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Neptune Krill Oil™

патентован състав

патентован морски екстракт, предлагащ уникална комбинация от 
епК и ДХК, свързани върху фосфолИпИДИ и естерифициран 
астаКсантИн

Въведение

 Крил е родов термин, използван за обозначаване на дълбоководни планктонни ракообразни видове. те изглеждат 
като миниатюрни скариди с дължина между един и шест сантиметра. тези 84 вида представляват най-изобилната 
животинска биомаса на планетата; те се срещат на големи струпвания с големина до няколко квадратни километра. 
Neptune добива своя крил от атлантическия океан. Крилът има високо съдържание на дълговерижни полиненаситени 
мастни киселини, включително омега-3 мастни киселини, като ейкозапентанова киселина (епК) и докозахексанова 
киселина (ДХК). тези омега-3 мастни киселини са свързани посредством фосфолипиди към техните клетъчни 
мембрани. няколко проучвания, както при хора, така и при животни, показват, че дълговерижните полиненаситени 
мастни киселини, свързани към фосфолипиди, биват усвоявани и доставяни до мозъка по-добре от рибеното масло, 
формирано от метилови естери или триглицериди. маслото от крил има положителен ефект върху възпалителните 
маркери (CRP). също така предварителни проучвания при хора показват, че маслото от крил превъзхожда рибеното 
масло при намаляване на оплакванията от предменструален синдром (пмс) и биологичните маркери за дислипидемия.

Биохимия

 маслото от крил е съставено от 40% фосфатидилхолин, 30% омега-3 мастни киселини, като епК и ДХК, 
астаксантин, витамин а, витамин е, различни други мастни киселини, новооткрит морски флавоноид. структурата на 
първичния състав на маслото, изглежда, съдържа холин, глицерофосфат и ДХК и епК, естерифицирана до астаксантин, 
и съответно новооткрития морски флавоноид.
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специфични качества

1. Neptune Krill Oil™ се получава чрез патентования процес Neptune OceanExtract™
 процесът Neptune OceanExtract™ гарантира студен метод на екстракция: биоактивните способности на извлечените 

компоненти се съхраняват, няма вероятност за микробно замърсяване, няма тежки метали, полихлорирани 
бифеноли, диоксини и пестициди, липсват консерванти (стабилността се гарантира от изключителния естествен 
антиоксидантен потенциал на Neptune Krill Oil™).

2. Neptune Krill Oil™, естествено силен антиоксидант
 Neptune Krill Oil™ природно съдържа витамин а, витамин е,
 астаксантин и морски флавоноид (единствения открит 
 животински източник на флавоноиди досега).

3. Neptune Krill Oil™ е източник на фосфолипиди и холин
 > фосфолипидите са структурни елементи на клетъчните 
 мембрани.
 > Холинът е прекурсор на невротрансмитера ацетилхолин 
 (1 g масло от крил съдържа 73 mg холин).
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NKO® астаксантин: 
> 90% естерифициран

Brunswick Laboratories, 6 Thacher Lane, Wareham, MA 02571 - Boxin Ou, Principal Research Scientist 
U.S. Department of Agriculture (http://www.ars.usda.gouv/nutrientdata)
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аККр стойности
> 47 пъти повече от омега-3 (18:12) рибено масло
> 34 пъти повече от со-Q10
> 6.5 пъти повече от ликопена
> 4.0 пъти повече от червената боровинка
> 2.6 пъти повече от бъза

4.  Neptune Krill Oil™ преминава през тестове за безопасност
> Шестмесечен прием на 11 пъти по-висока от препоръчителната за хора доза NKO™ не предизвиква никакви 

неблагоприятни ефекти при лабораторни животни, което е установено чрез микроскопско наблюдение на 
различни тъкани (мозък, бял дроб, сърце, стомах, панкреас, черен дроб, бъбреци, матка, простата, черва и кожа).

> физичните, биохимични и хематологични тестове показват, че NKO™ не предизвиква никакви неблагоприятни 
ефекти при здрави доброволци (25 души), които са консумирали по 6 грама масло от крил на ден (3 приема за 
деня по 2 g всеки).

5.   по-бърза и по-добра абсорбция на омега-3 мастните киселини от Neptune Krill Oil™ 
> омега-3 мастните киселини като фосфолипиди (както е в маслото от крил) се абсорбират частично несмлени 

от стомашно-чревния тракт за разлика от омега-3 мастните киселини като триглицериди (както е в рибеното 
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описание: проучване при 
хора, нагледно, рандомизи-
рано, двойно сляпо

Дозировка: стандартизирана 
до 120 mg еКп и ДХК на ден.

резултати: NKO показва по-
добро увеличаване на омега-3 
индекса и осигурява по-висо-
ка бионаличност на епК и 
ДХК в сравнение с другите 
източници на омега-3.

*омега-3 индекс: нов рисков 
фактор за сърдечносъдови 
заболявания. показва коли-
чеството епК и ДХК в 
червените кръвни клетки 
спрямо общото количество 
мастни киселини. Колкото 
по-близо до 8 е тази стойност, 
толкова по-малък е рискът от 
сърдечни заболявания.

масло), които трябва първо да бъдат смлени. 
→ маслото от крил има предимство при пациенти с муковисцидоза, при които смилането на мазнините е затруднено.
> омега-3 мастните киселини като фосфолипиди (както е в маслото от крил) се разтварят по-добре в чревния лумен 

от омега-3 мастните киселини като триглицериди; триглицеридите се нуждаят от жлъчен сок, за да се разградят 
правилно.

→ Би било полезно за пациенти с отслабена функция на жлъчния мехур и за такива, при които жлъчният мехур е 
премахнат, да приемат масло от крил.

6. Дозировка
поддържаща доза от 500 mg NKO на ден. терапевтичните дози са 1-2 g на ден.
> намаляване на възпалителните маркери (CRP) при ревматоиден артрит: 1 g NKO на ден
> ставно здраве: 1 g NKO на ден
> синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
 (ADHD): 500 mg до 1 g NKO на ден
> Контрол на холестерола и триглицеридите: 2 g NKO на ден през първия месец, след първия месец 1 до 1,5 g NKO 

на ден.
> предменструален синдром (пмс): 2 g NKO на ден през първия месец, след първия месец по 2 g NKO на ден 8 дни 

преди и 2 дни след началото на менструалния период.
> Дневна поддържаща доза: 500 mg NKO на ден

N = 48
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5специфични характеристики

Neptune успешно е получил много между-
народни одобрения, включително:

>  статут „Всеобщо признат за безопасен (GRAS)”, 
определен от агенцията по храните и лекарствените 
средства в саЩ

>  статут „алтернативна / нетрадиционна медицина”, 
определен от регулаторния орган за терапевтични 
продукти в австралия (TGA).

 >  лицензиран натурален продукт от Директората 
за здравословни натурални продукти в Канада 
(NHPD).

>  европейският орган за безопасност на храните 
(EFSA) е одобрил Neptune Krill Oil™ (NKO®) като 
нова храна и PARNUTS (храна за специфични 
хранителни цели - диетична храна), за продажба в 
европейския съюз.

NKO® награден като най-добър продукт за 2010 г. 
 

лавал, Квебек, КанаДа - 26 май 
2010 г.

Neptune Technologies & Biores-
sources Inc. с гордост съобщава, че 
Neptune Krill Oil™ (NKO) е получил 

наградата за най-добър продукт на 2010 г. по време на 
11-ия конгрес “Nutrition & Sante” в Белгия.
  Клиентът на Neptune - Nutrisan Nutraceuticals 
кандидатства за отличителната награда “най-добър 
продукт”, която включва задълбочена оценка за NKO 
от научен комитет, представен от известни професори 
и доктори. 
      тази оценка се основава на ефикасността, степента 
на иновация, биохимичния състав и клиничните 
проучвания, съпътстващи всеки продукт. сред 29 
продукта са избрани три финалиста и NKO е награден 
като лауреат.
            Nutrisan Nutraceuticals има правото да популяризира 
престижната награда на NKO през следващата година. 
“това е още една забележителна награда, дадена от 
съответната независима организация, с която Nep-
tune се гордее и която занапред ще отличава NKO 
от неговите конкуренти” казва д-р Wael Massrieh, 
директор на отдел R&D при Neptune.

