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Това ретроспективно проучване е извършено въз основа на информация,
събрана в електронната  база данни на медицинския център Ел Сол де Сер-
даниола дел Вальес,  Барселона. Проучването обхваща периода от септем-
ври 1988 г. до декември 2014 г. Целта  му е да се сравни  протичането на забо-
ляването при пациенти,  страдащи от лицева парализа, причинена от студ
и лекувани с хомеопатия, с подобни данни – публикувани от Националния ин-
ститут по неврологични заболявания и мозъчно-съдови инциденти.1

1. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ

Лицевият нерв съдържа както двигателни, така и сетивни нервни влакна,
поради което се определя като смесен нерв.

• Двигателната функция на лицевия нерв се изразява в контрола на муску-
лите на лицето, кожата на скалпа на главата, външното ухо и врата. Воле-
вият контрол на лицевия нерв е неразделна част от общуването на чо-
века било то вербално или невербално. Той участва също в почистването
на окото, благодарение на движенията на клепача. Неволевият контрол
е свързан с емоционалните мимики на лицето и слушането.

• Сетивният аспект на лицевия нерв  има отношение към секрецията от
очите и носа, потните жлези на лицето, слюноотделянето и вкусовите усе-
щания върху две трети от  предната  част на езика. 

2. ОПИСАНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Парализата на лицевия нерв, известна още като парализа на Бел, пред-
ставлява пълна или частична загуба на волевите мускулни движения на ед-
ната половина на лицето. Тя се дължи на увреждане на лицевия нерв, което
води до нарушена функция на последния и респективно до невъзможност за
контрол на лицевите мускули. Сетивността на конкретни области от главата,
свързана със седмия чифтен черепномозъчен нерв, също бива засегната.

КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ:
• невъзможност за повдигане на веждата;
• затруднено усмихване;
• понякога затруднен говор;
• неволево слюноотделяне в ъгъла на устните;
• ретроаурикуларна болка в някои случаи;
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• и загуба на вкусови възприятия върху две трети
от предната част на езика.

В случай, че не е възможно да се постигне възста-
новяване с консервативни средства, съществува
опция за хирургическа интервенция за смекчаване
на персистиращи усложнения след епизод на лицева
парализа. Към тази възможност следва да се при-
стъпи след оценка на причините и продължител-
ността на лечение на тази патология. 

ЧЕСТОТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
• Честотата на идиопатичната пареза е 25 случая

на всеки 100 000 души годишно.
• Почти всеки един на  60  души страда от това за-

боляване през живота си.2

Появата на парализата на Бел е внезапна, а сим-
птоматиката стига своя максимум след 48 часа. Па-
циентите понякога се оплакват от предшестваща
болка на ретроаурикуларно ниво. Тя може да бъде
придружена от загуба на вкус върху част от езика и
хиперакузис (звукова свръхчувствителност). 

Описани са случаи, доказани чрез лабораторни из-
следвания, на абнормно повишаване на нивата на
циркулиращите лимфоцити в цереброспиналната
течност (лимфоцитоза), а чрез използване на метода
на ЯМР е констатирано увеличение на  геникуларния
ганглий и прищипване на  лицевия нерв  в темпо-
ралния канал. Почти 80% от пациентите се възстано-
вяват в следващите три до шест месеца.

Открито е наличие на ДНК на вируса на херпес
симплекс тип I  в ендоневралната течност, което води
до предположението, че вероятна причина за тази
патология е реактивиране на вируса в ганглия.

3. СИМПТОМАТИКА

Най-често срещани симптоми са  нарушената под-

вижност на устната и горния клепач  на засегнатата
страна. Това води до невъзможност за усмихване,  до
отделяне на слъзна секреция от окото, поради това,
че  не може да се затвори напълно, до трудност при
преглъщане и несъзнателно изтичане на слюнка.

4. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Трябва да имаме предвид, че е възможно да не
става дума за парализа на Бел, а за  друго нозоло-
гично заболяване. Ще посочим някои по-често  и
други по-рядко срещани възможни причини:

ПРИЧИНИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
НА ПАРАЛИЗАТА НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ
РАЖДАНЕ
Чрез Цезарово сечение
Синдром на Мьобиус
НОВОБРАЗУВАНИЯ
Доброкачествени паротидни тумори
Холестеатом
Тумори в близост до VII-ми чифтен черепномозъ-

чен нерв
Левкемия
Менингиом
Хемангиобластом
Сарком
ТРАВМАТИЗЪМ
Фрактури на черепната основа
Лицеви лезии
Проникваща травма на ухото
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Въглероден оксид

НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Множествена склероза
Синдром на Гилен-Баре

ЯТРОГЕНИЯ
Противотетанусов серум
Противобясна ваксина
След имунизация
Операция на паротидните жлези
Хирургична интервенция при мастоидит 
След аденоидектомия
Зъбни проблеми

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Среден и външен отит
Мастоидит
Паротит
Синдром на Рамзи Хънт
Енцефалит
Мононуклеоза
Проказа
Сифилис
Малария
Туберкулоза

ДРУГИ
Фамилна обремененост с парализа на Бел
Синдром на  Меркенсол-Розентал
Автоимунни заболявания
Темпорален артериит
Тромбоцитопенична пурпура
Нодозен полиартериит
Саркоидоза
Остеопороза
Синдром на Сьогрен

МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Диабет тип II
Хипертиреоидизъм
Бременност
Хипертония
Недостиг на витамин А

Да отбележим, че всички изброени по-горе забо-
лявания могат да бъдат изключени, в рамките на ня-
колко дни, след провеждане на съответните конвен-
ционални прегледи и изследвания. 

5. ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ,
КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

След като се консултирахме както  с клинични3,
така и с конвенционални материи медики4, стигнахме
до извода, че поне 7 описани медикамента са пока-
зали своята ефективност при лечение на описаната
патология. 

Те са следните:

МЕДИКАМЕНТ СТЕПЕН
Causticum 4
Aconitum napelus 3
Cadmium sulfuricum 3
Dulcamara 3
Kalium iodatum 1
Mercurius solubilis 1
Ruta gaveolens 1

6. КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ

По време на настоящото проучване използвахме
два хомеопатични медикамента, предписвани з в за-
висимост от етиологията на заболяването.  Във
всички разглеждани случаи в това кратко изследване
използвахме Causticum и Aconitum napellus 30 CH,
разпределени в два приема дневно.

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ACONITUM NAPELLUS И CAUS-
TICUM.

ACONITUM NAPELLUS
Това е медикамент с растителен произход, който

е силно токсичен, поради това че съдържа отров-
ния алкалоид аконит. Основните му характеристики
са бързо действие и появата на симптоми вследст-
вие на сух вятър и студ. Можем да кажем, че това е
медикаментът на „непредвидимостта“. Когато
вали и е студено изпитваме потребност да се пок-
рием, но не е така когато климатът е сух и студен.
Вкъщи не го забелязваме, но при излизане навън,
внезапното излагане на студ може да ни разболее.

Това имам предвид когато казвам, че е медика-
мент на непредвидимостта. Подобни ситуации въз-
никват в емоционален аспект. Пациент, който не е
очаквал да попадне в определена ситуация като на-
пример  полет, пожар в къщи или някаква неприят-
ност от емоционална гледна точка, се разболява
вследствие на тези обстоятелства. Студът го разбо-
лява физически, а отрицателната емоция – на пове-
денческо ниво, което пък предизвиква тревожност. 

В ОБЩ ПЛАН
В своята  Материя медика, Вихновски5 подчертава,

че следват:
• остри нарушения, причинени от излагане на сух

студ, вятър, течение или при резки смени на тем-
пературата, особено когато човек е потен;

• остри възпалителни нарушения, обикновено
фебрилни, които се появяват  или започват спон-
танно отначало без конкретна локализация.
Придружени са от страх от смъртта, силно без-
покойство и тревожност.

