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Резиме 
 Abstract 

Целта на овој труд е да покаже дека е можна 
и веројатна поточна дијагноза и диететска 
интервенција при НВ/ХН (недостаток на 
внимание / хиперактивно нарушување). Кли-
ничките симптоми засновани на дијагнозата 
којашто ние ја предлагаме може да биде 
придружена и со психолошки тестови. Ге-
нетската средина и интеракцијата со околи-
ната јасно се вклучени и објаснети преку 
фенилкетонурија како модел.  
Метод: При истражувањето се разгледаа 
објавените трудови за протокот на крвта, 
крвта во мозокот, интеракцијата и ефектите 
од интервенцијата при НВ/ХН и нашите 
теренски истражувања. Се продискутираа 
опциите за различните третмани.  
Резултати: Се покажа дека протокот на мо-
зочната активност е можна и веројатна и 
диететската интервенција е корисна и поси-
гурна отколку третманот со лекови. Се при-
кажува малото петгодишно следење на 
интервенцијата. 

 The purpose of this paper is to show that a more 
exact diagnosis and dietary intervention in 
AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disor-
der) is possible and probable. The clinical 
symptom based diagnosis we suggest may be 
supplemented with physiological tests. A ge-
netic and environmental inter-action is clearly 
involved and explainable using phenylketonuria 
as a model. 
Method: Examining peer reviewed published 
papers on gut to blood, blood to brain inter-
action and effect of interventions in AD/HD 
and our own studies in the field. The various 
treatment options are discussed. 
Results: It can be shown that a gut to brain 
activity is possible and probable, and dietary 
intervention is useful and probably safer than 
drugs. Preliminary data on a small five year 
follow up of dietary intervention is shown. 
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Вовед  Introduction 
Медицинската дијагноза за НВ/ХН наголемо 
се засновува на клиничките знаци или на 
групата симптоми. Според ова честопати се 
вели дека на децата со аутизам може да им 
се даде дополнителна дијагноза за НВ/ХН. 
Ова е погрешно како резултат на хипер-
активноста причинета од разликата во етио-
логијата. Заедничкиот именител при НВ/ХН 
е хипервозбудување на деловите кои се 
поврзани со ЦНС (Централниот нервен сис-
тем) и се назначени примерите. Децата со 
аутизам имаат профил на спротивно возбу-
дување. Според ова тие покажуваат бавно 
адаптирање додека децата со НВ/ХН имаат 
брза адаптација. Според ова психолошките 
проблеми со вниманието се различни. 
Вообичаениот третман со лекови и различ-
ните интервенции во диетата се од особено 
значење. На крај ви ја презентираме нашата 
петгодишна интервенција во диетата просле-
дена кај мала група пациенти со НБ/ХН. Мо-
жеме да заклучиме дека интервенцијата во 
диетата е најверојатно најбезбедна за разли-
ка од третманот со лекови и соодветно на 
ова треба почесто да се применува. 
Препораките се прикажани во секој од под-
насловите кои следат. 

 Medical diagnosis of AD/HD is largely based 
on clinical signs or symptom clusters. It is 
therefore often stated that for instance autistic 
children can have an additional diagnosis of 
AD/HD. This is false and due to hyperactivity 
caused by difference in aetiology. The common 
denominator in AD/HD is hypo-arousal in the 
attention related parts of the CNS (Central 
Nervous System) and examples are quoted. 
Autistic children have opposite arousal profiles. 
Thus they show slow habituation while AD/HD 
kids show fast habituation. Attention problems 
are therefore physiologically different. The 
usual drug treatment and various dietary 
interventions are outlined. Finally we present 
our five year dietary intervention follow up of a 
small group of AD/HD patients. We conclude 
that dietary intervention is probably safer than 
drug treatment and should be tried more 
extensively. 
The references are presented in each subtitle in 
the following. 

   
Генетика  Genetics 
НБ/ХН има особено силна генетска предис-
позиција (1-4). Сепак, за да се прикажат  ге-
нетските грешки на ензимите или останатите 
метабилитички активни протеини, мора да 
бидат преоптоварени со субстанциите кои се 
производ на метаболизмот, приближно до 
недостаток на ензими. Пример за ова е нару-
шувањето на Følling (фенилкетонурија) каде 
што аминокиселината фенилаланин (Ф) не 
се разложува во црниот дроб. Постојано се 
зголемува нивото на токсини и се отвораат 
вторите патеки (како и кај браната во река 
којашто се прелева). Се третира преку  заду-
шување на влезниот материјал (отстранува-
ње на Ф од исхраната) до таа мера што само 
доволни количини на Ф се внесуваат со цел 
да ги синтетизираат значајните трансмитери. 
Доколку е присутна и останата активност