специфични характеристики

Крилът – изобилен възобновяем ресурс

 Управлението и контролът на събирането на 
крил се ръководи от 25-членна Комисия за съхранение 
на антарктическите морски живи ресурси (КсамЖр), 
която е официална и надеждна международна 
организация, отговорна за управлението на улова на 
крил. 

 > проведени са много проучвания и те показват, че 
биомасата на антарктическия крил, една от най-
изобилните биомаси в света, може да достигне 
400-420 милиона тона. тази постоянна наличност 
е субект на ежегодно естествено възпроизводство, 
осигуряващо нов крил за храна на животни, 
за компенсиране на естествената смъртност и 
човешката експлоатация.

> предпазният лимит върху улова, установен от 
КсамЖр, е 6,6 милиона тона за 2010 г. и ежегодно 
се обновява. той е увеличен от 4,9 милиона тона за 
2005/06 г. въз основа на резултатите от последните 
проучвания.
•	 По-малко	 от	 2,4%	 от	 предпазния	 лимит	 върху	

улова се събира действително, което означава, 
че е малко вероятно лимитът върху улова да 
бъде достигнат в обозримо бъдеще.

•	 Предпазният	лимит	върху	улова	на	крил	е	под	
непрекъснато наблюдение от научния комитет 
на КсамЖр, който използва екосистемен 
подход на управление

> ежегодното естествено възпроизводство на 
антарктическия крил е поне няколкостотин 
милиона тона, непрекъснато обновяващи 
постоянната наличност и гарантиращи достатъчно 
крил за всички морски бозайници и риби, птици и 
човешка експлоатация.

	 •	Установено	е,	че	антарктическите	ивичести	китове	
консумират 85 милиона тона годишно.

	 •		По-малко	от	120	000	тона	от	установения	годишен	
лимит на улова от 6,6 милиона тона се събират от 
риболовците.

тъй като в Neptune разчитат на крила като на полезна 
за здравето на човека биомаса, съхраняването му е в 
интерес на компанията, което я кара непрекъснато да 
следи за щадящо екологията и околната среда събиране 
на нейния крил.



6 научно доказани ползи за здравето

описание: проучване при хора, 
проспективно, рандомизирано, 
двойно сляпо.

Дозировка: NKO = 1,0-1,5 g/ден, 0,5 
g/ден поддържаща доза. рибено 
масло = 3 g/ден.

резултати: NKO значително нама-
лява общия холестерол, LDL и 
триглицеридите и увеличава нивото 
на HDL. NKO е значително по-
ефикасен от рибеното масло за 
намаляване на холестерола, LDL и 
триглицеридите и увеличаване на 
HDL.

†: p < 0.05

научно доказани
ползи за здравето при ниска дневна доза

оценка на ефектите на NKO върху нивата на холестерола и 
триглицеридите

Холестерол

След 3 месеца

Плацебо Омега-3: Рибено масло 
(18:12) 3,0 g/ден

NKO®: NKO® 1.0 - 1.5 g/ден
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N=120

Дизайн: пилотно проучване при 
хора, отворено

Дозировка: 500 mg/ден

резултати: NKO е безопасен и 
ефективен за справяне с ADHD при 
възрастни.

* синдром на дефицит на внима-
нието и хиперактивност

†: p < 0.05

Концентрация Фокус Умения за планиране

NKO® 500 mg/ден След 3 месеца

NKO® 500 mg/ден След 6 месеца
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Значително влияние върху възрастни с ADHD
След 3 и 6 месеца

оценка на ефекта на NKO при възрастни с ADHD*
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7 дни

Ефект върху С-реактивния протеин
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научно доказани ползи за здравето

описание: проучване при хора, 
проспективно, рандомизирано, 
двойно сляпо.

Дозировка: 2 g/ден, 8 дни 
преди и 2 дни по време на 
менструация.

резултати: NKO значително 
намалява физически и 
емоционални симптоми, 
свързани с пмс.

*пмс: предменструален син-
дром

†: p < 0.05

описание: проучване при хора, проспективно, 
рандомизирано, двойно сляпо.

Дозировка: 300 mg/ден.

резултати: NKO значително намалява възпалението 
(с-реактивен протеин) и облекчава симптомите, 
причинени от остеоартрит.

†: p < 0.05
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Омега-3 : Рибено 
масло (18:12)

: NKO® 2 g/ден
8 дни преди менструация
2 дни по време на менструация
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Физически и емоционален ефект върху ПМС
След 3 месеца

оценка на ефекта на NKO за контролиране на пмс*

оценка на ефекта на NKO™ при поддържане на подвижността на ставите
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Ставно здраве
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300 mg/ден
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оценка на ефекта на Neptune Krill Oil™
синтром на дефицит на вниманието с хиперактивност 
(сДВХ)

място: Университет Бари, маями Шорс, флорида, саЩ, и монреал, Квебек, Канада
поДБор на персонала: терапевти и натуропати
ИзслеДВана попУлацИя: 30 здрави в друго отношение възрастни, с потвърдена диагноза сДВХ.
ИзмерВане на резУлтатИте: по оценъчната скала на Баркли за поведенческо инхибиране, самоконтрол и 
изпълнителна функция

проспективно, нерандомизирано отворено клинично проу чване от фаза І.

В сътрудничество с международна асоциация „синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност”

таблица 1. Дневен функционален Капацитет
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проспективно, нерандомизирано отворено клинично проу чване от фаза І. таблица 1. Дневен функционален капацитет

след 90-дневно лечение с 500mg NKO™ на ден пациентите показват статистически значимо подобрение и по трите скали за 
изпълнителни функции на Баркли, и по-специално – поведенческо инхибиране, самоконтрол и изпълнителна функция. 
например, те са подобрили своята способност за концентрация с 56,3% (p=0.007), способността си да се справят с пари с 
33,3% (p=0.01) и способността си да планират с 50,0% (p=0.001).

заКлюЧенИе:
междинните резултати от направеното отворено проучване са показателни за благоприятния ефект на Neptune Krill 
Oil (NKO™) върху сДВХ. тези окуражаващи резултати ни позволяват да прогнозираме също толкова обнадеждаващи 
крайни резултати при завършване на проучването.  след окончателното приключване на това проучване ще имаме 
необходимото основание да пристъпим към основната клинична програма от фаза II-III, предназначена за одобрение на 
здравна претенция.

резУлтатИ:
това е представяне на междинните резултати след завършването на 3-месечно лечение. общо 20 пациенти са завършили 
3-месечното лечение, техните резултати са, както следва:

средна (SD) възраст = 23 (12) години
средна (SD) възраст на диагностициране на сДВХ = 7 (3) години

таблица 3. Диагностични критерии социално поведение
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статистически данни и анализ

 размерът на извадката от 120 
пациенти (30 пациенти/група) осигурява 
90% сила при определянето на 15-р процент 
промяна в общия холестерол между данните 
в началото и след 3 месеца. Вътрегруповите 
разлики, отразяващи промяната във времето 
при един и същи пациент, са приети за 
статистически значими посредством сдвоен 
t-тест на стюдънт. междугруповите разлики 
са оценени чрез планирано сравнение на 
еднопосочен анализ на дисперсията. 

