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неколкократно. В тежките случаи болката в 
гърдите може да наруши начина на живот 
на пациентката, нанасяйки вреди върху 
работата ѝ, пречейки ѝ да прегръща децата 
си, както и да има нормален сексуален 
живот, тъй като тя не може да допусне да я 
галят по гърдите.(16)

Жените с тежка предменструална масталгия 
може да изпадат в това състояние за една-
две на всеки 4 седмици, понякога и по-
дълго.(16) Жените с нециклична масталгия 
може да изпитват болка непрекъснато. 
Такива жени неминуемо са депресирани 
и раздразнителни. Въпреки че само 
приблизително 15% от жените с масталгия 
изпитват силни болки, всички жени, 
които търсят помощ за болките в гърдите, 
заслужават съчувствие и, ако болките 
продължават,е необходимо ефективно 
лечение.(16)

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ
НА БОЛКИТЕ В ГЪРДИТЕ
Наличните терапии за облекчаване 
на болките в гърдите са ограничени. 
Понякога на пациентките се предписват 
аналгетици и диуретици, но тъй като 
няма проведени плацебо-контролирани 
изпитвания, които да подкрепят тяхната 
ефикасност при това състояние, те не се 
препоръчват от специалистите в областта.
(16,23) Хормоналните лекарства – даназол и 
бромокриптин – одобрени за лечение на 
болки в гърдите във Великобритания, са 
по-ефективни при циклична, отколкото 
при нециклична болка. (16,24,26)(15,16) Изглежда 
бромокриптинът действа като потиска 
секрецията на пролактин. Той е доказал 
ефективността си в двойно-слепи, плацебо-
контролирани изпитвания.(24,25) 20-30% от 
жените, приемащи бромокриптин обаче, 
изпитват сериозни странични ефекти, най-
често гадене, световъртеж и хипотензия 
(понижаване на кръвното налягане).(15) 

Даназол е стероид със слаби андрогенни 

ПРЕДИСТОРИЯ
Във Великобритания болката е сред 
най-честите проблеми с гърдите, 
заради които жените търсят лекарска 
помощ. Eкстраполирана върху цялата 
страна, това показва, че годишно при 
общопрактикуващите лекари се провеждат 
между 500 000 и 800 000 консултации 
заради болки в гърдите.(16,17) Исторически, 
болката в гърдите не е била приемана на 
сериозно от лекарите, тъй като според тях е 
липсвала връзка с това, което те са считали 
за сериозна патология, с изключение на 
случаите на рак, които не били чести. Това 
виждане сега се променя. Все повече болката 
в гърдите се разглежда като заболяване, 
което сериозно разстройва живота на 
много жени. Съвременното разбиране 
на болката в гърдите се дължи най-вече 
на пионерските проучвания, проведени 
от екипа на отделението по хирургия в 
Университетската болница в Уелс, Кардиф, 
Великобритания.(15,16,19,20,21,23)

Този екип установил, че болката в гърдите е 
физическо състояние, което не се обяснява с 
невроза и не е свързано със задържането на 
вода.(20,22) 
Болката може да бъде свързана с 
менструалния цикъл и да се появява 
предменструално (циклично) или да 
има нецикличен произход; нейните сила 
и продължителност може да варират 
значително при отделните жени. 

СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ
Болката в гърдите е често срещано 
състояние. Изчислено е, че 40% от всички 
жени страдат от болки в гърдите в някаква 
степен. (16,18)

Страхът от рак причинява безпокойство и 
често е причина да се потърси консултация 
с лекар.(16) Необходимо е да се изключи 
рак чрез клинични прегледи, тънкоиглена 
цитология или мамография, според случая. 
Заради персистирането на проблема може да 
се наложи тези процедури да се извършват 



ФИГУРА 1
Класификация на терапиите, в зависимост от тяхната ефективност при облекчаването на 
циклични симптоми

свойства, който възпрепятства функцията 
на яйчниците.(26) Той е ефективен за 
облекчаване на болката. За съжаление, 20-
40% от жените изпитват един или повече 
странични ефекти. Най-важни сред тях са 
нередовна менструация, аменорея, омекване 
и свиване на гърдите, наддаване на тегло, 
хирзутизъм и понякога понижаване на 
гласа.(16) Лекарите и пациентите често не 
са склонни да лекуват болките в гърдите 
с помощта на лекарства, които пречат на 
хормоналния цикъл, затова много жени 
остават нелекувани.

