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ВЪВЕДЕНИЕ

Формулирането на ефективно лечение за МС е тясно свързан с познаването 
на причината за болестта. Лечението, предложено в настоящата публикация, 
се основава на идеята, че фактори, свързани с храненето, са главната причина 
за настъпването и прогресирането на МС - такава причина най-точно се вписва 
в обширния корпус от епидемиологични данни и освен това е правдоподобна 
от теоретична гледна точка. Данните и обосновката за тълкуването на МС като 
заболяване с хранителна първопричина са представени в съпътстващото есе 
Множествена склероза и свръхчувствителност към храни.
Основните елементи на хранителния модел за МС са два: преминаването 
на интактни (неразградени) протеини през черва с повишена пропускливост 
и последващото активиране на имунната система. Активирането ѝ срещу 
централната нервна система (ЦНС) се дължи на наличието на сходство между 
молекулите на хранителните протеини със собствените белтъци на ЦНС. 
Достъпът на интактните протеини до ЦНС през кръвно-мозъчната бариера може 
да се улесни от наличието на реакции на свръхчувствителност от тип I и тип III, 
които също се причиняват от храни.
Ето защо, ключовите мерки за борба с МС са преустановяване на активирането 
на имунната система и лекуване и укрепване на различните системи, сред които 
чревния тракт, кръвно-мозъчната бариера и имунната система.

СТОПИРАНЕ НА АВТОИМУННИТЕ РЕАКЦИИ

Съществуват две основни стратегии за прекратяване на имунните реакции, в 
резултат на които бива атакувана тъканта на ЦНС. Това са:
1. излекуване на синдрома на пропускливите черва – по този начин се забавя, а в 
идеалния случай, изцяло се предотвратява навлизането на интактни протеини от 
храната в кръвообръщението и
2. спиране консумацията на храни, съдържащи протеини, които наподобят 
собствените белтъци на ЦНС.

Най-качественият обзор на причините и начините за лечение на синдрома 
на пропускливите черва е в онлайн публикация на д-р L. Galland. С този 
синдром се означава повишената пропускливост на чревния тракт – състояние, 
което позволява на макрочастици от хранителните белтъци да преминават 
в междуклетъчното пространство и да навлязат в кръвообръщението. 
В лабораториите се предлагат тестове за чревна пропускливост (вижте 
приложението), въпреки че вероятно би било по-лесно директно да приемете, че 
имате пропускливи черва и да вземете мерки за оздравяването им.

Повишената чревна пропускливост се дължи на различни първопричини като 
приемане на алергизиращи храни (храни, богати на алергени), кандидоза 
(свръхрастеж на гъбични микроорганизми), консумация на алкохол, инфекции, 



паразити, травми, прилагане на нестероидни противовъзпалителни медикаменти, 
например Аспирин. Известно е, че лектините (вид протеини), които се съдържат 
в зърнените и бобовите храни, също повишават чревната пропускливост. 

От критично значение е да се отстрани източникът на проблема (например 
свръхразвитие на кандида). В някои случаи това е лесно, но при хранителните 
алергии задачата може да е по-трудна. Има разнообразна гама от диагностични 
тестове за свръхчувствителност към различни храни (Bateson-Koch, 1994), 
всеки от които има свои предимства и недостатъци. Трите най-надеждни, научно 
аргументирани метода, са описани и оценени по-долу.
Незабавната или опосредстваната от имуноглобулин E (IgE) алергична реакция 
е най-евтиният и лесно достъпен метод, който се извършва посредством кожен 
тест. Основният му недостатък е, че обект на изследването е един единствен 
маркер за свръхчувствителност (IgE) и заради това, в най-добрия случай, 
дава много ограничена информация, която да послужи за определяне на 
алергизиращите храни. Ако се ползва само такъв тип тест, е много вероятно 
голям брой, сериозни видове свръхчувствителност към храни да бъдат 
пропуснати. 

Втори метод за идентифициране на храни, предизвикващи имунен 
отговор са кръвните тестове, ползващи една от двете методологии RAST 
(радиоалергосорбентен тест) или ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен 
анализ). И двете методологии измерват количеството на различни по вид 
антитела в кръвна проба, които се образуват при провокирането им с 
хранителни протеини. Методът ELISA е в известна степен по-чувствителен 
спрямо RAST (Elgert, 1996) и е по-евтин от него. Обикновено се мерят както 
IgE, така и IgG4 (разновидност на IgG, най-често срещаният вид антитяло). При 
някои тестове се изследват нивата на всички четири вида IgG. Предимствата на 
този тип тестове са неинвазивност („in vitro”), лесно провеждане, относително 
ниска цена и възможност за обхващане на най-разпространените храни. 
Освен това, чрез определяне нивата на IgG4 се откриват и храните, които 
водят до забавена реакция на хранителна нетолерантност (реакции от тип 
III). Недостатъците на тези кръвни тестове са, че обикновено точността им е 
едва около 80% и е възможно погрешно да отчетат отрицателен резултат. В 
приложението са изброени няколко лаборатории, които предлагат подобни 
тестове.

Трети метод е прилагането на elemental diet  за определен период от време, 
след което организмът се провокира чрез въвеждане поединично на отделни 
храни. Храни, които предизвикват реакция и довеждат до появата на симптом 
(напр. главоболие, стомашна болка, скованост и т.н.), се идентифицират 
като непосредствено алергизиращи. Тъй като е пряко свързана с реакциите 
на организма (“in vivo”), тази методология може би е най-надеждната при 



определянето на храни, предизвикващи реакция на свръхчувствителност. 

Възможно е идентифицирането на храни, които водят до всичките три вида 
реакции на свръхчувствителност. Недостатъците са, че методът изисква много 
време и би могъл да е по-скъп. Също така има и известни колебания, доколко 
симптоматиката на МС е склонна към постоянна изява при провокиране с храна.
Други кръвни тестове, които биха могли да помогнат да се открият храните, 
предизвикващи увреждаща имунна реакция са тест за цитотоксини и тест, 
измерващ нивата на имунокомплекси в кръвта. Зависимостта между резултатите 
от подобни изследвания и свръхчувствителността към определени храни не е 
неоспорима, но без съмнение подобни данни имат своята стойност.
Съществуват и редица неконвенционални тестове като автономният мускулен 
тест и пулсовата диагностика. Трудно е да се оцени надеждността им, тъй 
като липсва теоретична основа за връзката между свръхчувствителност към 
различни храни и измерените резултати, освен това те никога не са били научно 
потвърдени. Препоръката ми е те да не се използват вместо гореописаните 
научно доказани тестове, поне докато не се събере достатъчно информация за 
надеждността им и не получат научна обосновка.