резултати

 сто и двадесет пациенти със средна 
възраст от 51 години (стандартно отклонение 
9,46) и вариращи между 25 и 75 години, 
са записани в проучването. Итм, който 
показва статута на теглото при възрастни, 
се изчислява чрез метрична формула (тегло 
в килограми / (височина в сантиметри х 
височина в сантиметри) х 10 000)20,21. от 120-
те включени пациенти, 30 (25%) имат Итм над 
30 – средно до тежко затлъстяване. 64 (53%) 
пациенти са с наднормено тегло и 26 (22%) са 
с нормално тегло с Итм между 25 и 30 и по-
нисък от 25 съответно. Жените имат по-висок 
среден Итм (28.2±5.1) в сравнение с мъжете 
(25.4±3.9) (р < 0,001). сред 60-те пациенти в 
двете групи, получаващи масло от крил, 42 
(70%) са с Итм 30 или по-малко. В група а, 19 
пациенти получават 2 g масло от крил дневно, 
а останалите 11 получават 3 g дневно. В група 
В 23 пациенти получават дневна доза от 1 g 
масло от крил, а 7 получават 1,5 g. Всички 
пациенти от група В продължават още 90 дни 
с поддържаща доза от 500 mg масло от крил 
дневно. Базовият анализ на демографските 
критерии, лабораторните данни, включващи 
общите нива холестерол и триглицериди, 
коморбидност и медикаментозен прием в 
началото, не показват значителни разлики 
между четирите групи (р=0,102–0,850).
след 12 седмици на лечение пациентите, 
получаващи 1 или 1,5 g масло от крил на ден, 
имат 13,4% и 13,7% понижение на средния 
общ холестерол от 236 mg/dL и 231 mg/dL до 
204 mg/dL (р=0,000) и 199 mg/dL (р=0,000) 

1,0 g масло от 
крил

Време (d) / mg/dL
% промяна р-стойност

0.00 90.00

общ холестерол 235.83 204.12 -13.44% 0.001

LDL 167.78 114.05 -32.03% 0.001

HDL 57.22 82.35 43.92% 0.001

триглицериди 120.50 107.21 -11.03% 0.114

1,5 g масло от 
крил

Време (d) / mg/dL
% промяна р-стойност

0.00 90.00

общ холестерол 231.19 199.49 -13.71% 0.001

LDL 164.74 105.93 -35.70% 0.001

HDL 58.76 83.89 42.76% 0.001

триглицериди 126.70 111.64 -11.89% 0.113

таблица 1. резултати от действието на масло от крил (1,0 g/ден) върху липидите

таблица 2. резултати от действието на масло от крил (1,5 g/ден) върху липидите

основните тествани параметри са кръвна глюкоза, холестерол, 
триглицериди, липопротеини с ниска плътност (LDL) и липопротеини 
с висока плътност (HDL). липидите и глюкозата в кръвта се анализират 
на гладно в началото, както и 30 и 90 дни след началото на проучването 
при всички групи и след 180 дни при 30-те пациенти от група В.

съответно (таблици 1 и 2). Групата от пациенти, третирани с 
2 или 3 g масло от крил, показва значително съответстващо 
намаляване на средния общ холестерол с 18,1 и 18%. нивото 
намалява от първоначални стойности 247 mg/dL и 251 mg/dL до 
203 mg/dL (р=0,000) и 206 mg/dL (р=0,000) съответно (таблици 
3 и 4). за сравнение, пациентите, получаващи 3 g рибено масло, 
имат средно понижение на общия холестерол с 5,9% – от 231 mg/
dL в началото до 218 mg/dL (р=0,000) (таблица 5). пациентите, 
разпределени към плацебо групата, показват 9,1% повишаване 
на средния общ холестерол – от 222 mg/dL до 242 mg/dL (р=0,000) 
(таблица 6).
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2,0 g масло от 
крил

Време (d) / mg/dL
% промяна р-стойност

0.00 90.00

общ холестерол 247.42 202.58 -18.13% 0.001

LDL 182.86 114.43 -37.42% 0.001

HDL 51.03 79.25 55.30% 0.001

триглицериди 160.37 116.07 -27.62% 0.025

3,0 g рибено 
масло

Време (d) / mg/dL
% промяна р-стойност

0.00 90.00

общ холестерол 231.15 217.55 -5.88% 0.001

LDL 121.67 117.83 -4.56% 0.141

HDL 56.64 59.03 4.22% 0.002

триглицериди 140.87 136.44 -3.15% 0.239

3,0 g масло от 
крил

Време (d) / mg/dL
% промяна р-стойност

0.00 90.00

общ холестерол 250.52 205.67 -17.90% 0.001

LDL 172.81 105.16 -39.51% 0.001

HDL 64.18 102.45 59.64% 0.001

триглицериди 152.77 112.27 -26.51% 0.028

таблица 3. резултати от действието на масло от крил (2,0 g/ден) върху липидите

таблица 5. резултати от действието на рибено масло (3,0 g/ден) върху липидите

таблица 4. резултати от действието на масло от крил (3,0 g/ден) върху липидите

 аналогичен ефект върху нивата на LDL се наблюдава 
при всички групи. масло от крил в дневна доза от 1 g, 1,5 g, 2 g 
и 3 g води до значително намаляване на LDL с 32, 36, 37 и 39% 
съответно (р=0,000). Базовите нива намаляват при групата с 1 
g масло от крил на ден от 168 mg/dL до 114 mg/dL, при групата 
с 1,5 g/ден от 165 mg/dL до 106 mg/dL, и при групите с 2 и 3 g/

ден съответно от 183 mg/dL и 173 mg/dL до 114 
mg/dL и 105 mg/dL. лабораторните резултати 
при пациентите, третирани с 3 g рибено масло 
на ден, не показват значимо намаляване на 
LDL (4,6%) – нивата в кръвта намаляват от 
122 mg/dL в началото до 118 mg/dL (р=0,141) 
след 12 седмици. при пациентите, получаващи 
плацебо, се наблюдава отрицателен ефект – 
13% повишаване на нивото на LDL, от 137 mg/
dL до 154 mg/dL (р=0,000).
 HDL значително се повишават при 
всички пациенти, получаващи масло от крил 
(р=0,000) или рибено масло (р=0,002). HDL 
нивата се увеличават от 57,2 mg/dL до 82,4 mg/
dL (44% промяна) при 1 g/ден масло от крил; 
от 58,8 mg/dL до 83,9 mg/dL (43% повишаване) 
за 1,5 g/ден масло от крил; от 51 mg/dL до 79,3 
mg/dL (55% повишаване) за 2 g/ден масло от 
крил; и от 64,2 mg/dL до 102,5 mg/dL (59% 
повишаване) при 3 g дневна доза масло от 
крил.
 рибеното масло, приемано по 3 g/ден, 
увеличава HDL от 56,6 mg/dL до 59,03 mg/dL 
(4,2% повишаване). не се наблюдава значимо 
увеличаване на HDL (р=0,850) при плацебо 
групата, като нивата на HDL остават почти 
стабилни, от 56,8 mg/dL до 56,7 mg/dL.
маслото от крил, приемано по 1 g/ден, 
намалява триглицеридите в кръвта с 
незначимите 11%, от 120,5 mg/dL до 107,2 mg/
dL (р=0,114). Дневна доза от 1,5 g масло от 
крил води до намаляване на триглицеридите с 
незначимите 11,9%, от 122,7 mg/dL до 112 mg/
dL (р=0,113). пациентите постигат значимо 
намаляване на триглицеридите при дневна 
доза от 2 g и 3 g масло от крил – 28% (р=0,025) и 
27% (р=0,0228), понижаване от първоначални 
нива 160,4 mg/dL и 152,8 mg/dL съответно до 
116,1 mg/dL и 112,3 mg/dL.
три грама рибено масло на ден не водят до 
значимо намаляване на триглицеридите – 
спадът е с 3,2%, от 140,9 mg/dL до 136,4 mg/
dL (р=0,239). Интересно е, че при пациентите 
от плацебо групата се наблюдава 9,8% 
увеличаване на триглицеридите (р=0,215).
 нивото на глюкозата в кръвта 
намалява с 6,3%, от 105 mg/dL до 98 mg/dL 
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плацебо
Време (d) / mg/dL