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА БОЛКИТЕ В ГЪРДИТЕ
Екипът от Кардиф е описал четири основни 
групи пациенти с болки в гърдите - фигура 1. 
В най-голямата група няма ясно изразена 
причина за болката, въпреки че тя често 
се свързва с недостатъчно дефинирани 

уплътнения в гърдата. 
Комбинацията от болка и уплътнения, 
традиционно наричана фиброкистозна 
болест, сега носи името ANDI (Aberration 
of Normal Development and Involution), 
дадена ѝ от един специалист по гръдни 
заболявания от Университетската болница 
в Уелс.(27) Там смятат, че това, което преди 
е било наричано фиброкистозна болест, 
е толкова често срещано състояние, че 
трябва да се смята за относително малка 
вариация на нормалното развитие, зрялост 
и инволюционен цикъл на гърдата. 
Новата терминология се приема все по-
широко. Приблизително три четвърти от 
жените, които изпитват болка, дължаща 
се на ANDI, изпитват болка предимно в 
предменструалната фаза на менструалния 
цикъл, което означава, че те страдат от 
циклична масталгия или предменструални 
болки в гърдите.(27)

Категория Определение Терапия
Определено ефективна Ефективност по отношение

на облекчаването на циклични 
симптоми на гърдите, показани
в поне едно изследване върху жени 
с циклична мастопатия

бромокриптин, даназол, масло 
от вечерна иглика, тамоксифен, 
намаляването на мазнините, 
приемани с храната.

Вероятно ефективна Ефективност по отношение
на облекчаването на циклични 
гръдни симптоми, показани в поне 
едно изследване с жени с циклични 
гръдни симптоми като част
от предменструален синдром

Белергал, Норетистерон

Вероятно неефективна Липса на ефективност, показана
от поне две изследвания върху 
жени с циклични гръдни симптоми 
като част от предменструален 
синдром

Мефенаминова киселина, 
прогестерон, дидрогестерон



Болката често е свързана с подуване на гърдите 
и чувство на тежест. Предменструалната болка 
в гърдите може да бъде изолиран симптом, 
но често това е един от редица симптоми, 
включително подуване на корема, увеличаване 
на теглото, раздразнителност и депресия, които 
са характерни за предменструалния синдром. 
Характерно е също и че цикличната болка 
изчезва в рамките на 24-48 часа от появата на 
менструацията.(16,18,23) В останалата група жени, 
чиято масталгия може да бъде приписана на 
ANDI, болката е или непрекъсната през целия 
цикъл, или се появява на случаен принцип 
на всеки етап от цикъла. Като цяло, жените 
с нециклична болка реагират по-слабо на 
хормоно-базираните терапии. (15,16)

ФИГУРА 2
Най-чести причини за болка в гърдите(16)

--> ANDI – предменструално и нециклично
--> Синдром на Титце
--> Рак
--> Различни /несвързани с гърдите/ травма

За да бъде разбрана болката в гърдите, трябва 
да се вземат предвид две ключови наблюдения:

1. Яйчниковите хормони
без съмнение допринасят за болката в гърдите. 
Инхибирането на яйчниковата функция 
чрез хирургично отстраняване, химическо 
потискане или от естествената инволюция на 
менопаузата почти винаги премахва болката.
2.  Двата основни яйчникови хормона, 
естрадиол и прогестерон, и хормона на 
хипофизата, пролактин, стимулират гърдите. 
Все още няма последователни доказателства 
за някаква аномалия на тези хормони при по-
голямата част от жените с болки в гърдите.

От горните надеждни наблюдения е било 
заключено, че болката в гърдите се причинява 
от ненормалната чувствителност на тъканите 
на млечната жлеза към нормалните нива на 
яйчниковите и хипофизните хормони.(16) Има 
все повече доказателства, че тази патология е 
свързана с липидния метаболизъм.(1,2,11,13)

Болката в гърдите изглежда е често срещана в 

култури, в които приемът на наситени мазнини 
е висок. Доказано е, че диета с ограничен прием 
на наситени мазнини води до подобряване на 
симптомите на гърдата.(28)

Основните научни изследвания са осигурили 
три възможни обяснения:

1. Естрогените в целевата тъкан, каквато 
е гръдната, образуват естери с мастните 
киселини в тази тъкан.(7,8) Естери, образувани 
с наситени мазнини, оказват по-силен 
естрогенен ефект от естерите, образувани 
с полиненаситени мастни киселини.(7,8) Ако 
балансът на мастните киселини на жената се 
промени в полза на наситените мазнини, ще 
има преобладаване на наситени естрогенови 
естери и, въпреки че нивата на естроген сами 
по себе си не са променени, ще има повишена 
стимулация на тъканта на гърдата.(2,28)

2. Естрогенът и прогестеронът упражняват 
действието си в целевите органи чрез свързване 
с мембранните рецептори.(6,10) Поведението 
на тези рецептори се влияе от липидния 
състав на мембраната, в която са вградени. 
Когато мембраната е богата на наситени 
мазнини, стероидите се свързват светкавично 
и нетърпеливо с рецепторите.(6,10) Мембраните, 
богати на полиненаситени мастни киселини, 
произвеждат по-малко „нетърпеливи“ свръзки. 
Както и преди, целевите органи, които са 
богати на наситени мазнини ще имат по-силна 
реакция към непроменените циркулиращи 
нива на хормоните.