Влошаване от студ, като пациентът го „усеща“ в
кръвоносните си съдове. Силна склонност към
хрема.

CAUSTICUM
Този медикамент се произвежда на основата на
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сяра и прах от стрити черупки на стриди/ миди. В хо-
меопатията представлява меланж от сяра и калциев
карбонат.

В ОБЩ ПЛАН
Парализата се отключва при сухо време или нали-

чие на студено течение; подобрява се при влажно
време.

Това е основният медикамент за парализи, осо-
бено ако са се появили вследствие на преохлаждане
на парализираната страна. Обикновено парализата
е едностранна и засяга дясната страна.

Влошава се на открито: при наличие на течение,
при екстремно ниски температури; при промяна на
времето или температурата.

В ЛОКАЛЕН ПЛАН
• Тежест в клепачите и трудно отваряне на очите,

които неволно се затварят.
• Парализа на горните клепачи, парализа на мус-

кулите на очната ябълка, патогмонично – на m.
rectus lateralis, вследствие на студ .6

7. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

След като прегледахме базата данни на Медицин-
ския център Ел Сол открихме 12 случая на лицева па-
рализа, лекувани в периода 1988 – 2014 год. като на
всеки две години се наблюдава нов случай.  

От дванадесетте  случая, два бяха елиминирани,
защото пациентите бяха приемали наред с хомеопа-
тичните медикаменти и алопатични. При останалите
10 случая възрастта на заболелите беше от 8 до 76
години. Разпределени по полов признак  –  четирима
мъже и шест жени.

Всички те са приемали два хомеопатични медика-
мента – Aconitum napellus 30 CH и Causticum 30 CH
два пъти дневно. Лечението е довело до пълно въз-
становяване на функционалния интегритет на лице-
вия нерв средно за 29 дни, считано от датата на за-
почване на хомеопатичното лечение, като този пе-
риод варира от 21 до 38 дни. 

При сравняване на нашите данни с тези на Нацио-
налния институт за неврологични заболявания и съ-
дови инциденти7, констатирахме намаляване почти
наполовина на морбидността в сравнение конвен-
ционалното лечение с кортикостероиди  и липса на
странични реакции. 

Според споменатия институт, продължителността
на лечение на тази патология е от 3 до 6 месеца. В
нашия случай тя е намалена на около един месец. 

8. РЕЗЮМЕ

ОСНОВАНИЕ
Много научни изследвания потвърждават ползата

от хомеопатичното лечение на тази патология. На-
шето проучване се прибавя към тези, които показват

ефективността на хомеопатичното лечение на лице-
вата парализа, когато е причинена от студ.

ЦЕЛ
Да се оцени ефективността на хомеопатичното ле-

чение при лицева парализа, причинена от студ.

МЕТОД
Проведено е ретроспективно проучване върху

продължителността и ефективността на лечение на
лицева парализа, причинена от студен вятър, при
което е използвана комбинация от хомеопатичните
медикаменти Aconitum napellus и Causticum. 

Проучването обхваща периода септември 1988 г. и
декември 2014 г.  и включва пациенти от провинция
Барселона.  Броят на лекуваните пациенти е 12, като
двама са изключени, тъй като са приемали едновре-
менно с хомеопатичните и алопатични  медикаменти.

Следователно проучването обхваща шест жени и
четирима мъже. Що се отнася до симптомите, които
придружават парализата на лицевия нерв, причинена
от студ, не отбелязваме различия по полов признак.

Възрастовото разпределение е както следва: че-
тирима пациенти на възраст от 0 до 30 години; чети-
рима пациенти на възраст от 30 до 60 години и чети-
рима на възраст от 60 до 80 години. 