% промяна р-стойност
0.00 90.00

общ холестерол 221.91 242.01 9.06% 0.001

LDL 136.47 154.25 13.03% 0.001

HDL 56.83 56.70 -4.00% 0.850

триглицериди 143.53 129.36 -9.88% 0.215

0,5 g крил ойл
Време (d) / mg/dL

% промяна р-стойност
0.00 180.00

общ холестерол 235.83 192.53 -18.90% 0.001

LDL 167.78 107.47 -44.40% 0.001

HDL 57.22 77.71 33.40% 0.001

триглицериди 120.50 89.89 -25.40% 0.025

таблица 6. резултати от действието на плацебо върху липидите

таблица 7. ефект на по-ниската поддържаща доза масло от крил върху 
липидите

(р=0,025), при пациентите, получаващи 1 g и 
1,5 g масло от крил дневно, и с 5,6%, от 92 mg/
dL до 88 mg/dL (р=0,011) при тези, получаващи 
2 g и 3 g масло от крил дневно. Дневна доза от 
3 g рибено масло намалява глюкозата в кръвта 
с 3,3%, от 90 mg/dL до 87 mg/dL (р=0,275). 
приемането на плацебо води до незначително 
повишаване на глюкозата в кръвта с 0,1%, от 
92 mg/dL до 93 mg/dL (р=0,750).
междугруповото сравнение показва, 1 g и 
1,5 g масло от крил дневно са значително по-
ефективни от 3 g рибено масло за намаляване 
на глюкозата и LDL, докато 2 g и 3 g масло от 
крил на ден показват значително по-голямо 
намаляване на глюкозата, триглицеридите 
и LDL в сравнение с 3 g рибено масло. Както 
рибеното масло, така и маслото от крил дават 
значително по-добри резултати от плацебо 
за регулиране на глюкозата, триглицеридите, 
общия холестерол и HDL.
 Както беше споменато по-рано, 
пациентите получаващи 1 g и 1,5 g масло от 
крил дневно, продължават още 12 седмици 
с по-ниска поддържаща доза от 0,5 g масло 
от крил дневно (таблица 7). тези пациенти 
поддържат средно ниво на общия холестерол 
от 192,5 mg/dL, понижаване с 19% (р=0,000) 
на първоначалното ниво. LDL продължи 
да намалява до понижение с 44% от 
първоначалното ниво – от 233 mg/dL до 107,5 
mg/dL (р=0,000).
 наблюдава се умерено намаляване 
на HDL, от 36% повишаване на 90-тия ден 
до 33% след 180 дни лечение, което все още е 
значимо повишаване спрямо първоначалното 
ниво (р=0,000). триглицеридите продължават 
леко да намаляват до 25% редукция от 
първоначалното ниво (р=0,000), в сравнение 
с 12% редукция, наблюдавана след 90 дни 
лечение. Кръвната глюкоза намалява с 6,6% 
от първоначалното ниво (р=0,20), срещу 6,3% 
намаляване на 90-ия ден.

Дискусия 

 артериосклероза е родов термин за редица заболявания, 
при които артериалните стени се удебеляват и губят 
еластичността си, като атеросклерозата се смята за най-важното 
от тях. поради своя ефект върху мозъка, сърцето, бъбреците, 
други жизненоважни органи и крайниците, и въпреки напредъка 
на медицината, атеросклеротичното сърдечно заболяване и 
инсултът остават причина номер едно за заболеваемостта и 
смъртността в саЩ, Канада и повечето западни страни.22

 В саЩ сърдечносъдовите заболявания причиняват 
39,9% от смъртните случаи при мъжете и 43,7% при жените, с 
15-21% разлика от раковите заболявания, които се нареждат 
на второ място22. Установено е, че 59,7 милиона американци 
имат една или повече форми на сърдечносъдово заболяване22. 
от населението, страдащо от сърдечни заболявания, 56-64% 
съобщават за понижена активност, 23-37% имат един или 
повече дни от седмицата, в които не са активни, и 28-34% са 
безработни поради инвалидност или заболяване22. първичната 
лезия на атеросклерозата е мастно натрупване, което в крайна 
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сметка прераства във фиброзна плака. многобройни 
рандомизирани проучвания са доказали, че 
понижаването на холестерола в серума забавя или спира 
развитието на коронарното артериално заболяване 
(CAD) и намалява сърдечните инциденти.22-29 
 Дневен прием от 1-3 g епК и ДХК или 3-9 g 
рибено масло понастоящем се препоръчва за намаляване 
на риска от сърдечносъдови заболявания22,23. Въпреки 
това епидемиологичните проучвания, оценяващи 
ефекта на рибеното масло върху коронарната болест 
на сърцето, са противоречиви и варират от обратен 
ефект, през почти нулев до благоприятен ефект30-33. 
проблем за ефикасността на епК/ДХК може да бъде 
бионаличността на тези мастни киселини.
едно скорошно проучване показа, че бионаличността 
на полиненаситените мастни киселини (пнмК) 
ин виво зависи от няколко фактора, като типа на 
липидите, в които те са асоциирани, физичното 
им състояние; т.е. липиден разтвор или колоидни 
частици, и присъствието на съвместно погълнати 
липиди18. абсорбцията на пнмК ин виво се оценява 
чрез анализ на мастните киселини в торакалните 
лимфи на плъхове след интрагастрално захранване с 
хранителни мазнини19. Доказателствата показват, че 
оралният прием на жизненоважни мастни киселини 
под формата на фосфолипиди е много по-ефективен 
от триглециридите за повишаване на концентрацията 
на дълговерижни пнмК в черния дроб и мозъка18,19. 
ДХК се абсорбира по-добре, когато се доставя от 
липозоми, отколкото от рибено масло (относителна 
лимфна абсорбция равна на 91% и 65% след прилагане 
на липозоми и съответно рибено масло. по-добрата 
бионаличност на ДХК, доставена чрез липозоми, се 
разкрива от повишаването на пропорцията на ДХК 
в лимфните триацилглицероли и фосфолипиди в 
сравнение с рибеното масло18,19.
 маслото от крил е комбинация от 
множество активни съставки със синергична 
биоактивност. точният механизъм на действие на 
липидопонижаващия ефект на маслото от крил все още 
не е напълно изяснен. но уникалният биомолекулярен 
профил на маслото от крил, съдържащ омега-3 (епК/
ДХК) мастни киселини, които вече са свързани във 
фосфолипиди, има липидопонижаващ ефект на ниво 
тънко черво, което отличава това масло от останалите 
известни липидопонижаващи агенти18,19. 