 AD/HD has a strong genetic disposition (1-4). 
However, to become manifest genetic defects of 
enzymes or other metabolically active proteins 
must be overloaded by metabolites proximal to 
the insufficient enzyme. An example of this is 
Følling’s disorder (phenylketonuria) where the 
amino acid phenylalanine (F) is not broken 
down in the liver. It consequently increases to 
toxic levels, and also opens up secondary 
pathways (just like a dam in river when it 
overflows). It is treated by throttling the input 
(removing F from diet) to the extent that only 
sufficient amounts of F are ingested to 
synthesise important transmitters. If some rest 
activity of the critical enzyme is present co-
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на критичниот ензим, зголемувањето на ко-
факторот може да ја врати наназад целата 
активност (промена на Кm на ензимот in 
vivo)(5) и секако преку масовно дејствување. 
Последиците од ова значи дека генетската 
диспозиција би значела неизбежни хемиски 
промени и доколку недостатниот ензим или 
протеин може да се најде, ќе се намали вли-
јанието на претходните со што ќе се ублажат 
дел од проблемите. 

factor increase can restore some activity 
(change the Km of the enzyme in vivo) (5) and 
also by mass –action. 
The consequence of all this is that genetic 
disposition means unavoidably chemical 
changes, and if the insufficient enzyme or 
protein can be found, reducing the input from 
precursors should alleviate some of the 
problems. 

   
Дијагноза  Diagnosis 
НВ/ХН како и останaтите медицински дијаг-
нози, пред сè е заснован на симптомите, наб-
људуваниот феномен како што е споменат и 
опишан во DSM IV или ICD 10. Ова би 
значело дека групите на симптоми се земаат 
предвид при прикажувањето на болеста, но 
ова не е вообичаено и повеќето дијагнози 
имаат свои подгрупи со оглед на фактот што 
симптомите не кажуваат ништо за етиологи-
јата. 
Следат главните проблеми, како што се опи-
шани во DSM IV според присуството кај по-
големиот број на заболени деца: невнима-
ние, хиперактивност и импулсивност. Една 
подгрупа покажува само невнимание, друга 
хиперактивност и импулсивност. Симптоми-
те ја рефлектираат неспособноста да се 
завршат долготрајни задачи, неспособност 
за социјална интеграција како резултат на 
прекршувањето на правилата и уште повеќе 
како резултат на модел на однесување 
поттикнат од импулсивноста. Агресивни 
реакции на барањата на врсниците и возрас-
ните се исто така вообичаени и со тоа децата 
лесно се фрустрираат. 

 AD/HD is, as many medical diagnoses, based 
mainly on symptoms, observed phenomena as 
listed and described in DSM IV or ICD 10. This 
means in short that clusters of symptoms are 
taken to represent a disease entity, but this is 
usually not so, and most diagnoses contain 
subgroups since symptoms do not tell anything 
about aetiology. 
The following are the main problems, described 
in DSM IV, seen in the majority affected 
children: Inattention, Hyperactivity and Impul-
sivity. One subgroup shows only inattention, 
another hyperactivity and impulsivity. The 
symptoms are reflected in inability to complete 
long lasting tasks, inability to integrate socially 
due to breaking of rules and mores, and due to 
an impulse driven behaviour pattern. Aggres-
sive reactions to peer demands and adults are 
also common, and the kids are easily frustrated.

   
Патопсихолошка дијагноза  Patho-physiologic diagnosis 
Основа во физиологијата е слабото спрове-
дување на кожата на дланките на рацете, со 
брза адаптација и слаба реакција на сензор-
ните дразби (ова е спротивно кај децата со 
аутизам) (6,7). Ова ја потврдува општата фи-
зиологија којашто покажува дека зголемено-
то задржување кај ЦНС (Централниот нер-
вен систем) што ја причинува хиперактив-
носта и проблемите со вниманието  (11-13). 
Според недостатокот на рецепторот на ти-
роидниот хормон во ЦНС (13) би создале на-
малување на активирањето. Ова типично се 