Щом първоизточникът на чревното раздразнение (алергените с хранителен 
произход) е вече елиминиран, следващата важна стъпка е приемът на добавки, 
които да помогнат за оздравяване на червата. Galland изброява няколко 
добавки, полезни за тази цел. Някои от тях са ацидофилус, глутамин, глутатион, 
екстракт от гроздови семки, масло от вечерна иглика, рибено масло, фибри и 
ензими.

Втората и може би най-важна стратегия за стопиране на автоимунните реакции 
е да се прекрати консумирането на храни, които биха могли да съдържат 
протеини, наподобяващи собствените белтъци. За съжаление няма изследване, 
чието провеждане да установи, кои храни могат да създадат проблем при даден 
човек. Поради това е жизненонеобходимо да премахнете от менюто си всички 
храни, които са в състояние да наподобят собствените белтъци. Такива са 
всички млечни продукти, всички зърнени и бобови храни, яйцата и маята. Най-
проблематични сред зърнените храни са съдържащите глутен – пшеница, ръж, 
ечемик и овес. Те трябва да се избягват без изключение. От безглутеновите 
зърнени храни най-безопасен изглежда оризът, макар че и той може да 
предизвиква неразположение у някои хора. ELISA тестът може да помогне за 
преценката, кои от несъдържащите глутен зърнени храни са безопасни, макар 
че всички те трябва да се разглеждат като потенциално проблематични. Освен 
това човек винаги трябва осъзнава ефекта, който дадена храна има върху него 
и да елиминара храните, които системно му причиняват дискомфорт и по-леки 
симптоми (умора, тръпнене и т.н.).

Ролята на мазнините и маслата в предизвикването и контролирането на 
възпалителни имунни реакции е разгледана от Erasmus (1993) и Graham 



(1989). По принцип наситените мазнини и трансмастните киселини (обработени 
ненаситени мастни киселини) са склонни да благоприятстват възпалителните 
реакции, докато полиненаситените мазнини ги понижават. Ето защо е важно да 
поддържате дневния прием на наситени мазнини под нива под 15 грама дневно. 
Това налага избягването на всички червени меса и тъмното пилешко и пуешко 
месо. Мононенаситените (зехтин екстра върджин) и полиненаситените мазнини 
(нерафинираното слънчогледово и шафраново масло) могат да се ползват 
ежедневно в количество, което не надвишава 60 г дневно. Трябва да се избягват 
всички маргарини. У мнозина обикновено има недостиг на омега-3 есенциални 
мастни киселини, които се набавят най-вече от рибата и лененото масло. Важно 
е да споменем, че е установен подчертано благотворният ефект на рибеното 
масло при контрола на друго автоимунно заболяване – болестта на Крон (Belluz-
zi et al., 1996).

УКРЕПВАНЕ НА КРЪВНО-МОЗЪЧНАТА БАРИЕРА (КМБ) 
И ИМУННАТА СИСТЕМА

Първият болестен процес при възпаление на ЦНС е нарушаването на кръвно-
мозъчната бариера (КМБ). Това обикновено става в резултат на активиране на 
имунната система, което с течение на времето уврежда КМБ. 
Има много малко литература на тема начини за укрепване на КМБ. Скоро 
в интернет бе публикувана статия от T. Stout по въпроса. Голяма част от 
информацията в настоящата част е заимствана именно от тoзи чудесен 
материал.
Експерименти с животни показват, че има три близки съединения – 
антоцианозиди, проантоцианидини и процианидолови олигомери, укрепващи 
кръвно-мозъчната бариера (Robert et al., 1977; Detre et al., 1986). Те се 
съдържат в боровинките, черешите, къпините, гроздето, както и в кората и 
игличките на определени видове бор. В момента могат да се намерят и под 
формата на добавки в капсулна форма, известни като Bilberry (комбинация от 
черна боровинка и бъз – бел. пр), екстракт от гроздови семки и пикногенол. Тези 
добавки и/или значителни количества от споменатите по-горе плодове трябва 
да се приемат ежедневно, за да се подпомогне заздравяването на кръвно-
мозъчната бариера.
Антоцианозидите и проантоцианидините действат като много мощни 
антиоксиданти, блокират ензимни реакции и се свързват с кръвно-мозъчната 
бариера. Вероятно, на тези им свойства се дължи и положителното им влияние 
върху КМБ (виж публикацията на Stout за повече подробности). Други добавки, 
които са също антиоксиданти (макар и много по-слаби) са витамин А (масло от 
черен дроб на треска), витамин С (с биофлавоноиди) и витамин Е. Те трябва да 
се приемат ежедневно, заедно с витамин Б-комплекс и витамин Д.
Тъй като в основата си МС се причинява от неправилно функциониране 
на имунната система, има смисъл тя да се подсили, така че да заработи в 



близък до нормалния режим. Най-важният аспект в тази връзка е правилното 
функциониране на супресивната й страна, която е програмирана да изключва 
възможно най-бързо вредните автоимунни реакции.
Минерали като цинк и селен спомагат за подсилването на имунната система и 
освен това могат да окажат ценна подкрепа при предотвратяването на вирусни 
инфекции (Macknin et al., 1996). Има предположения, че билки като хидрастиса 
и ехинацеята имат положителен ефект за укрепването на имунитета (Balch 
and Balch, 1996). Възможен проблем, свързан с ползването им, е че биха 
могли да предизвикат прояви на свръхчувствителност (хидрастисът е близък 
родственик на гигантската амброзия) и все още стои въпросът, доколко е 
разумно приемането им за по-дълъг период от време. Бих посъветвал да сте 
предпазливи при ползването им за лечение на МС, като ехинацеята е може би 
най-безопасната билка с укрепващ ефект върху имунната система. 