Werner et al доказват, че есенциалните мастни 
киселини под формата на фосфолипиди превъзхождат 
есенциалните мастни киселини във вид на 
триглицериди, като забележимо понижават нивото 
на наситените мастни киселини в триглицеридите 
и фосфолипидите на черния дроб (при всеки 
р=0,05), увеличавайки значително фосфолипидната 
концентрация на дълговерижни пнмК (р < 0,05)19.
 смята се, че окисляването на LDL увеличава 
атеросклерозата, тъй като високите серумни нива 
на LDL предизвикват миграция на LDL частиците 
към субендотелното пространство. процесът, при 
който LDL частиците се окисляват, започва с липидна 
пероксидация, последвана от фрагментиране до 
късоверижни алдехиди. В същото време лецитинът се 
превръща в лизолецитин – селективен хемотаксисен 
агент за моноцитите, които се превръщат в макрофаги 
и смилат окисления LDL. новите макрофаги се 
препълват с окислени LDL холестеролови естери и 
се превръщат в пенести клетки. Групи от пенести 
клетки формират мастни плаки, което е най-ранната 
индикация за атеросклероза34,35.
 Уникалният молекулен състав на маслото 
от крил, с неговото изобилие от фосфолипиди и 
антиоксиданти, може да обясни забележителния ефект 
на маслото от крил при регулирането на липидите в 
кръвта. В сравнение с рибеното масло, маслото от крил 
значително намалява липидите в кръвта при ниски 
дози.
 ефектът на рибеното масло върху 
сърдечносъдовите заболявания се намалява от 
присъствието на метилживак в много риби33. Всъщност 
американската агенция по храните и лекарствените 
средства съветва бременните жени и жените, които 
могат да забременеят да не консумират риба меч, 
кралска скумрия, бодлоперки, акули или риби от 
локално замърсени области36. следователно би било 
по-разумно тези есенциални мастни киселини да се 
набавят чрез хранителни добавки. маслото от крил и 
повечето концентрати на рибено масло са молекулярно 
пречистени за премахване на тежките метали.

Извод

 атеросклеротичните сърдечносъдови забо- 
лявания са основен проблем в западния свят, като 
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коронарната артериална болест (CAD) е водещата 
причина за смъртност в саЩ. обширните данни от 
епидемиологични наблюдения свързват повишения 
CAD риск с повишаване на нивото на общия и 
LDL холестерола и понижаване на нивото на HDL 
холестерола. обширни клинични проучвания 
доказват, че избирателно редуващите се дислипидемии 
водят до явно подобряване на шансовете по отношение 
на CAD15-17.
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оценка на ефекта на Neptune Krill Oil™
върху хронично възпаление и симптоми на артрит

оригинално проучване

цел: a) Да се оцени ефектът на Neptune Krill Oil™ (NKO™) 
върху с-реактивния протеин (сRP) при пациенти с 
хронично възпаление и b) де се оцени ефикасността на 
NKO™ върху симптомите на артрит.

метоДИ: рандомизирано, двойно сляпо, плацебо 
контролирано проучване. набрани са 90 пациенти с 
потвърдена диагноза за сърдечносъдово заболяване 
и/или ревматоиден артрит и/или остероартрит 
и с повишено ниво на CRP (1,0 mg/dl) при три 
последователни седмични кръвни анализа. Група а 
получава NKO™, а група В получава плацебо. Измерват 
се CRP и точкова оценка на WOMAC (Western Ontario 
and McMaster Universities) за остеоартрит в началото и 
на 7-ия, 14-ия и 30-ия ден.

резУлтатИ: след 7 дни на лечение NKO™ намалява 
CRP с 19,3%, докато при плацебо групата се наблюдава 
повишаване с 15,7% (р=0,049). след 14 и 30 дни на 
лечение NKO™ продължава да намалява CRP с 29,7% 
и съответно 30,9% (р=0,001). нивото на CRP при 
плацебо групата се повишава до 32,1% след 14 дни и 
после намалява до 25,1% на 30-ия ден. междугруповата 
разлика е статистически значима; р=0,004 на 14-ия 
ден и р=0,008 нс 30-ия ден. NKO™ показва значително 
понижаване и на трите WOMAC оценки. след 7 дни 
на лечение с NKO™ оценката за болка намалява с 28,9% 
(р=0,050), сковаността намалява с 20,3% (р=0,001) и 
функционалното увреждане намалява с 22,8% (р=0,008).

ИзВоД: резултатите от настоящото проучване ясно 
показват, че NKO™ при дневна доза от 300 mg значително 
потиска възпалението и намалява симптомите на 
артрит за кратък период на лечение от 7 и 14 дни.

Въведение

 Възпалението е тясно свързано с патогенезата 
на атеросклерозата и ставните заболявания и може да 
бъде провокирано от неинфекциозни (напр. травма, 
пушене, диабет, затлъстяване), както и от инфекциозни 
причини. с-реактивният протеин (CRP), който е един 
от най-важните биологични маркери за възпаление, 
изглежда, е централен участник в увреждащия ефект 
на системното възпаление и представлява лесен 
и евтин скринингов тест за оценка на свързания с 
възпалението риск [1]. за разлика от другите маркери 
за възпаление, нивата на CRP са стабилни за дълги 
периоди, нямат денонощни колебания и могат да бъдат 
измерени евтино.
последните проучвания показват, че CRP е сигурен 
знак за бъдещи сърдечносъдови инциденти [2-
5]. на всички нива от очаквания 10-годишен риск 
за инциденти според скалата за риск на Farming-
ham и при всякакви нива на LDL холестерола, CRP 
остават сигурен знак за бъдещ сърдечносъдов риск 
[6]. при няколко проучвания е установено, че CRP е 
свързан с повишения риск от инфаркт на миокарда 
[7-12], мозъчен инсулт [7,9,13,14], внезапна смърт 
по сърдечни причини [15] и периферни артериални 
заболявания [16].
 В артритните стави производството на 
CRP води до освобождаване на проинфламаторни 
цитокини, като интерлевкини 1 и 6 (IL-1 и IL-6) и 
тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-α), които са 
от съществено значение за механизма на хрущялна 
дегенерация [17-22]. CRP значително се повишава при 
пациенти с ревматоиден артрит и е леко, но значимо 
по-висок при пациентите с остеоартрит, отколкото 
в съответните контролни групи [1, 23-29]. открито 
е, че CRP е повишен и при пациенти с прогресиращ 
остеоартрит на коляното, както и при пациенти с 
бърз деструктивен тазобедрен остеоартрит [24-29]. 
обратно на степента на утаявана на еритроцитите 
(сУе), доказателствата показват силна връзка между 
CRP и нивото на клиничната тежест при пациенти с 
остеоартрит на коляното или бедрото [24,26]. 
 резултатите от проучванията при хора за 
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противовъзпалителните възможности на омега-6 
и омега-3 мастните киселини са противоречиви 
и варират от нулев ефект до благоприятен ефект 
[30-34]. Възможната конкуренция между омега-3 и 
омега-6 мастните киселини може да е причината за 
наблюдаваните несъответствия при ефектите на n-3 
мастните киселини върху цитокините [35]. Както 
омега-3, така и омега-6 мастните киселини са субстрати 
за производството на човешки ейкозаноиди и използват 
едни и същи ензими за синтезата на простагландини и 
левкотриени. омега-3 мастните киселини произвеждат 
ейкозаноиди с по-малки възпалителни възможности 
от тези, произведени от омега-6 мастните киселини 
[36-38]. следователно доминиращото съотношение 
между приема на омега-3 и омега-6 мастни киселини е 
критично за възпалителния процес.
 Neptune Krill Oil™ се извлича от антарктически 
крил (Ephausia Superba) – зоопланктон, който се 
намира на дъното на хранителната верига. Въпреки 
че крилът е основният хранителен източник за 
китовете, той остава най-изобилната биомаса на 
земята благодарение на високите си регенерационни 
способности. Крилът, използван за Neptune Krill Oil™, 
се събира в антарктическия океан, където в световен 
мащаб уловът е по-малък от 0,1% от позволената 
риболовна квота. това, че е на дъното на хранителната 
верига, има много кратък живот от 1-2 години и живее 
в чистите води на антарктическия океан, прави крила 
и оттам Neptune Krill Oil™ природно чист от тежки 
метали, диоксини и пестициди.
 маслото се извлича чрез патентован процес 
на студена вакуумна екстракция, който защитава 
биомасата от излагане на топлина, светлина и 
кислород. това защитава маслото при процеса на 
производство и поддържа естествените нутриенти на 
крила непокътнати. резултатът от това е концентрат от 
нови морски фосфолипиди, носещи ейкозапентанова 
(епК) и докозахексанова (ДХК) мастни киселини и 
мощни антиоксиданти. основните антиоксиданти, 
астаксантин и новооткрит флавоноид, подобен на 
6,8-Di-C-глюкозиллутеолина, естерифицират епК и 
съответно ДХК. това осигурява значителна стабилност 
и антиоксидантен потенциал на маслото.
Данните предполагат, че Neptune Krill Oil™ може да 
бъде ефективен при контролирането на симптомите на 
артрит. Доказателствата показват, че фосфолипидите, 
омега-3 мастните киселини и астаксантинът имат 