 Central to the physiology is low skin conduc-
tance in the palms of the hands, with fast habi-
tuation and low responses to sensory inputs 
(this is the opposite of autistic children) (6, 7). 
This confirms the general physiology which 
shows that increased inhibitory tone in the CNS 
(Central nervous system) causes hyperactivity 
and attention problems (11-13). Thus thyroid 
hormone receptor deficiency in the CNS (13) 
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прикажува преку лекарствата против епи-
лепсија кои што го зголемуваат ова инхи-
бирање при дразнењето на соодевтните де-
лови на ЦНС и го причинува соодветното 
однесување. 
Останатите измерени девијации во хемијата 
се предизвикани од присуството на зголеме-
ното ниво на одредени пептиди (фрагменти 
од протеините) во урината кои се како ре-
зултат на диетата кај подгрупата (14). Еден 
од овие пептиди го зголемува преносот на 
серотинот во тромбоцитите и синапсите. На-
малениот серотин во синаптичките пукнати-
ни може да причини импулсивност и 
агресија (15) и да го зголеми серотинот во 
тромбоцитите. Исто така, зголемената мочна 
киселина ги влошува агресивните тенденции 
(16,17). Значењето на протеините од храната 
се прикажани преку промените на ЕЕГ кои 
се причинети од внесената храна којашто 
влијае врз однесувањето (18). 

would cause decreased activation. This is 
typically demonstrated by antiepileptic drugs 
that increase this inhibition in arousal related 
parts of the CNS and causes acting out beha-
viour. 
Other measured deviations in chemistry are the 
presence of increased levels of certain peptides 
(protein fragments) in urine of dietary origin in 
a sub group (14). One of these peptides 
increases serotonin uptake into platelets and 
synapses. Decreased serotonin in the synaptic 
cleft may cause impulsivity and aggression (15) 
and increased platelet serotonin. Also increased 
uric acid aggravates aggressive tendencies (16, 
17). The importance of food proteins is further 
illustrated by EEG changes caused by ingested 
food shown to affect behaviour (18). 

   
Третман  Treatment 
A. Лекови  
За да се намали инхибицијата на ЦНС, се ко-
ристи централна стимулација особено на 
системот на допаминот со значаен смирувач-
ки ефект (19-23). Ефектот врз способноста за 
учење е нејасен (24). Вообичаениот третман 
честопати се состои од амфитамин, риталин 
и останати различни шеми за тренинг. Сепак 
хемиските состојки имаат морфолошки 
ефект врз анатомијата на мозокот кај експе-
риментите со животните (25-28) и долго-
трајни ефекти  врз луѓето (29-32).  Според 
ова е зачудувачки како невнимателно се ко-
ристат овие состојки особено кога ефектите 
врз учењето се нејасни (24). Понатаму се 
известува за можната промена на хромозо-
мите (прекршување) (30). 
 
Б. Интервенции во исхраната  
A: Со огледн на фактот што се зголеми при-
суството на пептидите во урината кои се 
резултат на исхраната, најчесто предизвика-
но од недоволното нормално прекинување 
(33,34), сосема е јасно намалувањето на овие 
пептиди. Исто така токсиколошката инхиби-
ција на ензимите води кон инхибици-
ја/неактивација од страна на факторите како 

 A. Drugs:  
To counteract the CNS inhibition, central 
stimulation especially for the dopamine system 
is used with considerable tranquilising effect 
(19- 23). The effect of learning ability seems 
more doubtful (24). Usual treatment is often 
compounds like amphetamine, ritaline, and 
different behavioural training schemes. How-
ever, the chemical compounds all have 
morphological effects on brain anatomy in 
animal experiments (25-28) and long term 
effects in human objects (29-32). It is therefore 
amazing how uncritical these compounds are 
used especially when effects on learning are 
doubtful (24). Furthermore possible chro-
mosome damage (breaks) has been reported 
(30). 
 
B: Dietary interventions:  
A: Since peptides of dietary origin are increased 
in urine, which is usually caused by insufficient 
normal break down (33, 34), decreasing  the 
source of these peptides is  reasonable. Also 
toxicological inhibition of enzymes leading to 
inhibition/inactivation by such factors as heavy 
metals would benefit by decreasing the pre-
damage input. Removal of especially milk and 
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што се тешките метали, со што би имале ко-
рист од намалувањето на влезните податоци 
пред да настане штетата. Отстранувањето на 
млечните протеини, а особено на глутенот/ 
глиадинот, се покажа како ефективно кај не-
кои (35-41). Особено, вклучувањето на млеч-
ните протеини и треба да се нагласи дека 
поголемиот број на возрасни луѓе не пијат 
млеко, па така отстранувањето на млечните 
протеини не е штетно.  
 
В. Додатоци во исхраната  
Отстранувањето на боите, салицилатите и 
бензоацидите кои се користат за зачувување 
на храната за првпат го предложи Феинголд. 
Тој сметаше дека е алергија којашто не е 
прикажана. Сепак, сите овие состојки ги 
инхибираат хидролитичките процеси како 
што е раскинувањето на протеините и пеп-
тидите и според тоа може да се искористат 
како конзерванси (за првпат ги користеа од 
пчелите за зачувување на медот). Ова секако 
би го компромитирал капацитетот за раски-
нување на пептидите и протеините доколку 
не е во доволни количини, и според ова нив-
ното отстранување ќе го има истиот ефект 
(42-47). 
 