3.  Ефектите на пролактина
върху гръдната тъкан изглежда се 
заглушават от простагландин Е1 (PGE1).(11) 
PGE1 се формира от дихомогамалиноленова 
киселина (ДГЛК), която е метаболит 
на гама-линоленовата киселина (ГЛК) и 
нейния прекурсор, линоловата киселина.(2,5,11) 
Следователно, недостигът на ГЛК, ДГЛК и PGE1 
ще направят гръдната тъкан по-чувствителна 
към пролактина. 

Биохимичният анализ на кръвни проби от 
жени с циклична масталгия, насочени към 
клиниката в Кардиф, разкрива, че мембраните 



на червените им кръвни клетки съдържат по-
високи нива на наситени и по-ниски нива на 
полиненаситени мастни киселини, в сравнение 
с тези на нормалните контроли без болка в 
гърдите.(2)

Тъй като за синтеза всички клетъчни мембрани 
черпят от същите източници от набавяни с 
храната  ендогенни липиди, може да се очакват 
подобни промени и в гръдната тъкан. Тези 
промени ще направи гърдите необичайно 
чувствителни към нормални циркулиращи 
нива на естроген, прогестерон и пролактин. 
Това свързано с липидите увеличение на 
чувствителността може да бъде основната 
причина за болката.(13)

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
(EPO) – ЕДИН НОВ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО
Есенциалните мастни киселини и болките
в гърдите

Главната полиненаситена мастна киселина 
(ПНМК), приемана с храната, е линоловата 
киселина. Въпреки че жените с масталгия 
имат по-ниски нива на повечето ПНМК 
от нормалните контроли, нивата им на 
линолова киселина са нормални или близки до 
нормалните.(2) Това предполага, че дефицитът 
в диетата не е обяснение за аномалията. За да 
бъде използвана напълно от тялото, линоловата 
киселина трябва да се превърне първо в гама-
линоленова киселина (ГЛК) и впоследствие в 
метаболитите дихомогамалиноленова киселина 
(ДГЛК) и арахидонова киселина (АК).

Първата стъпка в пътя на преобразуването, 
делта-6 десатураза на линолова киселина 
до ГЛК, е бавна и с контролирана скорост – 
фигура3.(3,4,5,12) 

Тя може да бъде възпрепятствана от много 
фактори, включително от начина на хранене, 
от освобождаването на катехоламина и 
кортизола, свързан със стреса, от високи нива 
на холестерола и прекомерна консумация 
на алкохол.(3,4,12) ГЛК се образува бавно и се 
преобразува бързо, поради това единствените 
следи от нея се откриват в кръвта и тъканите. 

Въпреки това, плазмените нива на ДГЛК и AК 
лесно могат да бъдат измерени и отчетени.(29) В 
четири групи жени с масталгия последователно 
се показва, че нивата на ДГЛК и на АК са били 
значително по-ниски от тези при нормалните 
контроли без значителни разлики между 
жените с циклична и нециклична болка.(2,13)

ЧИСТО МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
ЕДИН НОВ ИЗТОЧНИК НА ЕСЕНЦИАЛНИ 
МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Чисто масло от вечерна иглика осигурява и 
линолова киселина, и гама-линоленова киселина 
/ ГЛК/. Активната съставка е ГЛК. Именно гама-
линоленовата киселина е тази, която преодолява 
критичната стъпка, ограничаваща скоростта 
на делта-6-десатуразата и повишава нивата на 
ДГЛК и АК в плазмата и червените клетки към 
нормалното –фигура 4.(2,29) Нормализирането 
на ПНМК нивата трябва да облекчи болката 
посредством модулиране на ефекти те от 
естрогена, прогестерона и пролактина, като по 
този начин предотвратява свръхстимулирането 
на гръдната тъкан. Клиничните доказателства 
за това са разгледани по-долу.