директни или индиректни противовъзпалителни 
способности [9-13,30-53]. фосфолипидите защитават 
клетъчните мембрани от токсични увреждания [39]. 
множество проучвания са доказали, че EпК и ДХК 
задвижват секрецията на противовъзпалителни 
простагландини от серия 3 (PE3, PI3 и тромбоксан 
а3) и интерлевкин-6, което води до намаляване на 
CRP и TNF [30-38, 40-53]. астакснтинът инхибира 
производството на проинфламаторни простагландини 
(PGE2) и TNF [9-13, 41-43]. Хранителна добавка, която 
съдържа естествена комбинация от фосфолипиди, 
епК, ДХК и астаксантин, може да предложи 
алтернативен метод за контролиране на хронични 
възпаления.
 Като се имат предвид непрекъснато 
увеличаващите се доказателства за нежелани 
лекарствени реакции, свързани с хроничната употреба 
на нестероидни противовъзпалителни (нспВс), 
които са златният стандарт за лечение на хронични 
възпалителни състояния, е наложително да се 
потърси по-иновативно и безопасно лечение [54-
61]. настоящото проучване е насочено към нуждата 
от по-безопасни алтернативи при контролирането 
на възпаления и артритни заболявания и проверява 
хипотезата, че Neptune Krill Oil™ е безопасен и 
ефективен за намаляване на възпалението, като се 
измерва серумното ниво на CRP и овладяването на 
болката при пациенти с артритни заболявания. целите 
на настоящото проучване са: а) да се оцени ефектът на 
NKO™ върху CRP при пациенти с хронично възпаление 
и b) да се оцени ефектът на NKO™ върху качеството на 
живот при пациенти с артритни заболявания.

материали и методи

пациенти 
 В проучването са включени възрастни 
пациенти между 30 и 75 години с потвърдена диагноза 
за сърдечносъдово заболяване и/или ревматоиден 
артрит и/или остеоартрит и с повишени нива на CRP 
(1,0 mg/dl или повече и стандартно отклонение, не по-
високо от 0,05 при три последователни ежеседмични 
теста), които покриват входните критерии и подписват 
формуляр за информирано съгласие. Изключени 
от проучването са пациенти, които не могат да се 
въздържат от консумиране на алкохол за периода 
на проучването, с анамнеза за стомашно-чревна 
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перфорация или хеморагия или симптоматична 
пептична язва. пациенти с алергия към морски 
храни, с диабет или съпътстващи заболявания или 
със съпътстващо лечение (включително хормонална 
терапия след менопауза), които могат да объркат или 
да повлияят на измерваните данни, както и такива, 
приемащи едновременно антикоагуланти, не се 
допускат за проучването. Изключени са и пациентите 
със средна или тежка депресия или такива, които не са 
способни да отговорят на въпросника за проучването. 
Жените в детеродна възраст са помолени да потвърдят 
употребата на адекватна контрацепция след последния 
си цикъл и да се съгласят да продължат тази практика 
по време на проучването.

постановка на проучването
 за това проспективно рандомизирано двойно 
сляпо клинично проучване 90 пациенти, които 
покриват критериите за проучването, са набрани 
от общопрактикуващи лекари в онтарио, Канада. 
пациентите са разпределени на случаен принцип от 
компютърно генериран график в една от двете групи. 
първата група (група а) получава NKO™ в дневна доза 
от 300 mg сутрин; втората група (група В) получава 
неутрално плацебо. NKO™ съдържа 17% епК, 10% ДХК 
и има съотношение омега-3 : омега-6, равно на 15 : 1. 
Използваното плацебо представлява микрокристална 
целулоза. NKO™ и плацебото са прилагани в еднакви 
глицеринови софтгел капсули. съответствието се 
определя по броя на софтгел капсулите при всяко 
посещение след 7, 14 и 30 дни. Всички кръвни 
изследвания се правят в централна лаборатория 
сутрин, между 7:00 и 10:00 часа след поне 8-часово 
гладуване. Взимане на кръв и тестване се прави всяка 
седмица през 3-те седмици на скрининговия период: 
в началото след една седмица изчистване и при всяко 
следващо посещение след 7, 14 и 30 дни на лечение.
пациентите са помолени да спрат употребата на всички 
хранителни добавки, особено на тези, съдържащи 
омега-6 (царевица, соя, шафраново и слънчогледово 
олио и слънчогледови семки) и на всички аналгетици 
(освен ацетаминофен) и противовъзпалителни 
медикаменти за двуседмичен период преди началото 
на проучването с цел изчистване. на пациентите 
им е позволено да приемат ацетаминофен (650 mg 
капсули) като спасителен аналгетик при тежки болки 
по време на проучването. максималната разрешена 
доза ацетаминофен е препоръчаната от производителя 
– 1-2 капсули на всеки 8 часа. Всички пациенти са 

инструктирани да записват дневната си консумация на 
ацетаминофен и да съобщават тази информация при 
следващите си посещения по график.
набрани са 90 пациенти, 45 на група, от които 44 
пациенти от NKO™ групата и 43 пациенти от плацебо 
групата завършват 30-те дни на лечение. Двама 
пациенти, по един от всяка група, се оттеглят от 
проучването след малък инцидент, който изисква 
допълнителен прием на аналгетици. един пациент 
от плацебо групата се оттегля по лични причини. 
средната възраст на пациентите в NKO™ групата е 54,6 
(14,8) години, а в плацебо групата е 55,3 (14,3) години. 
Има 25 мъже (55,6%) в NKO™ групата и 22 (48,9%) в 
плацебо групата.
 В група а и съответно група В, 5 и 7 пациенти 
са диагностицирани само с атеросклероза, 18 и 
16 пациенти само с остеортрит, 10 и 12 пациенти 
само с ревматоиден артрит и 12 и 10 пациенти със 
сърдечносъдово заболяване и остеоартрит. Като цяло в 
NKO™ и съответно в плацебо групата 17 и 17 пациенти 
са диагностицирани със сърдечносъдово заболяване, 
30 и 26 с остеоартрит и 10 и 12 с ревматоиден артрит.

