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Петър Теодосиев - nauka.bg
Главен редактор на сп. “Българска 
наука и медицина”

От РЕДАКТОРА
            на сп. “Българска наука и    
      медицина”

Уважаеми читатели на „Българ-
ска наука“ (nauka.bg),  
Вече повече от десет години 

„Българска наука“ ви предоставя 
научна и научно - популярна ин-
формация в интернет. Проектът „БГ 
Наука“ стана институция, която по-
пуляризира българската наука сред 
огромен кръг българи. 
Предлагаме ви ново, специализи-

рано медицинско списание „Бъл-
гарска наука и медицина“, което е 
продължение на нашата работа. То ще 
ви запознае подробно с новостите в 
медицината. Ще ви показва какво се 
случва в български клиники, какви 
видове нови лечения и медикаменти 
се появиха в България и в света, всич-
ко, което може да е полезно за здра-
вето на вас и на близките ви, послед-
ните достижения на науката относно 
пълноценния и здравословен начин 
на живот. Държим на научната досто-
верност и на достъпният език. Всяка 
статия е не само научно издържана, 
но и приятно и разбираемо написана. 
Независимо от познанията ви по ме-
дицина, химия или биология, от ма-
териалите ни ще разберете и узнаете 
всичко. 
Това прави списанието „Българска 
наука и медицина“ ваш полезен съ-

ветник и добър източник на инфор-
мация за най-новите промени и от-
крития в медицината. 
Списанието е подходящо не само за 
специалистите, но и за всеки интере-
суващ се от съвременната медицина, 
без оглед на възраст, професия и об-
разование. Независимо дали просто 
се интересувате за своето здраве, или 
сте студент или практикуващ лекар 
или медицински специалист, ще се по-
чувствате удовлетворен след прочи-
тането на материалите ни. Форматът 
му използва уникалните предимства 
на съвременната технология – из-
данията са в мрежата и ще могат да 
бъдат четени винаги, където и да сте. 
Достъпът до всеки брой на „Българ-
ска наука и медицина“ никога няма 
да свърши. В новия ни свят, нека има 
здраве за всички. 

С най-добри пожелания, 
Петър Теодосиев, главен редактор
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• дискретност и сигурност
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Д-р Борис Стоилов завършва Со-
фийска Математическа Гимна-
зия. След това професионалният 

му път започва в МУ София, Медицин-
ски факултет. В момента е редовен 
докторант към Катедра Педиатрия - 
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев”.

1. Вие сте завършил медицина. А 
как се стекоха обстоятелствата, че 
Ви заинтригуваха точно детските 
болести?

За начало приемам семестриалния ми 
изпит по педиатрия в 5-ти курс. То-
гава ме изпитва проф. д-р Ива Стоева 
(ръководител на Скрининг Центъра и 
мой научен ръководител). Тя е чове-
кът, който ме поощри и подкрепи да 
работя в областта на детските боле-
сти, отделяйки време, за да ме обучава 
както в клиничната, така и в научната 
работа всеки ден.
По това време започнах  да се запозна-
вам с работата в Скрининг центъра в 
СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” след лек-
циите и упражненията в университе-
та. След като завърших медицина, 
продължих да работя там като лекар 
и спечелих докторантски конкурс към 
същата лаборатория.

Много от нас 
останахме 
и искаме да 
работим в 
България

Интервю с Д-р Борис Стоилов
Автор: Яна Ненчева

Д-р Борис Стоилов
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2. Какъв беше моментът, в който ос-
ъзнахте, че именно това искате да 
бъде Вашето занимание? 

Като стажант-лекар в клиниката по 
педиатрия – за краткото време там 
имах възможността да  видя диагнос-
тично-лечебния процес при децата, 
всеотдайността на педиатрите, тича-
щите деца по коридорите на отделе-
нията, възстановили се след сериозни 
заболявания. Почувствах енергията, 
силата и удовлетворението от работа-
та с децата и разбрах, че искам да ра-
ботя в тази област.

Снимка 2. Снимка на деца от Индия от 
личната колекция на арх. Мария Мит-
рева, която е половинката на д-р Бо-
рис Стоилов

3. Ако не беше това, с какво смятате, 
че щяхте да се занимавате?

Много ми е трудно да кажа – харесвам 
много от специалностите в медицина-
та, но от ранните ми студентски годи-
ни имам афинитет към вътрешната 
медицина – кардиология, пулмология, 
нефрология. Предполагам, че бих ра-
ботил в някоя от тези области.

4. А как решихте да се занимавате 

и с медицина, и да запишете докто-
рантура? Обикновено лекарите ня-
мат интерес към този вид дейност. 
Или греша?

Не, не грешите. Малко от колегите из-
бират този път, но науката не е алтер-
натива на клиниката – напротив кли-
ничната работа – тази, пряко свързана 
с човека и неговото здраве, се крепи не 
на една (медицината), а на много нау-
ки – физика, химия, биология и много 
други.
Самият аз не знаех, че ще се занимавам 
с наука преди да попадна в Скрининг 
центъра. Там усетих онази тръпка, 
наречете я дори детективска, от от-
критието, от сложните връзки между 
болестта, нейното лечение, гените и 
факторите на средата. Освен, че се за-
нимавам с наука, аз работя и в детско 
отделение за бъбречни заболявания. 
Свободното време е малко, отговор-
ностите са повече и различни, но само 
тогава имаш възможност да почувст-
ваш медицината в нейната цялост.

5. Има много скептицизъм, когато се 
каже, че се занимаваш с наука тук в 
България. Има скептицизъм и кога-
то кажеш, че си лекар. Обмислял ли 
сте да продължите кариерата си из-
вън България?

В България е пълно със скептици за 
всичко. Станало е съвсем нормално, 
модерно да отхвърляш всичко родно. 
Според мен това са само оправдания 
и нежелание за работа. Имаме наука, 
имаме и добри лекари. Много от коле-
гите заминават по различни причини, 
но точно тази обществена мнител-
ност и неувереност, дори обреченост, 
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които битуват са едни от основните 
причини.
Станало е всеобщо мнение, че качест-
вена медицина няма в България, а 
това не е така! Много от нас останах-
ме и искаме да работим в България, 
да лекуваме българи. Но и хората тук 
трябва да повярват в нас.

Снимка 3. Колективът от лаборато-
рия „Скрининг и хормонална ендокрин-
на диагностика”

6. Какво смятате, че пречи на наука-
та в България, за да се развива така, 
както би ни се искало?

Ниското самочувствие и ограничени-
ята, които са в самите нас. Не сме бо-
гата държава, но имаме условия и по-
тенциал за успехи в научната дейност. 
Трябва ни увереност, търпение и по-
малко скептицизъм.

7. С какво се занимава вашата лабо-
ратория?

През 1993 година се въведе цялостна 
петстъпална програма за скрининг 
на вродените първични форми на за-
болявания, свързани с недостиг на 
щитовидни хормони. Причините са в 

самата щитовидна жлеза. Те са по-чес-
ти от формите, дължащи се на нару-
шения в хипофизата и/или хипотала-
муса. Бе използван опитът на една от 
най-добре функциониращите програ-
ми в Европа - този на Швейцария. 
През 2010 година, в рамките на На-
ционалната програма за редки боле-
сти, се въведе втората ендокринна 
скринингова програма – за вродена 
надбъбречнокорова хиперплазия. 
Успоредно с това, от 1993 до края на 
2014 г. от екипа на лабораторията се 
извършваше цялостната хормонална 
диагностика на СБАЛДБ (СПЕЦИАЛИ-
ЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕ-
НИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ). 
В сътрудничество с НГЛ (НАЦИОНАЛ-
НА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ), ЦММ 
(Център по Молекулна Медицина), 
катедрата по медицинска генетика, 
се разработват молекулярно-диагнос-
тични методи за прецизиране на диа-
гнозата и индивидуализиране на ле-
чението, напр. при деца с дефицит на 
растежен хормон.  
  
8. Бихте ли ни обяснили, какво точ-
но представляват тези заболявания 
и защо е толкова важно да се про-
вежда Неонатален скрининг?
 
Първичният вроден хипотиреоиди-
зъм (намаление на функцията на щи-
товидната жлеза), обединява група от 
заболявания, при които е налице сте-
пенно различен недостиг или липса 
на щитовидни хормони.
Централната нервна система  се раз-
вива извънредно бързо, особено през 
първите 3 години от живота на всеки 
индивид.
За диференцирането на всички органи 
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и системи са необходими също щито-
видни хормони. Именно поради това, 
закъснялата диагноза и пропуските в 
заместителното хормонално лечение 
водят до необратимо изоставане най-
вече в умственото развитие. Изоста-
ването във физическото развитие би 
могло да бъде компенсирано, макар и 
по-късно, но това за съжаление не се 
отнася в същата степен до интелекта.

9. Каква е честотата на заболявани-
ята?

Честотата е едно на 2500-3000 ново-
родени.

10. А лечението може ли да бъде на-
пълно ефективно - все едно инди-
видът никога не е имал такъв про-
блем?

Лечението  е  изключително  ефек-
тивно, ако диагнозата се постави още 
през първите две седмици от живота 
и се провежда редовно, индивидуали-
зирано. Децата се развиват така, че не 
могат да бъдат отличени от здравите 
им връстници, не постъпват в болни-
ци, родителите не са конфронтирани с 
необходимост от рехабилитации, скъ-
пи лечения.
Над 23-годишните усилия на екипа са 
предотвратили умствено изоставане 
при стотици деца.

11. Това е наистина прекрасно. Не 
ми се иска да си представям що за 
живот би бил в противен случай. А 
какъв е първоизточникът на самото 
заболяване?

Голямото предизвикателство е да се 
открият причините за нарушеното 
ембрионално развитие на щитовид-
ната жлеза.    
Вродената надбъбречнокорова хи-
перплазия (комплексна дисфункция 
на кората на надбъбречната жлеза) е 
генетично заболяване, свързано с де-
фицита на ключов/и ензим/и в син-
тезата на хормони в надбъбречната 
жлеза. Над 90% от случаите се дължат 
на тежки мутации в един ензим.
При най-тежките форми има пряка 
опасност за живота на детето. Особе-
но застрашени са момчетата.
При момичетата е възможно да има 
промяна във външните гениталии, 
поради излишъка от андрогени.

12. Защо точно биохимичният скри-
нинг е подходящ за изследване на 
тези заболявания и какъв е най-об-
що механизмът на взимане на про-
бата?

И двете заболявания са подходящи за 
биохимичен скрининг, защото кли-
ничните белези непосредственно 
след раждането са неспецифични или 
липсват. В същото време са налице би-
охимични отклонения, които могат 

Снимка 4. Взимане на капка кръв от 
петата на новороденото и „филтър-
на бланка“
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да бъдат обективизирани от взети-
те след 48-мия час няколко капчици 
кръв от петичката. Именно тези про-
би пристигат от цялата страна при 
нас, изследваме ги и взимаме решение 
в зависимост от резултата, обстоятел-
ствата около раждането, възрастта.

13. А ако откриете проблем как про-
цедирате?

При тези, при които е налице необхо-
димост от спешно издирване и пот-
върждаване, имаме специално разра-
ботено поведение, работим с редица 
неонатолози, педиатри, общопракти-
куващи лекари. Налице е надпревара 
с времето до потвърждаване на скри-
нинговото съмнение. Веднага след 
вземане на потвърдителните изслед-
вания и специализирания преглед от 
педиатър-ендокринолог, следва лече-
нието, участваме и в контролирането 
на ефекта му.

14. Можем ли да кажем, че родите-
лите могат да са спокойни по отно-
шение на този проблем, стига да се 
подходи адекватно от тяхна страна 
и се изпълни необходимото лече-
ние? 

Най-важното е, че и двете заболява-
ния са напълно лечими. Предпостав-
ките са: диагноза - колкото се може по-
рано, прецизна, индивидуализирана 
дозировка на съответните хормони и 
редовно проследяване. Тогава  децата 
имат нормално физическо и умстве-
но развитие. Неонаталният скрининг 
представлява превантивна медицин-
ска мярка, насочена към всички но-
вородени. Целта е не само ранната 

диагноза, но и осигурената качестве-
на, максимално индивидуализирана 
терапия за всички новородени (НВ) и 
по-късно деца със съответното забо-
ляване.

15. Благодаря. А какви са бъдещите 
Ви „творчески планове”, Д-р Стои-
лов?

В скрининг центъра имаме няколко 
започнати проекта, свързани с етио-
логията и терапията на ВХ- молеку-
лярни и епидемиологични, които ис-
кам да завършим успешно. 

16. Какво Ви дава работата? Как Ви 
вдъхновява?

Работата ми дава свободата да нау-
чавам нови неща, удовлетворение и 
сила. Вдъхновяват ме невинните, ис-
крени детски лица, благодарността в 
очите на родителите, колегите, които 
мога да нарека приятели.

Снимка 5. Снимка на д-р Борис Стои-
лов с пациентка
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17. Как си почивате след дългия ра-
ботен ден?

Автомобилните ралита, музиката и 
пътуванията в България с моята поло-
винка са любимите ми занимания за 
почивните дни. След работа през сед-
мицата обичам да усещам домашния 
уют – да пия какао с баба ми на тераса-
та ѝ, а вечер е време за игра с двете ни 
котки – Съсльо и Шуп-Шуп и гледане 
на филми.

Снимка 6. Съсльо

http://kupinauka.com/
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Бременност и 
раждане

https://www.youtube.com/
Ian Sebastian Video Blog
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Според изследването, публикува-
но в American Journal of Obstetrics 
and Gynecology, средната веро-

ятност от забременяване по време на 
даден менструален цикъл е с 38% по-
ниска при жени, които съобщават за 
тежки симптоми на депресия, в срав-
нение с тези, които имат леки симп-
томи или изобщо не се оплакват от 
такива. Симптомите не се повлиявали 
от приема на психотропни лекарства. 
Въпреки връзките, правени от пре-
дходни проучвания, между безплоди-
ето и употребата на антидепресанти, 
антипсихотици или други подобни ве-
щества сред жените, които вече са без-
плодни, „употребата на психотропни 
медикаменти изглежда не повлиява 
вероятността от забременяване”, спо-
ред главния автор Yael Nillni, доцент 
по психиатрия към BUSPHM и изсле-
довател към National Center for PTSD, 
Women’s Health Sciences Division of the 

VA Boston Healthcare System. „Нашите 
открития предполагат, че умерените 
до тежки симптоми на депресия, не-

Депресията 
понижава 
вероятността от 
забременяване

Credit: Damian, flickr (CC BY 2.0)
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зависимо от приема на психотропни 
медикаменти, може да забавят заче-
ването.” 
Въпреки че проучването не отговаря 
на въпроса защо жените, страдащи от 
по-тежки симптоми на депресия из-
глежда имат нужда от повече време, 
за да забременеят, авторите отбеляз-
ват няколко потенциални механизма, 
които да се разгледат в бъдещи из-
следвания. Депресията се свързва с 
дисрегулация на хипоталамо-хипофи-
зо-надбъбречната ос, което може да 
повлияе на менструалния цикъл и на 
способността за зачеване, например.
Данните, използвани в проучване-
то идват от над 2100 жени, планира-
щи бременност, на възраст между 21 
и 45 години, участвали в проучване 
на Университета на Бостън, известно 
като PRESTO (Pregnancy Study Online), 
което разглежда факторите, влияещи 
на фертилитета. Сред множеството 
фактори, участничките били помоле-
ни да съобщят дали и какви симптоми 
на депресия изпитват, както и дали и 
какви психотропни лекарства прием-
ат. Общо 22% от 
тях съобщили, че 
са диагностици-
рани с депресия, 
докато 17,2% са 
използвали пси-
хотропни меди-
каменти преди, а 
10,3% - в момента 
на проучването. 
Сред вторичните 
открития на про-
учването било 
това, че употре-
бата на бензодиа-
зепини – успокои-

телни, които се използват за лечение 
на тревожност и други подобни със-
тояния – било свързано с понижение 
на плодовитостта. Освен това, жени, 
които преди са били лекувани с ан-
тидепресанти, известни като SSRIs 
(селективни инхибитори на обратно-
то захващане на серотонина) имали 
повишени шансове да забременеят, 
независимо от тежестта на симптоми-
те на депресия. Авторите спекулират, 
че жените, които преди са използва-
ли SSRI, може да преживяват някакви 
дългосрочни психологически или не-
вробиологични ползи от миналото ле-
чение, които повлияват фертилитета. 
Но броят на отделните класове меди-
каменти е бил малък и са необходими 
още изследвания. 
Средно 10% до 15% от двойките в САЩ 
страдат от безплодие. Според предиш-
ни изследвания, жените страдат от 
депресия и тревожност по-често през 
детеродната си възраст, отколкото 
през останалата част от живота си. 
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Лекарство, което често се из-
ползва за лечение на бол-
ка, епилепсия, тревожност 

и други заболявания на мозъка, 
може би е свързано с повишен риск 
от тежки вродени дефекти, според 
проучване, публикувано на 18 май в 
Neurology.

Лекарството прегабалин се използва 
за лечение на епилепсия, фибромиал-
гия и невропатична болка, като бол-
ката, причинена от невропатията при 
диабетиците или тази при херпес зо-
стер и травми на гръбначния мозък. 
Използва се и за генерализирана тре-
вожност и други проблеми с психич-
ното здраве, което противоречи на 
одобрените предписания. 
За целта на изследването била събра-
на информация от 7 държави и 164 
жени, които взимали лекарството по 
време на бременност, както и 656 бре-
менни жени, които не са приемали ни-
какви медикаменти срещу припадъ-
ци. След очакваната дата на раждане, 
учените се свързали с жените или тех-

Лекарство 
за болка и 
тревожност може 
да причинява 
дефекти в плода

Credit: Damian, flickr (CC BY 2.0)
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ните лекари отново. 
Вероятността жените, които приема-
ли прегабалин по време на първия 
триместър от бременността си, да из-
носят бебе с тежки вродени дефекти, 
била три пъти по-голяма от тази при 
жените, които не приемали никакви 
медикаменти против епилепсия. При 
бебетата на седем от 116-те жени, 
които взимали лекарството, или 6%, 
се наблюдавали тежки малформации, 
в сравнение с 12 от 580-те жени, или 
2%, които не приемали медикамента. 
Вродените дефекти, свързани с хро-
мозомни аномалии не са включени в 
тези резултати. 
Тежките дефекти 
включвали про-
блеми със сърце-
то и структурни 
проблеми на цен-
тралната нервна 
система или дру-
ги органи. Жени-
те, които прие-
мали прегабалин 
били 6 пъти по-
склонни да изно-
сят бебе с тежки изменения на цен-
тралната нервна система, отколкото 
останалите жени: вероятността това 
да се случи при тях била 3,2% и само 
0,5% при тези, които не взимали ме-
дикамента. 
Сред жените, които приемали прега-
балин, 115 го използвали за облекча-
ване на невропатична болка, 39 – за 
психиатрични проблеми, включител-
но депресия, тревожност, биполярно 
разстройство и психоза, 5 го взимали 
за епилепсия и една – за синдром на 
неспокойните крака. 
Общо 77% от жените започнали да 

приемат прегабалин преди да забре-
менеят. Жените от изследването спре-
ли да го взимат средно към шестата 
седмица от бременността си. Сред же-
ните, които взимали медикамента, 22 
(или 13%) приемали и друго лекар-
ство против припадъци. 
„Не можем да направим категорично 
заключение от това проучване, тъй 
като много жени приемаха и други 
лекарства, които може да са изиграли 
роля за вродените дефекти, както и 
поради малкия размер на проучване-
то и резултатите трябва да бъдат по-
твърдени, чрез провеждане на по-ма-
щабни изследвания, но тези резултати 

сигнализират, че 
може да има по-
вишен риск от 
тежки вродени 
дефекти в плода 
на жените, които 
приемат прега-
балин по време 
на първия три-
местър от бре-
менността си” – 
казва авторът на 

изследването Ursula Winterfeld, PhD, 
от Swiss Teratogen Information Service 
и Университетската болница на Лоза-
на, Швейцария. 
Winterfeld казва – „Прегабалинът 
трябва да бъде предписван на жени в 
детеродна възраст само, ако лекарят 
е сигурен, че ползата от лекарство-
то е много по-голяма от рисковете. В 
случаите, в които жените са приемали 
прегабалин по време на бременност, 
трябва да бъде провеждано допълни-
телно наблюдение на плода.”
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Трябва да бъде постигнат дели-
катен баланс в приема на фо-
лат и витамин В12 от бремен-

ните жени, според ново проучване на 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health.

Credit: Frank de Kleine, flickr (CC BY 2.0)

Лекарите съветват жените, които пла-
нират бременност да приемат доста-
тъчно фолат, за да осигурят правил-
но развитие на нервната система на 
бъдещото бебе, но според новото из-
следване надвишаването на това ко-
личество носи сериозни рискове.
За целта на проучването, изследова-
телите анализирали данни от 1391 
двойки майки с деца в Boston Birth 
Cohort. Майките са следени от ражда-
нето на детето (между 1998 и 2013) в 
продължение на няколко години, като 
нивото на фолат в кръвта им е прове-
рено веднъж през първите един до 
три дни след раждането. 
Учените открили, че ако майката има 
много високо ниво на фолат в кръвта 
си веднага след раждането – повече от 
4 пъти над нормата – рискът детето 

Твърде много 
фолат и B12 при 
бременните – 
повишават риска 
от аутизъм
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да развие нарушение от аутистичния 
спектър се удвоява. 

Кристална форма на фолиевата кисе-
лина. Credit: W. Oelen (CC BY-SA 3.0)

Фолатът се намира естествено в пло-
довете и зеленчуците, а синтетична-
та му версия, фолиевата киселина, се 
намира във витамините, под формата 
на хранителни добавки, и се използва 
за обогатяване на зърнени закуски и 
хляб в САЩ. 
Твърде високите нива на витамин B12 
в кръвта на бъдещите майки също са 
потенциално опасни, като утрояват 
риска бебето да развие нарушение от 
аутистичния спектър.
Ако и нитово на B12, и на фолата са из-
ключително високи, рискът детето да 
развие такова нарушение се повишава 
17,6 пъти.

Витамин В12 или кобаламин

„Това са съвсем начални данни, но спо-
ред нас те предполагат, че наистина 
много ниските нива са рискови и е не-
обходимо да се приемат добавки, но 
е възможно и твърде високите нива 
също да крият риск” – казва ученият 
от Джонс Хопкинс Danielle Fallin.
Излседователите открили, че една от 
10 жени имала излишно количество 
фолат в кръвта си, а 6% имали излиш-
но количество В12. 
Болшинството от майките в проучва-
нето съобщили, че са приемали мул-
тивитамини – които може да съдър-
жат и двете вещества – по време на 
бременността си. 

Структурна формула на фолиевата 
киселина
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Но изследователите казват, че не зна-
ят точно защо някои от жените са за-
държали толкова големи количества 
в кръвта си. 
Възможно е те да са консумирали 
твърде много обогатени на фолиева 
киселина храни, да са приемали пре-
калено много добавки, а някои жени 
може да са били генетично предраз-
положени да абсорбират по-голямо 
количество фолат или да го метабо-
лизират по-бавно. А може да е и ком-
бинация от тези фактори. 
За много видове синтетични витами-
ни се смята, че тялото ще изхвърли 
излишъка. Но това може би не важи за 
тези добавки. 
Необходими са още изследвания, спо-
ред учените, за да установим точно 
колко фолиева киселина и витамин 

В12 трябва да приемат жените по вре-
ме на бременността си, за да осигурят 
здраве на бебето си, доколкото могат. 

„Отдавна знаем, че дефицитът на фо-
лат у бременната жена е пагубен за 
развитието на детето ѝ” – казва един 
от главните автори на проучването M. 
Daniele Fallin, PhD, директор на Wendy 
Klag Center for Autism and Developmental 
Disabilities към Bloomberg School.
„Но сега разбираме, че излишните ко-
личества може също да причиняват 
вреда. Трябва да се стремим към опти-
мални нива на това важно вещество.” 
 

Credit: M
ysudbury.ca Ouisudbury.ca, flickr (CC BY 2.0)
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Безопасната употреба на меди-
каменти по време на кърмене 
не е лесна област за изучава-

не, но родителите заслужават да по-
лучат по-добра информация за пол-
зите и рисковете.

Credit: UNICEF Ukraine, flickr (CC BY 2.0)

Когато Janet Woodcock започнала да 
практикува лекарската си професия, 
преди около 40 години, тя бързо осъз-
нала, че обучението ѝ не е достатъчно, 

за да знае как да се справи с често сре-
щана дилема. Майките били окуража-
вани да кърмят бебетата си, но безо-
пасно ли е това, ако междувременно 
приемат лекарства? „Никога не ми 
беше казвана и дума за това” – казва 
Woodcock, която сега оглавява Центъ-
ра за оценка и изследване на лекар-
ствата към Агенцията за контрол на 
храните и лекарствата (FDA) на САЩ.  