Linoleic acid (LA) (18:2n - 6)     Provided by Efamast

Gamma - linolenic acid
(GLA) (18:3n - 6)

Provided by Efamast

Dihomogammalinolenic acid 
(GLA) (20: 3n - 6)

Arachidonic acid 
(AA) (20: 4n - 6)

Delta 6 desaturase Rate-limiting step
may be relatively slow
in women with breast pain

ФИГУРА 3
Метаболизъм на есенциалните мастни киселини

ФИГУРА 4
Дефицитът на делта-6-десатураза може да увреди метаболизма на есенциалните мастни киселини

 

Linoleic acid (LA) (18:2n - 6)     Diet

Gamma - linolenic acid
(GLA) (18:3n - 6)

Dihomogammalinolenic acid 
(GLA) (20: 3n - 6)

Arachidonic acid 
(AA) (20: 4n - 6)

Delta 6 desaturase METABOLIC BLOCK
(Impairment of desaturase
 enzyme activity)



ФИГУРА 5
Концентрация на наситените и полиненаситените мастни киселини при пациенти с болки в 
гърдите преди и след лечение с масло от вечерна иглика

ФИГУРА 6
ДГЛК в плазмените фосфолипиди при здрави жени и при такива с масталгия преди и след лечение с 
масло от вечерна иглика

48.22

2.88
2.28

3.18

33.14
31.14

45.12
40.9 40.4



КЛИНИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
ДВОЙНО-СЛЕПИ ИЗПИТВАНИЯ

В Университетската болница в Уелс, в болница 
Найнуелс, Дънди, и в болница Плимът 
Дженеръл са проведени двойно-слепи плацебо-
контролирани изпитвания с общо 188 жени с 
болки в гърдите.(13,14,39) Жените, които страдали 
от болки в гърдите, но не поради раково 
заболяване или друга очевидна причина, били 
допуснати до изпитването и били разпределени 
на случаен принцип да приемат чисто масло 
от вечерна иглика или плацебо. На изходното 
ниво на проучването и на месечни интервали 
в предменструалната фаза на цикъла, всяка 
жена е оценявала тежестта на болката си чрез 
100 мм визуална аналогова скала за болка. В 
допълнение, също всеки месец, пациентите и 
лекарите оценявали тежестта на симптомите на 
гърдите, и по-специално – уплътнения, тежест 
и болезненост. Трите проучвания се различават 
съвсем леко едно от друго. В Кардиф и Плимът 
дозата на чисто масло от вечерна иглика била 
осем капсули по 500 mg дневно, докато в 
изпитването в Дънди дозата била шест капсули 
по 500 mg дневно. 

Двойно-сляпата фаза на изпитването в Кардиф 

продължила два месеца, в Дънди – 3 месеца, а в 
Плимът – 5 месеца. В Кардиф и Дънди, но не и в 
Плимът, двойно-сляпата фаза била последвана 
от 2-3 месеца единично-сляпа, през която 
всички пациенти получавали активно лечение.
На Фигура 10 са показани комбинираните 
резултати от оценките, направени в 
изпитванията един месец след започване на 
лечението (първа оценка) и в края на двойно-
сляпата фаза (последната оценка).

Трябва да бъде отбелязано следното:
• Плацебото не показва никакъв ефект през 
който и да било период от време.
•  Чисто масло от вечерна иглика
дава прогресивен ефект, който е много по-
голям към края на лечението (2p=0.0014, Тест 
на Уилкоксън), отколкото през първия месец.
• Ефектът от чисто масло от вечерна иглика 
е значително по-голям от този на плацебото 
(2p=0.0114, Тест на Ман-Уитни).

Фигура 8 показва оценките на симптомите, 
различни от болка, дадени от лекарите и 
пациентите в края на лечението. И в двете 
оценки има отговор на плацебото, но той не е 
толкова голям, колкото отговорът на активното 
лечение. Следователно, чисто масло от вечерна 
иглика не само облекчава болките в гърдите, 
но също така и други симптоми на гърдата. От 
188-те пациентки, участвали в изпитването, 47 
имали нециклични, а 141 – циклични симптоми. 

Когато двете групи били анализирани 
поотделно, чисто масло от вечерна иглика 
било приблизително еднакво ефективно и в 
двете. Фигура 13 показва времето за отговор 
на лечението по време на двойно-сляпата и на 
единично-сляпата фази от изпитването. Може 
да бъде видяно, че отговорът е прогресивен, 
като след 2-3 месеца е по-голям, отколкото след 
един, и е още по-голям след 4-6 месеца.

