванията, като водата не 
трябва да е гореща, а само хладка.
l Гребен вместо четка за коса: 
Честото четкане на косата стиму-
лира дейността на мастните жлези. 
Затова вместо четка за коса е добре 
да се използва гребен, който раз-
пределя по-малко мазнини в косата. 
Домашни средства при мазен 
скалп
Има няколко домашни средства, 
които човек може да използва, 
за да противодейства на мазния 
скалп:
l Лечебна хума: С лечебна цел 10 
с.л. хума се смесват с 200 мл вода 
и разбъркват до образуването на 
каша. Тя се нанася върху скал-
па след измиване на косата. След 
20-минутна експозиция, се изплак-
ва с хладка вода. Този лек може 
да се използва веднъж седмично.
l Чай от лайка: За изплакване се 
приготвя отвара от 4 пакетчета чай 
от лайка и 1 л вода. След изми-

ване на косата охладеният чай се 
използва за изплакване, като след 
това не се отмива.
l Ябълков оцет: Смесват се 2 с.л.  
ябълков оцет с 1 л вода. След 
измиване косата се изплаква с 
оцетната вода, като след това 
косата не се изплаква.
l Лечение със зехтин: Въпреки 
че може да изглежда нелогично, 
третирането със зехтин може да 
помогне при мазен скалп. Зехтинът 
успокоява кожата на главата. Той 
се втрива с масажни движения в 
скалпа и косата се разресва, след 
което зехтинът се отмива.

Предотвратяване  
омазняването на скалпа  

Прекомерното омазняване на 
скалпа може да бъде предотврате-
но с помощта на следните мерки:
Здравословно хранене с пра-
вилните храни 
Някои храни оказват положителен 
ефект върху производството на 
себум, като:
l овесени ядки с цинк, желязо и 
мед;
l авокадо с биотин и ненаситени 
мастни киселини;
l пилешко месо с различни вита-
мини от В комплекс;
l ядки с ненаситени мастни кисе-
лини.

Избягване употребата на стили-
зиращи продукти
Стилизиращите продукти като гел 
или лак за коса до голяма степен 
трябва да бъдат избягвани, тъй 
като утежняват косата и могат да 
стимулират дейността на мастни-
те жлези.
Избягване на сушенето със сешо-
ар или оформянето на косата
Честото сушене със сешоар и 
използването на преса за къдрене 
или изправяне на косата стимулират 
себумните жлези да произвеждат 
секрет. Честото стилизиране озна-
чава стрес за косата и изкарва маст-
ните жлези от баланс. Ето защо, ако 
човек страда от мазен скалп, тряб-
ва да избягва да използва всеки ден 
сешоар, маша и др. n  