Клиничното протичане на заболяването при де-
сетте пациенти, участвали в това кратко аналитично
проучване, е с различна продължителност. Постиг-
нато е пълно изчезване на симптомите и възстано-
вяване на пациентите  между двадесет и първия и
тридесет и осмия ден от лечението или средно за
двадесет и девет дни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доказано е, че при всички пациенти  уврежданията

на лицевия нерв  прогресивно  са се възстановили.
Всички пациенти са излекувани. Следователно хо-
меопатията е ефективна при лечение на лицева па-
рализа, причинена от студ и скъсява възстановител-
ния период. Освен това не е наблюдавана нито една
странична реакция.  n
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Възпалителни и инфекциозни 
състояния със засягане на 
орофарингеална лигавица, жлези, 
кости и стави

ДОЗИРОВКА на Phytolacca D6, D30

При ОСТРИ СИМПТОМИ

Phytolacca D6 по 1 доза на всеки 2-3 часа

Phytolacca D30 по 1 доза 2 пъти дневно

Доказано средство при:

Тежки ангини с тъмночервен фаринкс, 
силно болезнени фарингеални дъги, 
оточна увула

Сиво-бели налепи по сливиците с 
чувство на чуждо тяло и постоянна 
нужда от преглъщане

Инфекциозна мононуклеоза, 
аденовирусни инфекции

Болка в корена на езика, която 
ирадиира към ушите

Възпалени шийни лимфни възли

Конгестия и болка в млечните жлези, 
възли, рагади по зърната

Твърди, болезнени, възлести, жлезисти 
образувания

Остри, блуждаещи ревматични и 

костни болки с внезапно начало и край
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ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И НАМАЛЯВАНЕ 
НА ПРИЕМА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ 

ПРИ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКУВАНИ С ХОМЕОПАТИЯ
Ферери Р., Бернардини С., Пулкри Р., Краколичи Ф., Риналди М., Порциани С.

Центърът за интегративна медицина в Пити-
ляно, Тоскана е иновативно болнично заведение,
което предоставя лечение с хомеопатия и акупун-
ктура, наред с конвенционалната медицина. Нас-
тоящата статия разглежда резултатите от
интегративен хомеопатичен протокол, изпол-
зван за лечение на 430 пациенти, които страдат
от сезонни и целогодишни алергии (ринит, очни
алергии и ринит, и астма), лекувани в извън бол-
нични условия, в периода 2011-2014 г. Ефектив-
ността на лечението е определена въз основа на
Въпросника за качеството на живот SF12, Ска-
лата на Едмънтън за оценка на симптомите, про-
мяната в приема на конвенционални медика-
менти и процентът на отпадане на медика-
менти. 

УВОД
В много западни страни, включително и в Ита-

лия,  комплементарната медицина не е официално
призната.  Центърът за интегративна медицина в
Питиляно, Тоскана е създаден със съдействието на
Регионалното правителство с цел да осигури ин-
тегративен подход за лечение на остри и хронични
заболявания както на пациенти в доболничната,
така и на пациенти, лекувани в болнични условия.
Този подход комбинира конвенционално меди-
цинско лечение с хомеопатия, акупунктура и тра-
диционна китайска медицина.

В течение на 4 годишен мониторингов период бе
установено, че почти една трета от пациентите на
Центъра са с първо оплакване за алергия (астма,
ринит, очни алергии). В настоящата статия пред-
ставяме клиничните резултати от интегративното
лечение (с фокус върху хомеопатията) на пациенти
с оплаквания за респираторни алергии. 

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Оценка на качеството на живот (КЖ) на алер-

гични пациенти, лекувани с прилагане на  интег-
ративен подход (специфичен хомеопатичен про-
токол).

Оценка на клиничния отговор на алергични па-
циенти към  лечение въз основа на интегративен
протокол по отношение подобрение на симпто-
мите и намаляване употребата на конвенционални
медикаменти.

НАБЛЮДАВАНИ ПАЦИЕНТИ
През четири годишния период на  проследяване

(2011-2014 г.) са обхванати 430 пациенти с алергии.
Всички те са  лекувани с хомеопатия в Центъра Пи-
тиляно. Пациентите са получили информация за
това лечение главно „от уста на уста“. Само 28 % от
тях са имали предварителна информация за това
какво представлява хомеопатията и само 8 % са
били насочени от личния си лекар. 

