
Д -р Хитова, има ли
различни видове
косопад и кои са
най-често среща-

ните?
- Косопадът може да

варира от изтъняване на
косъма и оредяване на ко-
сата до пълна плеши-
вост. Загубата на коса е
следствие на различни
причини, като от меди-
цинска гледна точка има
няколко форми: най-често
срещаната е вследствие
на огромен физически
стрес. Косопадът започ-
ва 2-3 месеца след продъл-
жително заболяване,
тежка травма или сери-
озна инфекция. Наблюда-
ва се след внезапна про-
мяна на хормоналните
нива, особено при жени
след раждане, и е умерен -
често на възглавницата
или по четката за сресва-
не се наблюдават кичури
коса. Косопадът може да
е нежелана реакция от
употребата на някои ме-
дикаменти или да е един
от симптомите на забо-
ляване. При гъбична ин-
фекция на скалпа се наб-
людава загуба на коса в
различни зони на скалпа.
Aлопеция ареата е авто-
имунно заболяване, при
което се наблюдава косо-
пад  в една или няколко
малки зони. Причината за
това състояние не е из-
вестна. Травматичната
алопеция е друга форма
на косопада, вследствие
на травми, нанесени вър-
ху скалпа и косата - впли-
тане, използване преси за
коса, ролки, маша. Коса-
та може да бъде увреде-
на със силни химикали - къ-
ни, бои. Някои хора стра-
дат от рядко психиат-
рично състояние, нарече-
но трихотиломания, при
което косата постоянно
се дърпа и скубе. Наслед-
ствено обусловеното оп-
лешивяване при мъжете
следва типична последо-
вателност - предната
космена линия се измест-
ва назад, а косата на те-
мето оредява. Това е най-
честата форма на косо-
пад и може да започне на
всяка възраст. Основно
влияние имат три фак-
тора: наследственост,
мъжките полови хормони
и възрастта. При жени-
те също може да се наб-
людава характерно опле-
шивяване, но за разлика
от мъжкото предната
част на скалпа обикнове-
но не се засяга.

Косопадът се среща
при всеки човек, като
нормално е да се губят до
100 косъма на ден.

- Ефикасни ли са при-
родните методи - раз-
лични билкови отвари,
маски и т.н.? 

- Старите изпитани
домашни средства като
тинктура от коприва
или брезова вода за коса
помагат за доброто кръ-
вооросяване на кожата
на главата. Още от древ-
ността копривата е из-
вестна като отлично
средство срещу оплеши-
вяването. Миенето с ху-
ма или яйчен жълтък съ-
що се използва за заздра-
вяване на косъма. Ако

обаче е налице особено
силен косопад, подобни
средства са безполезни.

- Вярно ли е, че пос-
тоянното носене на
шапка може да предиз-
вика косопад?

- Нито носенето на
шапка, нито ресането,
бръсненето и прочие не
се разглеждат като при-
чини, водещи до оплеши-
вяване. Единственото
изискване е да се избягва
прекалено грубото тре-
тиране на косата.

- Защо мъжете с ви-
сок тестостерон по-чес-
то страдат от косо-
пад?

- Това се дължи на
един дефект в метабо-
лизма на тестостерона -
т.е. появява се дехидро-
тестостерон, който се
натрупва в много високи
количества и въздейства
върху главичката на косъ-
ма. В резултат на това
той започва да пада
преждевременно. Между
другото космите са на
различна хормонална ре-
гулация. Например има
мъже, които нямат коса
на главата, но са обилно
окосмени по други части
на тялото. Мъжкото оп-
лешивяване обикновено
започва да тревожи мъ-
жете около 40-ата им го-
дина и се отразява при
някои от тях сериозно на

самочувствието и психи-
ката им. Има обаче и слу-
чаи на много ранно опле-
шивяване на момчета,
което не е нормално.
Първите средства, кои-
то помагат, са т.нар. ан-
тиандрогени. Те наисти-
на водят до известно
стабилизиране на коса-
та, но пък имат непри-
ятни странични дейст-
вия. В по-съвременните
препарати това вече е
взето предвид. Но в ре-

зултат на тези препара-
ти, наистина в много
малък процент от случа-
ите, може да се развие
импотенция или по-мал-
кото зло - притъпяване
на желанието за сексуа-
лен контакт.

- Какво е съвременно-
то лечение на косопада?