Пациентките на Woodcock, по думите 
ѝ, са вманиачени в идеята да направят 
това, което е най-добро за бебетата 
си. Но при липсата на данни за това 
дали и как даден медикамент може 
да повлияе на новороденото, майките 
често са принудени да избират между 
собственото си здраве и това на дете-
то. Най-често срещаният медицински 
съвет – и преди, и сега – е: ако се съм-
нявате, спрете да кърмите. 
Според нея ситуацията се е подобри-
ла, но не достатъчно. Почти 90% от 

Защо не знаем 
кои лекарства са 
безопасни при 
кърмене
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кърмещите майки в САЩ приемат ня-
какъв медикамент. За много от тези 
лекарства – включително най-често 
използваните за лечение на диабет и 
висок холестерол – лекарите все още 
не знаят какво да посъветват пациен-
тите си. Проведени са съвсем малък 
брой проучвания, които търсят отго-
вор на тези въпроси – и те засягат пре-
димно медикаменти за ХИВ. 

Credit: Erich Ferdinand, flickr (CC BY 2.0)

Недостигът на научни изследвания 
идва на фона на подновения общест-
вено-здравен натиск по света, който 
приканва майките да кърмят. Кърме-
нето се свързва с по-малко инфекции 
и по-малко прекарано време в лекар-

ския кабинет, което спестява на ро-
дителите много тревоги, а на здрав-
ните системи – пари. Необходимостта 
е особено голяма в страните, в които 
парите и чистата вода за закупуване 
и приготвяне на изкуствено мляко са 
ограничени. Повече от десетилетие 
след началото на 21-ви век, въпросът 
дали е безопасно кърмещата майка да 
приема лекарства е въпрос, който из-
исква повече внимание. 

Несъмнено провеждането на клинич-
ни проучвания с бебета е трудно. Има 
логистични пречки: една изтощена 
майка няма да има сили за допълни-
телни посещения в кабинета на лека-
ря и може да не иска да издаде какви 
медикаменти е решила да приема, 
докато кърми. Има етични пречки: 
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клиничните изпитвания, включващи 
бебета, са изпълнени с въпроси за ин-
формираното съгласие, например. А 
има и финансови пречки. 

Credit: Maessive, flickr (CC BY-ND 2.0)

Тези проблеми не са получили много 
обществено внимание, но пречките 
могат да бъдат заобиколени. На семи-
нар, проведен от FDA, няколко учени 
са представили успеха си в тази на-
сока и уроците, които са научили. На 
пръв поглед дребни неща, като това 
да се смени памперса на бебето или 
да се люлее на ръце, докато майката 
е на посещение в клиниката, може да 
окуражат жените да положат усилие-
то да участват в проучване. Етичните 
въпроси могат да бъдат адресирани, 

чрез внимателен дизайн на експери-
мента и като се обърне внимание на 
ползите от допълнителните прегледи 
по време на проучването - както на бе-
бето, така и на майката. През 2014 FDA 
предприе стъпка към повишаване на 
„видимостта” на проблема, като по-
добри листовките на лекарствата по 
начин, който по-добре отразява това, 
което е известно и това, което не е, от-
носно безопасността на даден меди-
камент за кърмещите майки и децата 
им.
На пръв поглед може и да не изглеж-
да много привлекателна наука: детай-
лите за това как дадено лекарство се 
метаболизира не са интересни за тези, 
които разработват лекарствата. А ин-
дустрията определено е отговорна за 
задаването на открити въпроси за ме-
дикаментите, които произвежда. Впе-
чатляващи направления, които могат 
да осигурят подходяща информация, 
са биологията на развитието, физи-
ологията и изследванията на микро-
биома. Би трябвало повече изследо-
ватели и инвеститори да се заемат с 
въпроса за влиянието на медикамен-
тите върху кърмачките и децата им. 

http://kupinauka.com/category/225/sp-balgarska-nauka-i-meditsina.html
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Здравословно
хранене

Megane Calleweart, flickr, (CC BY 2.0)
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Megane Calleweart, flickr, (CC BY 2.0)

Мазнините понижават нивата на 
глюкозата в мозъка на мишки.

Приемът на богата на мазнини ди-
ета в продължение на три дни води 
до понижаване на нивото на глюкоза-
та, която достига мозъка при мишки. 
Това откритие е съобщено от изследо-
вателска група, водена от Jens Brüning, 
директор към Института Макс Планк 

за изследвания на метаболизма в 
Кьолн. Мозъкът на мишките възста-
новил нормалния си прием на захари 
след четири седмици, макар и за смет-
ка на останалата част от тялото. 
Храните, богати на мазнини, извеждат 
телата ни от равновесие. В резултат 
може да възникнат състояния като 
затлъстяване и диабет тип 2. Но какво 
точно прави тази диета на мозъка ни? 
Учените от Макс Планк са погледнали 
в мозъка на мишките, за да разберат 

Богатата на мазнини 
диета подлага мозъка на 
глад
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как се развиват затлъстяването и ди-
абетът. 
„Богатата на мазнини диета понижа-
ва приема на глюкоза от мозъка само 
за три дни. Така той гладува, въпреки 
че мишките приемат много калории. 
Виновникът за това е белтъкът GLUT-
1, който е най-важният транспортер 
на глюкоза в кръвно-мозъчната бари-
ера” – обяснява Alexander Jais, автор 
на проучването. Вероятно причината 
са редукция на този транспортер са 
свободните наситени мастни кисели-
ни, които имат токсичен ефект върху 
клетките от кръвно-мозъчната бари-
ера. Нивото на глюкозата се понижа-
ва значително в много важни области 
: хипоталамусът, който контролира 
метаболизма, и мозъчната кора, отго-
ворна за ученето и паметта.

Напречен срез на мозък на мишка: ра-
йоните с понижен прием на глюкоза 
след три дни на богата на мазнини ди-
ета (синьо: леко понижен; бяло: силно 
понижен). 
Credit: MPI f. Metabolism Research. 

Мозъкът предприема действия, за да 
компенсира липсата си на енергия. 
Макрофагите – специализирани клет-
ки на имунната система, произвеж-
дат растежния фактор VEGF, който 

подпомага продукцията и функцията 
на GLUT-1 и го освобождава директ-
но върху васкуларните ендотелни 
клетки на кръвно-мозъчната барие-
ра. След четири седмици се измерват 
нормални нива на глюкозата в мозъ-
ка, въпреки че мишките продължават 
да се хранят с богата на мазнини хра-
на, като това се дължи на повишената 
секреция на VEGF. Ако мишките нямат 
VEGF, глюкозният глад на мозъка про-
дължава. „В резултат мишките учат 
по-бавно и паметта им е нарушена” – 
казва Jais.
Егоистичният мозък
Когато диетата остава богата на маз-
нини, мозъкът балансира приема си 
на глюкоза за сметка на цялото тяло. 
„Наричаме това егоистичният мозък, 
защото той получава необходимата 
си глюкоза, като стимулира апетита 
за сладки храни и в дългосрочен план 
води до възникване на инсулинова 
резистентност на мускулните клетки. 
Инсулинът е хромонът, който регу-
лира глюкозния прием на клетките в 
мускулатурата. В крайна сметка, всич-
ко това води до развитие на диабет” – 
обяснява Jais.
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Следващият път, когато предло-
жите на децата си здравословно сму-
ти, вместо сода, може би трябва да си 
спомните, че то може да сдържа до 13 
г/100 мл захар или две трети до една 

втора от препоръчителния дневен 
прием за децата.
Ново проучване, публикувано в он-
лайн списанието BMJ Open, описва 
съдържанието на захар в плодовите 
напитки, сокове и смутита, като „не-
допустимо високо”. 
Според Yale Health, средностатистиче-
ският американец консумира около 
22 чаени лъжички добавена захар все-
ки ден; при тийнейджърите броят им 
е близо 34. 

Американската сърдечна асоциация 
(AHA) препоръчва не повече от 3-4 ч.л. 
захар на ден за децата и 5 ч.л. за тий-
нейджърите. 
Във Великобритания се препоръчват 
най-много 19 грама, или малко по-
малко от 4 ч.л. за децата между 4 и 6 
години, а за тези между 7 и 10 години 
– не повече от 5 ч.л., според Национал-
ната здравна служба (NHS) на страна-
та. 
Хората осъзнават все по-добре вли-
янието, което оказват подсладените 
напитки върху натрупването на те-
гло и образуването на кариеси и това 
ги кара да се обръщат към плодовите 
сокове и смутита, като здравословна 
алтернатива на другите безалкохолни 
напитки, като сода, студен чай и други 
подобни. 

Плодовите сокове и 
смутита – с неприемливо 
много захар



admin@nauka.b g

 

С Т Р.

28

www.nauka.bg

Дори 100% плодов сок не е безоби-
ден

Американската академия по педиа-
трия (AAP) препоръчва да не се дава 
плодов сок на бебета до 6-месечна 
възраст, а деца между 1 и 6 годинки 
не бива да пият повече от половин до 
три четвърти чаша. Препоръчително-
то количество за децата и тийнейджъ-
рите между 7 и 18-годишна възраст е 
1-2 чаши. 
Изследователи от Университета на 
Ливърпул и Университета на Лондон 
са оценили количеството захар на 100 
мл на плодови напитки, 100% плодо-
ви скове и смутита, предназначени за 
деца, като са използвали информаци-
ята от опаковката.
Те са проверили количеството „сво-
бодни” захари в 203 стандартизирани 
проби (по 200 мл) от различните на-

питки. 
Свободните захари включват глю-
коза, фруктоза, захароза и трапезна 
захар, които са добавени от произво-
дителя, както и естествени захари в 
меда, сиропите, плодовите сокове и 
концентрати. Въпреки че фруктозата 
е естествена захар, която се открива в 
плодовете, тя може да причини кариес 
– както всяка друга захар. 

Има и други естествени захари в це-
лите плодове и зеленчуци, които се 
метаболизират от организма по раз-
личен начин и действат така, че огра-
ничават енергийния прием. Те не са 
били включени в изследването. 

Над 40% от напитките съдържат 4 
с.л. захар
Съдържанието на захар в изследвани-
те напитки варирало от 0 до 16 г/100 

Cr
ed

it:
 L

au
ri 

An
dl

er
(P

ha
nt

om
) (

CC
 B

Y-
SA

 3
.0

)



admin@nauka.b g

С Т Р.

29

www.nauka.bg

мл, а средното било 7 г/100 мл или 
около 1,5 ч.л. То било значително по-
високо в чистите плодови сокове и 
смутита. 

Средното съдържание на захар на 
21 чисти плодови сока, оценени в 
проучването, било 10,7 г/100 мл 
или едва 2 ч.л., а на 24-те смутита – 
до 13 г/100 мл или малко повече от 
2,5 ч.л. Над 40% от всички продукти 
съдържали 19 г или 4 ч.л. свободни 
захари – максималното препоръчи-
телно количество на дневния при-
ем за деца. 

 Около 78 продукта съдържали под-
сладители с 0 калории, като аспар-
там. Въпреки че са класифицирани 
като безопасни, здравните експерти 
казват, че те не помагат на децата да 
свикнат с по-малко сладка диета. 
Въз основа на откритията, екипът 
препоръчва:
• Да се изключат плодовите сокове, 

напитки и смутита с голямо съдър-
жание на захар от правилото „по 5 
на ден”;

• Да се консумират цели плодове, а 
не под формата на сок;

• Да се разреждат плодовите сокове 
с вода или да се избират неподсла-
дени сокове, които да се приемат 

само по време на хранене;
• Да се ограничи консумацията до 

150 мл на ден;
• Да се изисква производителите да 

спрат да добавят ненужна захар 
към плодовите напитки, сокове и 
смутита, ако е необходимо, чрез на-
меса на правителството. 

На въпроса дали трябва да намалим 
и приема си на плодове, доктор Simon 
Capewell, който е ръководител на про-
учването, казва:
„Не. Плодовете са много полезни, как-
то и зеленчуците. Дори препоръчваме 
плодовете и зеленчуците да се консу-
мират неограничено.”
Целите плодове имат по-високо съ-
държание на фибри от соковете, от-
немат по-дълго време за консумация, 
по-удовлетворяващи са и има доказа-
телства, че тялото метаболизира це-
лите плодове по различен начин, като 
регулира приема си на енергия по-до-
бре, отколкото прави това след прием 
на сок. 

Ограничение на проучването е това, 
че учените са изследвали само проду-
ктите, достъпни в супермаркетите, а 
може да има алтернативи с по-ниско 
съдържание на захари.
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Генетично модифицираните расте-
ния на пазара, които са предназначени 
за консумация, не просто са безопас-
ни, но изглежда са полезни за хората 
и околната среда, според доклад на 
експерти, публикуван в The National 
Academies Press (издание на Национал-
ните академии на науките, инженер-
ството и медицината на САЩ - National 
Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine).
Но от National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine не карат хо-
рата да приемат думите им за истина 
просто така. Те качват доказателства-
та в уебсайт, за да могат скептиците – а 
такива има много – да проверят сами. 
„Не може да продължавате да имате 
мнение, без да го подкрепяте с факти” 
– казва Fred Gould, Изтъкнат професор 
по ентомология и един от директорите 
на Genetic Engineering and Society Center 
към Университета на Северна Кароли-
на (North Carolina State University).
„Част от подхода ни тук беше това да 
не бъде просто доклад” - добавя Gould, 

председател на експертния комитет, 
който е автор на доклада. „Всичко това 
е публикувано в уебсайт. Надяваме се, 
че този доклад ще провокира разго-
вор, а не е някаква прокламация.” 

Доклад: генетично 
модифицираните 
растения са безопасни за 
консумация
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Той е насочен не само към регулатори-
те, индустрията и другите експерти, 
но и към широката публика. 
„Наистина искат някой да каже – това 
е добро или това е лошо, но ние стиг-
нахме до заключението, че е непод-
ходящо да правим каквито и да било 
резки обобщения за генетично моди-
фицираните растения” – казва Gould 
пред NBC News.
Като се имат предвид мащабите на по-
лемиката около ГМО, е изненадващо, 
че в действителност само два типа ге-
нетично модифицирани организми са 
широко използвани – единият е инже-
ниран така, че да носи гени от бакте-
рията Bacillus thuringiensis (или Bt за 
краткост), които убиват насекомите, 
които ги ядат, а вторият тип прави на-
сажденията устойчиви на хербициди-
те, които се използват за борба с пле-
велите. 

Но над 90% от царевицата, соята и па-
мука, които се отглеждат в САЩ са ге-
нно модифицирани. 
„Комитетът разгледа обстойно ли-
тературните данни, изслуша 80 раз-
лични говорителя и прочете над 700 
обществени коментара, за да разши-
ри познанията си по въпросите за ге-
нетично модифицираните растения” 
– пише в доклада. Членовете на коми-
сията са прочели над 900 доклада. 
„Беше изтощително, но си заслужава-
ше, защото така се запознахме с мно-
го проучвания, с които иначе нямаше 
да се запознаем” – казва Dominique 
Brossard, председател на катедрата 
по Комуникация на природните науки 
към Университета на Уисконсин. 
„Процесът беше много, много всеобх-
ватен и целеше да адресира колкото 
се може повече от опасенията, които 
повдигаха коментарите на хората.” 
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Голяма част от опасенията засягат 
ефектите върху здравето. „Комисията 
получи много коментари от хора, кои-
то се притесняват, че консумацията на 
генномодифицирана храна може да 
доведе до повишен риск от специфич-
ни здравословни проблеми, включи-
телно рак, затлъстяване, заболявания 
на стомашно-чревния тракт, бъбреци-
те и отклонения, като тези от аутис-
тичния спектър и алергии” – пише в 
доклада. 
„Комисията изследва и епидемиоло-
гични данни за честотата на ракови-
те заболявания и други здравословни 
проблеми при човека с времето и не 
откри обосновани доказателства, че 
храните, които съдържат ГМО са по-
малко безопасни от тези, които не съ-
държат.”
Техните заключения са:
• Няма доказателства за мащабни 
здравни последствия върху хората от 
консумацията на храна, която съдър-
жа ГМО;
• Има някакви доказателства за 
това, че посевите, които са генетич-
но модифицирани така, че да бъдат 
устойчиви на насекоми, са допринес-
ли за намаляването на риска от отра-
вяне с инсектициди;
• Генетично модифицираните 

растения, изменени по начин, който 
ги кара да синтезират повече витамин 
А, могат да намалят броя на случаите 
на ослепяване и смърт, поради недос-
тиг на витамина;
• Употребата на растения, които 
са устойчиви на насекоми и хербици-
ди не нарушават многообразието от 
растения и насекоми, а в някои случаи 
дори повишават многообразието от 
насекоми;
• Понякога добавените гени наис-
тина се прехвърлят на околните рас-
тения, но няма доказателства, че това 
причинява вреда;
• Като цяло, земеделците, които 
използват генетично модифицирани 
соя, памук и царевица, печелят пове-
че, но това зависи и от вредителите и 
земеделските практики; 
• ГМО посевите понижават загу-
бите от вредители;
• Ако земеделците използват рас-
тения, които са устойчиви на насеко-
ми, но не се грижат достатъчно добре, 
понякога вредните насекоми разви-
ват резистентност.

Външни експерти казват, че докладът 
е обстоен.
„Наистина се надявам, че докладът 
ще понижи тревогата сред общество-
то, относно безопасността на хра-
ните, съдържащи ГМО” – казва Ruth 
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 Credit: Alexis Baden-Mayer, flickr (CC BY 2.0)
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MacDonald, председател на Катедрата 
по наука за храната и храненето на чо-
века към Университета на Айова.
„Това е още един документ, който до-
бавяме към дългия списък на тези, 
които са достигнали до същите из-
води – няма доказателства, че храни-
те, съдържащи ГМО създават риск за 
здравето на човека.” 
David Stern, президент на Boyce 
Thompson Institute for Plant Research 
в Корнел, казва, че докладът няма да 
сложи край на дебата. 
„Докладът ще осигури „храна” за при-
ятели и врагове на генното модифи-
циране, защото всеки извод е съпро-
воден с уговорки” – казва той. 
Gould казва, че сега хората могат да 
проверят фактите, за да дадат отговор 
на въпросите, които ги притесняват. 
„Досега спорехме в среда, без съдър-
жание” – добавя той. 
И вероятно докладът няма да спре 
твърденията, че всички експерти са 
подкупени, защото работят за компа-

нии, които печелят от продажбите на 
храни с ГМО. 
„За съжаление, можем да очакваме об-
винения за индустриална пристрас-
тност в Академията, въпреки че тази 
комисия специално търси информа-
ция от добре известни анти-ГМО-ак-
тивисти” – казва Alan McHughen, гене-
тик от Университета на Калифорния, 
Ривърсайд. 
„Академията беше критикувана (от 
експерти, включително от мен) за 
въвличане на подобни лица, които не 
са експерти и имат много слаба или 
изобщо нямат научна компетентност, 
но сега тази критика изглежда не на 
място” – добавя McHughen. Той казва, 
че е важно да се изслушат и след това 
да се оборят аргументите.
Gould отбелязва, че всички интереси 
са разкрити в сайта. „Може да прове-
рят дали нещо, на което се позоваваме 
и било финансирано от индустрията” 
– казва той. 
  

 Credit: liz west, flickr (CC BY 2.0)

http://nas-sites.org/ge-crops/2016/05/04/appendix-f/
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Според нов обзор на последните 
изследвания в областта на хранител-
ните добавки, феновете на пробио-
тичните храни и напитки може би си 
харчат парите напразно, защото е въз-
можно те да не допринасят за по-до-
брото здраве на така или иначе здра-
вите възрастни. 
Екип от датски изследователи прегле-
дал резултатите от седем клинични 
проучвания на тези продукти – често 
продавани под формата на млечни на-
питки, бисквити, сашета или капсули 
– и не открили никакви доказател-
ства, че те изменят състава на фекал-
ните бактерии при здрави възрастни. 

Credit: Ryan Snyder, flickr (CC BY 2.0)

Онлайн блогове и списания спомог-
наха за разпространяване на модата с 
хвалби на предполагаемите ползи за 

здравето на храните, преминали през 
млчено-кисела ферментация, като по-
добряване на храносмилането и пови-
шаване устойчивостта към инфекции. 
Oluf Pedersen, който е провел проуч-
ването в Университета на Копенха-
ген, казва: „Въпреки че има някакви 
доказателства от предишни обзори, 
че пробиотичната намеса може да по-
могне на хората, които поради забо-
ляване страдат от дисбаланс на чрев-
ната микрофлора, все пак почти няма 

Излишен разход ли са 
пробиотиците? 

Credit: babykins, flickr (CC BY-ND 2.0)
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такива за това, че пробиотиците имат 
някакъв ефект върху здравите хора.” 
Необходими са задълбочени клинич-
ни проучвания, за да установим дали 
пробиотиците могат да предотвратя-
ват заболявания при здравите хора, 
добавя той. 
Пробиотиците са живи микроорга-
низми в състава на различни храни 
– понякога се наричат „полезни бак-
терии” – за които се смята, че благо-
приятстват здравето на консуматора 
си, като подобряват баланса на чрев-
ната му микрофлора. Тези храни често 
се произвеждат, като към обикновени 
продукти се добавят живи бактериал-
ни култури, които метаболизират за-
харите при растежа си и придават на 
храната кисел, свеж вкус. Освен проду-
ктите, които специално са обозначени 
като пробиотични добавки, подобни 
храни са и чистото кисело мляко, ке-
фирът и киселото зеле.
Кефирени зърна – асоциация от бак-
терии, гъби и белтъци, които ги дър-
жат заедно. Под тяхно въздействие 
прясното мляко се превръща в кефир 
(напитка, подобна на айран). 

Credit: A. Kniesel (CC BY-SA 3.0)

Привържениците твърдят, че тези 
храни помагат за доброто здраве на 

храносмилателната система, против 
алергии, затлъстяване и подпомагат 
имунната система. Според предишни 
проучвания в някои случаи, например 
при възникване на диария след упо-
треба на антибиотици, пробиотиците 
могат да имат терапевтичен ефект. 
Но когато Pedersen и екипът му пре-
гледали седем рандомизирани кон-
тролирани проучвания, чиято цел 
била да установят дали дневният при-
ем на пробиотични добавки има ня-
какъв ефект върху микробния състав 
на фецеса на здрави възрастни, само 
едно от проучванията показало зна-
чителни изменения. 
Nadja Buus Kristensen, докторант и 
един от авторите на изследването, 
казва: „Според нашия системен обзор, 
не съществува убедително доказа-
телство, че изследваните пробиотици  
имат ефект върху състава на фекална-
та микрофлора при здрави хора, въ-
преки че пробиотичните продукти се 
консумират в големи количества от 
населението.”

Credit: jules, flickr (CC BY 2.0)

Броят на участниците в изследвани-
ята, включени в обзора, е между 21 и 
81, а възрастта им е между 19 и 88 го-
дини. Екипът от Копенхаген отбеляз-
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ва, че ефектът на пробиотиците може 
да е маскиран от малкия брой на из-
следваните лица и от употребата на 
различни бактериални щамове, както 
и от диетата на участниците и други 
фактори. 
Pedersen казва: „За да изследваме по-
тенциала на пробиотиците да допри-
насят за превенция на заболяванията 
при здрави хора, има сериозна нужда 
от много по-големи, внимателно про-
ектирани и проведени клинични из-
питвания. 

„Те би трябвало да включват идеален 
състав и дозировка на нови пробио-
тици, съпроводени от специфицирана 
диета, оптимална продължителност 
на изпитването и съответно просле-
дяване на здравния статус на участ-
ника.” 
Откритията са публикувани в онлайн 
списанието Genome Medicine.
 

http://kupinauka.com/
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Иновации в 
медицината и
фармацията

Derek Gavey, flickr, (CC BY 2.0)

http://kupinauka.com/
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Освен, че резистентността към 
антибитоците нараства, напо-
следък производителите на 

лекарства се отдръпват от разработ-
ването на антибиотици и защото то 
е много трудно и скъпо. Но се задава 
решение на проблема. Изследователи 
съобщават, че са открили начин да по-
лучават нови членове на един от най-
използваните класове антибиотици 
– макролидите. Разработката може да 
доведе до създаването на нови оръ-
жия срещу резистентните патогени и 
вероятно да спаси живота на милиони 
хора. 

Макролидите са лекарствени веще-
ства, които включват еритромицин 
и азитромицин и са разработени за 
първи път през 50-те години на 20-
ти век. Оттогава те са се превърнали 
в защитник от бактериални гъбични 
инфекиции. Химически, макролиди-
те са изградени от огромни пръстени, 
съдържащи 14 до 16 въглеродни ато-
ма, с един или повече захарни остатъ-
ка в края. Бактериите ги синтезират, 
за да отблъскват съседите си, но не и 
да бъдат добри лекарства за човека. 
Затова, химиците, които създават но-
вите лекарства, започват с природни-
те версии на веществата и разкъсват 
връзките им една по една, в опит да 
ги направят по-безопасни и ефектив-
ни. Но в повечето случаи е трудно да 
се ограничат до промени само в една 
връзка в голямата молекула. Когато 
реагират множество връзки, резул-
татът е нежелана смесица от крайни 
продукти, никой от които не съдържа 
само една специфична промяна, жела-
на за създаването на по-добро лекар-
ство. 