Г. Останати фактори  
Во случаите каде што се вклучени тешките 
метали, живата (Hg) е скоро нераздвојно 
врзана за сулфхидрилните групи и се акти-
вира инхибицијата на ензимот како што се 
пептидазите. Детоксификацијата ќе помогне. 
Ова може да се направи преку зголемување 
на меѓуклеточниот глутатион преку N-
acetyl-cystein. Зголемувањето на влезните 
податоци за потребното следење на минера-
лите, витамините и незаситените масни 
киселини е исто така ефективно (48-51) со 
што се овозможува мембранско врзување на 
рецепторите и ензимите кои се стекнуваат со 
подобра форма. 

gluten/gliadin proteins has been shown 
effective in some (35-41). Especially milk 
proteins seem involved, and it should be 
stressed that most humans do not drink milk in 
adult years, so removal of milk proteins is 
definitely not harmful. 
 
C: Food additives:  
Removal of colourings, salicylates and benzoic 
acid used for preserving food was first
suggested by Feingold. He thought this was 
allergy, which has not been demonstrated. 
However, all these compounds inhibit 
hydrolytic processes such as protein and 
peptide break down, and can therefore be used 
as preservatives (as first used by bees to 
preserve honey). This would of course 
compromise protein and peptide break down 
capacity if already insufficient, and removal 
should therefore have some effect (42-47).  
 
D. Other factors:  
In cases where heavy metals are involved, 
mercury (Hg) is a almost irreversibly bound to 
SH (sulphydryl) groups and are involved in 
enzyme inhibition such as peptidases. 
Detoxification seems to help. This can be done 
by increasing intracellular Glutathione by N-
acetyl-cystein. Increasing the input of needed 
trace minerals, vitamins and unsaturated fatty 
acid that allow membrane bound receptors and 
enzymes to gain  better conformational shape, 
also seems effective (48-51). 

   
Како е ова физиолошки можно  
и реално? 

 How is this physiologically possible and 
probable? 

Пептидите кај животните се формираат во
цревата на животните (52) и кај луѓето (53,
54). Протеините  особено целите се презе-
маат (55) како пептиди (56). Иако протеини-
те кои се внесени од страна на мајката

 Peptides are formed in the gut in animals (52) 
and in man (53, 54). Proteins also intact ones 
are taken up (55) as are peptides (56). Thus 
proteins ingested by mothers can be recovered 
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може да се вратат преку мајчиното млеко
(57-60). Зголеменото внесување од внатреш-
носта се среќава кај животните кога реле-
вантните пептидизи се инхибирани (61). 
Драматичен е примерот на отровот ботули-
ниум којшто е пептидизарен ензим и којшто
може да се внесе од внатрешноста, да ја пре-
мине бариерата крв - мозок и да прекине
една пептидна врска кај протеинот СНАП-25 
од што може и да настапи смрт (62). По-
натаму опиодните пептиди од случајот со
млекото, ја поминуваат бариерата крв - мо-
зок и има длабински ефекти врз животните
(63,64) и кај човекот (65). 

from mothers’ milk (57-60). Increased uptake 
from the gut is also found in animals when the 
relevant peptidase is inhibited (61). A dramatic 
example is Botulinum toxin which is a 
peptidase enzyme that can be taken up from the 
gut, passes the blood –brain “barrier “ and cuts 
one peptide bond in the protein SNAP -25, from 
which we may die (62). Furthermore peptides 
from casein in milk cross the blood –brain 
barrier and have profound effects in animals 
(63,64) and man (65). 

   
Да се спречи погрешната исхрана со диета  To prevent malnutrition on diet 
Како дополнување користиме витамин Ц 250
мг, калциум 500 мг и мултивитамини (мул-
ти) дневно. 1-3 пати неделно треба да се 
внесе N-acetyl-cystein со цел да се зголеми 
интраклеточниот глутатион (GSH) за врзу-
вање на тешките метали и има антиоксади-
тивен ефект. 

 In addition cod liver oil, we use Vitamin C 250 
mg, Calcium 500 mg and Multivitamins (Multi) 
daily. 1-3 times weekly N-acetyl-Cystein 
should probably be supplied to increase intra-
cellular glutathione (GSH) for heavy metal 
chelating and anti oxidative efficiency is useful. 