Възрастта на  пациентите с алергични оплаква-
ния варира от 3 до 78 години с леко преобладаване
на тези от женски пол. 

Най-честото алергично оплакване е ринит. На-
блюдавана е ко-морбидност в 41 % от случаите. 

Демографското разпределение на пациентите е
показано в Таблица 1, по-долу. 

Таблица 1 – Демографско разпределение 
на алергичните пациенти

Пол
Мъже 36 %
Жени 64 %

Възраст
0-12 години 35 %
12-30 години 26 %
30-50 години 17 %
50-70 години 17 %
> 70 години 4 %
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Сезонни алергични синдроми (преобладават 
при пациенти на възраст от 12-30 години)

Ринит 60 %
Очни алергии 40 %
Бронхит/Астма 20 %

Целогодишни алергични сидроми 
(преобладават при пациенти на възраст 
от 30 -70 години)

Ринит 35 %
Очни алергии 20 %
Бронхит/Астма 5%

Ко-морбидност се наблюдава при 41 % от 
пациентите

Хронични респираторни синдроми 33 %
Гастро-интестинални синдроми 35 %
Дерматологични синдроми 14 %
Имунологични синдроми (ревматоиден 
артрит, тиреоидит, лупус и т.н.) 18 %

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
В повечето случаи (95%) интегративното хомео-

патично лечение включва прескрипцията на „ма-
гистрален“ *(Вж. Обяснението в края на текста)
хомеопатичен медикамент. В Центъра Питиляно
подходът за лечение за алергичните пациенти
включва  както прескрипция на „терапевтични“ ме-
дикаменти (въз основа на патофизиологичните
симптоми на алергията), така и допълнителен ме-
дикамент, предназначен за „общо укрепване“ на
пациента (въз основа на по-общи симптоми/осо-
бености на пациента).

Най-често използвани са  магистралните хо-
меопатични медикаменти: Arsenicum album 9 или
15 С; Poumon Histamine 30 C; Allium cepa 9 C; 
Euphrasia off.  9 C; Nux vomica 9 C; Blatta orien-
talis 9 C; Antimonium tartaricum 9 C; Ipeca 9 C.
Съгласно особеностите на пациента,  към лече-
нието се добавят т.н. персонализирани/индиви-
дуални медикаменти,  като най-често това са 
Lycopodium 30 C; Arsenicum album 30 C; Silicea
30 C; Pulsatilla 30 C.

В Центъра Питиляно магистралната интегра-
тивна хомеопатична прескрипция отговаря на три
основни изисквания: първо – да се създаде еднак-
вост и възпроизводимост на лечебния протокол
сред пациентите; второ – да се улесни лечението
на пациента; трето – да се намалят разходите за те-
рапия. В действителност месечния разход на па-

циент при използване на магистралния подход е
12-15 евро.  

ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Събрани са следните данни за оценка на ефек-

тивността на интегративния хомеопатичен лече-
бен подход, прилаган при алергични пациенти в
Центъра Питиляно.

1. Удовлетвореност от  лечението, оценявано въз
основа на последвалите посещения в рамките на
двугодишен период.

2. Оценка на алергичните симптоми с помощта
на скалата на Едмънтън за оценка на симптомите
(Edmonton Symptom Assessment System – ESAS)2.

3. Въпросник за качеството на живот  (SF-12).
4. Промяна в използването на конвенционални

медикаменти при алергични симптоми.

РЕЗУЛТАТИ
Клиничната последователност (алгоритъм) на

лечението е много прецизна: 89% от пациентите са
ходили редовно на преглед (средно три посеще-
ния годишно), а 11 % са отпаднали след 2 години. С
пациентите, отпаднали от лечението по време на
наблюдавания период, е установен личен контакт
по телефона: половината от тях са заявили, че  са
престанали да ходят на преглед поради значи-
телно подобрение, докато другата половина са по-
сочили като причини географското местоположе-
ние на центъра и липсата на транспорт. Няма па-
циенти, прекъснали лечението си поради неже-
лани лекарствени реакции.

