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ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ:

СИМПТОМИ СИМПТОМИ 
НА ИЗТОЩЕНИЕНА ИЗТОЩЕНИЕ

Нервност 
и безпокойство

Домашни средства
  Ароматерапия с лаванду-
ла (по възможност свежи 
листа или висококачес-
твено масло) и / или мато-
чина.

  Топла вана с лавандуло-
ви листа (около 200 г се 
заливат с 2 литра вряла 
вода и оставят да се запа-
рят 10 минути, след което 
се добавят към топлата 
36-37оС вода във ваната).

  Пийте пълномаслено 
мляко (съдържа много 
лецитин и калций).

  Освободете се от стреса 
посредством отпускащи 
упражнения (в специали-
зиран курс или в домаш-
ни условия) – йога, меди-
тация, автогенен тре-
нинг.

  Занимавайте се със спорт 
(разгражда хормоните на 
стреса).

Медикаменти 
  Препарати с валериана 
(успокоява нервната сис-
тема).

  Препарати с хмел.
  Препарати с екстракт от 
пасифлора (Passiflora 
incarnatа).

  Витамини от В-групата 
или бирена мая.

  Препарати с маточина или 
жълт кантарион.

  Препарати с лецитин.

Кога се нуждаете 
от лекарска помощ?

  Ако успоредно се появят и 
други симптоми – напри-
мер, стомашни пробле-
ми, болки в главата или 
гърба.

  При усещане за тежест 
в гръдния кош и / или 
изтръпване и болки в 
лявата ръка (симптоми за 
сърдечен инфаркт).

Съвет: 
Причина за увеличаващата 
се нервозност може да бъде 

недостигът на магнезий в 
организма: бадемите и изсу-
шените плодове (фурми, 
смокини, кайсии) като меж-
динна закуска биха могли да 
помогнат, като успоредно с 
това ще регулират и храно-
смилането ви.

Изтощение /
хронична умора
Домашни средства

  Избягвайте дразнещия 
шумов фон (изолирай-
те се от грохота на улич-
ното движение, намале-

Приблизително всeки четвърти се чувства поне веднъж 
в живота си напълно изтощен и тенденцията е към повиша-
ване. Това, от което се нуждаят тялото и психиката за уравновесяване (а следователно за 
балансиране и успокояване), не е задължително спокойствие. Този, например, който намира 
работата си за монотонна и отегчителна, се нуждае по време на отпуската от разнообразие 
и промяна. Ето защо е от особено значение да откриете истинската причина за състоянието 
си и да й противодействате адекватно. Това, което за едни е изтощително или психически 
натоварващо, за вас може да се окаже тонизиращо и стимулиращо. И обратното, считаната 
от много хора за почивка дейност за вас може да се превърне в истинско мъчение и досада.
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•  Осигурява правилно функциониране 
на мускулите 

•  Помага за изгаряне на мазнините 
и произвеждане на енергия

•  Противодейства на стреса 
и депресията, действайки като 
естествено успокоително средство

•  Поддържа здрава сърдечно-
съдовата система и предпазва 
от инфаркт

•  Носи облекчение при нарушено 
храносмилане, неутрализирайки 
киселините

•  Предпазва от отлагане на калций, 
от камъни в бъбреците и жлъчката

•  Помага срещу предменструален 
синдром

MAГHEЗИЙ
Eфервесцентни 
таблетки

те радиото, изгасете теле-
визора).

  Релаксирайте посред-
ством отпускащи упраж-
нения – йога, медитация, 
автогенен тренинг.

  Практикувайте лек спорт 
за разграждане хормони-
те на стреса.

  Студени обливания на 
ръцете: Насочете струя-
та на душа (настроена по 
възможност на масажи-
ращ режим) към вътреш-
ната част на ръката и го 

движете бавно от китките 
нагоре в посока към сър-
цето (регулира циркулаци-
ята на кръвта).

Медикаменти 
 Препарати с желе роял.
  Препарати с високо 
дозирани микроелемен-

ти (особено при „прегря-
ване”).

  Поливитаминни препара-
ти с минерали  (особено 
важен е витамин С).

Кога се нуждаете 
от лекарска помощ?

  Ако състоянието ви се 
задържи повече от две 
седмици, спокойствие-
то и повечето сън  не 
довеждат до подобре-
ние.

Съвет: 
Ако недостигът от желязо 
се окаже причината за изто-
щението, най-добре е да 
коригирте липсата с течни 
препарати, таблетите най-
често водят до констипация 
(запек).
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Така ще добиете сила 
и добро настроение:

  Бърз освежаващ ефект 
имат няколко капки масло 
от босилек, оставени да 
се изпаряват в ароматна 
лампа.