Нов начин за създаване 
на мощни антибиотици

Метицилин-резистентен Staphylococcus aureus. 
Credit: NIAID, flickr (CC BY 2.0)
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 За да решат този проблем, химикът 
от Университета на Харвард Andrew 
Myers и колегите му адаптирали стра-
тегията „разделяй и владей”, която са 
приложили още през 2005 за тетра-
циклиновите антибиотици. Те започ-
нали с три основни макролидни пръс-
тенови структури и разпаднали всяка 
от тях до осем молекулни „модула”. 
След това те внимателно набелязали 
реакциите, които са необходими, за да 
върнат парчетата по местата им на-
края. Това им позволило да „разбър-
никат” всеки модул по отделно и след 
това да ги сглобят отново. Чрез повта-
ряне на стратегията многократно, те 
сглобили над 300 чисто нови макро-
лида. 
Няколко от тези вещества демонстри-
рали мощна антибиотична активност 
срещу резистентни микроорганизми, 
включително метицилин-резистен-
тен Staphylococcus aureus (MRSA) и ван-
комицин-резистентен Enterococcus. 
Екипът е съобщил резултатите си он-
лайн в Nature. Според Myers вероятно 
не по-малко важно е, че всички реак-
ции, които са използвани за сглобява-
нето, дават големи добиви на крайни 

продукти. Това е жизнено важно, отбе-
лязва той, защото бактериите не про-
извеждат изходния материал за нови-
те вещества. Затова, ако някое от тях 
се окаже ценно лекарство, химиците 
ще могат да синтезират големи коли-
чества от него – евтино и без нужда от 
такъв изходен материал.

„Това е прекрасен пример за красива 
химия, която ще носи осезаема полза 
за обществото” – казва Phil Baran, хи-
мик от Scripps Research Institute в Сан 
Диего, Калифорния. Myers е основал и 
компания - Macrolide Pharmaceuticals, 
за да комерсиализира разработката.

Химическа структура на макролида 
еитромицин.

Enterococcus sp. Credit: Yasser, flickr (CC BY 2.0)
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Чрез експерименти, включващи 
симулация на човешки храно-
провод и стомах, изследовате-

ли от MIT, Университета на Шефилд и 
Технологичния институт на Токио, са 
демонстрирали миниатюрен орига-
ми робот, който може да се разгръща, 
след като е бил погълнат под форма-
та на капсула. Роботът се насочва от 
външни магнитни полета, може да 
пълзи по стомашната стена 
и да премахва погълнати ба-
терии от тип „копче” („час-
овникарски”) или да „пре-
върже” рана. 

Новата разработка е пред-
ставена от изследователите 
през месец май на Между-
народната конференция по 
роботика и автоматизация 

(International Conference on Robotics 
and Automation). В екипа участват 
Daniela Rus, професорите Andrew и 
Erna Viterbi от Катедрата по електро-
техника и компютърни науки на MIT 
и други.
„Много е вълнуващо да виждаме как 
нашите малки оригами роботи из-
вършват нещо с потенциално важно 
приложение за здравето на хората” 
– казва Rus, която ръководи Лабора-
торията по компютърни науки и из-
куствен интелект (CSAIL) към MIT. „За 
приложения вътре в тялото, имаме 
нужда от малка, контролируема и сво-
бодно подвижна роботизирана систе-
ма. Много е трудно да се контролира 
и да се постави робот вътре в тяло-
то, ако той е прикрепен към външни 
обекти.”

Поглъщаем оригами 
робот 

Cr
ed

it:
 M

el
an

ie
 G

on
ic

k,
 M

IT

https://www.youtube.com/watch?v=3Waj08gk7v8


admin@nauka.b g

С Т Р.

41

www.nauka.bg

 Въпреки че новият робот е наследник 
на друг, представен на същата кон-
ференция миналата година, дизай-
нът му е много по-различен. Подобно 
на предшественика си, той може да 
се придвижва, чрез така нареченото 
“stick-slip” движение, при което израс-
тъците му се прикрепват към повърх-
ността чрез триене, когато извършва 
ход, а се освобождават отново, когато 
тялото се огъва, за да промени разпре-
делението на теглото си. 

Като предшественика си – и като ня-
колко други оригами робота на екипа 
на Rus – новият робот е изработен от 
два слоя структурен материал, меж-
ду които се разполага друг материал, 
който се свива при нагряване. Нанесе-
ни са прорези върху външните слоеве, 
които определят как ще се огъва робо-
тът, когато се свие междинният слой. 

Credit: Melanie Gonick, MIT

Предвиденото приложение на робота 
също продиктувало множество струк-
турни модификации. „Stick-slip работи 
само, когато роботът е достатъчно ма-
лък и достатъчно плътен (в смисъла 
на скованост или твърдост)” – казва 
Steven Guitron от екипа. “Оригинални-
ят дизайн на Mylar е много по-плътен 
от новия, който е базиран на биоло-
гично съвместим материал.” 

За да компенсират относителната по-
датливост (в смисъла на гъвкавост), 
изследователите трябвало да измис-
лят дизайн, който изисква по-малко 
прорези. В същото време, гънките на 
робота увеличават плътността си по 
дължината на определени оси. 

Но тъй като стомахът е изпълнен с теч-
ност, дизайнът на робота не разчита 
изцяло на движението stick-slip. „Спо-
ред нашите изчисления, 20% от дви-
жението напред се дължи на отмест-
ване на водата, а 80% на движението 
stick-slip” – казва Shuhei Miyashita, 
който е бил част от екипа при разра-
ботката на робота. „В тази връзка, ние 
активно използвахме и приложихме 
концепцията и характеристиките на 
перката към дизайна на робота, което 
се вижда от относително плоската му 
структура.” 

Credit: Melanie Gonick, MIT

Освен това, трябваше да бъде възмож-
но роботът да се свие достатъчно, за 
да може да се побере в капсула, която 
да бъде погълната. Аналогично, ко-
гато капсулата се разтвори, силите, 
които действат на робота трябва да 
бъдат достатъчно мощни, за да го на-
карат да се разгъне напълно. На прин-
ципа „проба-грешка” учените в край-
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на сметка проектирали правоъгълен 
робот, нагънат като хармоника, чиито 
гънки са с прищипнати ъгли, които 
действат като точки на тракция. 

В центъра на една от гънките се нами-
ра магнит, който реагира на изменя-
щите се магнитни полета извън тяло-
то, които контролират движенията на 
робота. Прилаганите сили като цяло са 
ротационни. Бързо завъртане го кара 
да се завърти на място, а по-бавно – да 
се завърти около един от фиксирани-
те си израстъци. В експериментите на 
изследователите, роботът използва 
същия магнит, за да вземе батерията 
от тип „копче”. 

Учените изпробвали десетина различ-
ни варианта за структурен материал, 
преди да се спрат на сушените свин-
ски черва, които се използват като 
обвивка на надениците. „Прекарахме 
много време по азиатските пазари и 
пазара на Китайския квартал, в търсе-
не на материали” – казва Shuguang Li 
от CSAIL. Свиващият се слой е биораз-
градим целофан, наречен Biolefin.

Credit: Gerhard H Wrodnigg (CC BY-SA 2.5)

За да проектират синтетичния сто-

мах, изследователите купили свински 
такъв и изследвали механичните му 
свойства. Моделът им представлява 
напречен разрез на стомах и храно-
провод, направен от силиконов гума 
със същия механичен профил. Смес 
от вода и лимонов сок симулира кисе-
линната среда в стомаха. 

Само в САЩ всяка година се докладват 
по 3500 случая на погълнати батерии 
от типа „копче”. Често батериите нор-
мално преминават през гастро-интес-
тиналния тракт, но ако се задържат 
по-дълго в контакт с тъканите на хра-
нопровода или стомаха, те може да 
доведат до изгаряне на тези тъкани. 
Miyashita използвал хитра стратегия, 
за да докаже на Rus, че отстраняване-
то на погълнати батерии и лечението 
на последващите рани е убедително 
приложение на оригами робота им.  

„Shuhei купи парче шунка и постави 
батерията върху него” – разказва Rus. 
„След половин час батерията беше на-
пълно потънала в шунката. И това ме 
накара да осъзная, че наистина е ва-
жно. Ако имаш батерия в тялото си, 
то тя определено трябва да се извади 
възможно най-бързо.” 

„Концепцията е едновременно много 
креативна и много практична и е на-
сочена към разрешаване на този кли-
ничен проблем по много елегантен 
начин” – казва Bradley Nelson, профе-
сор по роботика от Швейцарския фе-
дерален технологичен институт в Цю-
рих. „Това е едно от най-убедителните 
приложения на оригами робот, което 
някога съм виждал.” 
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Изследователи премахват из-
лишните добавки от лекарства, 
което понижава неблагоприят-

ните странични ефекти, като алергич-
ни реакции и други. Това е обещава-
ща нова техника за производство на 
лекарства, създадена, за да понижи 
страничните ефекти на противорако-
вите лекарства, тестостерона и други 
медикаменти, които се инжектират.

Credit: Umberto Salvagnin, flickr (CC BY 
2.0)

Разработена от Университета на Бъ-
фало, иновацията включва отстраня-
ване на опасните добавки – предимно 
субстанции, известни като сърфактан-
ти – от често използваните лекарства, 
които се въвеждат в организма, чрез 
игла.

„Вълнуваме се, защото този процес 
може да бъде използван в масовото 

производство, а това би направило 
вече съществуващите лекарства от 
този тип (за инжектиране) по-без-
опасни и по-ефективни за милиони 
хора, страдащи от тежки заболява-
ния” – казва Jonathan F. Lovell, биоме-
дицински инженер от Университета 
на Бъфало и автор на проучването. 

Работата е описана в статия със загла-
вието “Therapeutic Surfactant-Stripped 
Frozen Micelles”, публикувана в списа-
нието Nature Communications.

Фармацевтичните компании използ-
ват сърфактанти, за да приведат ле-
карството в течен разтвор – процес, 
който го прави подходящо за инжекти-
ране. Но разтвори, съдържащи сър-
фактанти и други съставки, които не 
са жизненоважни, може да носят риск 
от анафилактичен шок (много тежка 
алергична реакция, съпътствана от 
отоци и задушаване, дори смърт), об-
разуване на съсиреци в кръвта, хемо-
лиза (спукване на червените кръвни 
клетки) и други странични ефекти и 
техните последствия.

Изследователите са се опитвали да ре-
шат този проблем по два начина, като 
всеки от тях е бил повече или по-мал-
ко успешен. 

По-безопасни лекарства 
за инжектиране
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Единият подход включва смаляване 
на частиците на лекарството до на-
норазмери, за да се елиминират из-
лишните добавки. Макар и да звучи 
обещаващо, този метод не работи до-
бре при медикаментите, които се ин-
жектират, защото частиците все пак 
остават твърде големи и инжектира-
нето им не е безопасно. 

Другият подход използва нанотехно-
логия, за да изгради изцяло нови ле-
карства. Това би могло да даде неверо-
ятни резултати, но разработването на 
нови лекарствени формули отнема го-
дини, а тези лекарства изискват нови 
добавки и водят до нови странични 
ефекти. 

Разработваната от екипа на Универ-
ситета на Бъфало техника е различна, 
защото подобрява вече съществува-
щите методи за производство на та-
кива лекарства, като предприема нео-
бичайната стъпка да премахва целия 
излишен сърфактант. 

При лабораторни експерименти, 
учените разтворили 12 лекарства – 
противораковия медикамент каба-
зитаксел (cabazitaxel), тестостерон, 
циклоспорин (използва се за потис-
кане на имунната система при транс-
плантация на органи, за да не бъде 
отхвърлен новият орган) и други 
– един по един в сърфактант, наре-
чен Pluronic. След това, понижавай-
ки температурата на разтвора до 4°С 
(повечето лекарства се произвеждат 
при стайна температура), те успели 
да отстранят излишното количество 
Pluronic, чрез мембрана. 

Крайният резултат са лекарства, кои-
то съдържат между 100 и 1000 пъти 
по-малко излишни добавки. 

Механизъм на действие на сърфактанта (синьо) в процеса на разтваряне на лекарстве-
ното вещество (черно). Credit: Dahlia88 (CC BY-SA 3.0)

Credit: IAEA Imagebank (CC BY-SA 2.0)
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„За лекарствата, с които работихме, 
това е най-успешният опит за пред-
ставяне на чист медикамент за инже-
ктиране в тялото” – казва Lovell, PhD, 
доцент към Катедрата по биомеди-
цинско инженерство към Универси-
тета на Бъфало. „В същината си, това 
е нов начин за пакетиране на лекар-
ства.” 

Откритието е значително, казва той, 
защото екипът показва, че много ле-
карствени формули за инжектиране, 
могат лесно да бъдат подобрени. Пла-
нирани са бъдещи експерименти за 
прецизиране на метода.

 

http://kupinauka.com/
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Учени са разработили кръвен 
тест, за оценка бързината на ос-
таряване на даден човек. Те вяр-

ват, че този тест може да се използва 
и за прогнозиране на риска от разви-
тие на болестта на Алцхаймер, както 
и на „младостта” на дарени органи за 
трансплантационни операции. Тестът 
измерва „жизнеността” на някои гени, 
което учените смятат за точна инди-
кация за биологичната възраст на 
човека, която може да бъде по-малка 
или по-голяма от действителната хро-
нологична възраст.

Проучване показва, че тестът може да 
установи разлики между здрави инди-
види и индивиди, страдащи от болес-
тта на Алцхаймер. Това би спомогнало 
идентифицирането на болестта в ран-
ните стадии на заболяемост на мозъ-
ка, когато все още не са развити симп-
томи. Този тест може да се използва и 
в донорството на органи при транс-
плантации, за да се оцени тяхната би-
ологична възраст и съответно рискът 
при прехвърляне на реципиента, спо-
деля Джеймс Тимонс, професор по ме-
дицина в Кралския колеж, Лондон. 

Кръвен тест за 
биологична старост

Credit: kris krug, flickr, (CC BY-SA 2.0)
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„Ние използваме годината на раждане 
или хронологичната възраст за всич-
ко - от застрахователни премии до 
това дали можете да получите опре-
делена медицинска процедура или не. 
Повечето хора приемат, че не всички 
60-годишни са едни и същи, но досега 
не е имало надежден тест за оценка на 
реалната биологична възраст” - каз-
ва проф. Тимонс. „Нашето откритие 
осигурява първия  молекулен „отпе-
чатък” на биологичната възраст при 
хората и би трябвало да бъде в със-
тояние да промени начина, по който 
възрастта се използва за взимане на 
медицински решения. Това включва 
идентифициране на тези, за които е 
по-вероятно да бъдат изложени на 
риск от развитие на болестта на Ал-
цхаймер. Това е ключов фактор за по-
тенциални лечения” - отбелязва проф. 

Тимонс. 
„Има много голяма разлика между хо-
рата с леки когнитивни увреждания и 
здравите хора и изглежда, че на база-
та на това може да се разработи тест, 
особено когато се комбинира със съ-
ответните клинични променливи. Но 
най-вероятно тази разлика може да се 
използва като тест за идентифицира-
не на хора „в риск” и да ги насочи към 
клинични проучвания за превенция” - 
споделя той. 
В допълнение за възможността за при-
лагане на теста при деменция, изсле-
дователите се надяват да го развият 
като начин за оценяване на годността 
на донорските органи. „При бъбречни 
трансплантации все повече се използ-
ват органи от по-възрастни хора, но с 
това вероятността трансплантацията 
да се провали е по-голяма и би било 
полезно да се знае и биологичната 
възраст на органа, преди да се използ-
ва” - отбелязва проф. Тимонс. „Тестът 
може също да се използва за проверка 
биологичната възраст на възрастните 
хора и ако тя е по-малка, те биха могли 
да се считат за подходящи донори, ако 
те починат по други причини, като 
пътно-транспортни произшествия” - 
казва той.
Изследването е публикувано онлайн 
в списание Genome Biology. Анализи-
те били проведени въз основа актив-
ността на ключови гени при здрави 
65-годишни индивиди, чрез измерва-
не нивата на РНК в кръвта им. 
Учените използвали информацията за 
активността на гените, като маркер за 
биологично стареене. След това разу-
чили РНК на здрави 70-годишни инди-
види и анализирали техните здравни 
досиета за последните над две десе-
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тилетия. Така установили, че висока-
та активност на гените се свързва с 
по-добро умствено здраве и бъбречна 
функция за период от 12 години. 
Важно откритие е, че генната актив-
ност е една и съща в мозъка и в кръв-
та на хората, страдащи от болестта на 
Алцхаймер. Така учените могат бързо 
и лесно да диагностицират това, кое-
то се случва в мозъка само чрез анализ 
на кръвната проба. „Това е първият 
кръвен тест по рода си, който е пока-
зал, че един и същ набор от молекули 
са както в кръвта, така и в региони на 
мозъка, свързани с деменцията, което 
може да подпомогне диагностиката” - 

споделя проф. Тимонс. „Това е изклю-
чително иновативно. То подсказва, че 
можем да използваме генния профил, 
за да изучим по-добре болестта на Ал-
цхаймер и как повлияват лекарства-
та на клетките в организма – един от 
първите етапи при разработването на 
новите лекарства” - казва той.
 

http://kupinauka.com/
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Митохондриите са енергий-
ните източници на нашите 
клетки. Най-широко разпрос-

транената теория за стареенето твър-
ди, че разпадането на митохондриите 
е основният фактор за стареене на 
организма. Макар че не е много ясно 
защо митохондриите ни остаряват, 
данните сочат, че този процес предиз-
виква всичко свързано със стареенето 
- от сърдечната недостатъчност и не-
вродегенерация, до пълната липса на 
енергия.
Последните изследвания сочат, че 
може и да е възможно процесът на 
„митохондриален разпад” да се обър-
не с помощта на хранителни добавки, 
които увеличават клетъчните нива на 
молекула, наречена NAD (никотина-
мид аденин динуклеотид).

Отвъд ресвератрола: 
NAD за вечна младост
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Но трябва да се отбележи, че въпреки 
обещаващите „резултати в епруветка” 
и при животни, все още не са публику-
вани никакви клинични резултати за 
ефекта на тези добавки върху човека. 
NAD е един от ключовите фактори за 
енергийния метаболизъм. Пониже-
нията на нивата му в хода на времето 
се свързва най-общо с митохондриал-
ния разпад. Никотинамид рибозидът 
(или NR) е предшественик на NAD. 
Хранителни добавки, съдържащи NR, 
могат да повишат нивата на NAD. В 
подкрепа на тази идея, половин дузи-
на нобелови лауреати и други видни 
учени работят с две малки фирми, 
предлагащи такива добавки.
Това приложение на NAD нашумя към 
края на 2013 г. Научният труд, който 
придоби голяма популярност в тази 
връзка е на Дейвид Синклер и негови 
колеги от Харвард. За информация - 
Синклер се прослави в средата на 2000 
г. с изследванията си върху дрожди 
и мишки на ефекта от една съставка 
на червеното вино, наречена ресвера-
трол. Тя намалява ефекта на стареене. 
Този път неговата лаборатория влиза 
в заглавията на новините с информа-
цията, че митохондриите в мускул-
ните клетки при възрастни мишки 
си възстановяват младежката форма 
само една седмица, след инжектране с 
NMN (никотинамид мононуклеотид). 
NMN е молекула, която нормално се 
намира в клетките и също като NR по-
вишава нивата на NAD. Но трябва да се 
отбележи фактът, че мускулната сила 
не се подобрява при мишките трети-
рани с NMN. Изследователите пред-
полагат, че една седмица прилагане 
не е достатъчна, за да се подобри и тя. 
Въпреки това признаците, свързани с 

„подмладяването” на митохондриите 
са налице. Така или иначе, NMN не е 
на разположение като потребителски 
продукт. Но докладът на Синклер пре-
дизвиква вълнение по отношение на 
NR и той е вече на пазара като добав-
ка. 
Резултатите около изследванията за 
NAD са свързани с продължителна 
история в изследване на ензими, на-
речени сиртуини. Синклер и други из-
следователи смятат, че те са ключови 
играчи за достигане на така мечта-
ните дълголетие, здраве и перфект-
но тяло. Ресвератролът, който споме-
нахме по-рано, се смята, че повишава 
нивото на един вид сиртуини, наре-
чен SIRT1, който изглежда предпазва 
мишките от болестотворния ефект 
на диета, богата на мазнини. На този 
сиртуин се приписват и редица други 
ползотворни ефекти, като са проведе-
ни и няколко малки клинични проуч-
вания върху човека.

През 2000 г. лабораторията на Гуарен-

Протеинът SIRT1(червено), разположен около 
хромозомите (синьо). (ANA GOMES/SIN-
CLAIR LAB)
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те съобщава, че NAD е енергийният 
източник за дейността на сиртуини-
те, включително SIRT1. Т.е. колкото 
повече NAD има в клетките, толкова 
повече „полезни неща върши” SIRT1. 
И едно от тези полезни неща е да пре-
дизвиква образуването на нови ми-
тохондрии. Интересно е, че NAD може 
също да активизира и други сиртуи-
ни. SIRT3 е един от тях. За него се смя-
та, че поддържа правилното функцио-
ниране на митохондриите. Така NAD 
и сиртуините работят заедно. Изсле-
дователите са открили, че ядрата на 
клетките изпращат сигнали до мито-
хондриите, които са необходими за 
поддържане на нормалната им функ-
ция, а SIRT1 осигурява предаването на 
тези сигнали. 
Когато нивата на NAD спаднат, както 
се случва в процеса на стареене, то и 
активността на SIRT1 също спада. Това 
от своя страна кара сигналите да от-
слабнат, а митохондриална дисфунк-
ция се засилва, което води със себе си 
всички негативни ефекти, които иска-
ме да избегнем. Така NAD стимулато-
рите могат да работят съвместно с до-
бавки като ресвератрол, а ние даваме 
нов тласък на митохондриите, с което 
да предотвратяваме заболяванията, 

свързани със стареенето.
Друго вещество, подобно на ресве-
ратрола – птеростилбен, се съдържа 
в боровинките и гроздето и е много 
мощен вариант на ресвератрола. Мо-
лекулата на птеростилбена е почти 
идентична с тази на ресвератрола, но 
има няколко малки, но съществени 
разлики. Изследвания върху животни 
показват, че тя е около четири пъти 
по-силна от ресвератрола. 
Преди да излезе трудът на Синклер, 
през 2012 г. изследователи са дока-
зали, че при инжектиране с NR на 
мишки, които са отглеждани на дие-
та с високо съдържание на мазнини, 
те натрупвали с 60% по-малко тегло 
от тези, които са на такава диета, но 
не приемат NR. Освен това, никоя от 
мишките на NR не е показала призна-
ци на диабет, а енергийните нива са 
били подобрени. Учените определят 
ефектите на NR върху обмяната на ве-
ществата като „просто изумителни!”
Засега ни остава само да чакаме и сле-
дим с интерес изследванията в об-
ластта на стареенето, борбата с него 
и FAD. Но като се има предвид значи-
мостта на темата, вероятно чакането 
няма да продължи много дълго.

http://kupinauka.com/
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Мкроорганизмите 
и човека

Микроорганизмите и
човекът

NIAID, flickr, (CC BY 2.0)
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NIAID, flickr, (CC BY 2.0)

Екип от международни учени 
и лекари са се събрали, за да 
напишат публикация, според 

която определени микроорганизми 
– един вирус и два бактериални вида 
– са главните причинители на Алцхай-
мер. Статията, публикувана в Journal 
of Alzheimer’s Disease, отбелязва спеш-
ната нужда от още проучвания на въ-
проса – и най-важното: провеждане на 
клинични изпитания на антимикроб-
ни и други сходни агенти за лечение 
на болестта.
Този призив за действие е базиран на 
множество доказателства. Статията 
обобщава данните, свързващи тези 
микроорганизми със заболяването. 
Досега те са били пренебрегвани или 

отхвърляни под претекст, че са про-
тиворечиви. Затова предложенията 
за финансиране на клинични изпит-
вания са били отхвърляни, въпреки 
факта, че през последните 10 години 
са проведени над 400 неуспешни кли-
нични изпитвания, основани на други 
представи за заболяването. 
Противопоставянето на идеята, че Ал-
цхаймер се причинява от микроорга-
низми, наподобява яростната съпро-
тива срещу проучванията от преди 
няколко години, които показаха, че 
определени видове рак са причинени 
от вируси, както и че стомашната язва 
се причинява от бактерия. Тези кон-
цепции вече са доказани, като това е 
довело до успешни клинични изпит-

Учени 
идентифицират 
вирус и два 
вида бактерии 
като главни 
причинители на 
Алцхаймер
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вания и последващото разработване 
на подходящи лечения. 
Професор Дъглас Кел, от University of 
Manchester’s School of Chemistry и Ин-
ститута по биотехнологии на Ман-
честър, е един от авторите на публи-
кацията. Според него е установено, 
че предполагаемо стерилни червени 
кръвни клетки съдържат микроор-
ганизми в латентно състояние („спя-
щи”), което е от значение при прели-
ването на кръв.
“Има неопровержими доказателства, 
че болестта на Алцхаймер е свързана 
по някакъв начин със спящи микроор-
ганизми, които могат да бъдат събу-
дени при дисрегулация на желязото. 