ДОБАВКИ

Въз основа на съображенията, разгледани по-горе, препоръчвам следните 
добавки да се приемат ежедневно. Указаните дози са много под границата на 
токсичност, но не трябва да се надвишават, освен ако няма изрична лекарска 
препоръка. Graham (1989) предлага подробна обосновка за терапевтичната им 
стойност при МС:
- до 300 мг екстракт от гроздови семки (ползвайте пикногенол или Билбъри, ако 
имате алергия към грозде)
- 2 грама масло от черен дроб на треска (съдържа 5 000 IU витамин А и 400 IU 
витамин Д)
- 4 грама масло от сьомга
- две таблети витамин Б-50 комплекс
- 100 микрограма витамин Б-12 (изследвайте нивата си на Б-12 редовно)
- до 3 грама витамин С
- до 800 IU витамин Е
- до 1500 мг калций в зависимост от консумираните млечни продукти (аз лично 
силно съветвам да не се консумират никакви млечни продукти изобщо)
- до 750 мг магнезий (добро съотношение Ca/Mg e 2:1)
- 25 мг цинк
- 2 мг мед
- 50 микрограма селен
- до 5 грама масло от вечерна иглика или пореч
- до 10 грама ленено масло (уверете се, че нямате свръхчувствителност към 
лен!)
- 4 капсули ацидофилус
- 6 капсули ензими (виж Bateson-Koch, 1994 за прилагането на ензими с цел 
облекчаване на хранителни алергии)
- 2400 мг лецитин
ОБОБЩЕНИЕ



Преработвайки хранителния си режим при МС трябва да имате предвид 
следните ключови елементи:

1. Избягвайте всички млечни, зърнени и бобови храни, яйцата и маята.
2. Избягвайте всички хранителни алергени, които сте идентифицирали чрез 
кожен или ELISA тест.
3. Избягвайте всички червени меса и маргарини .
4. Яжте риба, гърди от пилешко и пуешко месо без кожата за набавяне на 
протеини, плодове и зеленчуци за снабдяване с въглехидрати и микронутриенти 
и екстра върджин зехтин и нерафинирано слънчогледово масло за мазнини.
5. Приемайте колкото се може по-голяма част от препоръчаните 17 добавки, 
доколкото бюджетът ви го позволява.

Този режим в същината си представлява палеолитна диета (Eaton and Konner, 
1985) и е моделът на хранене, с който генетичната ни структура се е развивала 
в съзвучие в продължение на 2 милиона години. По тази причина той е силно 
съвместим с генетичния ни код и много рядко води до нарушения на биохимично 
равнище.

ДРУГИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
И ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Според мен е наивно да смятаме, че всеки отделен случай на МС се дължи на 
една и съща, обща причина, и че повечето случаи имат една единствена причина. 
В същността си, МС е „ефект“ на хронично възпаление и демиелинизация 
на централната нервна система. И, струва ми се, комбинация от редица 
фактори от околната среда могат да доведат до подобно състояние. Така 
например, известно е, че бактериална инфекция може да причини хронично 
възпаление и демиелинизация, но тъй като в този случай причинителят е 
известен, състоянието се нарича Лаймска болест, а не МС. Освен това, в редки 
случаи ваксината против морбили е довеждала до състояние на хронична 
демиелинизация и отново, тъй като причината е известна, не говорим за МС, а за 
хроничен, рубеолен енцефалит. Така, МС по същество се оказва общо понятие 
за хронична демиелинизация с неустановен произход.

Както коментирам и в съпътстващото есе, хранителни фактори най-вероятно са 
главната (макар и не единствената) причина за повечето (но не всички) случаи 
на МС. Предвид това, от ключово значение е чрез провеждане на тестове 
да разберете, дали действително във вашия случай МС се дължи основно 
на свръхчувствителност към определени храни и висок прием на наситени 
мазнини. Ако избягвате млечни, житни зърнени храни, яйца, мая, бобови и други 
алергизиращи храни, ако едновременно с това следвате ниско мазнинна диета с 
добавки и въпреки това прогресирането на МС не се забавя, то тогава вероятно 
има друг фактор от околната среда, който се явява основна причина за вашата 



МС. По-долу са разгледани други вероятни фактори, допринасящи за МС, и 
макар в повечето случаи те да са от второстепенно значение, акумулиращи 
се към алергизиращите храни, в някои случаи биха могли да бъдат и основни 
фактори за болестта.

ИНХАЛАНТИ (ВЕЩЕСТВА, ПОПАДАЩИ В ОРГАНИЗМА ЧРЕЗ ВДИШВАНЕ)

Следваща възможна причина за имунни реакции, които увреждат кръвно-
мозъчната бариера и евентуално активират Т-клетките са алергиите (от тип 
I, II, IV) към инхаланти. Бързата алергична IgE реакция  към инхаланти е 
относително рядко срещана у хора с МС (Oro et al., 1996), а IgG реакциите 
могат да се наблюдават по-често и създават по-сериозен проблем. Отново 
провеждането на кръвен тест за алергия по метода ELISA или RAST, които 
измерват образуването на IgE и на IgG4 антитела при провокиране с антигени за 
разнообразни инхаланти, е разумен начин за определяне, дали това е основен 
фактор, допринасящ  за МС във вашия случай. Ако тестът показва положителен 
резултат за редица инхаланти, е изключително важно да избягвате или в 
значителна степен да ограничите излагането си на влиянието на тези вещества. 
Това може да се окаже по-трудно, отколкото е при храните, но алерголозите би 
трябвало да могат да ви посъветват за различни методи, как да избегнете или 
ограничите дразнителите. В редки случаи може да се наложат крайни мерки 
като преместване в друга част на страната.

ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

Често срещаните вирусни и бактериални инфекции също могат да засегнат 
кръвно-мозъчната бариера и да активират Т-клетките срещу централната нервна 
система посредством механизма на молекулярната мимикрия. Много е спорно, 
доколко вирусни и бактериални инфекции са основната причина за възникването 
и прогресирането на МС, както показват епидемиологичните данни, но в 
ограничен брой случаи, те биха могли да имат главна роля за прогресирането 
на болестта. Мощните антибиотици са от полза в случаите, в които бактериите 
имат съществен принос за МС. По принцип, трябва да се прилагат стратегии за 
избягване на инфекции и всяка бактериална инфекция следва да се лекува със 
стандартен антибиотик, колкото се може по-скоро.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Тежките метали могат да бъдат особено токсични за централната нервна 
система и затова, могат да имат значителна роля за възникването и 
прогресирането на МС. Един от най-явните източници на тoксично въздействие 
от тежки метали е живакът в стоматологичните пломби. В момента тече 
сериозен дебат по тази тема и е трудно да се отсеят данните от медийния шум. 
Последните научни данни не подкрепят тезата, че живачната амалгама е сред 



основните причини за МС. Според част от тях: 1. Пациенти с МС нямат нива на 
живак в ЦНС извън нормата. 2. Много хора с МС нямат пломби. 3. Професии, 
свързани с излагане на необичайно високи нива на живак, не се отличават с 
необичайно висока заболеваемост от МС. Освен това подмяната на живачните 
амалгами е много скъпа и сама по себе си може да създаде допълнителни 
проблеми. При все това, има достатъчно теоретични и анекдотични (позоваващи 
се на отделни случаи) данни, които показват, че живачните пломби могат да 
допринесат за прогресирането на МС. Ако промяната на хранителния режим 
не води до ефективно стопиране в хода на болестта, тогава може би си струва, 
въпреки главоболията и разходите, да подмените пломбите си.

Интересно и много информативно проучване за ефекта на токсините върху 
ЦНС изследва реакцията при 26 жени с повредени силиконови импланти за 
гърди (Shoab and Patten, 1996). “При всички пациенти има свидетелство за 
дисеминирани лезии на ЦНС“, а 80% имали олигоклонални ивици (IgG антитела) 
в ликвора си. Всички жени имали „системно, възпалително, автоимунно 
заболяване със засягане на ЦНС“, което е „отключено от чужд за организма 
материал (силикон) в телата им“. Този пример ясно показва, че чуждият, 
„антигенен“ материал може да доведе до нарушаване функцията на кръвно-
мозъчната бариера и до имунни реакции, предизвикващи демиелинизация. 
Има смисъл да направите кръвен тест и евентуално дори тъканен анализ на 
коса за определяне нивата на тежки метали (виж приложението). Терапията 
с хелиране може да е полезна за детоксикиране, в случаите, когато са 
констатирани абнормни нива на тежки метали.

ВАКСИНАЦИИ  

Poser (1986, 1993) посочва, че ваксинациите могат да бъдат важен фактор 
за отключването и прогресирането на МС. Предвид факта, че ваксините 
предизвикват имунен отговор, очевидно е, че също могат да засегнат кръвно-
мозъчната бариера и да предизвикат възпаление в ЦНС (без непременно да 
бъде съпроводено с обостряне). Poser (1986) предоставя данни за редица 
случаи, при които ваксинациите са довели до МС. Най-логичното обяснение за 
тези примери е, че ваксинацията е произвела финалната, критична доза стрес 
върху вече компрометираната имунна система. Вирусът на хепатит Б също има 
сходна молекулна структура с тази на миелин-базисния протеин и поради това 
може да предизвика молекулярна мимикрия. Като цяло бих препоръчал да се 
избягват ваксинации (включително и с противогрипна ваксина), освен ако не са 
абсолютно наложителни.    



ЛЕКАРСТВА С ИНТЕРФЕРОН БЕТА

В момента за лечение на МС има на разположение три различни, но много 
сходни помежду си лекарства (Betaseron, Avonex, Rebif), съдържащи 
интерферон бета - протеин (цитокин), секретиран от имунните клетки. Клинични 
проучвания показват, че тези лекарства намаляват броя на пристъпите и 
образуването на лезии и по този начин оказват положителен ефект при 
лечението на МС. Редица непосредствени странични ефекти (грипоподобни 
симптоми, локални реакции) често се отдават на тези медикаменти, но в 
повечето случаи те не са нетърпими или опасни. Депресията би могла да бъде 
обезпокоителен страничен ефект, като е известно, че 3% от участващите 
в групата за клинично изпитване са направили опит или са извършили 
самоубийство, докато нито един човек от групата, приемаща плацебо, не е 
направил опит или извършил такова. Един от будещите притеснение факти при 
ползването на Betaseron е, че до 40% хората, които го ползват в продължение 
на до 3 години развиват антитела, неутрализиращи инжектирания интерферон 
бета (Thompson and Noseworthy, 1996). Прекият резултат от това е, че 
лекарството повече няма да има какъвто и да е положителен ефект. Още 
повече притеснение буди възможността, образуваните антитела да влязат в 
кръстосана реакция с естествения за конкретния човек интерферон бета и да 
го неутрализират. Ако това се случи, имунната система на индивида ще бъде 
тежко компрометирана с вероятност за  катастрофални последици. Досега няма 
потвърдени сведения, да са настъпили подобни опустошителни кръстосани 
реакции. Поради това решението дали да се приемат подобни лекарства в 
известна степен е хазартно и аз препоръчвам внимателно да се обмислят всички 
предимства и недостатъци, преди да се вземе решение за започване на подобна 
медикаментозна терапия.

COPAXONE  

Copaxone е лекарство за лечение на пристъпно-ремитентна МС, което 
представлява синтетичен химикал (аминокиселинен кополимер, глатирамер 
ацетат), наподобяващ миелин-базисния протеин. Медикаментът е разработван 
в продължение на 30 години. Не е сигурно по какъв начин действа лекарството, 
за да намали броя на пристъпите и образуването на лезии, но най-вероятното 
обяснение е, че  той действа като „примамка“ за Т-клетките и антителата, които 
се активират срещу миелина. По този начин, вместо да атакуват миелина, 
много имунни клетки реагират срещу Copaxone (Wolinsky, 1995). Лекарството 
изглежда най-ефективно при хора в ранните етапи на МС (с минимум 
увреждания). Все още няма яснота какви са непосредствено появяващите се и 
дългосрочните странични ефекти на Copaxone. Първоначалните данни показват, 
че страничните ефекти и рисковете са далеч по-малко от тези на лекарствата с 
интерферон бета.



ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ

Единственият терапевтичен метод, за който МС Обществата, МС клиниките 
и много невролози предоставят сравнително актуална информация, е 
лекарствената терапия (Carter, 1995; Bansil et al., 1995; Van Oosten et al., 1995). 
Голям брой имуносупресори се ползват за борба с МС, но резултати за тях са 
нееднозначни. Betaseron, вероятно и Cladribine и Methotrexate дават известни 
надежди за хроничната прогресивна форма на множествена склероза. За тези, 
които предпочитат медикаменти пред преосмисляне на хранителния режим и 
включването на добавки, препоръчвам да обсъдят вариантите и различните 
странични ефекти с невролог.

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Известни са многобройни „алтернативни“ терапии за облекчаване симптомите на 
МС и за промяна хода на болестта. Всички те са изброени в работите на Gra-
ham (1989) и Thomas (1995). Налице са много позоваващи се на отделни случаи, 
анекдотични данни, които сочат, че различни алтернативни терапии оказват 
положителен ефект и има смисъл да бъдат проучвани. Разбира се, примери за 
разумен подход към здравето като достатъчно почивка, спорт и ограничаване на 
стреса несъмнено имат много благотворно влияние.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ПРОУЧВАНЕТО НА МС 

Вероятно след като сте прочели цялата предшестваща информация, се чудите 
направени ли са някакви меродавни изследвания на тема МС и режим на 
хранене. За съжаление, към момента не се правят никакви такива проучвания, 
а през изминалите 25 години е направено много, много малко. Предвид 
очевидните и многобройни теоретични, емпирични и анекдотични доказателства 
за връзката между МС и начина на хранене, които са налице от дълги години, 
пълната липса на проучвания в тази област не е в интерес на хората с МС. 
Още повече, липсата на проучвания е непростима предвид огромния интерес, 
който общността на хората с МС има спрямо възможните ползи от диетата 
в лечението на МС. В случаите, когато се заговори на тази тема, както често 
става, медицинските лица винаги цитират един и същ рефрен “Няма никакво 
доказателство, че диетата влияе на хода на МС“. Не е никак изненадващо, че 
няма доказателства в едната или другата посока, при положение, че нужната 
изследователска дейност не е направена, нито дори насърчена. В следствие на 
това неглижиране хората с МС са оставени в състояние на неопределеност, при 
което сами се изправят пред агонизиращата дилема “Да спазвам диета или не – 
това е въпросът“. Така въпросите и опасенията на хората с МС по отношение на 
режима на хранене биват пренебрегвани и това тряба да се промени.      
Ако действително искате да знаете с категоричност, дали начинът на хранене е 
съществена първопричина за МС и дали значително влияе върху прогресирането 



ѝ, то моят съвет е следният. Трябва да лобирате пред избраните служители 
и ръководители на МС обществото във вашата страна. Жизнено важно е да 
осъзнаете, че изследванията, които понастоящем се подкрепят от вашето МС 
Общество, с пари набрани от ваше име, ще имат много малко, ако изобщо имат, 
някакво влияние върху вашето здраве. Тези изследвания са почти изключително 
дългосрочна, фундаментална научно-изследователска дейност (молекулярна 
имунология, генетика и т.н.), която няма да намери практическо приложение 
в следващите няколко десетилетия, ако някога въобще намери. Подобни 
академични изследвания са важни в известна степен, но почти пълната липса на 
изследвания с практическа стойност (напр. изучаване на начина на хранене) не 
е разумен баланс (50 на 50 би било разумно). За пример, тук, в Канада, 90% от 
изследователските фондове отиват за молекулярни и генетични изследвания.
В заключение, изглежда, че изследванията не отговарят достатъчно добре на 
нуждите на МС общността. Основаната причина за това явно е, че служителите 
в местните общества не са запознати с голямата по обем и разнообразна база 
данни, подкрепяща тезата за връзка между начина на хранене и МС. Разумно е 
обществата по места да насърчават и подпомагат изследователска дейност, от 
която членовете на МС общността биха могли да се възползват в следващите 
пет до десет години. Изследванията на начина на хранене, разбира се, са 
област, която отчаяно се нуждае от задълбочено проучване, а съм убеден, че 
има и други такива. Призовавам ви да станете проактивни и скоро да пишете на 
вашето МС Общество. Покажете им, че искате конкретни данни дали диетата 
повлиява МС или не, и дали други стойностни алтернативни терапии. Също 
така, бихте могли да подкрепите DIRECT-MS, благотворителната организация, 
набираща средства, с които да финансира клинично проучване за проверка на 
ефективността на начина на хранене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разнообразните масиви от данни до един са съвместими с хипотезата, че 
начинът на хранене е основният фактор на околната среда, причиняващ 
болестта. Единствено начинът на хранене не противоречи на обширната 
и разнообразна, епидемиологична база данни. Изглежда активирането на 
Т-клетките срещу централната нервна система посредством механизма 
на молекулярна мимикрия – процес, в чията основа стоят хранителните 
протеини и перманентното дразнене и отслабване на кръвно-мозъчната 
бариера посредством имунни реакции, причинени от хранителни алергии – 
впоследствие водят до възникване и прогресиране на МС. Стъпвайки на тази 
основа, най-доброто лечение за МС е да се премахнат от менюто храните, 
които активират Т-клетките и увреждат кръвно-мозъчната бариера и да се 
включат добавки, които укрепват централната нервна система, имунната 
система, кръвно-мозъчната бариера и чревния тракт. Трябва да се избягват 
всички млечни, пшенични зърнени храни, яйца, мая и бобови храни, да се 
установят всички форми на свръхчувствителност към храни чрез ELISA 



тест и храните с вредно влияние да се изключат от менюто, да се ограничи 
приемът на наситени мазнини до количества по-малки от 15 г дневно, да се 
увеличи консумацията на полиненаситените мазнини (нерафинирни масла) 
и да се приемат разнообразни добавки, включващи витамини, минерали и 
антоцианозиди. Солидни докaзателства сочат, че стриктното придържане към 
този режим на хранене в значителна степен ще намали, а може и напълно да 
елиминира пристъпите на МС. За съжаление, в момента не се правят никакви 
изследвания на връзката между МС и начина на хранене въпреки съвсем 
очевидните паралели между двете. МС общността трябва да поеме инициативата 
и да лобират пред националните МС Общества за насърчаване и подкрепа на 
научни изследвания, които категорично ще отсъдят, дали начина на хранене 
влияе върху прогресирането на МС. Хората от общността трябва да станат 
другари по оръжие в битката си срещу МС и да настояват за сериозни, реални 
изследователски инициативи, които биха им донесли полза в близко бъдеще.