  Изяжте една шепа 
сладник – съдър-
жа флавоноиди, 
които имат регу-
лиращо действие. 
„Развеселяващо ” 
действат също папа-
ята и чилито. Те при-
нуждават мозъка да 
отделя хормони на 
щастието.

  Опитайте т.нар. при-
лепов ушен масаж: изглеж-
да наистина смешен, но 
стимулира над 400 акупунк-
турни точки. Първо, хва-
нете ушните миди с пале-
ца и показалеца и изтегле-

те силно назад, след това 
с леки притискания маса-
жирайте по продължение 
ухото от най-горната към 
меката му част.

  Оранжевото и червено-
то действат като истински 

цветови допинг. Понякога 
е достатъчна картина или 
цветя в тези цветове на 
бюрото, за да се събу-
ди жизнеността и повдиг-
не тонуса.

  Хуморът разгражда стреса, 
тъй като смехът повиша-
ва концентрацията и ниво-
то на ендорфините в кръв-
та, като по този начин пови-
шава креативността и ефи-
касността на работа.

Така ще релаксирате:
  Кратко вървящо медитаци-
онно упражнение ще успо-
кои вегетативната ви нерв-
на система: Кръстосайте 
ръцете си пред гърдите и 
поставете дланите на раме-
нете, очите полузатворе-
ни насочете към пода пред 
себе си. Вървете внима-
телно, като се концентри-
рате изцяло върху диша-
нето си.

  Пълно   спокойствие  и  отпус-
кане можете да постигне-
те с подходяща отпускаща 
музика, съчетана с йога-

упражнения или масаж 
с релаксиращ балсам.

  Отдайте се на два часа 
пълен покой на дивана с 
Chill-out музика. Помечтайте, 
опитайте се да се пренесете 
на някое въображаемо спо-
койно място или в дълбокия 
космос. Ако въображението 
не ви достига, стимулирай-
те го с някой умиротворяващ 
пейзаж или космическа кар-
тина от НАСА. 

  Една минута концентри-
рано следете секундоме-
ра на часовника си – реду-
цира отделянето на стрес-
хормони.

  Смейте се: намалява спо-
ред изследванията инфор-
мационните и стресови пре-
товарвания на мозъка.

Алтернативни методи 
за добиване на енергия и отпускане?
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познат от 100 години, обиколил 
е света и намира в прелетни-
те птици своя резервоар за раз-
пространение. Той няма нищо 
общо с причинителя на SARS! 
Последните големи епидемии 
на птичи грип са регистрира-
ни през 1999 година в Холандия 
и 1992-95 години в Мексико. 
Преносителите са преди всич-
ко дивите птици, но домашните 
пилета и свинете също могат да 
бъдат заразени. 
При птичата чума същесвува 
риск от заразяване и за хора-
та по настоящи данни единстве-
но при много тесен контакт с 
живи птици (клане, отглеждане, 
птичи пазар). Причинителят се 
пренася преди всичко посред-
ством изпражненията или секре-
тите на пилетата. Във Виетнам 
и Тайланд са регистрирани над 

ОПАСНИТЕ 
ВИРУСИ

Птичи грип 
(птича чума, англ. 

avian influenza, bird flu)
„Птичи грип” е популярното наи-
менование на птиче заболяване, 
предизвикано от грипни виру-
си. В повечето случаи обаче 
под така наричаната още „птича 
чума” се има предвид най-вече 
болест, провокирана от високо 
патогенните грипни А-вируси от 
подтип Н5 или Н7. Вирусът е 

БЪРЗА ПОМОЩ

Поради голямата си пренаселеност Азия и особено 
Китай осигуряват идеални предпоставки за разпрос-
транение на вирусите и често пъти се превръщат 
в огнище на опасни вирусни заболесявания: SARS, 
птича чума, грип - болести с епидемичен характер, 
заплашващи да се превърнат в смъртоносни пан-
демии и да обхванат всички континенти. Здравните 
организации алармират, медиите рисуват апокалип-
тични картини и се надпреварват в преброяването 
на бъдещите жертви в милиони... Верни ли са тези 
прогнози? Има ли основания за паника? Можем ли 
да се предпазим? И какво всъщност се крие зад 
вдъхващите страх пароли: „птичи грип”, „SARS”, 
„хепатит В”? Първите два въпроса, за съжаление, 
не са от нашата компетентност, а и засега остават в 
кръга на хипотезите и предположенията. Да се надя-
ваме, по-песимистични, отколкото биха се оказали 
в действителност.  Ще се опитаме да отговорим за 
сметка на това на другите два въпроса – така ще 
можете най-малкото да си създадете собствено 
мнение. Пък и познатата опасност винаги е за пред-
почитане пред непознатата заплаха...

Вирусна   
обвивка

Невраминидаза 
(N)

Как се размножават
грипните вируси?

