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Резюме
Представени са избрани от авторката акценти от изминалата XI Европейска конференция по хранене в Мадрид, Испания. Засегнати са темите за храненето
при старите хора – консолидиране на натрупаните научни данни в областта, преглед на застъпените в Европа програми за
обучение в областта на храненето.
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Abstract
Selected highlights from the 11-th European Nutrition Conference held in Madrid,
Spain are presented by the author. Included
are the topics of nutrition in the elderly –
consolidation of the present knowledge in the
field, review of the available in Europe educational programs in the field of nutrition.
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Голямо е предизвикателството да се
откроят по-интересните акценти от изминалата XI Европейска конференция
по хранене, която се проведе в периода 26–29 октомври 2011 г. в Мадрид, Испания. Близо 2000 участници от 38 страни имаха възможността да се запознаят
с най-актуалните разработки в различни
области на храненето, представени под
формата на над 200 орални презентации
и 800 постера.
Внимание заслужават обзорните лекции в сесията, посветена на храненето
при стари хора, анализът на предлагани-
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те в Европа програми за обучение в областта на храненето. Необходимо е да
се споменат големи международни проекти, като EURRECA и CHANCES, резултатите от които се очаква да имат сериозен принос в съответните области.
Много актуална за проучване в последните години е темата хранене при
стари хора, на която беше посветена
една сесия в заключителния ден на
конференцията. Проф. Грегорио Варела-Морейра представи лекция на тема
“Потребности от витамини и предизвикателства при старите хора”. Подчерта се голямата хетерогенност на тази
възрастова група, което не бива да се
забравя при определяне на конкретните потребности от микронутриенти.
Друг важен проблем е взаимодействието между храни и лекарства като
фактор за промяна в бионаличността
на микронутриентите и произтичащата
необходимост от корекция на препоръчителните стойности на прием – според
изнесените данни над 80% от хората
във възрастта над 65 години са на терапия от най-малко 3–4 медикамента.
Големи надежди се възлагат на проекта EURRECA (European Micronutrient
Recommendations Aligned), чийто заключителни резултати се очакват в края на
2012 г. и целта на който е създаването
на уеднаквени за европейските страни
стойности на препоръчителен прием на
микронутриенти на базата на актуална
научна информация. Следваща стъпка
е съгласуването на препоръките за тази
възрастова група между различните

страни и международни организации
като СЗО, ЕС и др. В цитираните от
проф. Варела-Морейра Европейски
доклади за хранене и здраве от 2004 и
2009 г. за всички проучвани страни се
констатира среден прием на витамин
D под препоръчваните 10 μg дневно и
фолат под 400 μg дневно за групата на
старите хора. Подобна тенденция се наблюдава и при други възрастови групи,
което обуславя инициативите в посока
фортифициране на храни.
Във втората част на сесията д-р Василики Бенету представи задълбочен
преглед на натрупващите се доказателства за връзката между хранене и костно здраве. Изложените данни могат да
се обобщят в две категории. Към факторите със защитно действие за костното
здраве спадат оптималната консумация
на плодове и зеленчуци, белтъци, омега-3 полиненаситени мастни киселини;
умерената консумация на алкохол;
адекватен прием на витамините от В
групата, витамин D, K, C, E; микроелементите цинк, магнезий, фосфор, калий,
манган, мед, желязо; фитоестрогени.
От наличните данни, фактори с негативен ефект върху костното здраве се
явяват високата консумация на наситени мастни киселини, излишъкът на омега-6 полиненаситени мастни киселини,
високата дълготрайна консумация на
алкохол (свързван с повишен риск от
фрактури на бедрената кост); високите
нива на флуор, натрий и алуминий; повишеният прием на витамин А, високата консумация на кофеин-съдържащи