Измервания
 през скрининговия период, за да се 
избегне включването на пациенти с остро 
възпаление, първичният параметър за ефикасност, 
с-реактивният протеин, се измерва всяка седмица 
през три последователни седмици. пациентите, които 
поддържат CRP от поне 1 mg/dl без колебания, по-
големи от 0,05 mg, са разделени на сляпо в двете групи 
и след период на изчистване започва тяхно съответно 
лечение с NKO™ или плацебо. CRP след това се измерва 
след 7, 14 и 30 дни на лечение.
В началото, както и при всяко от трите следващи 
посещения, пациентите с артритни заболявания са 
помолени да попълнят въпросник на WOMAC за 
оценка на артритните болки. оценката за остеоартрит 
на WOMAC (Western Ontario and McMaster Universi-
ties) е въз основа на въпросник от 24 точки, който се 
попълва от пациента и е фокусиран върху ставните 
болки, сковаността и понижената функционалност, 
причинени от остеоартрит на коляното или бедрото 
[62-77]. WOMAC тестът е широко използван в 
клиничните проучвания за оценяване на ефекта от 
изследвани продукти за лечение на остеоартрит.
 Въпреки че е първоначално разработен за 
оценяване на болката, сковаността и функционалността 
в ежедневието при хора в напреднала възраст, наскоро 
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той започва да се използва при по-млади и/или 
по-активни пациенти с травми на коляното и/или 
остеоартрит на коляното или бедрото. Въпросникът 
на WOMAC осигурява валидирана оценка за 
функционалния капацитет на пациента, най-вече 
за ставните болки, сковаността и функционалните 
увреждания [62-77]. WOMAC оценката за остеоартрит 
има 3 подскали с 24 точки: 5 точки, оценяващи 
болката, 2 точки за сковаността 17 точки, определящи 
физическата функционалност. на въпросника може да 
се отговори самостоятелно за по-малко от 5 минути. 
WOMAC може да се използва както за да се оцени 
всяка една от подскалите поотделно, така и за да 
се даде пълна оценка. скалата, която се използва в 
това проучване, за да се направи общо оценяване на 
активността на заболяването на пациента, е скалата 
на Likert – 5-точкова скала, при която 0 е най-добрият 
краен резултат, а 4 – най-лошият. за минимална 
клинично значима промяна се смята намаляване от 
0,4 mm при всяка точка от трите субскали [71-77]. 
за да се избегне компрометиране на резултатите от 
пристрастие, всички пациенти отговарят на WOMAC 
в кабинета на лекаря, преди да бъдат изследвани.

статистическа методика
 размерът на извадката от 90 пациенти (45 
пациенти на група) осигурява 80% сила за определяне 

на намаляването на CRP с 10% от първоначалното ниво 
до 14-ия ден. Вътрегруповите разлики, отразяващи 
промените във времето за един и същи пациент, са 
оценени като статистически значими чрез сдвоен t-тест 
на стюдънт. междугруповите разлики са оценени 
посредством планирано сравнение на еднопосочен 
анализ на вариациите. стойностите се смятат за 
статистически значими при р=0,05. стойностите са 
представени като средни ± стандартно отклонение.

резултати
 В началото няма значими разлики между 
групите по отношение на съпътстващото лечение 
(р=0,987), нивата на CRP (р=0,087) и трите WOM-
AC оценки (болка р=0,539; скованост р=0,104; 
функционално увреждане р=0,105). пациентите, 
приемащи NKO™, намаляват приемането на 
болкоуспокояващи медикаменти от началото до 30-
ия ден с 31,6% и приемат значително по-малко такива 
медикаменти от плацебо групата, при които приемът 
на ацетаминофен намалява с 5,9% (р=0,012).
 след 7 дни на лечение NKO™ намалява 
средното ниво (SD) на CRP с 19,3% (1.1) в сравнение 
с увеличение с 15,7% (1.9), наблюдавано при плацебо 
групата. разликата между двете групи е статистически 
значима (р=0,049). NKO™ продължава да понижава 
нивото на CRP след 14 и 30 дни на лечение с 29,7% (0.9) 

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

База

средно
станд. отклонение
междинно
средно

2.49
1.85
2.28
2.01

2.87
1.25
2.83
3.32

0.087

7 дни

% промяна (база – 7 дни)
станд. отклонение
междинно
средно

-19.3
1.08
1.95
1.75

15.7
1.92
3.26
3.79

0.049

14 дни

% промяна (база – 14 дни)
станд. отклонение
междинно
средно

-29.7
0.88
1.86
1.72

32.1
1.88
4.02
3.59

0.004

30 дни

% промяна (база – 30 дни)
станд. отклонение
междинно
средно

-30.9
1.0

1.69
0.001

25.1
1.05
3.44

0.028

0.008

р-стойност (вътрегрупова) /взаимодействие 0.001 0.028

таблица 1. с-реактивен протеин (CRP) mg/dl по групи и визити
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NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

База
средно
станд. отклонение
междинно

3.39
.91

3.19

3.07
.60

3.00
0.539

7 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.41
.90

2.19

2.78
.61

2.71
0.052

14 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.52
.79

2.39

3.26
.67

3.21
0.003

30 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.09
.85

2.02

3.05
.59

3.00
0.009

р-стойност (вътрегрупова) /взаимодействие 0.001 0.028

*0 изразява най-добрия резултат, а 4 – най-лошия

таблица 2. WOMAC оценка за болка по групи и визити*

и съответно 30,9% (1.0). нивото на CRP при плацебо 
групата се увеличава с 32,1% (1.9) след 14 дни и след това 
намалява до 25,1% (1.1) на 30-ия ден. Вътрегруповото 
намаляване на средното ниво (SD) на CRP при NKO™ 
през трите периода на изследване е статистически 
значимо (р=0,001). от друга страна, в плацебо групата 
CRP се увеличи значително (р=0,028). междугруповата 
разлика и през трите тестови периода е статистически 
значима; р=0,049 на 7-ия ден, р=0,004 на 14-ия ден и 

р=0,008 на 30-ия ден (таблица 1). 
 таблиците 2-7 показват ефекта на NKO™ върху 
трите WOMAC оценки за остеоартрит в сравнение с 
плацебо от първоначалните стойности до 30-ия ден. 
NKO™ показва значително намаляване и на трите 
WOMAC оценки. NKO™ намалява болката значително 
повече от плацебо и при трите последващи посещения; 
р=0,050 при визита 1 (7. ден), р=0,049 при визита 2 (14. 
ден) и р=0,011 при визита 3 (30. ден). подобен ефект се 

Група

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

7 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-28.91
18.70
-25.00
0.001

-9.44
26.98
-10.00
0.290

0.050

14 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-25.66
15.27
-25.00
0.022

6.18
13.54

.00
0.208

0.049

30 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-38.35
21.06
-30.00
0.001

-0.6
15.89

.00
0.610

0.011

*0 изразява най-добрия изходен резултат, а 4 – най-лошия

таблица 3. промяна в WOMAC оценка за болка/100 по групи и визити*

Група
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наблюдава при оценките за скованост и функционално 
увреждане. И при трите последващи посещения 
междугруповите разлики в промяната на сковаността 
(р=0,001) и функционалното увреждане (р=0,005) са 
статистически значими (таблици 4-7). не се съобщава 
за нежелани лекарствени реакции през 30-те дни на 
лечение с Neptune Krill Oil™. 

Дискусия 

 нестероидните противовъзпалителни 
(нспВс) са най-често предписваните медикаменти 
при възпалителни заболявания. нспВс са лекарства 
с аналгетичен, антипиретичен и противовъзпалителен 
ефект. повечето нспВс, като аспирин, ибупрофен и 
напроксен, действат като неселективни инхибитори 
на циклооксигеназата – те инхибират изоензимите 

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

База
средно
станд. отклонение
междинно

3.45
.95

3.48

2.85
.85

3.02
0.104

7 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.75
.84

2.48

3.35
.83

3.10
0.030

14 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.55
.79

2.50

2.83
.99

3.00
0.056

30 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.10
.85

2.00

2.97
.72

3.01
0.043

р-стойност (вътрегрупова) /взаимодействие 0.002 0.324

*0 изразява най-добрия резултат, а 4 – най-лошия.

таблица 4. WOMAC оценка за скованост по групи и визити*

Група

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

7 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-20.29
24.31
-25.00
0.004

-17.54
29.88
25.00
0.127

0.001

14 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-26.09
27.05
-31.25
0.002

-0.70
20.55
1.00

0.820

0.018

30 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-39.13
27.67
-31.25
0.003

4.21
26.74
12.50
0.879

0.023

*0 изразява най-добрия резултат, а 4 – най-лошия.