ДНК
Хемаглутинин (Н)
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20 потвърдени смъртни случаи, 
причинени от грипния А-вирус 
тип Н5N1.
Жизнеността на вируса зависи 
от влажността и температурата. 
Така например, той може да пре-
живее в течни изпражнения 105 
дни, в твърди 30 до 35 дни при 
4оС и 7 дни при 20оС.
Пътуващите със самолет по 
международни дестинации тряб-
ва да бъдат уведомени, че пре-
насянето дори на малки количе-
ства пилешко месо или изделия 
по време на карантинен период 
ще бъде абсолютно забранено.
Засега не е открита ваксина за 
хора, която да противодейства 
на този вирус.

На какво се дължи 
паниката?

Вирусите не са живи организми,
защото не притежават соб-
ствена обмяна на веществата. 
Независимо от това, те могат 
светкавично да се размножа-
ват. Това свойство ги отлича-
ва от останалите болестотвор-
ни причинители като бактери-
ите или гъбичките. По прин-
цип те имат предпазна обвика, 
която се състои от белтъчини, 
и ядро, съдържащо наследстве-
ната информация на вируса.
Вирусът разпознава подходяща-
та клетка-гостоприемник чрез 
рецепторите на повърхностния си 

слой и се свързва с нея. 
В това му помага една 
белтъчина от предпаз-
ната обвивка. Така той 
успява да вкара своята 
генетична информация 
в клетката и я принуж-
дава да репродуцира 
собствения му наслед-
ствен и градивен мате-
риал. След това частите 
му се съединяват в клет-
ката и отново се извеж-
дат вирусни частици.

Като една мина, бронирана с шипове и с опасно съдържание, грипният вирус атакува клетките на 
дихателните пътища. С един хемаглутининов „шперц” болестотворният причинител подхожда към 
клетъчния рецептор от сиалова киселина (въглехидрат) и чрез „кратер” се озовава във вътрешността 
на клетката. Там вирусът се пръска и ДНК-то му изтича, принуждавайки клетката-гостоприемник да го 
копира до стотици хиляди пъти. Новите вирусни частици се развиват и дооформят вътре в клетката, 
след което са готови да я напуснат. За да могат да излязат навън, те трябва да 
пробият лепкавия й сиалов слой посредством невраминидазния си ензим. 
Веднъж напуснали клетката-гостоприемник, новите вируси се разпръскват 
и атакуват съседните клетки, които продължават да ги репродуцират. 
По този начин се разпространява инфекцията.

Невраминидаза  (N)

Вирусен мехур

ВИРУС

Пренесено 
вирусно ДНК Рибозоми 

на клетката
-гостоприемник

Вирусни
 протеини

Вирусно 
ДНК

„Кратер”
вирусни ДНК
- копияХемаглутинин (Н)

Сиалова 
киселина                                                                       

(рецептор)  

ИНФЕКТИРАНА КЛЕТКА
КЛЕТЪЧНО ЯДРО
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БЪРЗА ПОМОЩ

Този принцип на размножаване е 
един и същи при всички вируси. 
Само ако белтъчните им структу-
ри съвпадат с тези на клетките-
гостоприемници, вирусите могат 
да проникнат в тях и да доста-
вят там генетичния си матери-
ал. Това обяснява защо опреде-
лени вируси могат да причинят 
заболяване само при определени 
животински видове. Т.е. може да 
се каже че съществува своеоб-
разна видова бариера. За съжа-
ление, вирусите не се придържат 
последователно към тези „прави-
ла на играта”. Благодарение на 
екстремните си способности за 
приспособяване те бързо разви-
ват нови белтъчни структури в 
повърхностните си слоеве, които 
да направят възможен достъпа 
и до клетките на други видове. 
Така например се наблюдава, че 
грипният вирус А тип Н5 N1 вече 
може да прониква и в клетките на 
котките. Известни са също слу-
чаи на заразяване на свине. 
По принцип съществуват 3 вида 
грипни вируси – А, В и С, като 
тип „С” никога, „В” много рядко, а 
„А” непрекъснато се видоизменя, 
предизвиквайки опасните епиде-
мии или пандемии. 
Най-лошият сценарий – този, 
който очертават песимистичните 
прогнози - би бил, ако грипният 
А-вирус тип Н5 N1 промени бел-
тъчната структура на обвивката 
си така, че да може да се прена-
ся също от човек на човек. 

Как може 
да стане това?

При атаката си за проникване в 
клетката вирусът подхожда към 
нея с протеина хемаглутинин (Н). 