напитки, като кафе и кола. В проспективно проучване за установяване на
връзката между честотата на фрактури
на бедрената кост и диетата при стари
хора, с участието на д-р Бенету, кохорта
от 8 863 доброволци в Гърция (средна
възраст 67 години) е проследена за период от 8 години. Установена е протективна роля на повишената консумация
на зеленчуци и риба.
Тези резултати предстои да бъдат
проверени върху другите кохорти,
включени в проекта CHANCES. Това е
петгодишен проект, финансиран по 7
рамкова програма на ЕК, чиято цел е да
координира и интегрира 13 текущи кохортни проучвания в Европа и САЩ за
получаване на доказателства с голяма
научна тежест за свързаните със стареенето здравни характеристики и детерминанти в Европа и техните социалноикономически последици. Проектът ще
фокусира изследванията върху четири
групи хронични заболявания и състояния, водещи в най-голяма степен до
инвалидност и смъртност при лица в
напреднала възраст: злокачествени туморни заболявания; сърдечно-съдови
заболявания и диабет, остеопороза и
фрактури; когнитивна функция и психиатрични заболявания.
В заключителната част на сесията
проф. Лефкос Мидълтън представи
„Хранене, генетика и невродегенеративни заболявания: имат ли нещо общо?“.
Акцентирано бе на голямото социалното значение на невродегенеративните
заболявания в старческа възраст – по
приблизителни оценки през 2010 г. броят на лицата, страдащи от деменция, от
каквото и да е естество, по света възлиза на 35.6 милиона души, а общите преки разходи за медицински и социални
грижи, свързани с болестта на Алцхаймер, в Европа достигат 135.04 милиарда щатски долара (доклад на Международната федерация на асоциациите за
болестта на Алцхаймер за 2010 г.).
Според Световния доклад за 2009 г.,
посветен на болестта Алцхаймер, в Европа са съсредоточени повече от 28%
от всички хора, страдащи от деменция. Невродегенеративните заболявания могат да засегнат хора от всички
възрасти, но са една от основните при-

чини за увреждания и зависимост при
възрастните хора. Броят на страдащите
от тези заболявания се очаква да нарастне драстично до 2020 г. поради поголямата продължителност на живота и
липсата на социален живот сред пенсионерите. Броят на засегнатите почти се
утроява, когато се вземе предвид броят
на непрофесионалните болногледачи.
Големи ресурси са насочени за изследване на генетичните детерминанти
на заболявания като Алцхаймер и Паркинсонова болест. Все още резултатите
са силно фрагментирани. Трябва да се
има предвид, че 78% от страдащите от
Паркинсонова болест ще развият деменция на определен етап от заболяването, а 40% от хората на възраст над 85
години са с риск да страдат от болестта
на Алцхаймер. Начало на клиничната
изява се наблюдава едва при засягане
на над 90% от ЦНС, което силно ограничава възможността за ранна диагностика. Поради това ролята на храненето
като възможност за достъпен и с голям
потенциал за въздействие подход, придобива приоритетно значение в стратегиите за намаляване на социалната
тежест на невродегенеративните заболявания.
В направения обзор проф. Мидълтън
изтъкна като протективни фактори за
болестта на Алцхаймер ролята на диетата, в частност данни за потенциален
защитен ефект на Средиземноморската
диета, повишената консумация на полиненаситени мастни киселини, възможната роля на витамините С и Е, ниската
и умерената консумация на алкохол,
активното ангажиране и поддържане
през живота на умствена и физическа
активност. Като рискови фактори за деменция се явяват възрастта, заболяванията на сърдечно-съдовата система,
метаболитен синдром, затлъстяване
(повишава риска с 59%), диабет (повишава риска с 54%), депресия, травми в
областта на главата, наследственост.
Спорна е ролята на тютюнопушенето, като резултатите от различни проучвания са противоречиви и взаимноизключващи се. По отношение на болестта
на Паркинсон, рискови за развитие на
заболяването се явяват възрастта, живеенето в селски райони, замърсяването