таблица 5. промяна в WOMAC оценка за скованост/100 по групи и визити*

Група
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циклооксигеназа 1 (соХ-1) и циклооксигеназа 2 (соХ-
2), докато соХ-2 инхибиторите селективно инхибират 
изоензима циклооксигеназа 2. основното предимство 
на нспВс е това, че за разлика от опиоидите, те 
не предизвикват седативен ефект, респираторно 
потискане или зависимост. някои нспВс се смятат за 
относително безопасни, което води до преразглеждане 
на статута на тези медикаменти, например ибупрофенът 
е разрешен за продажба без рецепта. последните 
данни обаче предполагат, че има връзка между приема 
на соХ-2 инихибитори и сърдечносъдовия риск. 

Като се има предвид, че дори малко повишаване 
на амбулаторното и клинично систолично кръвно 
налягане при пациенти с хипертония и диабет тип 2 
се свързва със съществено повишаване на риска от 
сърдечносъдова заболеваемост, употребата на тези 
медикаменти се ограничава до най-ниската ефективна 
доза за най-краткия възможен период на лечение [54-
61].
 Neptune Krill Oil™ е богат източник на 
уникални фосфолипиди, носещи омега-3 мастни 
киселини, ейкозапентанова киселина (епК) и 

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

База
средно
станд. отклонение
междинно

3.34
.91

3.41

2.98
.41

3.12
0.105

7 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.58
.58

2.82

2.94
.37

3.00
0.023

14 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.36
.31

2.56

2.65
.36

2.63
0.021

30 дни
средно
станд. отклонение
междинно

2.14
.68

2.66

2.78
.44

2.91
0.135

р-стойност (вътрегрупова) /взаимодействие 0.018 0.138

*0 изразява най-добрия резултат, а 4 – най-лошия.

таблица 6. WOMAC оценка за функционално увреждане по групи и визити*

Група

NKO™ 300 mg/ден плацебо р стойност 
(междугрупова)

Визита

7 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-22.75
10.59
-2.53
0.005

-1.34
5.86
1.55

0.750

0.008

14 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-29.34
14.07
-14.02
0.016

-11.07
13.06
-6.15
0.094

0.040

30 дни

средно
станд. отклонение
междинно
р-стойност (визита)

-35.93
9.69

-20.47
0.08

-6.71
7.34
-3.11
0.269

0.005

*0 изразява най-добрия резултат, а 4 – най-лошия.

таблица 7. промяна в WOMAC оценка за функционално увреждане/100 по групи и визити*

Група
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докозахексанова киселина (ДХК), естерифицирани 
върху антиоксиданти, като астаксантин и новооткрит 
флавоноид. фосфолипидите са важни за защитата 
на клетъчните мембрани от токсично увреждане 
и увреждане от кислородни радикали [39]. 
Консумирането на фосфолипидите от Neptune Krill 
Oil™, изглежда, предлага оптимален вариант за такава 
защита. Изясняването на точния механизъм на 
действие е многофакторен проект, по който все още се 
работи. ние смятаме, че той се основава на блокиране 
на образуването на левкотриени чрез намеса на 
определено ниво от липооксигеназния път.
 значителното доминиране на омега-3 в 
съотношението омега-3 : омега-6 (15:1) в Neptune Krill 
Oil™ може частично да обясни противовъзпалителния 
ефект, наблюдаван в това проучване. Балансът на 
полиненаситените (есенциални) мастни киселини 
в тялото е критичен за поддържането на здравите 
клетъчни мембрани и хормоналната регулация. през 
последните десетилетия храната в америка преминава 
към много по-високо съдържание на омега-6 и по-
ниско на омега-3 мастни киселини. Дъловерижните 
омега-6 мастни киселини, като арахидонова киселина, 
преобладаващи във фосфолипидите на клетъчните 
мембрани, могат да засилят производството на 
проинфламаторни простагландини тип 2 (PGE2), 
докато омега-3 мастните киселини подпомагат 
производството на противовъзпалителни 
простагландини [1,2]. Допълнителен фактор е 
природно съдържащия се в NKO™ астаксантин, 
който също може активно да допринася за неговия 
противовъзпалителен потенциал. скорошно 
проучване на Ohgami K. et al доказва, че астаксантинът 
инхибира производството на азотен оксид чрез 
инхибиране на активността на индуцираната синтеза 
на азотен оксид (NOS) и производството на PGE2 и 
TNF-α. това проучване предполага, че астаксантинът 
може да има противовъзпалителен ефект и може да 
бъде обещаващо средство за лечение на възпаления 
[43].
 настоящото проучване потвърждава 
резултатите от предишното проучване, като показва 
противовъзпалителния ефект на епК и ДХК и на 
доминиращото съотношение на омега-3 към омега-6 
[30-38,40,44-53]. Simopouls доказва, че омега-3 мастните 
киселини понижават нивото на CRP повече от всеки 
друг нутриент, което е причина за намаляване на риска 
от коронарни сърдечни заболявания [45]. проучвания 
при хора и животни доказват, че приемът на омега-3 

мастни киселини с храната променя възпалителния 
процес и имунните реакции. това превръща омега-3 
мастните киселини в потенциално терапевтично 
средство за лечение на възпалителни заболявания [30-
38,40,44-53].
Възможно обяснение за повишаването на CRP, 
наблюдавано при плацебо групата, е прекъсването на 
всички противовъзпалителни терапии една седмица 
преди и през целия период на проучването. тъй 
като включените пациенти са страдали от хронично 
възпалително заболяване с хронично високо ниво 
на CRP, спирането на всички противовъзпалителни 
медикаменти може да предизвика увеличаване на 
производството на CRP.
значителното намаляване на болката, показано 
от WOMAC оценката за болка, се доказва и от 
значителното намаляване на консумацията на 
нспВс от групата пациенти, приемащи NKO™. това 
откритие става дори по-значимо, ако имаме предвид 
нефротоксичността на нспВс, най-вече при пациенти 
с хронични възпалителни заболявания.
 резултатите от настоящото проучване 
доказват силните противовъзпалителни способности 
на NKO™ и подкрепят теорията за потенциалния 
механизъм на действие. намаляването на CRP, 
предизвикано от NKO™, показва, че NKO™ е безопасна 
и ефикасна алтернатива за лечение на възпаления, 
особено при всички наскоро доказани нежелани 
лекарствени реакции на най-широко употребяваните 
нспВс. освен това изследването показва значително 
подобряване на трите WOMAC оценки сред 30 и 
10 пациенти от NKO™ групата в сравнение с 26 и 12 
пациенти от плацебо групата, които имат поставена 
диагноза остеоартрит и съответно ревматоиден артрит. 
не са докладвани нежелани лекарствени реакции, 
което прави NKO™ безопасен за консумация от хора.

Извод 

 резултатите от настоящото проучване 
показват, че NKO™ при дневна доза от 300 mg може 
за кратко време на действие (7-14 дни) значително да 
потисне възпалението чрез намаляване на CRP, както 
и значително да облекчи симптомите, причинени 
от остеоартрит и ревматоиден артрит. необходимо 
е следващо проучване, за да се разбере по-добре 
механизмът на действие и да се сравни ефектът на NKO 
с други противовъзпалителни агенти, понастоящем 
използвани като стандартно лечение.
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осигуряването на строг качествен контрол стои в основата на науката, на която “нептун” се базира, на иновациите и технологията 
при разработването на продуктите. Компанията се води от политиката си за качество и следване на изискванията на регулаторните 
органи. това включва пълно съответствие с добрата производствена практика (GMP) при производството на натурални продукти 
за Канада.
“нептун” се ангажира да осъществява ефективно управление на строгите системи за контрол и качество, които са от ключово 
значение за стопанската дейност на компанията - от суровините и производството до опаковането и дистрибуцията, чрез сигурност 
в качеството, контрола му, както и следване на изискванията на регулаторните органи.

100% Нептун Крил Ойл
30 меки желатинови капсули 

по 500 мг

Единствената Омега-3 формула 
с масло от крил за деца 

60 меки желатинови капсули 
по 300 мг