- Косопадът като
следствие на стрес и ме-
дикаментозна употреба
обикновено не се нуждае
от лечение освен изолира-

не на причинителя. Косо-
падът вследствие на ло-
шо хранене и подлежащо
заболяване обикновено
спира след назначаването
на здравословна диета и
лечение. При гъбичните
инфекции на скалпа се на-
лага приемането на ора-
лен медикамент. Алопе-
цията като автоимунен
процес се повлиява и от
кортикостероиди, инжек-
тирани или нанесени вър-
ху кожата. Голяма част
от мъжете и жените с
наследствено-полов тип
оплешивяване не търсят
медицинска помощ, макар
че такава може да бъде
оказана. За жалост в тези
случаи лечението трябва
да продължи за неопреде-
лен период от време. При
някои състояния загубата
на коса е необратима,
обикновено ако има обра-
зуван белег. С развитие-
то на съвременната ме-
дицина се увеличават

броят и качеството на
предлаганите продукти
против косопад. Състав-
ките, които се съдържат
в тях, могат да се прие-
мат през устата дълго
време по съответна схе-
ма като съпътстващо ле-
чение.

- Можем ли да се
предпазим от косопад?

- Някои форми на косо-
пад могат да бъдат пре-
дотвратени чрез намаля-
ване на стреса, здравос-
ловно хранене, използва-
нето на щадящи фризур-
ни техники и ако е въз-
можно, употребата на
медикаменти, непредиз-
викващи косопад. Когато
причината е гъбично зася-
гане, може да бъде предо-
твратен чрез добра хиги-
ена и избягването на чуж-
ди шапки и употребата
на чужди гребени и четки
за коса, както и игра с
улични животни. 
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Докато спим, организмът израз-
ходва всички хранителни вещества
от деня, за да се възстанови. Сут-
рин му липсват витамини, минера-
ли, протеини, които трябва да на-
бавим със закуската. И грабваме ня-
коя баница, дебел хамбургер или
друго - все неща, богати на кало-
рии, лоши въглехидрати, но бедни
на хранителни вещества. Вместо

да се зареди с енергия,
тялото складира голямо-
то количество въглехид-
рати като запас от маз-
нини. Ако не закусим, ор-
ганизмът изчерпва и мал-
кото останали резерви,
кондицията пада и отно-
во посягаме към хамбур-
гера, баницата. Само с

няколко часа
закъснение. Тази

лоша исти-
на припом-

ниха пак
с п е ц и а -
л и с т и
по хра-

нене и диетолози, поканени от еки-
па на Kraft foods (България) на про-
моцията на своя най-нов продукт -
бисквитите, създадени специално
за закуска. Световният хит "Belvita
Добро утро!" вече е и у нас. Чети-
ри тънички бисквитки в комбина-
ция с чаша мляко, плод и напитка
могат да ви заредят с енергия за
първите и много често най-важни-

те 4 часа на старта на деня. "Уни-
калността на продукта, зад който
стои цяло десетилетие експертен
труд, се гради на факта, че когато
се консумират като част от една
балансирана закуска, въглехидрати-
те в бисквитите се освобождават
постепенно, нуждите на тялото
от енергия са задоволени и то се
поддържа дълго в кондиция. Тези
бисквити са прецизна комбинация
от пълнозърнесто брашно, фибри,
рапично масло, ценни витамини и
минерали", поясниха професиона-
листите. А лаиците, опитали
"Belvita Добро утро!", бяха съвсем
лаконични: "Истински вкусно начало
на деня, не е за изпускане това хруп-
каво удоволствие". Под твърдение-
то се подписаха чаровната тв во-
деща Ива Дойчинова и иначе много
строгият Ради Стамболов - вицеп-
резидент на Европейската асоциа-
ция на шеф-готвачите. Пред тех-
ния параф стоят парафите на съз-
дателите на много други стари и
нови вкусни хитове - от "Тоблерон"
и "Милка" до "Барни" и "Орео". (ЖЗ)

Четири тънички бисквитки
изтласкват дебелия хамбургер

Битката с косопада е
все по-успешна
� С д-р Мариела Хитова, уравител на Център за кожно-венерически

заболявания,   разговаря Кристина Пешина

� Винаги използвайте подходящ за вашия тип коса
шампоан. Преди да го нанесете върху косата си, го
разтворете добре и след нанасянето му масажи-
райте внимателно кожата на главата.

� Използвайте сешоар само в краен случай.
� Избягвайте агресивни бои за коси, които, освен че

нарушават целостта на косъма, увреждат и кожа-
та на главата.

� Приемът на голямо количество плодове и зеленчу-
ци би оказал благоприятен ефект.

� Тютюнопушенето може да разруши фоликулите
на косъма, да повлияе на кръвообращението и цир-
кулацията на хормони в скалпа, както и да увеличи
производството на естроген, твърдят учените.

Няколко полезни общи съвети
за това как да се погрижим 
добре за косите си:

Ива Дойчинова и Ради
Стамболов подкрепиха
старта на новите 
бисквити и в България

Косопадът се
среща при всеки

човек, като
нормално е да се

губят до 100
косъма на ден

„
Косопадът невинаги е равнозначен на плешивост 

Снимка Рада ПЕТКОВА
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