   
Прелиминарни податоци  од 5-годишното 
следење на случајот за слободна 
интервенција кај НВ/ХН 

 Preliminary data from a 5 year  
follow up of casein free intervention  
in AD/HD 

По анализата на урината  за профилот на 
пептидите, децата со симптоми на НВ/ХН
опишани според DSM IV се ставаат на сло-
бодна диета. Се следат повеќе од пет години 
за да се неутрализира кој било плацебо-
ефект. На сликте 1 и 2 е прикажана петго-
дишната промена од почетокот на оцените 
во CBCL и намалувањето на пептидите во 
урината. Ова е во насока на очекуваното. 

 After urine analysis of peptide profiles, kids 
with the characteristic symptoms of AD/HD, 
described in DSM IV, were put on a casein free 
diet. They have been followed for more than 5 
years to counteract any placebo effects. In 
figures 1 and 2 the 5 year change from start in 
CBCL scores and peptide decrease in urine is 
shown. This is clearly in line with expectation. 

   
Заклучок  Conclusion 
Не постои причина да не се проба со диета 
за НВ/ХН. Поголемиот дел од човештвото 
не користи млеко по 16-годишна возраст и 
повеќето користат ориз отколку житарици. 
Диетата е без вистински опасности и пока-
жува значително ветување во повеќето обја-
вени и внимателно разгледани трудови. Ди-
јагнозата би требало да ги вклучи TSH, T4 и
T3 (13). Треба да се истражи дали е можна 
спроводливост и привикнување на кожата на 
пептидите од урината и IgA-антителата од 
протеините во храната  измерени во серум
(21).  
Диетата и отстранувањето на одредени ади-
тиви во храната е ефикасен и безбеден трет-

 There is no reason not to try diet in AD/HD. 
The larger part of mankind does not use milk 
after the age of 6, and most live on rice rather 
than grains. Diet is without real dangers and 
shows great promise in most published and peer 
reviewed papers. The diagnosis should pro-
bably include TSH, T4 and T3 (13). If possible 
skin conductance and habituation, urine pep-
tides and IgA antibodies to food proteins 
measured in serum should be investigated (21). 
Diet and removal of certain food additives is 
efficient and safe treatment of AD/HD. The diet 
must be strict. Alternatives are:  
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ман за НВ/ХН. Диетата мора да биде 
ригорозна. Алтернативите се:  
А. целосни ензими внесени со исхраната 
(www.kirkmanlabs.com) и  
Б: Probiozyme од Neurozyme, Snåsa, но 
потребна е двојно слепа проба. 
Доколку се појави невообичаен степен на 
присуство на антитела во Borelia Bugdorfi; 
треба да се одредат антистрептококните ток-
сични антитела и епилепсијата, но вообича-
ениот притисок се заменува по диетата од 
околу 12 месеци или по интервенцијата со 
Литиум. 

a: Enzyme complete taken with meals 
(www.kirkmanlabs.com) or  
b: Probiozyme from Neurozyme, Snåsa, but are 
in need of testing double blind. 
If unusual rage is present antibodies to Borelia 
Bugdorfi; anti-streptococcal toxin antibodies 
and epilepsy should be ruled out, but rage 
usually subsides after diet for about 12 weeks 
or after transient Lithium intervention. 

   
 

 
Слика  1. Прелиминарни резултати кои се 
добиени по пет години од примената на ди-
етата по отстранувањето на целиот пептиден 
материјал по измивањето со хипуричната кисе-
лина. Нивото на почетокот и она по пет години 
се разликуваат со p = 0.018 и Wilcoxon-тестот 
на паровите е поврзан. А:  пред почетокот на 
диетата. Б: по пет години. Средината е облас-
та под кривината од 215 нм. измиена со хипу-
ричната киселина. 

 Fig. 1. Preliminary result obtained after five years 
of diet on total peptide like material eluting after 
hippuric acid. Initial and 5 year levels are different 
with p =   0.018 Wilcoxon paired test, two tailed. A: 
before start of diet.   B. After five years. Ordinate is 
area under the 215nm curve, eluting after hippuric 
acid. 
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Слика 2.  Листа за проверка на однесувањето на 
детето (ЛПОД) пред и по 5 години од диетата. 
P =0.012 и Wilcoxon-тестот на паровите е 
поврзан. А е почетната оцена и Б оцена по пет 
години. Средина се оцените за ЛПОД за децата 
без проблеми има средна вредност од 50 (SD 10).

 Fig. 2. Child behavior check list (CBCL) before and 
after 5 years on diet. P =0.012, two tailed Wilcoxon 
paired test. A is start score and B after 5 years. 
Ordinate is CBCL scores which for children without 
problems has a mean of 50 (SD 10). 
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