БЛАГОДАРНОСТИ
Бих искал да изкажа своята благодарност за огромната помощ и подкрепа, 
която получих от съпругата ми Джоан и от моите синове Мат, Дийн и Дънкън, 
докато съставях това проучване. Също така, на Ървин, Кати, Джоел и 
Майкъл, които бяха така любезни да прегледат внимателно суровия текст и в 
последствие дадоха много ценни предложения за неговото усъвършенстване. 
На Били Чанг за професионалната обработка на ръкописа. На много хора с 
МС, които споделиха своите истории, както и резултатите от изследванията 
им, и по този начин ми позволиха да получа много по-задълбочено разбиране 
за една много страшна, понякога опустошителна болест. В тази връзка 
изказвам специални благодарности на Барбара Маклелън. Дейв К, Апо Халко, 
Уолт Кръч и Джийн Съмптън, които любезно публикуваха тази статия на 
страхотните си уебсайтове и съм много благодарен за щедрата им постъпка.
Посвещавам тази статия в памет на Роджър Макдугъл, който пребори МС с 
помощта на разума, интуицията и отдадеността си на неговата хранителна 
програма.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Книги
1. Абсолютно задължително четиво е: 
Multiple Sclerosis - a self-help guide to its management от Judy Graham, второ 
издание от 1989. Издание на Healing Arts Press. One Park Street, Rochester, 
Vermont 05767. Трето издание (от 1993) е налично само във Великобритания, 
свържете се с MSRC (МС ресурсен център) 4a Chapel Hill, Stansted Essex, 
UK CM24 8AG. Книгата съдържа отлични текстове, дискутиращи различните 
терапии, прилагани в борбата с МС.
2. The Multiple Sclerosis Diet Book от R.L. Swank и B.B. Dugan, 1987. Издание 
на Doubleday & Co. Garden City, New York.  Книгата препоръчва ултра-
нискомазнинната диета и съдържа много полезна информация. Данните в нея 
свидетелстват за липса на влошаване у голям брой пациенти, които спазват 
ултра-нискомазнинната диета в продължение на 35 години. 
3. MS Something Can Be Done and You Can Do It от R.W. Soll и P.B. Grenoble, 
1984. Contemporary Books, Chicago. Добра книга за ролята на хранителните 
алергени при МС.
4. My Fight Against Multiple Sclerosis от R. MacDougall, 1980. Проспект, наличен 
при Regenics Inc., Rt. 10, 2660 Touby Road, Mansfield Ohio 44903, Telephone 
(419) 756-2994 (Цена $2). Чудесен разказ за трайна ремисия (40 години), 
постигната с прилагането на ултра-нискомазнинна диета, изчистена от всякакви 
алергени. 
5. New Hope Real Help for those who have Multiple Sclerosis от John Pageler, 
1987. Книжката е налична при автора. 6200, 102 Terrace N., Pinellas Park, FL 
33782 (цена $9). Още една вдъхновяваща лична история, в която прогресирането 
на МС е избегното с помощта на промяна в хранителния режим. 
6. Fats that Heal, Fats that Kill от Udo Erasmus, 1993. Alive Books, 7436 Fraser Park 
Drive, Burnaby, British Columbia, Canada V5J 5B9. Изчерпателен текст, описващ 
взаимовръзката между наситените мазнини и заболявания, свързани с начина на 
живот като множествената склероза. 
7. Allergies-Disease in Disguise от C. Bateson-Koch, 1994, Alive Books, Burna-
by, B.C., Canada. Отличен преглед на алергиите с конкретни предложения за 
постигане на положителен обрат в състоянието.

УЕБ САЙТОВЕ
Има редица ценни уеб сайтове, изобилстващи от информация относно МС. 
Много от тях са свързани помежду си и така, започвайки само с два-три, накрая 
ще посетите голям брой от тях. По-долу са изброени няколко отлични сайта, 
които определено си струва да посетите. Освен това те имат и препратки към 
други страници. Струва си да отбележим, че най-добрите сайтове са създадени 
от хора с МС.
http://www.helsinki.fi/~ahalko/ms.html 
http://www.msnews.org



http://www.nutramed.com/ 
Последният сайт е особено полезен, тъй като съдържа голямо количество 
информация за връзката между свръхчувствителността към храни и 
заболяването, както и доста обща информация относно други фактори, водещи 
до свръхчувствителност.
Ценен е и онлайн новинарският форум alt.support.mult-sclerosis

ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ

(към текста са прибавени възможностите на Детокс Център, България след 
консултация с д-р Радослав Тошков. Ако някой може да допълни информацията 
към различните тестове с други изпитани места, моля да я изпрати на адрес 
ms@mogasam.org за статията MS Hope)

1. Кръвен тест за установяване на алергия 
по метода ELISA или RAST IgG4
Абсолютно задължителни, за да определите към кои храни имате непоносимост.
Могат да се направят в:

България / Детокс център – кръвни тестове за хранителна непоносимост на 
база IgG ЕLISA – ImuPro 
Тестовете се извършват лабораторията на ImuPro в Германия CTL - реферат 
за най-висока степен на качество. Тестовете са разделени в 4 тестови 
групи според броя тествани храни и допълнително вегетариански панел, 
изключващ групата на месото. Резулатите са в 3 – степенна скала според 
количеството IgG  антитела и се съпровождат от подробни инструкции за 
алтернативно хранене, ротационна диета и индивидуални рецепти за готвене. 