Отстраняването на това желязо ще за-
бави или предотврати когнитивната 
дегенерация – не можем да продължа-
ваме да пренебрегваме всички доказа-
телства” – казва професор Дъглас Кел.
Професор Resia Pretorius от Универ-
ситета на Претория, която е работи-
ла с професор Кел по статията, казва 
– „Присъствието на микроорганизми 
в кръвта може да играе основна роля 
като причинител на системни инфек-
ции, което е характерно за Алцхаймер 

– по-точно липополизахаридът, който 
е компонент на бактериалната кле-
тъчна стена и ендотоксин. Освен това, 
има предостатъчно доказателства, че 
той може да причинява нервни възпа-
ления и формиране на бета-амилоид-
ни плаки.” 
В публикацията си, учените пишат: 
„Ние взимаме предвид множество-
то изследвания, засягащи предимно 
човека, които показват присъствие-
то на специфични микроорганизми в 

мозъка на възрастните хора, особено 
Херпес симплекс вирус тип 1 (HSV1), 
Chlamydia pneumoniae и няколко вида 
спирохети, и имат значение за етио-
логията на болестта на Алцхаймер. 
Описани са и гъбични инфекции на 
мозъка на страдащите от заболяване-
то, както и необичайна микрофлора 
в кръвта им. Нарастващият брой на 
тези изследвания (досега има около 
100 само за HSV1) дава основание за 
преоценка на инфекцията и концеп-
цията за Алцхаймер.
Откритията, публикувани в статията, 
могат в бъдеще да подпомогнат и ле-
чението на Паркинсон и други прогре-
сивни неврологични състояния.

Херпес симплекс вирус

Спирохети
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През 2014 екип изследователи от 
Lewis Katz School of Medicine към 
Temple University станаха първи-

те, които успешно отстраниха вируса 
на ХИВ-1 от човешки клетки, отгледа-
ни в лабораторни условия. По-малко 
от две години по-късно, екипът е ус-
пял да елиминира вируса от генома на 
Т-клетките, използвайки специали-
зираната система за генна поправка, 
която са разработили. 

В новото проучване, публикувано в 

Scientific Reports, изследователите по-
казват, че методът ефективно и без-
опасно отстранява вируса от ДНК на 
човешки клетки, отгледани в култура. 

Преди, екипът – ръководен от Kamel 
Khalili, професор и председател на Ка-
тедрата по невробиология към Temple 
University – е демонстрирал способ-
ността на технологията им да изрязва 
ДНК на вируса ХИВ-1 от нормални чо-
вешки клетки. Новата разработка из-
позлва същата технология, за да изре-
же вируса от латентно и продуктивно 
инфектирани CD4+ T-клетки, които са 
гостоприемници на вируса при зара-
зените с ХИВ.

Учени са 
отстранили ХИВ-
1 от генома на 
човешки Т-клетки
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ХИВ-1, култивиран съвместно с лимфоцити.
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 Учените използвали кръв от пациен-
ти, заразени с ХИВ. Тези ex vivo експе-
рименти им позволили да отгледат 
клетъчна култура от T-клетките на 
инфектираните пациенти и да тре-
тират тези клетки със системата за 
редакция на гени. Резултатите пока-
зали, че тази система може да елими-
нира вируса и да защити клетките от 
повторно заразяване. 
Друга значима част от изследване-
то засяга въпросите за потенциални 
странични ефекти и токсичност. Уче-
ните използвали златния стандарт 
за оценка на генома или т. нар. ultra-
deep whole-genome секвениране, за да 
анализират геномите на клетките, от 
които бил отстранен вирусът и да ус-
тановят дали са възникнали мутации 
извън целевия регион. Те установили, 
че такива мутации не се наблюдават, а 
освободените от вируса клетки растат 
и функционират нормално. 

„Откритието е важно на много равни-
ща” - казва Khalili, който е ръководител 
на Центъра по невровирология, както 
и на Comprehensive NeuroAIDS Center 
към Temple University. „То демонстрира 
ефективността на нашата система за 
редакция на гени при отстраняване-
то на ХИВ от ДНК на CD4+ T-клетки и, 
чрез въвеждане на мутации във вирус-
ния геном, перманентно инактивира 
вирусната репликация. Освен това, то 
показва, че системата може да защити 
клетките от реинфекция и технологи-
ята е безопасна за тях, без странични 
ефекти.” 
„Такива експерименти преди не са 
били провеждани до такава степен” – 
добавя той. „Но въпросите, които ад-
ресират, са критични, а резултатите 
ни позволяват да продължим напред 
с тази технология.” 

http://kupinauka.com/
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Присъствието на определени бак-
терии в устата може да подсказ-
ва повишен риск от рак на пан-

креаса – болест, която често започва 

безсимптомно и за която няма рутин-
ни тестове за наблюдение.
Това е главното заключение от из-
следване, проведено от NYU Langone  в 

Бактериите в 
устата и риска 
от рак на 
панкреаса
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Ню Йорк, представено на годишната 
среща на Американската асоциация за 
ракови изследвания, тази пролет. 
Учените смятат, че откритието може 
да спомогне за разработването на на-
временни и прецизни терапии при рак 
на панкреаса – заболяване, при което 
смъртността е много висока, поради 
незабележимостта му. 

Клинична история, включваща за-
болявания на венците и лоша устна 
хигиена се свързва с повишен риск 
от рак на панкреаса, а според някои 
изследвания определени бактери-
ални видове в устата може също да 
допринасят за развитие на заболя-
ването, но това е първото проучва-
не, което прави директна връзка 
между бактериите и риска от този 
тип рак. 

Главният автор доктор Jiyoung Ahn, 
епидемиолог и професор по общест-
вено здраве и медицина на околната 
среда към NYU School of Medicine (Уни-
верситет на Ню Йорк), казва:
„Нашето изследване предлага първо-
то непосредствено доказателство, че 
специфични промени в микробния 
микс в устата – нейната микрофлора 
– представлява вероятен рисков фак-
тор за рак на задстомашната жлеза, 
наред с напредналата възраст, мъж-
кия пол, пушенето, негроидната раса 
и генетичната предразположеност.”
Изчислено е, че през 2014 над 46 000 
американци са диагностицирани с 
това заболяване, а близо 40 000 са по-
чинали от него. 

Две бактерии в устата са свързани с 
повишен риск от рак на панкреаса

За целта на проучването, екипът срав-
нил бактериите, изолирани от устата 
на 361 мъже и жени, преди да развият 
рак на панкреаса, с тези от устата на 
371 души, които така и не са развили 
заболяването.
Изследваните лица са участвали в по-
големи проучвания за риска от рак. Те 
са били проследявани за развитие на 
рак в продължение на почти 10 годи-
ни.
Когато анализирали резултатите, про-
фесор Ahn и колегите му открили, че 
участниците, чиято устна микрофло-
ра съдържала един от два определени 
вида бактерии, страдали от повишен 
риск да развият заболяването, в срав-
нение с участниците, в чиято микроф-
лора тези видове не се наблюдавали. 

По-конкретно, те открили, че 
присъствието на Porphyromonas 
gingivalis е свързано с повишение 
на общия риск от развитие на рак 
на панкреаса с 59%. Аналогично, 
присъствието на Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans е свързано 
с повишение от 50%. И двата типа 
бактерии са свързани със заболява-
ния на венците или периодонтит.

Credit: UCL Eastman Dental Institute, Колония на бактерията Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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Тези стойности не се променили, кога-
то изследователите проверили случа-
ите, в които участниците били диаг-
ностицирани с рак на задстомашната 
жлеза през двете години, следващи 
взимането на пробите. Те направили 
това, за да намалят вероятността ре-
зултатите да са повлияни от „обратна 
взаимовръзка”, т.е. присъствието на 
рака да предхожда присъствието на 
бактериите. 
В друго проучване, публикувано нас-
коро, екипът показва, че пушенето е 
свързано със значителни – но не не-
обратими – изменения на микроф-
лората на устата, както като количе-
ство, така и като вид (виж „Пушенето 

изменя микрофлората на устата” 
в рубриката „Орално здраве”). Но те 
отбелязват, че са необходими още из-
следвания, за да се разбере дали из-
мененията в микрофлората на устата, 
които са свързани с тютюнопушенето, 
причиняват рак на панкреаса или по-
влияват на имунната защита. Между-
временно, професор Ahn казва:

„Тези бактериални изменения в уста-
та биха могли да ни покажат кой е из-
ложен на риск от развитие на рак на 
панкреаса.”

http://kupinauka.com/
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Изследователи от Johns Hopkins 
открили, че при мъже, страда-
щи от шизофрения и биполярно 

разстройство, по-често се наблюда-
ва история на инфекция с гъбичката 
Candida, отколкото при тези, които не 
страдат от посочените психични забо-
лявания. Освен това, те установили, че 
жените, които имат шизофрения или 
биполярно разстройство и същевре-
менно дават положителни резултати 
за Candida, се представят по-зле на 
стандартен тест за памет от жените, 
които страдат от някое от тези психи-
атрични състояния, но за които няма 
доказателства, че някога са били ин-
фектирани с гъбичката. 
Изследователите отбелязват, че откри-
тието им, описано в npj Schizophrenia, 

не потвърждава причинно-следстве-
на връзка между психичните забо-
лявания и гъбичните инфекции, но 
може да подкрепи по-задълбочено 
изследване на ролята на стила на жи-

Обикновена 
гъбична 
инфекция 
– свързана 
с психично 
заболяване

Credit: Fabio Venni, flickr (CC BY-SA
 2.0)
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вот, слабостите на имунната система 
и връзките между мозъка и червата, 
като фактори, допринасящи за риска 
от психиатрични заболявания и от-
слабване на паметта. 
„Твърде рано е да откроим инфекция-
та с Candida като причина за психич-
но заболяване и обратното” – казва 
Emily Severance, Ph.D., асистент по пе-
диатрия и член на Stanley Division of 
Developmental Neurovirology към Johns 
Hopkins University School of Medicine. 
„Но повечето такива инфекции могат 
да бъдат лекувани още в ранните им 
етапи, а медиците трябва да им обър-
нат внимание при пациентите, които 
страдат от психично заболяване.” Тя 
допълва, че инфекциите, причинени 
от Candida, могат да бъдат предотвра-
тени, чрез понижаване на приема на 
захари и други промени в хранител-
ния режим, избягване на ненужни ан-
тибиотици и подобряване на хигиена-
та. 

Candida albicans е гъбичка от типа на 
дрождите, която обичайно се нарима 
в малки количества в храносмилател-
ната система на човека, но при преко-
мерното ѝ намножаване в топлите и 
влажни места на тялото, причинява 
сърбеж, парене, налепи в гърлото или 
устата при бебетата и при хората с от-
слабена имунна защита, освен това се 
предават и по полов път. В най-тежки-
те форми на инфекцията, гъбичката 
може да навлезе в кръвта. При пове-
чето хора полезните бактерии в тяло-
то и добре функциониращата имунна 
система предотвратяват прекомерно-
то ѝ размножаване.
Severance казва, че тя и екипът ѝ са съ-
средоточени върху вероятна връзка 
между възприемчивостта към Candida 
и психичните заболявания, на фона на 
нови открития, които обвързват ши-
зофренията с проблеми на имунната 
система, а хората с отслабена имунна 
защита са по-податливи на гъбични 
инфекции. 
Пациентите и родителите на паци-
ентите споделили с изследователите 
лични истории за опита си с гъбични-
те инфекции и тези разговори насочи-
ли изследването към вероятна връз-
ка между психичните заболявания и 
микробиома – естествената съвкуп-
ност от микроорганизми, обитаващи 
човешкото тяло. Те избрали да се фо-
кусират върху Candida, тъй като тя е 
един от най-често срещаните видове 
дрожди в тялото. 
За целите на изследването, екип от 
Sheppard Pratt Health System взели 
кръвни проби от група от 808 души 
на възраст между 18 и 65 години. Тази 
група била съставена от 277 контрол-
ни души без история на психиатрични 

Орална кандидоза (налеп). Credit: James Heil-
man, MD (CC BY-SA 3.0)
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заболявания, 261 човека, страдащи от 
шизофрения и 270 - от биполярно раз-
стройство. Изследователите използ-
вали кръвните проби, за да определят 
количеството на антителата от клас 
IgG срещу Candida, които показват ми-
нала инфекция с гъбичката. След като 
отчели фактори като възраст, раса, 
медикаменти и социо-икономически 
статус, които можели да повлияят на 
резултатите, те потърсили модели, 
които предполагат връзки между пси-
хичното заболяване и инфекцията. 

 Екипът казва, че не са открили никак-
ва връзка между наличието на анти-
тела срещу Candida и психиатричните 
заболявания в групата като цяло. Но 
когато изследователите разгледали 
само групата на мъжете, те открили, 
че 26% от страдащите от шизофре-
ния имат и антитела срещу гъбичка-
та, в сравнение с 14% от контролната 
група мъже. Не била открита никаква 
разлика в честотата на инфекцията 
между жените с шизофрения (31,3%) 
и контролната група (29,4%). По-ви-
соките нива на инфекция при жените, 
в сравнение с мъжете, отразява пови-
шената възприемчивост към този тип 
инфекция, която се наблюдава нор-

мално сред жените. 
След като отчели допълнителните 
променливи, свързани със стила на 
живот, изследователите установили, 
че връзката между мъжете с бипо-
лярно разстройство и инфекцията с 
Candida е възможно да е свързана с 
бездомничество. Въпреки това, връз-
ката между мъжете с шизофрения и 
инфекцията оставала неизменна и не 
можела да бъде обяснена с каквито и 
да било фактори на околната среда и 
начина на живот.  

Severance казва, че данните подкрепят 
идеята, че фактори на околната среда, 
като начина на живот и фактори на 
имунната система, може да са свър-
зани с шизофренията и биполярното 
разстройство, както и че тези факто-
ри могат да бъдат различни за всяко 
заболяване. Аналогично, специфич-
ни ментални отклонения и техните 
симптоми могат да се различават сил-
но по проявлението си между мъжете 
и жените. 
Тази изследователска група от Johns 
Hopkins, ръководена от Robert Yolken, 

Candida albicans. Credit: Josef Reischig (CC BY-SA 
3.0)

Credit: Pedro Ribeiro Simões, flickr (CC BY 2.0)
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M.D., директор на Stanley Division of 
Developmental Neurovirology, преди е 
демонстрирала, че инфекцията с ток-
соплазмоза може да предизвика ши-
зофрения и това може да доведе до 
неврокогнитивни проблеми. Органи-
змът, който причинява токсоплазмоза 
е паразит, който използва главно кот-
ките за гостоприемник, но може да 
инфектира хора и други бозайници. 
За да установят дали инфекцията с 
Candida засяга някакви неврологични 
отговори, всички участници в новото 
проучване преминали през 30-мину-
тен тест на когнитивните способности, 
за да бъде оценена непосредствената 
и дългосрочната им памет, уменията 
им да задържат вниманието си, упо-
требата на езика и пространствено-
визуалните им умения. 
Всеки от петте теста е оценен по 
100-точкова система. Резултатите по-
казали, че мъжете и жените от кон-
тролната група, преживели или не 
инфекция, причинена от Candida, не 
показали измерими разлики в резул-
татите от петте неврологични отгово-
ра. Но изследователите забелязали, че 
жените, които страдат от шизофрения 
или биполярно разстройство и някога 
са били инфектирани с Candida, пока-
зали по-лоши резултати на тестовете 
за памет, в сравнение с жените, които 
не са били инфектирани. Например, 
жените с шизофрения и най-високи 
нива на антитела срещу Candida, по-
лучили резултат средно около 11 точ-
ки по-слаб на теста за непосредстве-
на памет, в сравнение с контролите 
– резултатите при тези без инфекция 
средно били 68,5 точки, а при другите 
– 57,4 точки. А жените с шизофрения 
и най-високи нива на антитела срещу 

Candida получили резултат с почти 15 
точки по-слаб на теста за дългосроч-
на памет – 71,4 точки при жените без 
инфекция към 56,2 при жените, които 
са преживели такава инфекция. Ефек-
тът на инфекцията с Candida при же-
ните с биполярно разстройство върху 
тестовете за паметта бил по-малък от 
ефекта при жените с шизофрения, но 
все пак бил измерим. 

„Въпреки че не можем да демонстри-
раме директна връзка между инфек-
цията с Candida и физиологичните 
процеси в мозъка, данните ни показ-
ват, че някакъв фактор, свързан с тази 
инфекция, а вероятно и със самия ор-
ганизъм, играе роля в нарушаването 
на паметта при жени с шизофрения и 
биполярно разстройство, а това е об-
ласт, която трябва да бъде изследва-
на по-задълбочено” – казва Severance. 
„Тъй като Candida е част от естестве-
ния микробиом на човешкото тяло, 
прекомерното размножаване на дро-
ждите или инфектирането на храно-
смилателния тракт, например, може 
да наруши връзката между мозъка 
и червата. Това, наред с анормално 
функциониране на имунната систе-
ма, може да доведе до нарушаване на 
мозъчните процеси, които са важни за 

Credit: Marco Castellani, flickr (CC BY-SA 2.0)
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паметта.” 
Severance казва, че планират да при-
ложат изследванията си за връзката 
черва-мозък към миши модели, за да 
проверят дали има причинно-след-
ствена връзка между Candida и про-
блемите с паметта. 
Изследователите подчертават, че на-
стоящото проучване е имало своите 
ограничения. Например, те не можели 
да кажат къде в тялото е била лока-
лизирана инфекцията и дали пациен-
тите са страдали от тази инфекция в 
миналото или тя продължава и сега. 
Те не били в състояние и да отчетат 
всяка променлива в начина на живот, 
която би могла да повлияе на резулта-
тите. 

Изследователите от Stanley Division of 
Developmental Neurovirology се опит-
ват да установят дали патогени, като 
бактерии и вируси, може да доприна-
сят или да предизвикват определени 
психични разстройства. 
Според Националния институт по 
психично здраве на САЩ (National 
Institute of Mental Health), около 1% 
от хората там страдат от шизофрения 
и около 2% - от биполярно разстрой-
ство. Въпреки че тези заболявания 
имат генетичен компонент, съществу-
ват доказателства, че те могат да бъ-
дат отключени от фактори на околна-
та среда и стрес. 
 

http://kupinauka.com/
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За прост представител на протозо-
ите, Toxoplasma gondii преживява 
период на небивал интерес към 

себе си през последните няколко го-
дини. Всъщност, за да бъдем честни, T. 
gondii предизвиква сериозен интерес 
още от 30-те години, когато е било ус-
тановено, че паразитът може да се пре-
дава от майката на плода в утробата ѝ, 
което понякога води до много тежки 
вродени дефекти. Но любопитството 
към T. gondii нарасна значително пре-
ди 10-15 години, когато беше открито, 
че инфекцията с T. gondii при мишки и 
плъхове може да повлияе на поведе-
нието на гризачите, като ги прави по-
безстрашни и така паразитът може да 
зарази котките, които ще хванат и из-
ядат заразените животни.
Наскоро, интересът към T. gondii беше 
фокусиран особено върху хипотезата, 
че тези микроорганизми може да се 
окажат способни да влияят и върху 

поведението на човека. В действител-
ност, тази тема стана много популярна 
дори извън средите на учените. Това 
доведе до разнообразие от мнения, 
които варират от предположението, 
че T. gondii е отговорен за редица пси-

Каква наистина е 
връзката между 
Toxoplasma gondii 
и поведението на 
човека?

Toxoplasma gondii. Credit: AJC ajcann.wordpress.
com (CC BY-SA 2.0)
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хиатрични симптоми до твърдението, 
че изобщо няма категорични доказа-
телства, които подсказват, че това е 
вярно. Дали някоя от тези гледни точ-
ки се доближава повече до истината 
от другата?

 T. gondii и поведението на гризачи-
те
Ефектите на инфекцията с T. gondii 
върху поведението на гризачите са 
известни още от края на 70-те годи-
ни, когато е било установено, че зара-
зените мишки се справят по-зле със 
задачите за проверка на паметта. Раз-
лични други проучвания през следва-
щите две десетилетия са установили 
ефекти върху поведението и позна-
вателните способности на гризачите, 
но голям интерес към поведенческите 
ефекти на инфекцията с T. gondii беше 
предизвикан от публикация, която 
твърди, че инфектираните плъхове 
показват понижен страх, когато се 
окажат в близост до котешка урина – 
и дори, че някои от заразените плъхо-
ве се привличат от нея. Впоследствие 
това е било наблюдавано и при миш-
ки.
Откритието е много привлекателно, 

когато се постави в контекста на това, 
което наричаме хипотеза за манипу-
лиращия паразит, според която някои 
паразити са развили механизми, чрез 
които влияят на своите гостоприем-
ници така, че поведението им да бла-
гоприятства разпространението на 
паразита. Тази хипотеза изглежда има 
смисъл, когато се използва, за да опи-
ше T. gondii, защото той е способен да 
се размножава само в червата на кот-
ките; така тези животни играят жиз-
неноважна роля в цикъл на развитие 
на  паразита. След размножаването, 
няколко милиона ооцисти (нещо като 
пасивна версия на ембриони при про-
тозоите) биват изхвърляни от черва-
та на котките с изпражненията им. 
За нещастие на тези ооцисти, това ги 
принуждава насилствено да напуснат 
любимите си котешки черва, без път 
назад. Тук идват гризачите.
Много животни, които имат контакт с 

изпражненията на заразените котки 
(например, чрез замърсена храна или 
питейна вода) може също да се заразят 

Credit: S. J. Pyrotechnic, flickr (CC BY-SA 2.0)

Ооцисти на Toxoplasma gondii.



admin@nauka.b g

С Т Р.

67

www.nauka.bg

с T. gondii. Инфектирането на гризачи, 
обаче, може да бъде особено полезно 
за паразита, поради ролята на котките 
като естествен враг на тези животни. 
Някои предполагат, че способността 
на T. gondii да потиска страха на гри-
зачите от котешката урина осигурява 
на паразита начин да намери пътя си 
обратно към предпочитаната среда. 
Като прави гризачите по-малко вни-
мателни около котешката урина, коя-
то по принцип силно отблъсква тези 
животни, те може да се подложат на 
риск и да станат лесна плячка за кот-
ките. Ако това се случи, T. gondii ведна-
га ще се озове там, където жизненият 
му цикъл може да продължи.

Нервни механизми за действие на T. 
gondii
За да манипулира поведението на 
гризачите, изглежда е необходимо T. 
gondii да има методи за влияние върху 
невробиологията; разбира се, подобен 
механизъм би бил необходим за мани-
пулация и на поведението на човека. 
Какъв точно може да бъде този меха-
низъм, все още подлежи на изследва-
не, но едно нещо е сигурно - T. gondii 
има начин да достигне до мозъка на 

гостоприемника си, независимо дали 
той е човек или гризач. Наистина, 
инвазията на T. gondii в централната 
нервна система е свързана с най-теж-
ките усложнения на инфекцията с 
този паразит при човека, а според ня-
кои изчисления T. gondii може да пре-
минава кръвно-мозъчната бариера и 
да навлиза в мозъка не по-късно от 7 
дена след настъпване на инфекцията. 
След като T. gondii веднъж навлезе 
в мозъка, той може директно да ин-
фектира невроните. Все още не е си-
гурно какъв е резултатът от това, но 
съществуват няколко хипотези, които 
се опитват да обяснят начините, по 
които инфекцията нарушава функци-
ята на невроните. Една от хипотези-
те е, че инфектирането на невроните 
изменя метаболизма на допоамина, 
като синтезата и освобождаването му 
се повишават. Според друга хипоте-
за инфекцията повлиява калциевото 
сигнализиране по начин, който прави 
невроните или хипо -, или хипер-реак-
тивни. Но все още няма ясен и пълен 
модел на ефектите на T. gondii върху 
невроните, затова истинският меха-
низъм може да включва всички тези 
процеси или нещо различно.

Стадии на развитие на T. gondii. Credit: Servier 
Medical Art, flickr (CC BY 2.0)
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Когато T. gondii навлезе в мозъка, той 
влияе и на глиалните клетки – микро-
глията и астроцитите; активирането 
на тези клетки е свързана с възниква-
нето на общ възпалителен отговор в 
мозъка. Това възпаление може да има 
разнообразни ефекти върху невроби-
ологията, включително влияние вър-
ху метаболизма на невротрансмите-
рите, промени в рецепторните нива на 
невротрансмитерите и ефекти върху 
синаптичната морфология или свър-
заност. Така, последствията от възпа-
лението, причинено от T. gondii, може 
да са толкова големи, че да изменят 
поведението на гостоприемника. 
Въпреки че все още има много неиз-
вестни за начините, по които T. gondii 
може да повлияе поведението на гос-
топриемника, са идентифицирани 
най-малкото правдоподобни механи-
зми, по които това може да се случва 
при бозайниците (включително чо-
века). Ако не съществуваха правдопо-

добни биологични механизми за вли-
яние върху поведението от страна на 
паразита, то не бихме били толкова 
уверени, че това наистина се случва 
(дори, когато проучвания, като описа-
ните по-долу, откриват връзка между 
инфекцията и промяната в поведе-
нието). Но само, защото има биологич-

но достоверен начин, по който това 
би могло да се случва, не означава, че 
това наистина е така. За да бъдем си-
гурни за връзката между T. gondii и по-
ведението на човека, ние имаме нуж-
да и от силно доказателство, което 
показва връзка между инфекцията и 
измененото поведение на човешките 
популации. 
Независимо от това, продължават да 
се провеждат легитимни изследва-
ния в тази област; досега учените са 
разглеждали потенциалната връзка 
между инфекцията с T. gondii при хора 
и голям брой поведенчески и психиа-
трични проблеми. А редица проучва-
ния са открили връзка между нали-
чието на антитела срещу паразита в 
организма на хора с поведенчески и 
психиатрични отклонения. Например, 
според едно изследване, инфекцията 
с T. gondiii е свързана с повишена аг-
ресия при жени и по-голяма импул-
сивност при млади мъже. Друго про-
учване е установило връзка между 
честотата на убийствата и честотата 
на инфекциите, причинени от пара-
зита, в обществото. Други открития 
включват връзки с честотата на само-
убийствата и дори пътните инциден-
ти (хипотезата е, че това се дължи на 
влиянието на паразита върху характе-
ристики като времето за реакция). 
Изглежда засега най-често изследва-
ната връзка между инфекцията с T. 
gondii и психиатричните отклонения 
и тази между паразита и шизофрени-
ята. Над 40 проучвания, публикува-
ни от 50-те години насам, изследват 
връзката между инфекцията и шизо-
френията или други психотични симп-
томи. През 2012 група изследователи 
синтезираха данните от 38 от тези 
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проучвания, за да определят дали има 
устойчива връзка между инфекцията 
с T. gondii и шизофренията. Резулта-

тите от този анализ предполагат, че 
за индивидите, които са били диаг-
ностицирани с шизофрения, е с 2,73 
пъти по-вероятно да бъдат заразени с 
T. gondii. От гледна точка на това как 
наблюдаваното повишение на риска 
се съпоставя с други известни фак-
тори за шизофрения, то е сходно по 
величина с повишението на риска от 
това психиатрично заболяване, който 
се наблюдава при хората, отраснали 
в градска среда или при тези, чийто 
баща е бил на възраст над 55 години, 
когато са заченати, но е много по-ма-
лък от повишения риск при хората, 
които имат член на семейството, кой-
то страда от шизофрения. 