При първото проследяване, след двумесечно ле-
чение, 75 % от пациентите със сезонни респира-
торни алергии показват значително подобрение
на симптомите, оценено със скалата ESAS, в срав-
нение с началото на лечението, а при много от тях
симптомите са изчезнали напълно. Подобрението
се е запазило в течение на последвалия двугоди-
шен период на наблюдение. 45 % от пациентите с
целогодишни респираторни алергии също показ-
ват устойчиво подобрение на симптомите.

При първото посещение, след двумесечно лече-
ние, се наблюдава също и подобрение в качеството
на живот. Специфични въпроси от Въпросник SF12,
показват, че възприятието за здраве на пациентите
със сезонни алергии се е подобрило: 42 % опред-
елят своето здраве като „добро“ ( увеличение от 26
% в сравнение с началото на проучването); 30 % го
определят като „много добро“ (19 % в началото на
проучването); 15 % го определят като „отлично“ (4%



в началото на проучването). Нещо повече – 50 % от
пациентите (31 % в началото на проучването) твър-
дят, че никога или почти никога не са чувствали ог-
раничения в ежедневната си дейност вследствие на
алергиите. Подобрението в качеството на живот се
е запазило през следващия двугодишен период на
проследяване.

Що се отнася до  приема на конвенционални
медикаменти, в края на двугодишния период
всички пациентите със сезонни респираторни
алергии са свели употребата на кортизон, брон-
ходилататори и антихистамини до нула, докато
пациентите с целогодишни алергични синдроми
са намалили приема на конвенционални медика-
менти с 85 до 100 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Докладваните, в настоящата статия, резултати

показват ефективността на интегративното хомео-
патично лечение на пациенти с алергични респи-
раторни заболявания в Италия, която се изразява
в значително облекчаване на алергичните сим-
птоми, намаляване  приема на конвенционални
медикаменти и подобряване на качеството на
живот. Удовлетворенността на пациентите от ле-
чението е висока и не се съобщава за нежелани ле-
карствени реакции.

Значителното облекчаване на алергичните сим-
птоми дава стимул на пациентите да продължат хо-
меопатичното лечение въпреки разходите за пъ-

туване и медикаменти. Тези резултати, получени
при специфична група пациенти, лекувани извън
болнично, потвърждават опита, който имаме  от
прилагането на интегративен подход в здравео-
пазването, а именно – пациентите имат клинична
полза от хомеопатията и ценят хомеопатичното ле-
чение. 

* Магистрален: фармакологичен термин,
използван за означаване на лечение на отде-
лен пациент, постигано чрез добавяне на от-
делни медикаменти. С други думи персонали-
зирана лечебна комбинация, която съвпада
както със симптомите, така и с конституцията
на пациента и физиологичния му профил в
смисъла, разбиран от хомеопатите.
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Тази позиция при спане помага за добрата по-
чивка  през нощта като премахва отпадните ме-
таболитни продукти от мозъка

Когато  си лягаме да спим обикновено го правим
по гръб, на една страна, по корем или във фетална
позиция. Позицията на тялото при сън може да
повлияе върху нашата личност, благополучие и
дори здравето на нашия мозък. Според едно ско-
рошно проучване, публикувано в списание The
Journal of Neuroscience, спането на една страна, а не
по гръб или по корем,  дава възможност на мозъка
да изхвърли отпадните метаболитни продукти и по
този начин намалява риска от болестта на Алцхай-
мер и други неврологични заболявания.