Ясно е, че чистото масло от вечерна иглика не 
предизвиква бърз ефект-фигура 10. Продуктът 
трябва да бъде приеман за поне 3-6 месеца 
преди пълният отговор на лечението да бъде 
наличен. Това не е изненадващо. Ефект, свързан 
с промяна в състава на клетъчните мембрани, 
не може да се очаква да се осъществи бързо. За 

ФИГУРА 7
Подобрение на болката в гърдите в отговор
на масло от вечерна иглика



да се получи отговор на лечението е важно да 
се започне с пълната доза и да се продължи за 
препоръчителния период от 3 до 6 месеца. След 
3-6 месеца лечението може да бъде спряно. Ще 
са необходими 2-12 месеца на състоянието да се 
върне до предишните симптоматични нива. От 
друга страна, една много по-ниска поддържаща 
доза от 2-4 капсули дневно може да държи 
симптомите под контрол за неограничен 
период от време.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ЛЕЧЕНИЯ
Менсъл и Гателей преразглеждат своя опит 
от използването на даназол, бромокриптин 
и Чисто масло от вечерна иглика.(30) От 361 
пациенти с тежка масталгия в клиниката в 
Кардиф, които не са получавали друго лечение, 
99 приемали Чисто масло от вечерна иглика, 
121 приемали бромокриптин, а 141 – даназол. 
В допълнение, други 80 пациенти приемали 
чисто масло от вечерна иглика след предишно 
лечение с бромокриптин (14 пациенти) или 
даназол (29 пациенти), или и бромокриптин, 
и даназол (37 пациенти). Общо 179 пациенти 
приемали бромокриптин след изпитването 
на едното или и двете други лекарства, докато 

90 пациенти приемали даназол при същите 
обстоятелства. 

Пациентите били класифицирани в четири 
групи, в зависимост от своя отговор. Пълно 
елиминиране на всякаква болка се окачествява 
като отговор Клас I, облекчаване в голяма 
степен е Клас II, средно облекчаване е Клас III, 
никакво облекчение е Клас IV. Класове I и II 
били класифицирани като съществени.(30)

ФИГУРА 9
Отговор на лечение на тежка болка в гърдите

Клас I –> пълно изчезване на симптомите
Клас II –> продължаване единствено на леки 
симптоми
Клас III –> продължаване на средно силни 
симптоми
Клас IV –> без промяна

Отговорите от класове I и II се класифицират 
като „съществени“.

На фигура 10  са сравнени цялостните ефекти от 
трите лечения.(16,30) Между тях няма значителни 
разлики, резултатите от чисто масло от вечерна 
иглика били малко по-лоши от тези от даназол 
и малко по-добри от тези на бромокриптин.

ФИГУРА 8
Ефект от масло от вечерна иглика върху 
всички симптоми на гърдата

ФИГУРА 10
Отговор на масло от вечерна иглика при 
предменструални и нециклични болки в гърдите
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На Фигура 12 е показан отговорът на чисто 
масло от вечерна иглика при пациенти, които 
преди това не са отговорили нито на лечението 
с даназол, нито с бромокриптин, или и на двете. 
Около половината от пациентите, нереагирали 
на бромокриптин, и около една трета от тези, 
неотговорили на даназол, са дали отговор на 
Чисто масло от вечерна иглика.

ОТВОРЕНИ ИЗПИТВАНИЯ
В Клиниката по гръдни болести към Катедрата 
по хирургия в Университета на Хонг Конг 
е завършено едно отворено проспективно 
проучване с 66 азиатски жени, страдащи от 

персистираща циклична масталгия.(40) Било им 
предписано да приемат по шест капсули от 500 
mg EPO чисто масло от вечерна иглика за период 
от три месеца. Ако настъпело подобрение в 
състоянието, но симптомите не изчезнели 
напълно в този период, било осигурявано 
лечение за още 3 месеца. В края на третия месец 
от началото на лечението, една трета от жените 
не изпитвали болка, а в края на 6-те месеца – 
половината от тях.
Общият процент на отговора бил 97% в края 
на шестия месец. Заслужава да се отбележи, 
че преди приложението на маслото от вечерна 
иглика, на тези пациенти биха били давани 
аналгетици, тъй като клиницистите не са 
склонни да започват лечение с даназол поради 
неговите странични ефекти (напр. хирзутизъм, 
акне и повишаване на теглото). Това проучване 
установява приложението на чисто масло 
от вечерна иглика като препоръка и като 
специфично първично лечение на циклична 
масталгия при азиатските жени.

РЕТРОСПЕКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ
В клиниката по гръдни болести Лонгмор към 
Кралската болница в Единбург е завършено 
ретроспективно проучване на клиничните 
аспекти и лечението на 566 жени с циклична 
гръдна болка за период от седем години.(41) 
Разнообразието от възможности за лечение 

ФИГУРА 11
Ефекти от маслото от вечерна иглика при 
болки в гърдите в течение на времето

ФИГУРА 13
Ефекти от маслото от вечерна иглика върху 
болки в гърдите при пациенти, които не са 
отговорили на други лечения

ФИГУРА 12
Отговори на различните лечения в клиниката 
по гръдна болка в Cardiff Breast Pain Clinic



нежеланите реакции при трите лечения. Рискът 
от нежелани реакции, възникнали по време на 
лечението с чисто масло от вечерна иглика е 
значително по-нисък (2p<0.0001) от риска по 
време на лечението с бромокриптин и даназол. 
Освен това нежеланите реакции, докладвани 
при чисто масло от вечерна иглика, били леки и 
тривиални. Най-честата сред тях е леко гадене 
или стомашно-чревно разстройство, което 
често е причинено от приемането на капсулите 
на празен стомах. Това обикновено може да 
бъде избегнато, ако капсулите се приемат след 
хранене.

УПОТРЕБА НА МАСЛО ОТ 
ВЕЧЕРНА ИГЛИКА ПРИ СВЪРЗАНИ 
СЪСТОЯНИЯ

ПОВТАРЯЩИ СЕ КИСТИ НА ГЪРДАТА
Някои пациенти с болки в гърдите имат 
повтарящи се кисти. Анекдотични наблюдения 
предполагат, че чисто масло от вечерна иглика 
може да намали риска от повторното им 
появяване. В гръдната клиника в Кардиф било 
предприето последователно едногодишно, 
двойно-сляпо плацебо-контролирано 
изпитване, включващо 200 пациенти.(31) 

Половината пациенти приемали чисто масло от 
вечерна иглика, а другата половина – плацебо. 
В плацебо-групата се появили 113 кисти, а в 
групата на чисто масло от вечерна иглика – 
92, което е 18%-но незначително намаление. В 
това дълго проучване, честотата на нежеланите 

са проучени индивидуално при всеки пациент 
като се започва с психотерапия. Ако след един 
месец болката не затихнела, пациентите били 
лекувани със 100 mg пиридоксин дневно.
При тези, при които симптомите продължавали, 
на третия месец лечението било променено 
на шест капсули по 500 mg масло от вечерна 
иглика дневно за един месец и след това по 
четири 500-милиграмови капсули за период от 
два месеца. Ако и това не водило до облекчение, 
била предписвана антихормонална терапия, 
например с тамоксифен. Само на няколко жени 
били предписани даназол и бромокриптин. 
60% от пациентите, които продължили да 
приемат масло от вечерна иглика,  отговорили 
на лечението. Клиницистите, отчели този 
отговор по време на рутинната употреба на 
продукта в клинични условия, препоръчват 
пиридоксин и масло от вечерна иглика както 
евтини и безопасни лекарства, с които трябва 
да бъде опитано лечение преди да се премине 
към антихормонални терапии.

ПРОУЧВАНИЯ, БАЗИРАНИ НА 
НАБЛЮДЕНИЕ
През 1990 година във Великобритания била 
разпространена анкета сред 276 общи хирурзи, 
които били избрани на случаен принцип от 
12-те здравни региона, с цел да се установи 
лечение за циклична масталгия.(42) Хирурзите 
са разпитвани относно избора им на лечение 
след първоначалното установяване че става 
въпрос за постоянна болка. От отговорилите 
двеста и деветнадесет, които са имали пациенти 
с болест на гърдата, 30% са използвали масло 
от вечерна иглика, а 44% от пациентите им са 
отговорили на лечение с шест 500-милиграмови 
капсули на ден. Специалистите по гръдни 
болести първоначално предписвали масло 
от вечерна иглика, тамоксифен, пиридоксин 
или обикновени аналгетици, като пазели 
по-силните лекарства за онези, които не се 
повлиявали от лечението.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Докато чистото масло от вечерна иглика е 
почти толкова ефективно, колкото и другите 
две лекарства, то се различава значително 
от тях по отношение на нежеланите ефекти.
(15,16,30) На Фигура13  е показана честотата на 

ФИГУРА 14
Сравнение на нежеланите реакции



реакции, свързани с чисто масло от вечерна 
иглика, била 3%, което е много ниско и е 
подобно до това на плацебо-групата. 