Въпреки всичко, има причини, пора-
ди които е необходимо да приемаме 
всички тези открития за T. gondii и по-
ведението на човека с повишено вни-
мание. Една от тях е, че всички про-
ведени до момента изследвания са 
следвали тази методология: да се взе-
ме проба от хората, да се провери за 
антитела срещу T. gondii (които биха 

показали дали има инфекция, причи-
нена от него) и да потърсят връзки 
между наличието на антитела и ши-
зофренията (или друго психиатрично 
състояние). 
Докато подобно изследване може да 
бъде информативно, то оставя след 
себе си много въпроси без отговор. 

Например, дори този тип проучва-
не да открие връзка между T. gondii и 
шизофренията, данните са събрани в 
определен момент и не е възможно да 
се каже дали инфекцията предшества 
(и е причина за) шизофренията. Това 
позволява редица други възможни 
обяснения на връзката между двете. 
Например, възможно е такава връзка 
да съществува, защото хората, страда-
щи от психиатричното заболяване са 
по-склонни да се заразят или да раз-
вият инфекцията. Ами, ако, например, 
шизофренията води до промяна в по-
ведението (промяна в хранителните 
и хигиенните навици на страдащите), 
което повишава излагането на източ-
ници на заразяване с T. gondii?
Или пък е възможно да има обща про-
менлива, която да повишава както 
риска от инфекция с паразита, така и 
отключването на шизофрения. Напри-

Credit: Steffam Vilcans, flickr (CC BY-SA 2.0)

Стадии на развитие на T. gondii. Credit: Servier 
Medical Art, flickr (CC BY 2.0)
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мер, може някаква характеристика на 
невробиологията на даден човек да го 
прави склонен към това да отглежда 
котки (и така да бъде изложен на T. 
gondii чрез изпражненията на любим-
ците си) и същата характеристика да 
го прави предразположен към шизо-
френия. Друга възможност е не T. gondii 
да повишава риска от шизофрения, а 
някой друг микроорганизъм, който 
също се предава от котките на чове-
ка. В този случай, притежаването на 
котка би изложило човека на риск от 
инфекция с T. gondii и на шизофрения, 
но не поради директна връзка между 
точно този паразит и шизофренията. 
И наистина, съществува едно проуч-

ване, което не е открило никаква зна-
чителна връзка между инфекцията и 
психиатричното заболяване, но е от-
крило съществена такава между близ-
кия контакт с котки и отключването 
на шизофрения. Накрая, проблемът е, 
че наблюдателните проучвания, кои-
то разчитат на данни, събрани в опре-
делен момент във времето, позволя-
ват прекалено много други възможни 
обяснения за явлението, за да ни поз-
волят каквато и да било убеденост 
в това, че има причинно-следствена 
връзка между променливите, които 
ни интересуват. Затова, тези проучва-

ния могат да отчетат корелация, но не 
и причинно-следствена връзка.
Като имаме предвид това, един от на-
чините да се доближим до отговорите 
на въпросите за T. gondii и симптоми-
те на психиатрично заболяване, е да 
проведем повече изследвания, прила-
гайки дизайн на експеримента, който 
отчита случващото се за дълъг период 
от време. Например, такъв дизайн би 
включвал като начало група от напъл-
но здрави хора – някои от тези хора са 
преживели инфекция с T. gondii, а дру-
ги – не; след това тези индивиди ще 
бъдат проследявани през годините, 
за да бъде установено дали тези, кои-
то са били заразени са по-склонни да 
отключат психиатрично заболяване. 
Този подход може да осигури по-убе-
дителни доказателства за причинно-
следствена връзка, от части, защото 
може да се установи дали инфекцията 
предшества развитието на симптоми-
те (тъй като в началото на изследва-
нето няма да се наблюдават такива). 
Поради малочислеността на проучва-
нията, които могат да отчетат връз-
ките между T. gondii и психиатрични 
отклонения при човека, има изследо-
ватели, които смятат, че някои от тези 
изследвания правят изводите си за 
причинно-следствена връзка без да 
съществува доказателство за такава. 
Например, скорошно изследване раз-
глежда връзката между инфекция с 
паразита и множество психиатрични 
показатели – от IQ до шизофрения. 
Учените не открили никаква връзка 
между инфекцията и шизофрения-
та или който да било от показатели-
те и в заключението си казват: „Пре-
дишните съобщения за връзка между 
инфекция, причинена от T. gondii и 
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поведенческите отклонения са преу-
величени”, което от части се дължи на 
интригата, че паразитът може да ма-
нипулира човешкото поведение, коя-
то вълнува както обществото, така и 
самите изследователи. Интересното 
е, че въпросното проучване всъщност 
е отчело връзка между инфекцията 
и скорошни опити за самоубийство, 
което предполага, че може би идеята 
за влиянието на паразита върху пове-
дението не е напълно неоснователна. 
Въпреки че съществуват гъделичка-
щи открития за потенциалната връз-
ка между инфекцията с T. gondii и пси-
хичните отклонения, на този етап не 
можем да бъдем сигурни в реалното ѝ 
съществуване. Това не значи, че няма 
основа, на която да стъпи хипотезата, 
но просто са необходими още изслед-
вания, преди да решим дали микро-
организмът наистина оказва влияние 
върху поведението на човека. Въпре-
ки липсата на силно доказателство, 
обаче, вероятно има причина инфек-

циозният произход на психиатрични-
те заболявания да бъде толкова попу-
лярна тема през последните години. 
За повечето от нас е главозамайва-
що да си представим, че този изклю-
чително сложен орган – човешкият 
мозък, може да бъде манипулиран и 
функциите му да бъдат нарушени от 
организми, чийто диаметър е едва 
няколко микрона! Това създава у нас 
странно чувство за безпомощност, 
което ни кара да отстъпим крачка на-
зад и да преосмислим високопоставе-
ната позиция, която често смятаме, че 
заемаме. А това напомняне за нашата 
собствена неспособност да контроли-
раме някои аспекти на естествения 
свят, е едновременно плашещо и впе-
чатляващо. Така, идеята е непреодо-
лимо завладяваща и ще продължава 
да предизвиква спекулации и преуве-
личени твърдения, докато не достиг-
нем до по-категорично заключение за 
достоверността ѝ.

http://kupinauka.com/
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Неврофизиология

Неврофизиология
Neil Conway, flickr, (CC BY 2.0)
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Neil Conway, flickr, (CC BY 2.0)

Ново проучване на Massachusetts 
General Hospital (MGH) осигуря-
ва нови доказателства, че бе-

та-амилоидният протеин – който се 
отлага под формата на бета-амилоид-
ни плаки в мозъка на болните от Алц-
хаймер – е нормална част от имунна-
та система, първата линия на защита 
на организма срещу инфекции. Про-
учването е публикувано в Science 
Translational Medicine и в него се по-
сочва, че експресията (производство-
то от страна на генетично модифи-
цирани за целта клетки – бел. прев.) 
на човешки бета-амилоид (бета-А) е 
ефективна срещу потенциално смър-
тоносни инфекции при мишки, кръг-
ли червеи и човешки мозъчни клетки, 
отгледани в лабораторни условия. От-
критията може да доведат до разра-
ботването на потенциални нови те-
рапевтични стратегии и предполагат 
ограничение на терапиите, насочени 
към елиминиране на амилоидните 
плаки от мозъка на пациента.
„Смята се, че нервната дегенерация 
при болестта на Алцхаймер се предиз-
виква от аномално поведение на бета-

А молекулите, за които се знае, че се 
събират в подобни на нишки струк-
тури, наречени амилоидни плаки в 
мозъка на пациентите” – казва док-
тор Robert Moir от Genetics and Aging 
Research Unit в MassGeneral Institute for 
Neurodegenerative Disease (MGH-MIND), 
един от авторите на статията. „Този 
широко поддържан възглед ръководи 
терапевтичните стратегии и разра-
ботката на лекарства в продължение 
на повече от 30 години, но нашите 
открития предполагат, че той е непъ-
лен.” 

Човешките бета-
амилоиди действат 
като антибиотик в 
мозъка на животни

Неврофибриларни сплетения в хипокампуса на 
пациент, болен от Алцхаймер. Credit: Patho (CC 

BY-SA 3.0)
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Проучване от 2010, в което участват 
Moir и Rudolph Tanzi, PhD, директор на 
MGH-MIND Genetics and Aging unit и ав-
тор на настоящото проучване, открил, 
че бета-А притежава много от качест-
вата на един антимикробен пептид 
(AMP) – малък белтък на вроданата 
имунна система, който защитава ор-
ганизма от богат набор патогени. Това 
проучване сравнило синтетични фор-
ми на бета-А с известен AMP, наречен 
LL-37, и установило, че бета-А инхиби-
ра растежа на няколко важни патоген-
ни организма – понякога точно тол-
кова ефективно или дори повече от 
LL-37. Бета-А от мозъка на пациентите 
с Алцхаймер също потискал растежа 
на лабораторно отгледана гъбичка от 
род Candida, а след това и други екипи 
установили действието на бета-А сре-
щу грипни и херпесни вируси. 

Настоящото проучване е първото, кое-
то изследва антимикробното дейст-
вие на човешки бета-А в живи модели. 
Учените първо установили, че тран-

сгенни мишки, които са модифици-
рани така, че да експресират (произ-
веждат) човешки бета-А, преживяват 
значително по-дълго след предизвик-
ване на инфекция със Salmonella в мо-
зъка им, отколкото мишките, които 
не произвеждали бета-А. Мишките, 
на които им липсвал прекурсорът за 
синтеза на амилоид, загинали дори 
още по-бързо от обикновените миш-
ки. Трансгенната експресия на бета-А 
изглежда защитавала и кръглите чер-
веи C. elegans от инфекция с Candida 
или Salmonella. Аналогично, експре-
сията на човешки бета-А защитавала 
отглеждани в лабораторни условия 
нервни клетки от инфекция с Candida. 
Всъщност, човешкият бета-А, експре-
сиран от живи клетки, се оказал 1000 
пъти по-ефективен срещу инфекции, 
отколкото синтетичният бета-А, кой-
то е използван при предишни изслед-
вания. 

Различни антимикробни пептиди (AMP). 
Credit: Ymahn (CC BY-SA 3.0
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Тази по-голяма ефективност изглежда 
се дължи на качества на бета-А, които 
се смятаха за част от патологията на 
болестта на Алцхаймер – склонността 
на малките молекули да се свързват 
в олигомери (вериги от по няколко 
молекули) и след това да агрегират 
до бета-амилоидни плаки. Въпреки 
че AMP се борят с инфекцията по ня-
колко начина, един от основните про-
цеси включва формиране на олигоме-
ри, които се свързват с повърхността 
на микробната клетка и след това се 
скупчват в агрегати, които едновре-
менно пречат на патогена да се при-
крепва за клетките на гостоприем-
ника и убиват микроорганизма, като 

разрушават целостта на клетъчната 
му мембрана. Използваният в предиш-
ни проучвания синтетичен бета-А не 
включвал образуването на олигоме-
ри; но в настоящото изследване, оли-
гомерният бета-А не просто показал 
по-силна антимикробна активност, а 
агрегатите от нишки, които формират 
бета-амилоидните плаки, хващали в 
капан микробите както при мишките, 
така и при кръглите червеи. 
Tanzi обяснява: „Известно е, че AMP 
играят роля в патологията на редица 
тежки и по-леки възпалителни забо-
лявания; например, LL-37, който беше 
нашият модел за антимикробните ак-
тивности на бета-А, е замесен в някол-
ко заболявания, които се проявяват 
в напреднала възраст, включително 
ревматоиден артрит, лупус и атерос-
клероза. Типът регулация на актив-
ността на AMP, който може да причини 
трайно възпаление при тези състоя-
ния, допринася за невродегенератив-
ното действие на бета-А при болестта 
на Алцхаймер.”  
Moir добавя: „Нашите открития допус-
кат интригуващата вероятност пато-
логията на Алцхаймер да се развива, 
когато мозъкът възприеме, че е ата-
куван от навлизащи патогени, въпре-

Болестта е съпроводена с атрофия на мозъчната кора и загуба на гънките в определени 
части на мозъка. Credit: Doctor Jana (CC BY 4.0)

Схематично представяне на формирането 
на бета-амилоида и бета-амилоидните 

плаки. APP е прекурсорът на бета-
амилоидния протеин (жълто).



admin@nauka.b g

С Т Р.

76

www.nauka.bg

ки че са необходими още изследвания, 
за да установим дали е намесена ис-
тинска инфекция. Изглежда, че пъти-
щата на възпаление, които вродената 
имунна система използва, са подхо-
дяща мишена за провеждане на лече-
ние. Ако данните ни се потвърдят, то 
ще трябва да подхождаме с внимание 
към терапиите, които целят пълното 
отстраняване на бета-амилоидните 
плаки. Може би по-добра стратегия 
биха били терапии, които целят само 
частично отстраняване на бета-ами-
лоидите в мозъка, а не пълното им 
премахване.” 

Tanzi казва: „Нашите данни включ-
ват само експериментални модели, 
а следващата важна стъпка е да по-
търсим микроорганизми в мозъка на 
пациентите, страдащи от Алцхаймер, 
които биха могли да бъдат причината 
за отлагане на амилоиди, в качество-
то им на защитен отговор, а това по-
късно да довежда до смърт на нервни-
те клетки и деменция. Ако можем да 
идентифицираме виновниците – не-
зависимо дали те са бактерии, вируси 
или дрожди – бихме могли да се при-
целим в тях при провеждането на те-
рапии за превенция на заболяването.” 

http://kupinauka.com/
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Микроскоп с размера на сто-
тинка позволява на учените 
да надникнат в ежедневната 

дейност на клетките в гръбначния 
мозък. Иновативната технология 
разкрила, че астроцитите – клетки 
в нервната система, които не про-
веждат електрически сигнали и 
традиционно се разглеждат просто 
като поддържащи – неочаквано ре-
агират на интензивни стимули.

Новият миниатюризиран микроскоп 
и свързаните с него образни методи, 
описани от учените от Salk Institute в 
Nature Communications, предлага без-
прецедентен поглед върху функциите 

на нервната система и може да доведе 
до нови начини на лечение на болката 
при наранявания на гръбначния мо-
зък, хроничен сърбеж и невродегене-
ративни заболявания, като амиотро-
фичната латерална склероза.
Гръбначният мозък играе най-важна 
роля за усещането и отговора към 
стимулите от околната среда. Поняко-
га дори работи независимо от мозъка, 
например, когато ръката ви се отдръп-
ва от горещ предмет, преди усещането 
да е напълно отчетено. Но не е извест-
но как точно клетките в гръбначния 
мозък кодират тези и други усещания, 
идващи от кожата и вътрешните орга-
ни. 
В новото проучване, главният автор 
Axel Nimmerjahn, професор от Waitt 
Advanced Biophotonics Center към Salk 
Institute, и екипът му подобрили ми-
ниатюризираните микроскопи, които 
са описани за първи път от тях през 
2008. Новата версия, която включва 
редица хардуерни и софтуерни подо-
брения, им е позволила да визуали-
зират промените в клетъчната актив-
ност при будни, подвижни мишки. 

Невидимият живот 
на нервните клетки

Астроцити (зелено) в гръбначен мозък. Credit: 
Salk institute

Axel Nimmerjahn. Credit: Salk institute,YouTube 
Video

http://kupinauka.com/
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 „Дълго учените мечтаеха да могат да 
отчетат моделите на клетъчна актив-
ност в гръбначния мозък на будно жи-
вотно. На всичкото отгоре, сега можем 
да направим това със свободни жи-
вотни, което много вълнуващо” – каз-
ва един от авторите, Kohei Sekiguchi, 
изследовател от Salk и докторант към 
Университета на Калифорния, Сан Ди-
его. 
По-голямата част от предходната ра-
бота на екипа е била фокусирана върху 
микроскопи за наблюдение на главния 
мозък на живи животни. В сравнение 
с него, гръбначният мозък предста-
влявал по-голямо предизвикателство 
по много причини. Например, за раз-
лика от главния мозък, гръбначният 
е обграден от множество, независимо 
движещи се прешлени. Освен това, той 
се разполага близо до пулсиращи ор-
гани (като сърцето и белия дроб), кое-
то може да затрудни стабилизирането 
на изображението на клетките вътре 
в него. Въпреки всичко, с развиването 
на нови микроскопски, процедурни и 
компютърни подходи, екипът успял 
да превъзмогне тези препятствия и да 
улови действието на живите клетки в 
реално време и при различни движе-
ния. 

Учените открили, че разнообразни 
стимули, като светлина, допир или на-
тиск, активират различни подгрупи 
гръбначномозъчни сетивни неврони. 
Те установили още, че определени ха-
рактеристики, като интензитет или 
продължителност на даден стимул, се 
отразяват на активността на неврони-
те. 
За изненада на екипа, астроцитите, 
които традиционно се смятат за па-
сивни поддържащи клетки, също от-
говаряли на стимули (макар и различ-
но в сравнение с невроните). Въпреки 
че астроцитите не могат да изпращат 
електрически сигнали, както невро-
ните, те генерирали свои собствени 
химични сигнали по координиран на-
чин, по време на интензивни стимули. 

Nimmerjahn е развълнуван от този ре-
зултат, тъй като екипът му отдавна 
има интерес към астроцитите и тях-
ната роля за функцията и заболявани-
ята на нервната система. Тези клетки 
се оценяват все повече като важни 
играчи в развитието и работата на 
нервната система и могат да послу-
жат като обещаваща мишена за нови 
лекарства, казва той. 
„Не само можем да изучаваме нормал-
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ното обработване на сетивните сигна-
ли, но можем да разгледаме и състоя-
ния като нараняване на гръбначния 
мозък и как точно леченията повлия-
ват клетките” – казва Nimmerjahn.
Сега екипът работи върху това да за-
пише активността, свързана с допир 
или болка, едновременно в гръбнач-

ния и главния мозък, използвайки 
допълнителни итерации на миниа-
тюризираните микроскопи, което им 
позволява да наблюдават и манипули-
рат множество клетъчни типове при 
още по-високи резолюции. 

https://www.youtube.com/watch?v=5QQ4NbQBOHI

https://www.youtube.com/watch?v=5QQ4NbQBOHI
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Проучване може да помогне да си 
обясним какво причинява този 
синдром и как да окажем подкрепа 
на хората, които страдат от него.

Новото проучване на City University 
London е установило, че синдромът 
на чуждестранния акцент - състоя-
ние, което кара страдащите от него 
да говорят, сякаш родният им език не 
им е роден – може да се причинява от 
нарушени връзки между центровете 
на речта в предната част на мозъка и 
малкия мозък.

Описвайки случая на 17-годишно мом-
че от Белгия, което говори холандски, 
но с френски акцент, изследователите 
смятат, че промяната в акцента може 
да се дължи на нарушение в пътя меж-
ду моторните области и тези на речта 
в лявото полукълбо на главния мозък 
и дясната част на малкия.
Изследването е публикувано в списа-
ние Frontiers of Neuroscience и в него са 
взели участие учени от Университета 
на Антверп, Свободния университет 
на Брюксел и Университета на Грьо-
нинген. 
Синдромът на чуждестранния акцент 
е доста рядко срещан и се смята, че 
засяга по-малко от 100 човека в све-
та. Обикновено възниква след пре-
каран мозъчен удар, но може да бъде 
предизвикан и от травма на главата, 
мигрена или проблеми в развитието. 
Сред всички тези причини, последна-
та е най-рядко срещана и именно тя е 
описана в новото проучване. 
За да разберат защо при момчето се 
е появил френски акцент, въпреки 
че родният му език е холандски, еки-
път използвал поредица от различни 
тестове. Те провели едновременни 
магнитно-резонансна томография и 

Синдром на 
чуждестранния 
акцент
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еднофотонна емисионна компютър-
на томография (SPECT) на мозъка, за 
да видят дали биха могли да обяснят 
промяната и анализирали речта на па-
циента фонетично, за да обяснят защо 
акцентът му се възприема като френ-
ски. 

Изображенията на мозъка показа-
ли значителни дефицити в части от 
фронталната област на главния мо-
зък, която отговаря за „екзекутивни-
те функции”, които включват редица 
важни умствени умения, като работна 
памет и решаване на проблеми. В кон-
кретния случай те открили, че мом-
чето има дефицити в частите, които 
са свързани с изпълнението и пла-
нирането. Това довело до проблеми 
с планирането на речта, специфично 
пространствено планиране, визуално 
структуриране и копиране (например, 

рисуване). В допълнение, изображе-
нията на мозъка разкрили дефицити 
и в контралатералното полукълбо на 
малкия мозък (противоположно на 
засегнатото полукълбо в главния мо-
зък). 
Когато разгледали характеристиките 

на речта на пациента, учените забе-
лязали, че някои гласни не се разгра-
ничават и това може би значително 
допринася за възприемането на ак-
цента му като чуждестранен. Екипът 
изследвал и ритъма на речта, който се 
оказал по-близък до този на френския 
език, отколкото до холандския. 
Разказвайки за проучването, д-р Jo 
Verhoeven от City University London каз-
ва:
„Нашето проучване беше посветено 
на причината, поради която момче 
говори с френски акцент, въпреки че 
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родният му език е холандски. Изобра-
женията на мозъка му показаха нару-
шаване на връзките между центрове-
те на речта в главния и малкия мозък. 
Потенциалното участие на малкия 
мозък в развитието на синдрома на 
чуждестранния акцент е било устано-
вявано преди само при придобитите 
речеви отклонения. Сега имаме дока-
зателство, че проблеми с малкия мо-
зък могат да причинят възникване на 
синдрома и в резултат от отклонения 
(речеви) в развитието.” 
„Доколкото ни е известно, само два 
случая са описани в литературата 
между 1907 и 2014, които са свърза-
ни с този подтип на синдрома, който 

се дължи на развитието. Нашето про-
учване е важно, защото може да ни 
помогне по-добре да разберем какво 
причинява този синдром и как можем 
да подкрепим хората, които страдат 
от него.“
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Зелената светлина значително на-
малява чувствителността към 
светлината и може да намали си-

лата на главоболието.

Чувствителността към светлината 
или фотофобията е чест симптом на 
мигренозното главоболие, което за-
сяга почти 15% от световното населе-
ние. 
Учени от Beth Israel Deaconess Medical 
Center към Harvard Medical School са 
открили, че излагането на страдащи-
те от мигрена на „чиста” (narrow band) 
зелена светлина значително понижа-
ва фотофобията и може да намали си-
лата на главоболието. 
Проучването е публикувано на 17 май 
в Brain.
„Въпреки че фотофобията обикнове-
но не е толкова инвалидизираща, кол-
кото самото главоболие, непоноси-
мостта към светлина може наистина 
значително да понижи качеството на 
живот” – казва Rami Burstein, професор 
по анестезия към Beth Israel Deaconess 
и водещ автор на проучването. 
„Над 80% от мигренозните атаки са 

свързани с и се влошават от чувстви-
телността към светлината, като карат 
много от страдащите да търсят облек-
чение в тъмнината и да се изолират 
от работата, семейството и ежеднев-
ните си занимания” – казва Burstein, 
който е заместник-председател на 
научните изследвания на Катедрата 
по анестезия и академичен директор 
на Comprehensive Headache Center към 
Beth Israel Deaconess.
Преди пет години Burstein и колегите 
му направили изненадващото откри-
тие, че синята светлина предизвиква 
болка при пациенти, които страдат 
от мигрена, но са слепи. Това откри-

Зелената светлина 
облекчава 
симптомите на 
мигрената

Credi: Fuzzy G
erdes, flickr (CC BY 2.0)
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тие довело до идеята, че аномалната 
чувствителност към светлината по 
време на мигренозен пристъп може 
да бъде облекчена, чрез блокиране на 
синята светлина. 
Тъй като това проучване включвало 
само незрящи пациенти, които не мо-
жели да отчитат всички цветове на 
светлината, Burstein и колегите му из-
мислили начин да изследват ефектите 
на светлина с различни цветове върху 
главоболието при пациенти, които не 
страдат от нарушения в зрението.
В настоящото проучване, екипът от-
крил, че от всички цветове на свет-
лината, на които са изложени стра-
дащите от мигрена, чистата зелена 
светлина влошава симптомите на 
мигрена в най-малка степен, както и 
че при нисък интензитет на зелената 
светлина, тя дори облекчава главобо-
лието. 