За повечето хора е трудно да опишат в каква
поза спят, въпреки че позицията на главата, врата,
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СТРАНИЧНАТА ПОЗИЦИЯ ПРИ СПАНЕ ДОПРИНАСЯ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА МОЗЪКА ОТ ОТПАДНИ МЕТАБОЛИТНИ
ПРОДУКТИ И СПИРА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ



ръцете и краката влияе системно върху тяхното
здраве. Обикновено, най-добрата позиция за сън
е по гръб или на една страна. Тези позиции под-
крепят гръбначния стълб и врата, което води до
по-добър нощен сън и помага за предотвратяване
на травми в дългосрочен план. В проучване от 
2007 г., публикувано в The Internet Journal of Allied
Health Sciences and Practice учените съобщават, че
повечето хора, които спят в странична позиция,
по-рядко се оплакват от събуждане през нощта,
дискомфорт в шията и врата, рамото, или болка ръ-
ката, в сравнение на онези, които спят в друга по-
зиция.

Д-р Хелън Бенвенист, главен изследовател и
професор в Департамента по анестезиология и ра-
диология на Медицинския университет в Стоуни
Брук, и нейните колеги, се опитаха да проучат как
позицията при спане влияее върху здравето на мо-
зъка в контекста на  изхвърляне на метаболитните
отпадъчни продукти. Използвани са опитни мо-
дели с гризачи за проучване на дренажната сис-
тема в мозъка, т.е. филтрите на цереброспинална
течност (CSF) и обмена с интерстициална течност
(ISF) в мозъка, за изчистване на отпадъците. Дей-
ствието на дренажната система на мозъка е по-
добно на начина, по който лимфната система на тя-
лото изчиства отпадъчните продукти от органите.
Тази система на мозъка е най-ефективна по време
на сън. Протеините бета-амилоид и тау-протеин са
химични вещества, които влияят отрицателно
върху мозъчните процеси и са често срещани в  от-
падните продукти на мозъка.

При това проучване дренажната система на мо-
зъка на гризачи е изследвана чрез  ядрено-магни-
тен резонанс (ЯМР). Чрез тази технология  – ЯМР и
кинетично моделиране е измервана цереброспи-
налната и интерстициална течности в мозъка на
гризачи, на които е давана анестезия, за да могат
да спят на една страна, по  гръб или по корем. Гри-
зачите спят в три позиции: странична (настрани),
коремна (с муцунката надолу) и по гръб (с муцун-
ката нагоре).

Резултатите показват, че преносът на лимфна
течност е най-ефективен в латерална позиция.
Това допълнително подкрепя схващането, че сънят
има и друга биологична функция – да „почисти“ от-
падните продукти, които се натрупват, докато сме
будни. „Интересно е, че латералната  позиция на
сън е най-популярна сред хората и повечето жи-
вотни – дори и тези в дивата природа – и из-

глежда, че сме се адаптирали към тази позииция
за най-ефективно изчистване на нашия мозък от
метаболитни отпадъчни продукти, които се из-
граждат докато сме будни“, казва д-р Мейкън Ни-
дъргаард, в съобщение за пресата.

Освен това правилната позицията при сън е от
съществено значение за предотвратяване на нев-
рологични заболявания, които са свързани с нару-
шения на съня. Например, много видове деменция
са свързани с нарушения на съня, включително
трудности при заспиване. Предполага се, че по-
добни нарушения имат някаква връзка с метабо-
литните отпадъци, които не могат да бъдат отстра-
нени своевременно от мозъка, което от своя
страна може да ускори загубата на памет и появата
на болестта на Алцхаймер.

Подобно проучване, проведено през 2013 г. и
публикувано в списание Science се фокусира върху
това как сънят помага за възстановяване на мозъка
чрез промиване на токсините, които се натрупват
по време на будно състояние. То подчертава важ-
ната роля на съня за човешкото здраве. Някои нев-
рологични заболявания могат да бъдат предот-
вратени или лекувани въз основа на това как функ-
ционира мозъчната дренажна система.

Познанията за това кога и как мозъкът активира
дренажната си система и изчиства натрупаните от-
падъци може да ни помогне да разберем как да на-
караме тази система да работи ефективно.

Дотогава, нека да спим на една страна, което ще
ни гарантира не само добър сън, но ще запази си-
лата на мозъка ни.
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