ПРЕМЕНСТРУАЛЕН
СИНДРОМ (ПМС)

ВЪВЕДЕНИЕ

Въпреки че определенията на пременструалния 
синдром (ПМС) се различават по някои детайли, 
почти всички изследователи са съгласни, 
че синдромът е комплекс от физически и 
психологически симптоми, които се развиват 
в лутеалната фаза на менструалния цикъл и 
които бързо отшумяват със започването на 
менструацията. Съществуват много теории 
за отчитане на синдрома, но до този момент 
никоя от тях не е получила широка подкрепа. 
Предполага се, че е налице съществена 
съвкупност от доказателства, които сочат, че 
може би ПМС е лека аномалия в метаболизма 
на есенциалните мастни киселини (ЕМК).
Определението на ПМС е ясно свързано 
с яйчниковия цикъл. Медицинската или 
хирургическа овариектомия (премахване на 
яйчниците) прекратява ПМС. Следователно, 
пременструалният синдром трябва да е 
предизвикан от промени в нивата на хормоните 
на яйчниците или от вторични ефекти, 
създадени от тези хормони. Вторичните ефекти 
могат да включват промени в хипофизните 
хормони, или в невротрансмитерната или 
невропептидната функция. Отделно от чисто 
психологическите теории, които свързват 
ПМС с нагласите към идващата менструация, 
повечето теории приемат като причина за 
състоянието аномалия в нивото на един или 
друг хормон или невротрансмитерно вещество.

ЕСЕНЦИАЛНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ
И ПМС
Наскоро натрупани доказателства показват, 
че самите есенциални мастни киселини 
(ЕМК) могат да играят основна роля в 
модулирането на периферни отговори към 
действието на хормоните. Във всеки случай, 
ненаситените мастни киселини изглежда 
инхибират взаимодействието между хормона 

и неговия рецептор. Следователно, при липса 
на нормални количества мастни киселини, се 
очаква нормалните нива на хормон да оказват 
прекомерни ефекти. Това изглежда е вярно и за 
двата вида яйчникови хормони, за естрогените 
и прогестините, за опиоидите и за ангиотензина. 
Четири групи изследователи - в Япония, САЩ, 
Хонг Конг, и Франция, са стигнали до подобни 
заключения независимо един от друг.
Мицухаши и сътрудници показват, че 
свързването на прогестини към прогестеронови 
рецептори може да бъде намалено при 
наличието на високо ненаситени ЕМК. 
Клерк-Хофман и др. са направили подобни 
наблюдения върху естрогенни рецептори, 
показвайки, че инхибирането на свързването 
на естрогена се увеличава със степента на 
насищане на мастната киселина. Гудфренд 
и Бол са наблюдавали, че свързването на 
ангиотензин с неговите рецептори се инхибира 
от присъствието на полиненаситени мазнини: 
отново силата на ефекта се увеличава със 
степента на ненаситеност.
Рецепторите на брадикинин и на предсърдния 
натриуретичен фактор не са били повлияни 
от ЕМК. Инхибирането на свързването на 
ангиотензина има физиологични последици – 
ефектът на ангиотензина върху секрецията на 
алдостерон може да бъде намалена. Хо и Кокс 
установяват, че свързването на опиоид към 
неговите рецептори може да бъде инхибирано 
от мастни киселини, като ефектът отново 
се увеличава със степента на ненаситеност. 
Всички тези ефекти се наблюдават при 
концентрации на мастните киселини, които са 
физиологично реалистични и предполагат, че 
взаимодействието между есенциалните мастни 
киселини и хормоналните рецептори могат да 
бъдат важни за модулиране на физиологичните 
действия на хормоните.
 Следователно, първоначалната хипотеза може 
да се разшири до идеята, че биологичните 
действия на няколко хормона, чиито нива 
могат да се променят по време на менструалния 
цикъл, по-специално естрадиол, прогестерон, 
пролактин, ангиотензин и опиоиди, могат 
да се инхибират от есенциалните мастни 
киселини и/или от простагландини като 
PGE1. Известно е, че PGE1 модулира ефектите 
на допамина, серотонина, ацетилхолина, 



опиоидите и лутеинизиращия хормон.
Периферните действия на естрадиола могат да 
бъдат ограничени чрез естерификация с ЕМК 
и подобрени чрез естерификация с наситени 
мазнини. 

Изводът е, че неподходящите нива на тези 
ЕМК и простагландини, и евентуално на 
други ейкозаноиди, ще доведе до ситуация, 
в която съвсем нормални концентрации 
на хормоните предизвикват прекомерни 
реакции. Ето защо предложението е, че във 
всяка една ситуация, в които нивата на ЕМК 
или техните производни са недостатъчни, 
нормалните нива на хормона ще имат 
анормални действия и ще водят до ПМС. 

Клинични изпитвания на есенциалните 
мастни киселини (ЕМК) върху ПМС. 