Изследователите помолили пациен-
тите, преживяващи тежки мигреноз-
ни атаки, да съобщят дали усещат 
някаква промяна в силата на главобо-
лието, когато са изложени на различ-
на по интензитет синя, зелена, кехли-
барена и червена светлина. 
При голям интензитет на светлината 
– като в добре осветен офис – прибли-
зително 80% от пациентите съобщи-
ли за влошаване на главоболието при 
излагане на всички цветове на светли-
ната, с изключение на зеления. Нео-
чаквано, учените установили, че зеле-
ната светлина дори понижава болката 
с около 20%. 
За да разберат защо точно зелената 
светлина причинява по-малко болка 
на пациентите с мигрена, Burstein и 
колегите му провели експерименти, 
при които измервали силата на елек-
трическите сигнали, генерирани от 
ретината (в окото) и кортекса (в мо-
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зъка) на тези пациенти, в отговор на 
всеки цвят на светлината. Те открили, 
че синята и червената светлина гене-
рират най-силни сигнали както в ре-
тината, така и в кортекса, а зелената 
светлина генерира най-слаби сигнали.
След това, прилагайки техники, нас-
коро разработени от Rodrigo Noseda, 
професор по анестезия към Beth Israel 
Deaconess, те използвали животински 
модели на мигрена, за да изследват 
невроните в таламуса – област от мо-
зъка, която провежда информация за 
светлината от окото до кортекса. Тези 
неврони се оказали най-активни в от-
говор на синя светлина, а най-слабо 
реагирали на зелена светлина, което 
дава обяснение защо мозъкът на стра-
дащите от мигрена „предпочита” зе-
лената. 

„Тези открития дават истинска надеж-
да за пациентите с мигрена и прокар-
ват обещаващ път напред за изследо-
вателите и лекарите” - казва Burstein.
Сега Burstein разработва по-достъп-
на крушка, която да излъчва „чиста” 
(narrow-band wavelength) зелена свет-
лина с нисък интензитет, както и дос-
тъпни слънчеви очила, които блоки-
рат останалите цветове, а пропускат 
само чистата зелена светлина. 
В момента, цената на подобна крушка 
е прекалено висока, а технологията за 
блокиране на светлината при слънче-
вите очила също е много скъпа. 

 

Credit: Rich Moore, flickr (CC BY 2.0)
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Новости в 
генетиката и 
биохимията

Новости в генетиката 
и 
биохимията

NIAID, flickr, (CC BY 2.0)
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Изследователски екип от Кате-
драта по фармакология и тера-
певтика към Roswell Park Cancer 

Institute (RPCI) е открил нов клас нис-
комолекулни вещества, които са до-
бри кандидати за разработване на 
нови насочени терапии за лечение 
на левкемия и лимфом. Този нов клас 
вещества кара раковите клетки да се 
самоубиват, според проучването, пуб-
ликувано в списание Cell Death and 
Disease.
„Развълнувани сме от уникалните ак-
тивности на тези вещества и ще про-
дължим научните си усилия върху 

развитието на клиничния им потен-
циал” – казва главният автор на про-
учването Xinjiang Wang, PhD. „Тези ве-
щества убиват раковите клетки, а не 
просто временно спират растежа им. 
Този тип агенти предлагат терапев-
тични ползи.”
Изследователите демонстрират, че 
нискомолекулните вещества MMRi 
имат преимущество пред агентите, 
които активират p53 и се използват в 
момента при раковите терапии. 

Откритите от тях MMRi активират 
функцията на p53 да води до смърт 
на клетката, докато агентите, които 
се използват сега, само временно по-
тискат растежа на рака, без да унищо-
жават вече съществуващите ракови 
клетки или да предотвратяват дъл-
готрайно растежа на злокачественото 
образувание. MMRi инхибират функ-
цията Mdm2-MdmX и елиминират 
двата белтъка в клетките, които при-
чиняват рак – това са вероятните ме-
ханизми, по които MMRi причиняват 
смъртта на раковите клетки.

Идентифициран 
е нов клас 
противоракови 
вещества

Credit: Difu Wu (CC BY-SA 3.0)
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 „Това проучване отваря нова област 
за разработване на противоракови 
медикаменти. MMRi могат да бъдат 
използвани като инструмент за по-
добро разбиране на механизмите на 
безсмъртие, които раковите клетки 
развиват” – продължава Wang. „Про-
дължаваме с изследването на MMRi, 
като използваме както предклинични 
модели, така и човешки ракови кле-
тъчни линии. Надяваме се, че разра-
ботването на клинично приложими 
MMRi в крайна сметка ще осигури нов 
вариант на лечение на раковоболните 
пациенти.”

P53

p53 – белтък, който нормал-
но се намира в клетките и се 
определя като туморен ан-
тиген. Той има противорако-
ви свойства, зад които стоят 
няколко механизма: подпо-
мага поправката на ДНК, ко-
гато тя се увреди; спира кле-
тъчния растеж при повреда 
в ДНК, докато тя се отстра-
ни; ако поправката е невъз-
можна, той може да нака-
ра клетката да се самоубие.

MDM2-MDMX 

Mdm2-MdmX  –  белтъци, 
които са онкогени. Те са от-
рицателен регулатор на р53. 
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Канабиноидният рецептор от тип 
2 (“CB2-рецептор”) е специален 
белтък, разположен на мембра-

ната на клетките. Функцията му е 
да приема химични сигнали, които 
контролират клетъчната активност. 
„Досега се смяташе, че този рецептор 
е част от имунната система и няма 
функции при нервните клетки. Но на-
шето проучване показва, че той играе 
важна роля и в предаването на сиг-
нали в мозъка” – обяснява професор 
Dietmar Schmitz, говорител на DZNE-
Site Berlin и директор на Невроло-

гичния изследователски център към 
Charité (NWFZ/NeuroCure). Schmitz е 
координатор на настоящото проучва-
не, което включва колежи в Берлин 
и учени от Университета на Бон и от 
“National Institute on Drug Abuse” на 
САЩ.
 Изследователите демонстрирали в 
животински модел, че рецепторът 
CB2 повишава прага на възбудимост 
на нервните клетки в хипокампуса. 
„Дейността на мозъка зависи критич-
но от факта, че понякога нервните им-
пулси имат възбуждащ ефект върху 
разположените надолу по веригата 
клетки, а в други случаи оказват ин-
хибиторен (потискащ) ефект” – казва 
докторVanessa Stempel, водещ автор 
на настоящата публикация, която в 
момента развива научна дейност в 
Кеймбридж, Великобритания. „Рецеп-
торът CB2 работи като винт, чрез кой-
то подобен комуникационен процес 
може да бъде регулиран.” 

Открита е 
неизвестна 
функция на 
канабиноиден 
рецептор

Хипокампус (в червено). Credit: Life Science Data-
bases (CC BY-SA 2.1 JP)



admin@nauka.b g

С Т Р.

90

www.nauka.bg

Компонент на „ендоканабиноидна-
та система”
Рецепторът CB2 е част от ендоканаби-
ноидната система (ECS). Това семей-
ство рецептори и сигнални субстан-
ции съществува в много организми, 
включително човека. То е биохимична 
контролна система, която участва в 
регулацията на редица физиологични 
процеси. Името му идва от факта, че 
химически вещества, произлизащи от 
растението канабис, се свързват с ре-
цепторите на ECS. Досега има два из-
вестни типа такива рецептори: рецеп-

торът CB2 няма психоактивни ефекти. 
Затова, изменящите съзнанието ефек-
ти, породени от консумацията на кана-
биса, се приписват на „канабиноидния 
рецептор от тип 1”. 

Потенциални терапевтични прило-
жения
Резултатът от настоящото проучване, 
може да допринесе за по-доброто раз-
биране на болестните механизми и да 
осигури отправна точка за разработ-
ването на нови лекарства. „Мозъчната 
дейност е нарушена при болести като 
шизофрения, депресия, Алцхаймер и 
други невропсихиатрични отклоне-
ния. Медикаменти, които се свързват 
с рецептора CB2 вероятно биха могли 
да повлияят активността на мозъчни-
те клетки и по този начин да участват 
в лечението” – заключва проф. Schmitz.

Белтъчна структура на рецептора CB2
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Химичен междинен продукт (ме-
таболит), който се образува при 
разграждането на кетамина в тя-

лото, вероятно е причината за бързия 
му антидепресивен ефект. Откритие-
то е направено от учени от Национал-
ните институти по здравеопазване на 
САЩ (NIH). Този метаболит самосто-
ятелно отстранявал характерното за 
депресията поведение при мишки, без 
да оказва обезболяващите, дисоциа-
тивни или пристрастяващи ефекти, 
характерни за кетамина.

„Това откритие променя из основи 

разбирането ни за това какъв е меха-
низмът зад този бърз антидепресивен 
ефект и дава надежда за разработва-
не на по-силни и същевременно безо-
пасни терапии” – казва доктор Carlos 
Zarate, M.D. от Националния институт 
по психично здраве (NIMH), съавтор 
на проучването и пионер в изследва-
нето на кетамина като антидепресант. 
„Чрез екипен подход, изследователите 
успяха да върнат кетамина от клини-
ката в лабораторията, за да установят 
какво точно го прави толкова уника-
лен.”
Доктор Todd Gould, M.D., от University 
of Maryland School of Medicine, заедно 
със Zarate и други колеги, съобщиха 
откритията си в списание Nature, в на-
чалото на месец май. Екипът включ-
ва и изследователи от National Center 
for Advancing Translational Sciences 
(NCATS) и National Institute on Aging 
(NIA), както и от Университета на Се-
верна Каролина. 
„След като вече знаем, че антидепре-
сивното действие на кетамина при 
мишките се дължи на метаболит, а не 
на самия кетамин, следващата стъпка 
е да потвърдим, че и при човека рабо-
ти по същия механизъм и да устано-
вим дали това може да доведе до по-

Credit: Sander van der Wel, flickr (CC BY-SA 2.0)

Как кетаминът 
премахва 
депресията



admin@nauka.b g

С Т Р.

92

www.nauka.bg

добрени терапевтици за пациентите” 
– обяснява Gould.
 Клинични опити, проведени от Zarate 
и други, показват, че кетаминът може 
да премахне депресията само след ня-
колко часа или дори минути – много 
по-бързо от повечето често използва-
ни антидепресанти, които изискват 
седмици, за да подействат. Освен това, 
антидепресивният ефект на една доза 
от метаболита може да продължи 
една седмица или повече. Но въпре-
ки законната медицинска употреба 
на кетамина, той има и дисоциативни, 
еуфорични и пристрастяващи свой-
ства, което го прави лекарство, с което 
може да се злоупотреби, а това огра-
ничава неговата употреба в качество-
то му на антидепресант.
С надежда да открият насоки към по-
практично лечение, екипът искал да 

открие точния механизъм, по който 
кетаминът премахва депресията. Ке-
таминът принадлежи към клас ле-
карства, който блокира клетъчните 
рецептори за глутамат – главният 
възбуждащ химически агент на мозъ-
ка. Досега преобладаваше схващане-
то, че кетаминът осъществява антиде-
пресивните си ефекти, като блокира 
NMDA-рецепторите за глутамат. 
Но клинични проучвания при хора, 
при които са изследвани вещества, 
които блокират този рецептор, не 
са довели до възникване на силния 
и продължителен антидепресивен 
ефект на кетамина. Затова екипът из-
следвал ефектите на кетамина върху 
поведението на мишки. Кетаминът 
заема две огледални химични форми, 
които се отбелязват като (S)- и (R)-
кетамин. Учените открили, че докато 

Credit: Rama (CC BY-SA 2.0 FR)
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(S)-кетаминът е по-способен да бло-
кира NMDA-рецепторите, той е по-
малко ефективен в това да потиска 
депресивното поведение на мишките, 
в сравнение с (R)-формата.

След това екипът разгледал ефектите 
на метаболитите, които се образуват 
при разграждането на (S)- и (R)-ке-
тамина в тялото. Било е известно, че 
антидепресивните ефекти на кета-
мина са по-силни при женските миш-
ки. Изследователите от NIA - Irving 
Wainer, Ph.D. и Ruin Moaddel, Ph.D. 
идентифицирали ключов метаболит: 
(2S,6S;2R,6R)-HNK (хидроксиноркета-
мин) и показали, че е фармакологично 
активен. После установили, че нивата 
на този метаболит са три пъти по-ви-
соки при женските мишки, което под-
сказва, че може да е отговорен за поло-
вото различие при антидепресивния 

ефект. За да разберат дали е така, из-
следователите блокирали метаболи-
зма на кетамина по химичен начин. 
Това предотвратило формирането на 
метаболита, както и антидепресивни-
те ефекти на кетамина.

(2R,6R)-хидроксиноркетамин. Credit: Jü 
(CC BY-SA 4.0)

(2S,6S)-хидроксиноркетамин. Credit: Jü 
(CC BY-SA 4.0)

Както кетамина, този метаболит има 
две огледални форми. Като изпита-
ли и двете, те установили, че едната 
от тях – (2R,6R)-HNK – имала антиде-
пресивни ефекти, подобни на тези на 
кетамина, които продължават поне 3 
дни при мишките. Забележителното е, 
че за разлика от кетамина, това веще-
ство не инхибира NMDA-рецепторите. 
Вместо това, то активира, вероятно 
непряко, друг тип рецептор за глута-

(R)-кетамин

(S)-кетамин
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мат - AMPA. Блокирането на АMPA-ре-
цепторите предотвратило антидепре-
сивните ефекти на (2R,6R)-HNK при 
мишки. Експериментите потвърдили, 
че бързият антидепресивен ефект из-
исква активирането на AMPA-рецеп-
торите, а не инхибирането на NMDA-
рецепторите.
Както при човека, и при мишките кета-
минът оказва дисоциативни, еуфорич-
ни ефекти и има потенциал да доведе 

до пристрастяване и злоупотреба; но 
такива ефекти не са наблюдавани при 
(2R,6R)-HNK. (2R,6R)-HNK не довел до 
изменения във физическата актвност, 
обработката на сетивните сигнали и 
координацията на мишките, а такива 
ефекти са характерни за кетамина. В 
експериментална установка, при коя-
то мишките можели сами да си доста-
вят веществото, те се възползвали от 
това, когато бил използван кетамин, 

AMPA-рецептор, свързан с антагонист. Credit: Curtis Neveu (CC BY-SA 3.0)
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но не и метаболитът (2R,6R)-HNK, кое-
то означава, че вторият не е пристрас-
тяващ.  
„Работейки в сътрудничество с NIH и 
академичните изследователи, хими-
ците от NCATS изиграха съществена 
роля в изолирането на специфичния 
метаболит на кетамина, отговорен 
за борбата с депресията” – казва д-р 
Christopher P. Austin, M.D., директор 
на NCATS. „Съвместните ни усилия са 
пример за това как екипният подход в 
науката може да ни помогне да доста-
вим на пациентите по-бързо и повече 
нови лечения.” 

„Разкриването на механизма, който 
стои зад антидепресивната актив-
ност на кетамина е една важна стъпка 
в процеса на разработване на лекар-
ство” – казва д-р Richard J. Hodes, M.D., 
директор на NIA. „Новите подходи са 
изключително необходими за лече-
нието на депресията, особено при по-

възрастните хора и тези, които не се 
повлияват от съществуващите меди-
каменти.”
Сега учените продължават проучва-
нето си с изследване на безопасността 
и токсичността на метаболита, като 
част от план за разработване на ле-
карство, преди клинично проучване 
на NIMH върху хора за лечение на де-
пресия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDd7JzBPgaY

https://www.youtube.com/watch?v=yDd7JzBPgaY
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иенето на зъбите е ежедневна 
рутинна процедура, към която 
понякога се отнасяме недоста-

тъчно сериозно. Всеки си мие зъбите, 
но дали успява да ги почисти качест-
вено? Ето няколко насоки и съвети за 
начина, средствата и резултатите.

   Основното средство за миене на зъ-
бите е Вашата четка за зъби. В днешно 
време на пазара има огромен избор от 
марки четки за зъби, коя от коя с по-
атрактивна реклама. Истината е, че не 
Ви трябва най-новата, най-модерната 
или най-скъпата четка за зъби, а тази, 
с която ще се чувствате най-комфорт-
но и ще е най-подходяща за Вашите 
зъби и венци. Различните четки биват 

Credit: wikipedia.org

МАРИАННА АТАНАСОВА

Д-р Марианна Атанасова 
завършва Факултета по ден-
тална медицина към Меди-
цински университет в гр. 
София, нареждайки се вто-
ра по успех във випуска си. 
Тя работи като лекар по 
дентална медицина в гр. 
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детската дентална медици-
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циите в професията. Може-
те да се свържете с нея на:

drmatanasowa@gmail.com
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и различни по твърдост на косъмче-
тата, гъстотата на косъмчетата и го-
лемина на главата. Съществува избор 
и между обикновени четки, електри-
чески и звукови. При следващото си 
посещение в зъболекарския кабинет 
се консултирайте с Вашият зъболекар 
каква четка би ви препоръчал, тъй 
като той най-добре познава устната 
ви кухина и какво е най-добро за под-
държането на здравето и. 
   След като сте избрали Вашата чет-
ка за зъби трябва да започнете да я 
използвате правилно. Много често 
миенето на зъби става с движения 
напред-назад, което е недостатъчно 
ефективно и може да доведе до хро-
нично нараняване на венеца, дори и 
на самите зъби. През годините много 
специалисти разработват специфич-

ни техники за миене на зъбите като 
най-често използвана е техниката на 
Бас и нейната модификация с включе-
но измитащо движение. 
   При тази техника четката се поста-
вя под 45 градуса от зъба към вене-
ца като върховете на косъмчетата 
докосват венеца и дори леко влизат 
между него и зъба. От тази стартова 
позиция се правят въртеливи движе-
ния по повърхността на зъбите, след 
което се завършва с измитащо движе-
ние в посока от венеца към върховете 
на зъбите. Тези движения се извърш-
ват по предните и по вътрешните 
повърхности на зъбите, като само по 
вътрешните повърхности на предни-
те горни и долни зъби почистването 
става само с измитащи движения от 

Credit: orofacial, flickr.com (CC BY-SA 2.0)
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венеца към върховете на зъбите. Раз-
бира се, почистват се и дъвкателните 
повърхности на зъбите, най-често с 
предно-задни движения по тях. Целта 
е всеки зъб да бъде оптимално почис-
тен от всички достъпни страни, без 
с това да се нанесе вреда на венците 
или на самите зъби. Ето защо почист-
ването трябва да става с премерени 
движения, умерен натиск и внимание 
към всеки отделен зъб. Оптималното 
време за миене на зъбите е 3 минути, 
а честотата – 2 пъти на ден. Миенето 
вечер премахва плаката, която се е на-
трупвала през деня и осигурява чисти 
повърхности за през нощта, което е от 
особена важност, защото слюноотде-
лянето по време на сън е по-слабо и 
ако има останала плака по зъбите тя 
ще може да се развива свободно, деми-

нерализирайки зъбите и възпалявай-
ки венеца. Миенето сутрин осигурява 
свежест и повторно почистване, тъй 
като колкото и умело и старателно да 
мием зъбите си, винаги остава мини-
мално количество плака.
NB! Четката за зъби трябва да се сме-
ня на всеки 3 месеца или след прека-
рано вирусно/бактериално заболява-
не, тъй като по косъмчетата също се 
натрупват микроорганизми, а и с вре-
мето ефективността на косъмчетата 
намалява.
    За жалост не всички повърхности на 
зъбите са достъпни за почистване с 
четка за зъби, което е проблем, защо-
то по всички повърхности се събира 
плака. Става дума за апроксималните 
зъбни повърхности – междузъбните 
контакти. При повечето хора зъбите са 

Credit: wikipedia.org
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плътно наредени един до друг и няма 
как между тях да влязат косъмчетата 
на четката, за да почистят. На помощ 
тук идват допълнителни средства за 
орална хигиена, а именно конците за 
зъби и интерденталните четки.
Конците за зъби са също толкова ва-
жни, колкото и четката за зъби, тъй 
като те почистват недостъпната кон-
тактна точка между зъбите, в която 
най-често започва развитието на ка-
риес, който е трудно видим докато е 
в начален стадии и може дълго време 
да се развива без признаци, довеждай-
ки до голямо разрушение на засегна-
тия зъб. Още по-мрачната страна на 
този тип кариеси е, че те много често 
се образуват едновременно на два съ-
седни зъба, в контактната точка меж-
ду съответните зъби, т.нар. „целуващи 
се кариеси“. Ето защо е особено важно 
да отделим време, за да почистим кон-
тактната точка между зъбите с конец 
за зъби, поне веднъж дневно, обикно-
вено вечер. 
Други средства за орална хигиена са 
интерденталните четки. Те предста-
вляват малки четчици, които се пред-
лагат в различни размери. Използват 
се за почистване на контактната точка 

между зъбите и по-често когато има 
разстояние между зъбите, но за да сте 
сигурни в ефективността при използ-
ването им е добре вашият зъболекар 
да определи кой точно размер е под-
ходящ за вас.
    Освен четки за зъби, на пазара се 
предлагат и приспособления за по-
чисване на език. Езикът е мускулест 
орган, покрит с лигавица, върху която 
се разполагат различни видове папи-
ли, съдържащи вкусовите луковици. 
Тези папили правят езика неравен и 
грапав, което спомага натрупването 
на плака в тези неравности. При ня-
кои хора по езика има дълбоки заряз-
вания – фисури, които са още по-пред-
разполагащ фактор за натрупването 
на плака в тях. Плаката по езика може 
да бъде причина за лош дъх и спомага 
за поддържане на по-високо бактери-
ално число в устата, което не е благо-
приятно като цяло за оралната кухина. 
Почистването на езика може да стане 
със специална четка за език – скрепер 
или с четката за зъби, като се започва 
от корена на езика към върха – изми-
тащи движения с лек натиск. Добре е 
да го почиствате поне веднъж дневно, 
след измиването на зъбите.
   Гореизброените средства и методи 
представляваха механичното почист-
ване на зъбите, венците и езика, което 
е основно за поддържането на здраве-
то им, но можем да завършим целият 
процес по почистването на устната ку-
хина с вода за уста. Отново на пазара 
има широк набор от продукти, които 
отговарят на специфични нужди – 
има ежедневни води, лечебни с раз-
личен процент на активната състав-
ка, избелващи, освежаващи и т.н. Ето 
защо е най-добре да се консултирате 

Credit: 8279143@N03, flickr.com (CC BY-SA 2.0)
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със специалист коя вода за уста ще е 
най-подходяща за вашите нужди и как 
точно и за какъв период от време да я 
прилагате.
   Може би се питате – ами пастата за 
зъби? Защо не я споменахме? При пас-
тите за зъби има най-голям избор от 
марки, предназначение, състав и т.н. 
Истината е, че тя е спомагателно сред-
ство, подпомагащо премахването на 
плаката, която четката е отстранила 
механично. В състава на много пасти 
се включват микроабразивни части-
ци, които действат също механично 
за премахване на плаката при четка-
нето. В някои има и активни състав-
ки, които осигуряват допълнителен 
терапевтичен ефект на пастата – ан-
тибактериален, избелващ, намаляващ 
чувствителността, реминерализиращ. 
Вече на пазара дори повечето пасти са 
с комбинирано действие. Можете да 
направите консултация с вашия сто-
матолог каква паста за зъби ще бъде 
най-ефективна за вас, но не забравяй-
те, че основното почистване става с 
четката за зъби и конеца за зъби и за-
виси изцяло от вас. 
      Като завършек на статията ще ви 
дам няколко съвета как да превърнем 
тази рутинна, понякога дори досадна 
процедура в по-приятно занимание:
- 3 минути е оптималното време 
за четкане, 3 минути обикновено е 
продължителността на любима ваша 
песен – пуснете си тази песен и пре-
върнете миенето на зъби в разпуска-
що занимание. 
- Ако искате наистина да сте си-
гурни, че почиствате правилно зъби-
те си – купете си плакиндикаторни 
таблетки. След измиване, сдъвчете 
една таблетка около 30 секунди без да 

гълтате слюнката, изплюйте, жабуре-
те с вода и се усминете на огледалото! 
Резултатът е доста забавен обикнове-
но – цялата ви уста е розово-лилава, а 
самите зъби трябва да са бели, ако са 
добре почистени, но ако и по тях има 
розово-лилави островчета – това е ос-
танала неизчеткана плака. Продават 
се пластмасови стоматологични ог-
ледалца, с които можете да огледате 
зъбите си от всички страни и да уста-
новите проблемните си зони. По този 
начин можете лесно сами да контро-
лирате колко добре си миете зъбите, 
в кои зони трябва да наблеглете и да 
четкате по-добре.
- Превърнете миенето на зъби в 
осъзната процедура – помислете си 
защо го правите, как това ви осигуря-
ва по-добро здраве и отношение към 
самите себе си и нека чистите зъби ви 
донесат удовлетворението, че прави-
те нещо хубаво за себе си. След толко-
ва труд и внимание за оралната ви хи-
гиена, единственото което ви остава е 
да се усмихвате и разбира се да посе-
щавате вашия стоматолог на всеки 6 
месеца за профилактични прегледи. 
  