САЩ / Meridan Valley Clinical Laboratory 
515 W. Harrison St. 
Kent, Washington 98032 
Tel: (206) 859-8700 
Fax: (206) 859-1135 

Immuno Laboratories, Inc. 
6801 Powerline Road 
Ft. Lauderdale, FL 33309 
Tel: (954) 691-2500 
Fax: (954) 691-2505 
Toll Free: 1-800-231-9197 x6555 Web: 
www.BetterHealthUSA.com 

Mast Immunosystems 
Mount View, California 
Tel: (415) 961-5501 
Fax: (415) 969-2745

Ако се затруднявате в намирането на лекар, който да направи тестуването, 
свържете се с някоя от лабораториите. Те най-вероятно ще могат да ви 
препоръчат лекар във вашия район, който може да организира изследването.



2. Чревна пропускливост  
Увеличената чревна пропускливост може да доведе до свободното преминаване 
на макромолекули, токсини и антигени през чревната бариера и попадането им 
в кръвообръщението и лимфата. Тези частици провокират имунния отговор. 
За пациентите с МС е много полезно да установят, дали имат синдром на 
пропускливото черво, и ако да, да предприемат подходящите мерки, за да 
излекуват състонието.

Диагностика може да се направи в:

България / В Детокс Център може да се направят необходимите изследвания 
и консултации относно извършваната в Labor Rosler Германия фецес 
диагностика за изследване на храносмилателната система. Предлага се 
целият набор от параметри за чревно възпалание, локална имунна защита, 
пълен спектър от микроорганизми, параметри за пропускливост, цьолиакия, 
хистаминоза и непоносимост, идентификации на дрожди и др. 
Ценна терапевтична възможност е изработването на автоваксина от 
полезната чревна флора въз основа на пробата на пациента. По този начин 
далеч се надхвърлят способносттите на комерсиалните пробиотици. 

САЩ / Great Smokies Diagnostic Laboratory 
18A Regent Park Blvd. 
Asheville, North Carolina 28806

3. Изследване за кандида

Свръхрастежът на кандида може да доведе до значително увеличаване на 
чревната пропускливост и съответно развиване на непоносимост към храни и е 
много често срещан у пациентите с МС. Състоянието трябва да бъде излекувано, 
ако се наблюдава.

Диагностика може да се направи в:

България / В Детокс Център може да се извърши тест за наличието 
на кандида в червата и допълнително надграждане на теста за точна 
идентификация на дрождите, тяхната устойчивост на медикаменти 
(антимикограма) и етерични масла (аромаграма). Изледването се извършва в 
лаборатория Labor Rosler Германия. 

САЩ / Antibody Assay Laboratories 
1715E Wilshire #715 
Santa Ana, California 92705 
Tel: (714) 972-9979



4. Токсикологично изследване на кръвта 
(кръвна плазма + формени елементи)

Тежките метали, макар и рядко, могат да бъдат фактор за МС. Живакът 
от стоматологичните пломби е в състояние да причини тежки проблеми. 
Недостигът на желязо също има отношение към МС.

Диагностика може да се направи в:

България / В Детокс Център може да получите консултация и да направите 
изследване за токсичност от тежки метали чрез коса, урина, кръв. След 
получаване на резултатите може да се планира терапия за детоксикация 
чрез хелиране или на база на хранителен детокс. Изледванията се 
извършват в лаборатория Micro Trace Minerals Германия.

Допълнително в Детокс Център може да направите изследвания за 
набиращите популярност тестове за токсичност причинена от плесени, 
пестициди, хербициди, както и ефективността на организма да детоксикира.   

САЩ / Doctor’s Data Laboratories 
170 W. Roosevelt Rd. 
West Chicago, Illinois 
Toll free: (800-323-2784) 
Fax: (708) 231-9190 
Предлагат и многокомпонентен анализ на коса.

Автор

Аштън Ембри (Ashton F. Embry)
3303-33rd St. NW 
Calgary, Alberta 
Canada T2L 2A7 
Voice: 403-292-7125 (office), 403-282-0028 (home) 
Fax: 403-292-4961 
Email: info@Direct-MS.org 

Цялото съдържание на тази статия или отделни нейни части могат 
свободно да бъдат препечатвани и разпространявани. Вариант в 
електронен формат също е на разположение след заявка по имейл.
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ДИЕТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА 
КОНТРОЛИРАНЕ НА МС

&
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ



ДИЕТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА МС

Режимът на хранене в този документ е създаден въз основа на съществуващата 
научна информация за това как различни диетични стратегии могат значително 
да забавят или изцчло да спрат развитието на множествената склероза.

Стратегиите са разделени в три части - храни, които да избягваме, храни, които 
да ядем в умерно количество и храни, чиято консумация да увеличим. 

ХРАНИ, КОИТО ДА ИЗКЛЮЧИМ
Храните, които трябва да избягваме са тези, които водят до повишена 
стимулация на имунната система и повишена пропускливост на кръвоносните 
съдове. Изследванията, които подкрепят твърдението, че тези храни трябва да 
се избягват и солидна и в изобилие. 

1.Всякакви млечни продукти, включително мляко, кашкавал, сирене, кисело 
мляко (йогурт) и всякаква храна, съдържаща млечен продукт. 
2. Всички храни, съдържащи глутен, който може да бъде намерен в пшеница, 
ръж и ечемик. Важно е да четем съдържанието на продуктите, защото много 
храни могат да съдържат малко количество глутен под формата на пшеница. 
3. Бобови растения, които включват грах, боб, фъстъци и всички соеви продукти. 
4. Храни с високо съдържание на захар, особено сладки, безалкохолни напитки 
и вафли и шоколадови десерти. Добро правилно, което можем да следваме е да 
не ядем никакви продукти, които имат захар или царевичен сироп като първа, 
втора или трета съставка на етикета.
5. Храни, които причиняват алергични реакции. Те могат да бъдат установени с 
изследване или с наблюдение как се чувстваме след като сме яли определена 
храна. 