Кръвните анализи предполагат, че основният 
дефект е в низа n-6 на ЕМК. Тези данни показват 
също така, че няма проблем с хранителния 
прием или с усвояването на основните ЕМК n-6, 
приети чрез храната, тъй като концентрациите 
линолова киселина при пациентите са равни или 
по-високи от тези на контролите. Следователно 
изглежда, че няма голям смисъл да се тестват 
ефектите от приемането на хранителни добавки 
с линолова киселина.
Резултатите показват, че 6-десатурацията 
на линолова киселина до гама-линоленова 
киселина (ГЛК) и по-нататък може да бъде 
нарушена. Поради това изглежда целесъобразно 
да се изпитат последствията от прилагането 
на ГЛК. Тази мастна киселина се открива в 
кърмата, но иначе е рядкост в храните, които 
обикновено се консумират от хората. 
Тя се съдържа в значителни количества в 
маслото от семена на вечерна иглика (Oeno-
thera biennis). 
Доколкото ни е известно, вече са завършени 
две отворени и шест плацебо-контролирани 
проучвания върху Масло от вечерна иглика 
при лечението на ПМС. 
Има последователни доказателства, че 
приложението на Масло от вечерна иглика 
върху хора повишава нивата на DGLA и 
арахидонова киселина – основните мастни 
киселини, чиито концентрации са намалени 

при страдащите от ПМС.
Пациентите са имали най-различни 
симптоматични модели, но във всички случаи 
е имало ясна липса на симптоми в средната 
фоликуларна фаза, с облекчение на симптомите 
в лутеалната фаза или скоро след менструацията. 
Проучването включва приложението на 2 g 
масло от вечерна иглика  (4 капсули х 500 mg) 
два пъти дневно. От тези трудни пациенти, 
61% имали съществена ремисия на всички 
симптоми, както физически, така и психически, 
а 23% са имали частичен отговор. 

По този начин вече са приключили двойно-
слепи проучвания с над 200 жени в шест 
изпитвания, проведени в осем университетски 
болници в четири страни. Резултатите от 
всички изпитвания са последователни и 
всички те показват, че суплементирането с 
ЕМК под формата на масло от вечерна иглика 
е значително по-добро от плацебото при 
подобряване както на физическите, така и на 
психологическите аспекти на ПМС. 

ИЗВОДИ
Доказателствата, събрани към днешна дата, 
са в съответствие с разбирането, че ниските 
нива на някои есенциални мастни киселини, 
особено от низовете n-6, води до прекомерни 
реакции към нормалните нива на хормони в 
случаите на пременструален синдром. Трябва 
да се направят още изследвания, за да се 
проучи по-подробно идеята, че подходящи 
нива на ЕМК са необходими, за да се модулира 
по правилен начин дейността на стероидите и 
други хормони. Ин витро действията на ЕМК, 
инхибиращи свързването на ангиотензин към 
неговия рецептор, вече се поддържат от ин виво 
проучвания при хора, където е установено, 
че МАСЛОТО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
инхибира пресорния отговор на ангиотензин 
при жените. Модулацията на хормонално 
действие от ЕМК обещава да бъде плодотворен 
източник за изследвания. Освен за ПМС, тя 
може да е свързана с други ситуации, в които 
има дългосрочни опасения за въздействието 
на стероидните хормони върху целеви тъкани, 
като например тези на гърдата, матката и 
простатата.



РАЗДЕЛ 4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
БИОХИМИЯ НА ЧОВЕКА

Мастните киселини във фосфолипидните 
фракции на плазмата и червените кръвни 
клетки са измерени след прилагането на 
чисто масло от вечерна иглика в течение на 16 
седмици. Резултатите доказват, че чисто масло 
от вечерна иглика повишава нивата на ДГЛК и 
АК към нормалните. Тези ефекти са доказани 
при жени с болки в гърдите и при жени с ПМС. 
Подобни резултати се посочват и от други 
проучвания.

МАСЛОТО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА И 
ПЛАЗМЕНИТЕ ХОРМОНАЛНИ НИВА
Анализи на плазмените нива на хормоните са 
правени преди и след лечение с чисто масло 
от вечерна иглика и плацебо. Промените от 
чисто масло от вечерна иглика и от плацебото 
са подобни и са без статистически значима 
разлика. Резултатите подкрепят по-рано 
публикувани доказателства, че чисто масло от 
вечерна иглика не променя плазмените нива на 
яйчниковите и хипофизните хормони.

ДОЗИРОВКА
Представяне

500 mg капсули –> прозрачни овални меки 
желатинови капсули по 60 в опаковка
500mg капсули –> прозрачни овални меки 
желатинови капсули по 100 в опаковка

Предпазни мерки
Не превишавайте препоръчителния дневен 
прием. Хранителните добавки не трябва да се 
използват като заместител на разнообразното 
хранене. 

Prim
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Дневен прием с храна или напитки

Капсули 500 m
g
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