Credit: hikikomori, flickr.com (CC BY-SA 2.0)
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сихолог от Университета на Лестър 
описва уникален случай, като нов за 
науката. Здрав мъж на 38 години за-
губил паметта си след локална упой-
ка, която му била поставена от зъ-
болекаря при рутинна манипулация 
за лечение на кореновите канали на 
зъб. През последното десетилетие 
той може да помни само до 90 минути 
и всеки ден се събужда с мисълта, че 
това е същият ден, в който е отишъл 
на зъболекар. Симптомите са сходни 
с описаните във филми като Омагьо-
сан ден (Groundhog Day) и Мементо. 
А няма доказателства, че лечението в 
зъболекарския кабинет е виновно за 
състоянието на мъжа.
„Една от причините да опишем този 
случай е, че никога не сме срещали 
нещо подобно в клиничната практика 
и не знаем как да го разбираме. Нико-
га не сме виждали такова нещо” – каз-
ва лекторът по клинична психология 
д-р Gerald Burgess от Университета на 
Лестър. 
Доктор Gerald Burgess описва случая 
на пациента с амнезия в научна ста-

тия в списание Neurocase.
Той е работил заедно с консултан-
та психиатър Bhanu Chadalavada от 
Northamptonshire Healthcare Foundation 
NHS Trust, Нортхемптън.
Сега д-р Burgess призовава всеки, кой-

Credit: Magdalena Roeseler, flickr (CC BY 2.0)



admin@nauka.b g

С Т Р.

103

www.nauka.bg

то познава някого, който може да е 
страдал от подобни симптоми на за-
губа на паметта, както и лекари или 
хора от медицинския персонал, които 
са работили с такъв човек, да се свър-
жат с него, за да помогнат за натруп-
ването на знания и доказателства в 
тази област. 

Преди десет години д-р Burgess от 
Училището по психология към Уни-
верситета на Лестър работел като 
клиничен психолог, когато пациентът 
бил изпратен при него. 
Д-р Burgess казва: „…почувствахме, че 
е необходим честен доклад за факти-
те, тъй като е възможно да има и дру-
ги случаи или хора, които знаят пове-
че за това какво може да е причинило 
амнезията. Установихме, че никой от 
колегите ни в неврологията, психиа-
трията или клиничната невропсихо-
логия не може да обясни този случай 
и не е виждал нищо подобно преди.”
Случаят засяга 38-годишен мъж от 
Великобритания, който отишъл при 
зъболекаря за рутинна процедура и 
изгубил способността си да създава 
нови спомени. След едночасовата про-
цедура по лечение на кореновите ка-

нали, по време на която на пациента 
била сложена местна упойка, мъжът 
не може да запомни нищо за повече от 
90 минути. 

Той е напълно наясно с идентичност-
та си и личността му не се е изменила 
– но всеки ден мъжът мисли, че е де-
нят, в който е имал час при зъболека-
ря. Налага се да организира живота си, 
като използва електронен дневник и 
инструкции. 
Доктор Burgess добавя: „Това, което 
знаем от десетилетия проучвания и 
стотици случаи е, че билатералната 
увреда на структурите на хипокам-
пуса и/или междинния мозък причи-
нява тежка амнезия, а при липсата на 
очевидна повреда на тези структури, 
остава много място за спекулации. 
Смятам, че научихме много при рабо-
тата си с пациента. Едно от нещата е, 
че вероятно не трябва да смятаме, че 
тежката загуба на паметта възниква 
само в контекста на видима увреда на 
структурите на хипокампуса и меж-
динния мозък – изглежда тези струк-
тури са необходими само за първона-
чалното задържане на информацията, 
преди енграмите да преминат бавно 
през няколко други невроелектрични 

Credit: _annamo, flickr (CC BY 2.0)

Credit: Conor Lawless, flickr (CC BY 2.0)



admin@nauka.b g

 

С Т Р.

104

www.nauka.bg

и неврохимични събития, като накрая 
се съхраняват постоянните спомени, а 
нещо може да се случи по-късно в този 
процес и да премахне следата от спо-
мена за постоянно.”

 Credit: Luca Florio, flickr (CC BY-SA 2.0)

„Придобит или проявен дефицит на 
белтъчна синтеза, необходима за пер-
манентното реструктуриране на си-
напсите в мозъка, изглеждаше интри-
гуващо предположение и се надяваме, 
че ще бъде изследвано при хора. Това 
предположение беше породено от две 
изглежда ключови случайности: пър-
во, моментът, в който синтезата на 
този белтък съвпада с момента, в кой-
то пациентът забравя – след около 90 
минути; второ, както „епизодичните”, 

така и „процедурните” спомени из-
глежда изискват успешна синтеза на 
белтъка, за да се задържат спомените 
задълго, а пациентът не може да за-
държи никакви нови епизодични или 
процедурни спомени – а това е необи-
чайно, в сравнение с традиционните 
случаи на амнезия.”
„На този етап не мисля, че упойката 
или кореновият канал са виновни; би 
било неетично и вероятно неоснова-
телно да разпалваме страх, няма дос-
татъчно доказателства. Струва ми се, 
че причината е друга, но предшества-
щият инцидент е трябвало да бъде до-
кументиран, а не игнориран.”
„Откакто публикувахме статията, ня-
колко души ми писаха с теории или 
истории, свързани с анестезия и/или 
вадене на зъби и последващи памето-
ви затруднения. Няколко други слу-
чая на тежка антероградна амнезия 
(неспособност за формиране на нови 
трайни спомени), описани в литера-
турата, цитирани в оригиналната ста-
тия, са настъпили в резултат от тежък 
инцидент, засягащ гръбначния стълб 
и според мен няма ясна връзка с упой-
ката или ваденето на зъб. Много ще 
се радвам, ако и други хора споделят 
истории или теории за това или нещо 
подобно.” 
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анното излагане на две химиче-
ски вещества, които често се от-
криват в опаковките на храните, 

може би причиняват вреди на детски-
те зъби, които никога не могат да бъ-
дат поправени, според проучване. 
Водещият автор на изследването, д-р 
Katia Jedeon от Френския национален 
институт за здравни и медицински 
изследвания (INSERM), и колеги са от-
крили, че излагането на бисфенол А 

(BPA) и винклозолин може да пречи 
на нормалното действие на хормони-
те, отговорни за растежа на зъбния 
емайл. 

Винклозолин.

Учените представиха откритията си 
на Европейския конгрес по ендокри-
нология за 2016 година в Мюнхен. 
BPA и винклозолинът са идентифи-
цирани като вещества, нарушаващи 
функцията на ендокринната система 
(„ендокринни дисруптори” или EDs) 
от голям брой проучвания. Това озна-

Credit: Janet McKnight, flickr (CC BY 2.0)
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чава, че те могат да повишат риска от 
репродуктивни проблеми, рак, вроде-
ни дефекти и различни други състоя-
ния. 
BPA се използва в производството на 
някои пластмаси и смоли, много от 
които се използват в опаковките на 
храни и напитки, а винклозолинът е 
фунгицид, който се използва за защи-
та на лозови насаждения, овощни гра-
дини и голф игрища. 

Бисфенол А (BPA).

Моларно-инцизивна хипоминера-
лизация
Доктор Jedeon и екипът ѝ отбелязват, 
че предишни изследвания върху жи-
вотни са показали, че ендокринните 
дисруптори може да са свързани със 
състояние, наречено Моларно-ин-
цизивна хипоминерализация (МИХ), 
което засяга до 18% от децата между 
6 и 9-годишна възраст. 

Моларно-инцизивна хипоминерализа-
ция. Credit: Maurizio Procaccini et al (CC 
BY 2.0)

МИХ е състояние, при което възник-
ват дефекти на емайла при първите 
постоянни зъби, най-често резците и 
кътниците. Този дефект е необратим 
– когато емайлът е повреден, той не 
може да се възстанови. 
Децата с МИХ може да страдат от по-
вишена чувсвтителност на зъбите, 
особено към студени храни и напитки, 
а рискът от развитие на кариес също 
е по-голям. Зъбите им може да имат 
кремав, жълт или кафяв цвят и лесно 
да се чупят. 
За целите на проучването, д-р Jedeon 
и колегите ѝ провели два експеримен-
та, за да разберат повече за това по ка-
къв начин излагането на ендокринни 
дисруптори може да е свързано с МИХ. 

BPA и винклозолин блокират хор-
моните, необходими за образуване 
на зъбен емайл
Първо, екипът изложил плъхове на 
ежедневни дози или само BPA, или 
комбинация от BPA и винклозолин 
от раждането им, в продължение на 
30 дни. Дозите били еквивалентни на 
средната дневна доза, на която би бил 
изложен човек. 
В края на 30-те дни изследователите 
събрали клетки от повърхността на 
зъбите на гризачите. 

Когато анализирали клетките, те 
установили, че излагането на BPA и 
винклозолин изменя експресията 
на два гена - KLK4 и SLC5A8 – които 
регулират минерализацията на зъб-
ния емайл. 

След това, изследователите отгледа-
ли в култура амелобласти от плъхо-
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ве – това са клетките, които отлагат 
емайла по време на развитието. Те 
открили, че в тези клетки има поло-
ви хормони – включително естроген 
и тестостерон – които повишават екс-
пресията на гените, отговорни за про-
дукция на зъбен емайл. 

Структура на развиващ се зъб - аме-
лобласти, одонтобласти, емайл, ден-
тин. Credit: Dozenist (CC BY-SA 3.0).

Те открили, че тестосеронът повишава 
експресията на гените KLK4 и SLC5A8.

Тъй като за BPA и винклозолин се 
знае, че потискат ефекта на мъжки-
те полови хормони, според автори-
те откритията им показват, че тези 
химически вещества може да водят 
до развитие на МИХ, като блокират 
хормоните, необходими за разви-
тието на зъбния емайл. 

 

http://kupinauka.com/
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ушенето значително изменя 
микрофлората на устата, което 
вероятно влияе върху образу-

ването на кариеси и върху способнос-
тта да се разграждат токсини, според 
резултати, публикувани в списание 
ISME (International Society for Microbial 

Ecology).
Пушенето на цигари е главният причи-
нител на предотвратими заболявания 
и смърт в САЩ, като води до смъртта 
на 480 000 души всяка година, а това 
са 20% от всички смъртни случаи. 
В САЩ над 16 милиона души живеят 
със заболяване, причинено от пуше-
нето, според данни на Центровете за 
контрол и превенция на заболявани-
ята (CDC).
През 2014 CDC са изчислили, че 16,8% 
от американците на възраст над 18 го-
дини са пушачи, т.е. около 40 милиона 
възрастни. 
Скорошно изследване се е фокуси-
рало върху дисбаланса на чревна-
та микрофлора и как той е свързан с 
имунни заболявания като болестта 
на Крон и рака на стомашно-чревния 
тракт. 
Има около 600 известни бактериал-
ни вида в човешката уста. Смята се, че 
над 75% от случаите на рак в устната 
кухина са свързани с пушенето, но не 
е ясно дали различията в микрофло-
рата на устата влияят на риска от раз-
витието на рак. 

Credit: Clement B, flickr (CC BY 2.0)
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По-голямо количество на бактери-
ите от род Streptococcus в устата на 
пушачите

Учени от Langone Medical Center към 
Университета на Ню Йорк и Isaac 
Perlmutter Cancer Center са използвали 
прецизни генетични тестове, за да из-
следват влиянието на пушенето вър-
ху състава и действието на оралната 
микрофлора. 
Екипът използвал проби от 1204 въз-
растни, регистрирани в много голя-
мо проучване, посветено на риска от 
рак, финансирано от Националните 
институти по здравеопазване на САЩ 
(NIH) и Американското раково обще-
ство (ACS).

Credit: Andrey, flickr (CC BY 2.0)

Всички участници били на възраст 
над 50 години. Сред тях имало 112 пу-
шачи и 521 души, които никога не са 
пушили. В изследването взели учас-
тие и 517 души, които са спрели цига-
рите, като 17% от тях са го направили 
през последните 10 години. 
Учените анализирали хиляди бакте-
рии, живеещи в устата на доброволци-
те, като използвали генетични тесто-
ве и статистически данни. 

Резултатите показват, че микрофло-
рата в устата на пушачите е значи-
телно по-различна от тази на хора-
та, които никога не са пушили или 
вече не пушат. В устата на пушачи-
те нивата на 150 бактериални вида 
били значително по-високи, докато 
нивата на 70 други вида – много по-
ниски.

Credit: (CC BY-SA 3.0)

Протеобактериите съставляват до 
4,6% от всички бактерии в устата на 
пушачите, в сравнение с 11,7% при 
непушачите. Смята се, че протеобак-
териите участват в разграждането на 
токсични химически вещества, които 
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се въвеждат в организма при пушене-
то. 
От друга страна, в устата на пушачи-
те има с 10% повече видове от род 
Streptococcus, в сравнение с непуша-
чите. Бактерии от този род причиня-
ват кариес. 

Streptococcus. Credit: NIH Image Gallery, 
flickr (CC BY 2.0)

Възстановяването настъпва след 
спиране на цигарите
Но при спиране на тютюнопушенето, 
изглежда микрофлората на устата си 
възвръща първоначалното състоя-
ние. При хора, които преди са пушели, 
но не и през последните 10 години, 
микробният баланс бил същият като 
при непушачите. 

Страшният изследовател и епидемио-
лог Jiyoung Ahn, PhD, казва:
„Необходими са още експерименти, 

за да докажем, че тези изменения от-
слабват защитните сили на организма 
срещу химикали в тютюневия дим, 
които причиняват рак или други за-
болявания на устната кухина, белите 
дробове или червата.”
Brandilyn Peters, PhD, отбелязва, че ре-
зултатите не разкриват колко време 
е необходимо на микрофлората, за да 
възстанови баланса си след спиране 
на цигарите. 
Авторите планират следващи проуч-
вания, за да установят с точност какво 
е необходимото време за възстановя-
ване на бактериалното съобщество в 
устата. 
Те се надяват да разберат биологич-
ните промени, които настъпват в 
микрофлората на устата, като резул-
тат от пушенето, и как тези промени 
могат да повлияят риска от различни 
видове рак в устата и други части на 
тялото. 
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Профилактика и 
превенция

NIAID, flickr, (CC BY 2.0)
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Според група европейски учени, 
непосредственият прием на ас-
пирин може значително да по-

нижи риска от инсулт при пациенти, 

които са получили предупреждение 
от организма си – микроинсулт. Еки-
път пише в Lancet, че бързата реак-
ция на пациентите, които са изпитали 

Бърз аспирин 
след микроинсулт 
значително 
понижава риска от 
инсулт

Credit: Steve M
ike N

eef (CC BY-SA
 3.0)
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симптоми, характерни за инсулта, би 
понижила риска от инсулт в следва-
щите няколко дена. 
Аспирин вече се дава на хората, кои-
то са преживели инсулт или преходна 
исхемична атака (ПИА, често нарича-
на микро- или мини инсулт), за да бъ-
дат предотвратени следващи удари, 
след като са били прегледани в болни-
ца и в дългосрочен период се понижа-
ва рискът от следващ инсулт с 15%. Но 
екипът предположил, че ефектът от 
непосредствения прием на лекарство-
то може да бъде много по-значителен. 
Водещият изследовател, професор 
Peter Rothwell, експерт в областта от 
Университета на Оксфорд, обяснява: 
„Рискът от инсулт е много висок не-
посредствено след ПИА или микро-
инсулт (около 1000 пъти по-висок), 
но това е така само през следващите 
няколко дни. В предишно изследване 
в EXPRESS Study показахме, че спеш-
ният прием на „коктейл” от различни 
лекарства може да понижи риска от 
инсулт през първата седмица от около 
10% до 2%, но не знаехме кой компо-
нент на „коктейла” е най-важен.”

„Едно от лекарствата, които използ-
вахме, беше аспирин, но от други из-
следвания знаем, че дългосрочната 
полза от аспирина за предотвратява-
не на инсулта е относително скром-
на. Нашето предположение беше, че 
ефектът в краткосрочен план е много 
по-значим. Ако е така, то взимането 
на аспирин колкото се може по-бързо 
след „предупредителните симптоми”, 
определено може би си струва.” 
Екипът – от Оксфорд (Великобрита-
ния), Университетският медицински 
център Утрехт (Холандия), Универ-
ситета Дуисбург-Есен (Германия) и 
Лундския университет (Швеция) – 
преразгледал индивидуалните данни 
на пациентите от дванадесет изпит-
вания (около16 000 души) на аспирин 
за дългосрочна вторична превенция 
– т.е. за предотвратяване на следващ 
инсулт –и данните на около 40 000 
души от три изпитвания на аспирин 
за лечение на остър исхемичен инсулт. 
Те открили, че най-голяма полза при-
нася приемът на аспирин през пър-
вите няколко седмици, както и че ас-
пиринът намалява тежестта на тези 
ранни удари. Вместо 15-те процента 
общо понижение на дългосрочния 
риск, докладван преди при тези изпит-
вания, аспиринът понижавал ранния 
риск от фатален или инвалидизиращ 
инсулт с около 70-80% за следващите 
няколко дни и седмици. 
Професор Rothwell казва: „Нашите от-
крития потвърждават ефективност-
та на спешното лечение след ПИА и 
микроинсулт – и показват, че аспири-
нът е най-важният компонент. Неза-
бавното лечение с аспирин може зна-
чително да понижи риска и тежестта 

Credit: Bayer AG (CC BY-SA 3.0)
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на следващ инсулт. Това откритие има 
значение за лекарите, които трябва да 
дават аспирин веднага, щом заподоз-
рат, че пациентът е преживял ПИА или 
микроинсулт, вместо да чакат оценка-
та на специалист и подробни прегле-
ди.”
„Откритията ни имат значение и за 
образоване на обществото. Информа-
ционните кампании накараха повече 
хора да търсят медицинска помощ по-
бързо след удар, но не бяха толкова 
ефективни сред хората, които са пре-
живели микроинсулт или ПИА. Много 
пациенти не търсят помощ изобщо 
или я отлагат с дни. Половината от 
вторичните инсулти при хората, пре-
живели ПИА им се случват преди да са 
потърсили медицинска помощ за исхе-
мичната атака. Приканването на хора-
та да приемат аспирин, ако смятат, че 
са преживели ПИА или микроинсулт 

– когато усетят внезапни необичайни 
неврологични симптоми – може да им 
помогне да се справят със ситуацията, 
особено, когато не е достъпна меди-
цинска помощ в този момент.”
Дотор Dale Webb, директор научни из-
следвания и информация към Асоциа-
цията по инсулт, казва: „ПИА е спешен 
медицински случай и непременно 
трябва да бъде потърсена спешна не-
врологична помощ. Ние приветстваме 
това проучване. То предполага, че все-
ки, който изпитва симптомите на ин-
султ, които отшумяват, докато се оч-
аква спешна помощ, могат да приемат 
доза от 300 милиграма аспирин, ако 
могат. Тези открития са и много на-
временни, тъй като обществото, кое-
то се занимава с инсулта, в момента 
разработва нов набор от национални 
инструкции за справяне със състоя-
нието.” 

http://kupinauka.com/
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Излагането на повече естествена 
външна светлина е ключово за 
превенция на миопията (късо-

гледството), която се превръща в епи-
демия сред децата, според проучване 
на австралийски оптометристи. 
Оптометристът и ръководител на 
проекта професор Scott Read, който 
е директор научни изследвания към 
School of Optometry and Vision Science, 
Queensland University of Technology, каз-
ва, че децата имат нужда да прекарват 
повече от час, а най-добре поне 2 часа 
на ден навън, което подпомага предо-
твратяването на поява и развитие на 
миопия.
Професор Read казва, че не работа-
та на компютър или други подобни 
устройства води до развитие на къ-
согледство, а липсата на достатъчно 
дневна светлина. 
„Тези устройства допринасят за това 
децата да прекарват повече време за-

творени вкъщи, но проучването по-
казва, че те не са непосредствената 
причина за нарастващия брой на де-
цата, които страдат от късогледство” 
– казва той. 
„Оптометристите трябва да обяснят 
на пациентите си, че по-малко от 60 
минути дневно прекарани навън са 
рисков фактор за развитие на миопия.” 
„Изглежда, че при тези, които вече 
страдат от това състояние, удължава-
нето на престоя навън допринася за 
потискане на прогресията му.” 

Външната светлина 
има роля за 
предотвратяване 
на късогледството 
при децата

http://kupinauka.com/
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През февруари беше обявено, че поло-
вината от населението на Земята ще 
страда от късогледство до 2050 годи-
на, а за много от тези хора дори ще съ-
ществува риск от слепота. 
Глобалното проучване, публикувано 
от Brien Holden Vision Institute, прогно-
зира, че за 10% от световното населе-
ние ще съществува риск от ослепяване 
до 2050 година, ако не бъдат пред-
приети мерки за предотвратяване на 
развитието на миопията до по-тежки 
форми, изискващи носенето на очила 
с диоптър минус пет и повече. 
По време на изследването бил изме-
рен растежът на очите на деца, като 

доброволците носели ръчни часов-
ници със светлинни сензори на кит-
ката си, които отчитат излагането на 
светлина и физическата активност в 
продължение на две седмици, през по-
топлите и по-студени месеци, за да се 
разбере какво е обичайното им изла-
гане на светлина. 
„При децата, които се излагат най-мал-
ко на външна светлина, се наблюдава 
по-бърз растеж на очите и следова-
телно – по-бърза прогресия на късо-
гледството” – казва професор Read.
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Може би настъпва моментът, от 
който се страхувахме. Първо-
началните данни от мащабно 

държавно проучване (на САЩ), съоб-
щени в края на месец май, предпола-
гат, че радиочестотното излъчване от 
мобилните телефони може да предиз-
вика някои типове рак. 
Откритията на проучването, което 
струва 25 милиона долара, отнело е 
две години половина и е проведено от 
National Toxicology Program (NTP), по-
казват, че мъжките плъхове, изложе-
ни на два типа радиочестотно излъч-
ване, били значително по-уязвими от 
развитието на рак на мозъка, извес-
тен като глиома и на рядко срещано 
злокачествено заболяване – шванома 
на сърцето. Такива ефекти не са на-
блюдавани при женските индивиди.
Нивото на облъчване, което получили 
плъховете, „не било много различно” 

от това, на което са изложени хората, 
когато използват мобилните си те-
лефони – казва Chris Portier, бивш за-
местник-директор на NTP.

Credit: Victor, flickr (CC BY 2.0)

С повишаване на интензитета на из-
лъчването, се повишавал и рискът от 
развитие на рак при плъховете. (Най-
високият приложен интензитет бил 5 
до 7 пъти по-висок от този, на който 
за изложени хората, когато използват 

Има ли връзка 
между телефоните 
и рака

Наблюдаван е повишен риск от 
развиване на тумори на мозъка и 

сърцето при плъхове.
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мобилните си телефони.) Въпреки че 
йонизиращите лъчения, като гама лъ-
чите и рентгеновите лъчи, са приети 
за карциногени, досега не е известен 
механизъм, по който е възможно ра-
диочестотните излъчвания да причи-
няват рак. Изследователите пишат, 
че резултатите „изглежда подкрепят” 
заключението, че радиочестотното 
излъчване може наистина да е карци-
ногенно. 
Откритието трябва да пробуди научно-
то общество, според Portier, който сега 
е научен сътрудник към Environmental 
Defense Fund. „Мисля, че това променя 
играта” – казва той. „Наистина трябва 
отново да разгледаме този проблем в 
големи детайли.”
 „NTP провежда най-добрите биоекс-
перименти с животни в света” – доба-
вя Portier. „Репутацията им е косми-
ческа. Затова, ако те ни казват, че са 
открили това в проучването си, значи 
има причина за притеснение.” 
Предишни проучвания с животни са 
давали неопределени резултати. По-
вечето от тези, които предполагат 
връзка между излъчването на мобил-
ните телефони и рака, първо са изла-
гали гризачите на токсични химикали, 
за да предизвикат развитие на тумор, 
който след това е нараствал в отговор 
на излъчването. Но в новото проучва-
не не са прилагани никакви методи за 
предизвикване на рак при животните. 
Учените от NTP решили да изследват 
карциногенността на излъчването на 
мобилните телефони още през 2001, 
отчасти в отговор на епидемиоло-
гични изследвания, които показвали 
връзка между глиомите и употребата 
на мобилен телефон. Някои от проуч-
ванията дори показвали, че раковото 

образувание е ипсилатерално – т.е. е 
склонно да се развие от тази страна на 
главата, на която човекът най-често 
държи телефона си, докато разговаря. 
Но други епидемиологични проучва-
ния не са открили връзки между рака 
и мобилните телефони. 