ХРАНИ, КОИТО ДА ЯДЕМ УМЕРЕНО
Като намалим приема на определени храни, много нежелани реакции могат да 
бъдат избегнати. Такива храни включват:

1. Приемът на наситени мазнини, които могат да бъдат открити основно в 
червеното месо. Хубаво е да ядем червено месо веднъж в седмицата и само 
нетлъстото такова.
2. Омега 6 полинаситени мазнини, които могат да бъдат намерени в маргарин и 
растителни масла. Използваме зехтин за набавяне на мазнини и овкусяване на 
салати.
3. Зърнени храни без глутен като царевица и ориз. Да опитаме да намалим 
приемът на такива храни възможно най-много.
4. Пиенето на алкохол трябва да бъде много умерено и органичено до червено 
вино.



ХРАНИ, КОИТО ДА ПРИЕМАМЕ ПО-ЧЕСТО

Трябва да се храним основно с тези храни:

1. Риба (особено мастни риби), пилешки гърди без кожа и месо от дивеч
2. Колкото се може повече и разнообразни зеленчуци
3. Плодове, като наблягаме на боровинки, ягоди, къпини. 
4. Ядките могат да бъдат чудесна лека закуска.
5. Кафето и зеленият чай не са проблем и могат да бъдат консумирани в 
нормални количества. 
6. Разнообразни добавки, които са описани в отделен документ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Множествената склероза е автоимунно заболяване, при което имуннат система 
предизвиква възпалителен процес в централната нервна система и мозъка. 
Възпалението е резултат от имунна атака срещу миелина - това е веществото, 
което покрива нервните влакна, които предават нервните импулси в мозъка. 
Хората с МС имат прекалено агресивна имунна система, която атакува миелина 
и неможе да бъде овладяна. 
Друга особеност на МС е свързана с кръвоносните съдове в мозука. Хората с 
МС имат по-пропускливи вени в резултат на лошо кръоснабдяване от мозъка. 
Това се нарича CCSVI/ Chronic cerebrospinal venous insufficiency. Повишената 
пропускливост позволява на клетките на имунната система по-лесен достъп до 
централната нервна система и води до повишен и по-чест възпалителен процес.

Гореописаните стратегии за хранене в комбинация с препоръчаните добавки 
значително ще намали възпалителните реакции в централната нервна система и 
ще укрепи кръвоносните съдове в мозъка. Това значително ще намали процеса 
на развитие на МС и е възможно напълно да го спре, както се наблюдава при не 
малко хора.

Ефектът, който тези стратегии целят е:
1. Значително да намали активирането на чувствителните към миелин клетки на 
имунната система и да засили контрола над нея.
2. Да укрепи кръвоносните съдове в мозъка, което значително да намали 
достъпа на вредящите клетки на имунната система до централната нервна 
система.

повече информация търсете на http://www.direct-ms.org/ и http://www.mshope.com/
*тази информация се предоставя със съгласието на Мат Ембри и със съдействието на МС - 
Мога Сам / www.mogasam.org  За връзка с нас използвайте адрес ms@mogasam.org 



ВИТАМИН D

ОМЕГА 3 ЕСЕНЦИАЛНИ 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ

КАЛЦИЙ

МАГНЕЗИЙ

ПРОБИОТИЦИ

8000 -10,000 IU

5 G ЕПК + ДХК

800 - 1000 MG

500 - 600 MG

6-9 КАПСУЛИ/ДЕН

Тази доза е напълно безопасна, най-добре да се приема 
като хапчета или капки.

Най- добре се извлича от рибено масло (напр. сьомга) 
или масло от черен дроб. Капсула от рибено масло в 
общия случай съдържа 0.3 гр ЕПК(Ейкозапентанова 
киселина)+ДХК(Докозахексанова киселина) и ще са 
необходими поне 15 капсули. Много по-ефективен начин 
да си набавим 5гр. ЕПК+ДХК е да консумираме 2 супени 
лъжици овкусено масло от черен дроб на терска.* 
Добавянето на 1 супена лъжица ленено масло може 
да бъде от полза, защото съдържа Алфа линоленична 
киселина, която е предшественик на ЕПК+ДХК.

*Тук те препоръчват конкретен продукт, производтел 
е Carlson (попитай мат за повече информация). Този 
производител е добър, защото дозата съдържа 5000 IU 
витамин А, което е идеално като количество. 

                                   ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА МС

Хранителните добавки, в комбинация с правилното хранене, представено в 
Диетични стратегии за контролиране на МС, могат значително да помогнат 
за намаляване на възплаението в централната нервна система и да заздравят 
кръвоносните съдове в мозъка. 

Изброени са различни видове добавки, които са важни за да сме сигурни, 
че всички функции на човешкия организъм работят възможно най-добре в 
комбинация със специфичните ефекти на МС. Научните доказателства за 
ползите от тези добавки са силни. 

                   СЪЩЕСТВЕНО ВАЖНИ



ВИТАМИН А

ВИТАМИН B 
КОМПЛЕКС

ВИТАМИН B12

ВИТАМИН C

ВИТАМИН Е 
НАТУРАЛЕН

ЦИНК

МЕД

СЕЛЕН

МАНГАН

ЙОД

Екстракт от гроздово семе 2-4 capsules 
Гинко билоба   120 mg 
Алфа-липоева киселина 1200 mg 
Коензим Q10   100 mg 
EGCG Max
(епигалокатехин-3-галат) 2 капсули (по 700 mg всяка) 

Кверцетин    400 mg 
Бромелаин    400 mg 

5000 IU

100 MG

1-2 MG (1000 – 2000 MCG) 

1 G 

200 IU

20-30 MG

1-2 MG

100 MCG

20 MG

300 MCG

не трябва да превишаваме тази доза, тъй като по-
високи количества могат да противодействат на 
благоприятният ефект на витамин А. Дозата може да се 
набави в съчетание с Омега 3. 

Тези продукти могат да бъдат скъпи и само един-два биха били достатъчни, ако се 
консумират достатъчно плодове (горски - къпини, ягоди, боровинки) и зеленчуци.

повече информация търсете на http://www.direct-ms.org/ и http://www.mshope.com/
*тази информация се предоставя със съгласието на Мат Ембри и със съдействието на МС - 
Мога Сам / www.mogasam.org  За връзка с нас използвайте адрес ms@mogasam.org 
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