с пестицидни остатъци, повтарящи се
травми в областта на главата (например
при спортове като бокс), тежки метали
като олово, наличие на метаболитен синдром, затлъстяване в средна възраст,
захарен диабет тип 2, консумация на
млечни продукти при мъже. Интересна е
асоциацията на факторите, за които има
данни, че играят протективна роля, а
именно женски пол, тютюнопушене, консумация на храни и напитки, съдържащи
кофеин, повишени стойности на пикочната киселина, възможна е благоприятна роля на диета, богата на плодове
и зеленчуци, наблюдава се обратна
зависимост с честотата на развитие на
злокачествени ракови заболявания (с изключение на базоцелуларен карцином и
меланома малигнум).
В един от дните на конференцията
д-р Анна Брзозовска – водещ изследовател в Полша по проблемите на старите хора и участник в проекта EURRECA,
даде своето виждане за бъдещите насоки на изследванията в тази възрастова група – актуални ще са проучванията
в областта на нутригеномиката при старите хора; изследвания за разработване на ефективни модели и практики за
повишаване използваемостта на новите
технологии (интернет, персонални компютри) от тази възрастова група, както
и изследвания за изучаване на детерминантите и разработване на програми
за подобряване на качеството на живот.
В специална сесия проф. Ибрахим
Елмафда, председател на Международното сдружение на дружествата по
хранене (IUNS), представи лекция на
тема „Развитие на институционалния
капацитет в областта на храненето“.
Създаването му е в пряка връзка с възможностите за изграждане на качествени специалисти. Направен бе и преглед
на университетите и предлаганите от
тях програми в областта на храненето
в Европа. Акцентира се на Болонската
декларация, подписана през 1999 г.,
като отправен момент. Тя цели създаването на сравнимост и унифициране
на формите на обучение и образователните степени, което би стимулирало
мобилността на студентите и обмяната
на опит и знания. Приема се понятието
за т.нар „трициклична система“ – бака-
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лавър – магистър – доктор.
В момента в Европейския регион
съществуват 353 обучителни програми в областта на храните и храненето
с 1101 преподавани курсове и модули.
Разпределението им е изключително
неравномерно с доминиране в Северна
и Западна Европа и по-малко застъпване в Южна и особено Източна Европа.
Наблюдава се силно изкривяване в
съпоставимостта на тяхното съдържание. Така например в Австрия бакалавърската степен по хранене представлява 3-годишен курс на обучение
с интензивно и подробно запознаване
с фундаменталните науки от групите
на социалните и поведенческите; медикобиологичните науки; статистика и
икономика, както и тези, свързани с хранителната безопасност и технологии.
За придобиване на магистърска степен
се преминава през допълнителен 2-годишен период на обучение със съответно профилиране. Едновременно
съществуват едногодишни магистърски
програми във Великобритания в тясно
специализирани области като „Технология на производствения процес на
растителни масла“.
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Изводът е, че наред с увеличената
и улеснена мобилност на студентите, е
налице силна нееднородност на обучението в областта на храненето в отделните страни, както и слабото му застъпване в отделни региони и липсата на
достатъчно подготвени кадри.
Един от предложените начини за
преодоляването на този проблем е
акредитацията от международно признати агенции на учебните заведения,
както и подкрепа – финансова и методологична, за създаване на компетентни
специалисти в Източна и Южна Европа.
В пряка връзка с горното изложение
е и презентацията на д-р Оно Корвер
за ENLP – Програма за възпитаване
на лидерски качества в областта на
храненето в Европа (European Nutrition Leadership Program). Представлява
платформа, в която се обединяват над
17 водещи университета и института в
Европа, както и представители на индустрията като Крафт фуудс, Нестле,
Юнилевър, Данон и др.
Целта е да се създаде мрежа от
изтъкнати специалисти в областта на
храненето, които ефективно да обменят
информация и опит помежду си и с ин-

дустрията, да реализират на практика и
в европейски мащаб ключовите задачи
и цели в тази област. Важна част от
мрежата са курсовете за млади обещаващи учени и тези за професионалисти
за развиване на лидерските им качества, умения за ефективна комуникация
и работа в екип. Повече информация
може да се намери на сайта им: www.
enlp.eu.com. Изрично бе подчертано, че
се насърчават да участват кандидати
от Централна и Източна Европа, като е
възможно частично или пълно финансиране при убедителни доказателства
за невъзможност да се поемат разноските.
Участието на подобен международен форум е една уникална възможност
и преживяване за всеки млад специалист в областта, за което искам специално да благодаря на Научното дружество по хранене и диететика в България
и на колегите от отдел „Храни и хранене“ към НЦОЗА за подкрепата им то да
се реализира.
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