Credit: Alon, flickr (CC BY 2.0)

Агенцията за контрол на храните и ле-
карствата в САЩ, която е натоварена 
с регулацията на здравните ефекти на 
стоките, пише в уебсайта си, че „няма 
доказателства за връзка между упо-
требата на мобилни телефони и риска 
от тумори на мозъка”. Тя все пак при-
знава, че съществува риск, свързан с 
носенето на мобилния телефон твър-
де близо до тялото, но само заради на-
гряващия ефект на устройството. 
Откритията на NTP хвърлят съмне-
ние върху това заключение: Проучва-
нето е проектирано така, че да се кон-
тролират топлинните ефекти, като 
осигурява условия, при които тем-
пературата на изложените плъхове 
да се увеличава с по-малко от градус. 
„Всички очакваха това проучване да 
даде отрицателни резултати” – казва 
старши правителствен служител по 
радиацията пред Microwave News, на 
когото са били показани частични ре-
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зултати от проучването по-рано. „Ако 
приемем, че изследването е проведе-
но по начин, който изключва топлин-
ния ефект, тогава тези, които казват, 
че подобни [карциногенни] ефекти са 
невъзможни, грешат.”

Credit: Monquaylob (CC BY-SA 4.0)

Проучването е било скъпо, отчасти 
защото е изисквало конструирането 
на специални камери за излагане на 
излъчването, които позволяват хи-
ляди мишки и плъхове да получават 
стандартизирани дози облъчване. В 
продължение на около 9 часа на ден, 
за периоди, вариращи от два месеца 
до края на живота, гризачите са били 
изложени на радиочестотните из-
лъчвания, характерни за телефоните 
от втора генерация (2G) – те са били 
стандартни за момента, в който е за-
почнало проучването. 
Засега са обявени само резултатите за 
плъховете. При женските плъхове не 
се наблюдавала повишена честота на 

възникване на раково заболяване. Но 
сред мъжките плъхове, които получи-
ли най-високите дози, 2 до 3 процен-
та развили глиома, а 6 до 7 процента 
развили шванома на сърцето, в зави-
симост от типа на използваното из-
лъчване. Нито един от мъжките плъ-

хове в контролната група не 
е развил което и да е от тези 
ракови заболявания. 
Едно смущаващо откритие, 
обаче, е това, че средната 
продължителност на живот 
на изложените на облъчване 
плъхове била по-голяма от 
тази на плъховете в контрол-
ната група. Някои странич-
ни наблюдатели казват, че 
авторите на проучването е 
трябвало да обърнат повече 
внимание на това явление. 
Те са изненадани и от факта, 
че плъховете в контролната 
група не страдали от оби-

чайните мозъчни тумори. „Не мога да 
приема заключенията на авторите” – 
пише Michael Lauer от Националните 
институти по здравеопазване.

ГЛИОМА
Глиома  - От около 25 000 
случая на злокачествени мо-
зъчни тумори, установявани 
всяка година в САЩ, 80% са 
глиоми. Злокачествените мо-
зъчни тумори са най-често 
срещаната причина за смърт, 
поради раково заболяване 
при подрастващи и възраст-
ни между 15 и 39 години. 
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Авторите на проучването не обясня-
ват как резултатите им може да се пре-
несат към риска от рак при хората. Но 
„като се има предвид огромният брой 
хора, които използват устройства за 
безжична комуникация” – пишат те 
– „дори много малко повишение на 
честотата на заболеваемост, в резул-
тат от излагането на радиочестотни 
излъчвания от тези устройства, може 
да има много голямо значение за об-
щественото здраве.” 
Индустрията, която се занимава с без-
жични устройства и много медии – 
главно сайтове, които зависят от тази 
индустрия, заради рекламата – убеде-
но заявяват, че проучванията за без-
опасността на мобилните телефони 
са нагласени. Не „можете да изберете 
да „вярвате” във фактите, защото те 
са… ами, факти” – пише Charlie Sorrell 
в Wired през 2011, след като подроб-
но разглежда резултатите от датско 
епидемиологично проучване, което 

показва, че няма връзка между мобил-
ните телефони и рака. „Затова, може-
те най-сетне да захвърлите тази тъпа 
Bluetooth слушалка. В крайна сметка, 
мозъкът ви не се пържи.” 

Но Portier казва, че все още няма дос-
татъчно данни, за да считаме въпроса 
за приключен. „Сега в литературата 
има аргументи за това, че сме в нача-
лото на ракова епидемия. Има и аргу-
менти против тази теза. Не е ясно кой 
е прав.”
„Като нация, ние похарчихме милиар-
ди долари, използвайки мобилните си 
телефони” – допълва той. Ние сме не-
престанно и силно изложени на тези 
излъчвания, но въпреки това почти 
никакви проучвания не се правят в 
тази област. Имаме нужда от финанси-
ране на такива изследвания, ако иска-
ме да разберем какво се случва и да го 
предотвратим, докато все още имаме 
време.” 
  

Credit: Garry Knight, flickr (CC BY 2.0)
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Излагането на ярка светлина, обо-
гатена със синьо (blue-enriched 
light) може да засегне метаболи-

зма ви, според малко проучване.

Учени са открили, че излагането на 
ярка светлина повишава инсулинова-
та резистентност, в сравнение с приг-
лушената светлина – както сутрин, 
така и вечер. Също така, вечер ярката 
светлина причинявала повишение на 
кръвните нива на глюкозата (кръвна-

та захар). 
Инсулиновата резистентност е не-
способността на тялото адекватно да 
премахва глюкозата от кръвния ток, 
което води до натрупване на захар в 
кръвта. С времето, излишната глюко-
за в кръвта може да доведе до преко-
мерно натрупване на мазнини и ки-
лограми, както и до повишен риск от 
диабет. 
„Тези резултати осигуряват още дока-
зателства, че ярката светлина може 

Credit: Artful-Krayons, DeviantArt (CC BY 3.0)

Излагането на ярка 
светлина може би 
изменя нивото на 
кръвната захар
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би влияе на метаболизма” – казва 
Kathryn Reid, главен автор на изслед-
ването и професор по неврология към 
Northwestern University Feinberg School 
of Medicine. „Интересно е, че ярката 
светлина има такъв ефект, но все още 
не разбираме защо” – казва Reid. „На 
теория, бихте могли да използвате 
светлината, за да манипулирате мета-
болитната функция на организма.” 
Предишни изследвания на учените 
от Northwestern показват, че хората, 
които приемали по-голямата част от 

ярката светлина за деня сутрин, те-
жали по-малко, отколкото тези, кои-
то я получавали след 12 часа на обяд. 
Изследователите искали да разберат 
защо. Проучвания върху мишки също 
са показвали, че животните, които се 
отглеждат при постоянно осветление, 
имат изменен глюкозен метаболизъм 
и теглото им е по-високо от това на 

контролните мишки. 
„Нашите открития показват, че инсу-
линът не е способен рязко да възста-
нови нивата на глюкоза до базовата 
линия след хранене, когато органи-
змът е изложен на ярка светлина ве-
чер” – казва първият автор Ivy Cheung, 
учен невролог. „Резултатите от това 
проучване подчертават, че осветле-
нието на околната ни среда влияе на 
здравословното ни състояние.” 
Изследването е публикувано в списа-
нието PLOS ONE.

Има все повече доказателства за това, 
че моделите на излагане на светлина 
и тъмнина във времето, имат влияние 
върху показатели като теглото и при-
ема ни на храна. Целта на това про-
учване беше да изследваме „острите 
ефекти” от 3-часово излагане сутрин 
или вечер на обогатена със синьо 
светлина, в сравнение с приглушена 
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светлина, върху глада, метаболитната 
функция и физиологичното възбуж-
дане на организма. 
Деветнадесет здрави възрастни души 
били изложени на 3 часа обогатена в 
синьо светлина, започвайки или по-
ловин час след събуждане сутрин (ут-
ринна група), или 10 часа и половина 
след събуждане (вечерна група). Ре-
зултатите на всеки човек били срав-
нени с резултатите му от излагане на 
приглушена светлина, като базова ли-
ния. Утринната група закусвала под 
яркото осветление, а вечерната група 
вечеряла под такова осветление. 

Проучването показва, че излагането 
на обогатената със синьо светлина 
силно изменя метаболитната функ-
ция както на утринната, така и на ве-
черната група, в сравнение с приглу-

шената светлина. Въпреки че и двата 
типа излагане (сутрин и вечер) водят 
до повишена инсулинова резистент-
ност, при вечерната група се наблю-
давал по-голям скок на глюкозните 
нива. Това предполага по-голяма не-
способност инсулинът адекватно да 
компенсира повишението на глюкоза 
вечер. 
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Психология 
и 
психофизиология

NIAID, flickr, (CC BY 2.0)
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Психология 
и 
психофизиология

Изследователи от Универси-
тета на Охайо са намерили 
доказателство, че параце-

тамолът (ацетаминофен) не само 
потиска физическата болка, но по-
нижава и способността ни да пре-
дусещаме чуждата болка и да съ-
чувстваме. Ако може да се вярва на 
тези резултати, това би означавало, 
че често използваното лекарство 
може да нарушава способността ни 
да си представим, че на другия не 
му е добре.

Парацетамолът (или още ацетамино-
фен) се използва за облекчаване на 
болката и понижаване на температу-
рата и се намира в най-малко 600 ме-
дикамента. Открит е още през 1877 и 

е една от най-често срещаните състав-
ки в лекарствата. В САЩ всяка седми-
ца 52 милиона души използват такива 
медикаменти. 
Въпреки че лекарството се използва 
толкова често и от толкова много вре-
ме, науката все още не е наясно с всич-
ки негови ефекти. Тези нови разкри-
тия са резултат от проучвания в много 
дисциплини, не само в психологията.
През последните години, изследова-
тели, които се занимават с психологи-
чески ефекти на парацетамола, напра-
виха няколко плахи, но впечатляващи 
прозрения. 
Например, екип от Университета на 
Кентъки е открил, че парацетамолът 
не само намалява физическата болка, 
но понижава и психологическата бол-
ка, причинена от социално отхвърля-
не. 

Друго проучване, проведено в Универ-
ситета на Охайо и публикувано през 
юни 2015, е установило, че парацета-
молът понижава оценката и отговора 
както към отрицателни, така и към 
положителни стимули. 
Настоящото проучване, което е про-
ведено от същия екип от Охайо, е про-
дължение на тези открития. Този път, 

Понижава ли 
парацетамолът 
емпатията?

Credit: Michelle Tribe, flickr (CC BY 2.0)
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изследваната емоция е емпатията (съ-
чувствието). 
Изследователите провели тристран-
но проучване. Първата сесия включ-
вала 80 участника. Половината от тях 
получили течност, съдържаща 1000 
милиграма парацетамол; другата по-
ловина (контролната група) изпили 
плацебо разтвор без лекарство в него. 
Един час по-късно, всеки участник 
трябвало да прочете поредица от 
кратки сценарии. Историите включ-
вали герои, които изпитвали някакъв 
тип болка – например, тежка прорезна 
рана от нож или загуба на любим чо-
век. След това, участниците оценили 
физическата и емоционалната болка, 
изпитана от героите. 

Екипът открил, че участниците, 
които били под влиянието на пара-
цетамола, оценявали болката на ге-
роите от историята като по-слаба. 

Втората част на експеримента включ-
вала 114 души. Както и при предиш-
ната, половината от тях пили параце-
тамол, а другите – плацебо. Те били 
изложени на кратки, силни звуци (бял 
шум). След това били помолени да 
оценят степента на неприятното усе-
щане от звука и колко неприятен смя-
тат, че би бил той за един анонимен 
участник. 
Тези, които приели лекарството, оце-
нили звука като по-малко неприятен 
и смятали, че той ще бъде такъв и за 
анонимния участник. 
В третата част на изследването, учас-
тниците се срещнали и общували по-
между си, преди да бъдат разделени 
поединично – те трябвало да стоят 
сами и да наблюдават една онлайн 

„игра”, без да взимат участие. 
Било им казано, че трима от хората, с 
които тъкмо са се запознали, играят. 
По време на играта, двама от участни-
ците изключили третия (въпреки че 
те в действителност не играели). 
Хората, които наблюдавали играта, 
били помолени да оценят емоционал-
ната болка на изключения участник. 
Главният автор Baldwin Way казва: 
„[...] тези, които бяха взели парацета-
мол показаха понижена емпатия. Те не 
бяха толкова обезпокоени за чувства-
та на отхвърления играч.” 

Защо парацетамолът би понижавал 
чувството за емпатия?

На този етап не е ясно защо се случ-

Credit: Cliff James, flickr (CC BY-SA 2.0)
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ва това. Но предишни изследвания, в 
които е сканиран мозъкът на изслед-
ваните лица, биха могли да ни дадат 
някаква представа. 
Учените открили, че когато даден 
човек изпитва болка и си представи 
чуждата, това предизвиква отговор в 
сходни части на мозъка. С други думи 
– районите в мозъка, които участват в 
изпитването на болка са свързани и с 
представата за болката на другите. 
Теоретично, можем да си представим, 
че ако някои области на мозъка се из-
ползват както за изпитване, така и 
за представяне на болката, вещество, 
което потиска истинската болка, би 
потискало и въображаемата. 
Ако резултатите бъдат повторени, те 
биха имали голямо значение за света. 
В крайна сметка, това би означавало, 
че ¼ от населението редовно ще взи-
ма лекарство, което потиска емпатия-
та. 
А тя е важна за ситуациите, в които 
попадаме ежедневно. Ако някой спо-
ри с любим човек и има понижена 
способност да вижда гледната точка 
на другия, разрешаването на спора ве-
роятно ще бъде по-трудно. Разчитаме 
на емпатията за социална сплотеност, 
поне отчасти. 
Тъй като изследването е проведено 

сред относително малка група от хора, 
то са необходими по-мащабни проуч-
вания, за да бъдат изведени стабилни 
доказателства. 
Фактът, че все още не знаем всичко за 
това лекарство изглежда изненадващ. 
Но дори механизмите, по които пара-
цетамолът понижава болката и тем-
пературата не са напълно изяснени, 
затова може би ни очакват още изне-
нади по пътя. 
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Пациентите, които страдат от 
синдрома на хроничната умора, 
съобщават, че са по-тревожни и 

стресирани от тези, които не страдат 
от това състояние, и са по-склонни да 
потискат емоциите си. Освен това, ко-
гато са под стрес, при тях се наблюда-
ва по-голяма активация на биологич-
ния механизъм „борба или бягство”, 
което може да допринася за умората 
им, според ново проучване, публику-
вано от Американската асоциация по 
психология.
„Надяваме се, че това проучване ще 
допринесе за по-добро разбиране на 
нуждите на хората със синдрома на 
хроничната умора, някои от които 

може да не споделят за симптоми-
те, които усещат с други хора” – каз-
ва водещият автор на изследването 
Katharine Rimes, PhD, от Кралския ко-
леж в Лондон. „Други може да не са 
наясно с трудностите, които тези хора 
изпитват и затова да не успяват да им 
осигурят необходимата подкрепа.” 
Участниците в изследването, които 
смятали, че изразяването на емоции-
те им е социално неприемливо, били 
по-склонни да ги потискат. Това било 
така както за пациентите, които стра-
дат от хронична умора, така и за здра-
вите хора, според проучване, публику-
вано в Health Psychology.
Това проучване включвало 160 души 
от Великобритания и разчитало на 
доклади от самите пациенти и от 
странични наблюдатели, както и на 
психологически отговори, събрани 
преди това – по време или след като 
участниците гледали обезпокоителен 
видео клип. Половината от участни-
ците вече били диагностицирани със 
синдром на хроничната умора, а оста-
налите били здрави. 
Половината от хората във всяка гру-
па били инструктирани да потискат 

Хроничната умора 
потиска емоциите

Credit: David Guyler, flickr (CC BY 2.0)
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емоциите си, а другата половина – да 
ги изразят, както желаят. Реакциите 
им били записани на видео и оценени 
от независими наблюдатели. Била от-
четена проводимостта на кожата, тъй 
като тя се повишава при изпотяване, а 
то е знак за активиране на симпатико-
вата нервна система. Това е свързано 
с биологичната система за борба или 
бягство, която се задейства в отговор 
на стрес. 
Независимо от инструкциите, които 
получили, участниците, страдащи от 
хронична умора, съобщили, че са из-
питали по-висока тревожност и тъга, 
а реакцията на кожата им показвала, 
че те са по-притеснени от здравите 
участници – както преди, така и след 
филма. Но тези емоции не се установя-
вали лесно от независимите наблюда-
тели. 
Повишената активация на системата 
за борба или бягство била свързана 

с по-силна умора при хората, страда-
щи от синдрома, но не и при здрави-
те участници. „Пациентите, страдащи 
от хронична умора, често ни казват, 
че стресът влошава симптомите им, 
но това проучване показва вероятния 
биологичен механизъм, който стои 
зад този ефект” – казва Rimes.
Авторите отбелязват, че това проучва-
не е било проведено главно с предста-
вители на бялата раса, които посеща-
вали специална клиника за пациенти, 
страдащи от синдрома на хроничната 
умора, както и че е необходимо да се 
проведат повече изследвания, за да се 
установи дали ще се наблюдава пови-
шено потискане на емоциите при па-
циенти от различни общества.
Тъй като това проучване е проведено 
сред хора, които вече са били диагно-
стицирани със синдрома на хронична-
та умора, това не показва причинно-
следствена връзка между потискането 
на емоциите и самия синдром, добавя 
Rimes.
„Тези открития ни помагат да разбе-
рем защо някои пациенти, страдащи 
от този синдром не търсят социална 
подкрепа в моменти на стрес” – казва 
той. „Семействата на пациентите мо-
гат да се възползват от информацията 
за това по какъв начин най-добре биха 
могли да окажат подкрепа на близки-
те си, които са склонни да крият емо-
циите си.” 

Credit: Benoit BOSLOWSKY, flickr (CC BY 2.0)
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В книгата си от 2004 „Творчество-
то е вечно”, Гари Дейвис прави 
преглед на художествената ли-

тература от 1961 до 2003 и иденти-
фицира 22 повтарящи се личностни 
характеристики у креативните хора. 
Това включва 16 „положителни” чер-

ти като независимост, поемане на ри-
скове, енергичност, любопитство, ху-
мор, артистичност, емоционалност и 6 
„негативни” черти като импулсивност 
и хиперактивност. В собствения си 
анализ върху художествената литера-
турата, Бони Грамонд установява, че 
много от тези черти се припокриват 
в значителна степен с поведенчески-
те характеристики у хора със Синд-
рома на дефицит на вниманието и хи-
перактивност (ADHD). Това включва 
по-високи нива на спонтанност при 
зараждане на идея, завеяност, живот 
в собствен свят, непрестанно търсене 
на усещания, енергичност и импул-
сивност. 
Изследванията поддържат идеята, 
че хората с характеристики на ADHD 

Синдромът на 
дефицит на 
вниманието и 
хиперактивност 
– недостатък или 
преимущество

Credit: amenclinicsphotos, flickr, (CC BY-SA 2.0)
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са по-склонни да достигат по-високи 
нива на творчески идеи и постиже-
ния, отколкото хората без тези харак-
теристики.
Последните изследвания от Даря 
Забелина и колеги сочат, че в реал-
ния живот творческите постижения 
са свързани с разширено внимание 
и „пропусклив” психическия фил-
тър – неща, в които хората с ADHD са 
най-добри. Последните разработки в 
областта на когнитивната невробио-
логия също предполагат наличието на 
връзка между ADHD и творчеството. И 
творците, и хората с ADHD показват 
трудности при потискане на мозъчна-
та активност, идваща от „клопката на 
въображението”. 
Credit: Camdiluv, flickr, CC BY-SA 2.0
Средно на година 9% от децата на въз-
раст от 5 до 17 години са диагностици-
рани с ADHD. Те се записват в специал-
ни образователни програми. Въпреки 
това, новите данни на The National 
Center for Learning Disabilities показва, 
че само 1% от учениците, които по-
лучават услуги IDEA (Individuals With 
Disabilities Act) са в програми за на-
дарени и талантливи деца, а само 2% 
са записани в курс AP (АР е програма 
за обучение на надарени деца с успех 
над средния, която се развива в САЩ 
и Канада). В доклада се заключава, че 
„ученици с проблеми при обучението 
и вниманието са изключени от про-
грамите за талантливи и AP деца, тъй 
като не се развиват с темпа на класа, а 
и процентът на спрените от училище 
ученици е по-висок в сравнение с дру-
гите.” 
Защо това има значение? C. Matthew 
Fugate и колеги провели следното из-
следване. Избрали група от ученици с 

характеристики на ADHD, които били 
част от летен лагер за надарени, ар-
тистични и талантливи ученици. По-
голямата част от учениците са избра-
ни за този лагер, защото са изкарали 
над 90% на стандартизиран тест, но 
са имали среден успех около 3,50 в об-
ласти като напр. математика и химия. 
След това изследователите сравни-
ли резултатите на групата ученици с 
ADHD с тези на група ученици, които 
нямат ADHD, но които също са участ-
вали в програмата за надарени деца. 
На всички ученици дали тест, който 
трябва да даде на учените информа-
ция за разсъжденията на учениците, 
работната им памет и творческо им 
отношение към проблемите. Разглеж-
да се способността им да направят из-
вод, да подразберат взаимовръзките 
в нови и сложни модели, които обаче 
изискват минимални предварител-
ни познания и опит. Работната им па-
мет, която включва способността да 
се контролира вниманието и да се за-
държат наведнъж множество потоци 
от информация в съзнанието. 

Credit: Deredavalos, DeviantArt, (CC BY-SA 3.0)
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След това оценяват артистичността на 
студентите, като използват характе-
ристиките на техни рисунки - призна-
ци като овална форма, непълни фигу-
ри и прави линии. Изследователите 
откриват, че студентите с характерис-
тики на ADHD (особено тези, които 
са с високо ниво на „разсеяност”) са 
с по-ниски резултати по отношение 
на работната памет, отколкото сту-
дентите, които нямат ADHD-характе-
ристики. Но пък тези две групи не се 
различават по способностите си в да-
дена ситуация да възпроизведат раз-
съждение. Тези резултати показват, 
че хората с ADHD могат да бъдат дос-
та интелигентни. Също така, въпреки 
тяхната намалена работна памет, 53% 
от тях са „академично напреднали” с 
над 70% индекс за креативност. Може 
да се каже, че по-слабата работната 
памет е обвързана с по-високо ниво на 
креативност!
Това очевидно има някои важни об-
разователни последици. Със сигур-
ност синдромът на ADHD затруднява 
учебния процес, а и организацията на 
живота като цяло. И естествено, изу-
чаването на ключовите умения за по-
вишено внимание не трябва да се под-
ценява. Но както отбелязват учените, 
„в училищната среда предизвикател-
ството е как тя да бъде с подчертан 
творчески профил, така че да се подо-
бри обучителният процес.”
Ключово е идентифицирането на тези 
деца и от там целесъобразността на 
образователната програма. В голяма 
степен оценяването на творческия 
потенциал отсъства в тестовете. А 
вместо това, автоматично на деца-
та се поставя етикетът ADHD и се из-

пращат за специално образование. 
Оценяването трябва да е „по-широко 
скроено”. От една страна, тестове за 
интелигентност могат да бъдат при-
ложени с по-лек фокус върху работна-
та памет и запаметяването и да дават 
възможност за по-справедлива оцен-
ка при разсъжденията, спрямо дадена 
ситуация, при личности с по-непосле-
дователно мислене. Този вид оценка 
би могла да позволи на учениците с 
характеристиките на ADHD да показ-
ват своите творчески наклонности, 
включително и доколко се разсейват, 
какво е въображението им, както и 
(изненада!) хуперфокусирането върху 
даден проблем (който ги интересува). 
Да, хората с ADHD често са в състояние 
да се съсредоточават по-добре от дру-
гите, когато са дълбоко ангажирани в 
дейност, която е от лично значение за 
тях. Последните изследвания сочат, че 
мрежата в мозъка на хората с ADHD, 
която те трудно потискат („Мрежа-
та на въображението”) е същата като 
тази при музикантите, включително 
джаз музикантите и рапърите!

Credit: Randy, flickr, (CC BY 2.0)
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В основата на обучението би било до-
бре да стоят проекти, в които учени-
ците да демонстрират своите знания 
за учебния материал по по-различен 
начин, напр. като изработват комикси, 
ролеви игри, блогове, видеа, статии. 
Разбира се, същите тези възможнос-
ти трябва да ги има за всички учени-
ци в класа. Защото ние никога не зна-
ем дали ADHD характеристиката ще е 
пречка в живота или е творческа дар-
ба.
Да разгледаме случая на Джон, който 
през 1949 г. посещава колежа Итън и 
мечтае да стане учен. Въпреки това е 
последен в класа си по успех и получа-
ва следния коментар относно доклада 
си: „Тази работа е далеч от задоволи-
телната оценка... той няма да слуша, 

а ще настоява за върши работата по 
свой собствен начин... Аз вярвам, че 
има заложби, за да стане учен, но спря-
мо неговото представяне днес, това е 
просто абсурдно. Ако не може да ус-
вои прости биологични факти, той 
няма да има възможност да върши ра-
ботата си като специалист и това ще 
бъде чиста загуба на време за него и 
за тези, които трябва да го обучават.” 
Тук става дума за Сър Джон Б. Гърдън, 
носител на Нобелова награда по фи-
зиология и медицина за 2012 г. за ре-
волюционните си изследвания върху 
стволови клетки. Подобно на много 
други, с висок творчески потенциал 
личности, той е носил етикета ADHD.
 

Credit: amenclinicsphotos, flickr, (CC BY-SA 2.0)