За да могат новопроизведени-
те вируси в крайна сметка да 
напуснат клетката-гостoприемник 
и нападнат следващата, те тряб-
ва да пробият лепкавата кле-
тъчна стена. За тази цел млади-
те вируси освобождават другия 
протеин от обвивката си, извес-
тен като невраминидаза (N). Този 
процес може да бъде проследен 
на схемата „Как се размножават 
вирусите” на стр. 6-7. 
По тези два шипообразни про-
теина Н и N, стърчащи от вирус-
ната обвивка, човешката имун-

на система разпознава всеки 
един болестотворен причинител 
и произвежда антитела, които 
да ги елиминират. На това виру-
сът реагира като непрекъсна-
то променя характерните си Н 
и N – понякога леко (маневра, 
наричана от изследователи-
те „drift”, т.е. „дрейф”), а поня-
кога силно („shift”, т.е. обръща-
не, промяна на посоката), кога-
то възниква един напълно раз-
личен вирусен тип или нов щам. 
Именно тези непрекъснати мута-
ции, които отклоняват открива-
нето му от имунната система, 
правят вируса толкова непред-
видим – и преди всичко опасен.
Представената на стр. 8 и 9 
схема показва нагледно как 
би могъл птичият Н5N1 да се 
трансформира  в смъртоносния 
човешки Н5 N2 грипен А-вирус.
Симптомите при хората отго-
варят на типичните за един 
обикновен грип: наблюдава се 
висока температура, възпале-
ние на гърлото и обща отпад-
налост. Нетипичното е, че бързо 
се развива тежка бронхопневмо-
ния с дихателна недостатъчност 
(ARDS). Смъртността му може 
да достигне до 100%.

  Инкубационният период (т.е. 
времето от заразяването до 
възникването на болестни 
симптоми) е около 2-4 дни.

  Основните симптоми са недос-
тиг на въздух, кашлица и тем-
пература над 38 градуса.

  Нито един от пациентите не се 
е оплаквал от болки в гърлото, 
хрема или кожни обриви.

  Рентгеновите снимки на белия 
дроб показват неспецифични 
дифузни инфилтрации.

  Кръвните изследвания свиде-
телстват за едно постоянно 
намаляване на лимфоцитите.

Лечение: Всичките птичи грипни 
вируси са А-вируси. Според досе-
гашните молекулярни изследва-
ния изолираният щам е резистен-
тен на двата достъпни антивирус-
ни медикамента, а именно аманта-
дин и ремантадин. Ефективността 
на блокиращия невраминидазата 
оселтамивир все още не е поста-
вяна под съмнение.
Диагнозата: За разлика от диаг-
ностицирането на SARS, устано-
вяването на птичия грип става 
бързо и сигурно посредством 
кръвен анализ.

Персонална защита 
и превенция

Както стана известно още от 
SARS-епидемията най-сигур-
ното унищожаване на вирусите 
е посредством горещината. За 
препоръчване е пилешкото месо 
за по-сигурно да бъде изтегле-
но от консумация, а ако не, да 

От какво 
се страхуват 

виролозите най-
много при грипа?

От грип могат да заболеят 
и хората и птиците, но 
1997 година пока-
за, че един птичи 
вирус може да се 
прехвърли и на 
човека – със смър-
тоносни последици за 
1/3 от инфектираните. От 
човек на човек наистина 
въпросният вирус засега 
не се предава, но според 
изследователите същес-
твува и допълнителна 
опасност – гените на пти-
чите грипни вируси да се 
смесят с генния материал 
на обикновените, сезонни 
човешки грипни вируси.

ПТИЧИ ВИРУС

Характерна за птичите грипни причинители е тяхната тръ-
бообразна форма. Шиповете („шперцовете”) въху вирус-
ната обвивка се състоят от варианти на хемаглутинин (Н) 
и невраминидаза (N); с Н вирусът се промъква в клетките, 
а N му помага да се разпространи в тялото.

             

            

Вирусен геном (ДНК)

Хемаглутининов шип (Н5)

Невраминидазен шип (N1)

Смъртоносният
птичи вирус 

заразява човек
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бъде подложено минимум 8-10 
минути на топлинна обработ-
ка над 80 градуса. За да може 
тази температура да достигне 
до вътрешните части на пилето, 
напр. близо до костите, е добре 
цялото месо да бъде изложено 
за по-дълго време на въпросна-
та температура. Консумацията 
на правилно топлинно обработе-
но пилешко месо и добре сваре-
ни яйца (10-15 мин) не е опасна. 
Опасността от заразяване идва 
преди всичко от обработката му 
преди това в кухнята, от досега 
със суровите тъкани. Това е при-
чината, поради която именно се 
препоръчва неговото изключване 
от домашното меню. Хигиената 
на ръцете би могла да предот-
врати най-вече опасността от 
салмонелна инфекция.
Контактите с живи питомни, диви и 
особено водни птици трябва да се 
избягва на всяка цена. Бъдете вни-
мателни при пазаруване, в ресто-
рантските или чужди кухни, защо-

то не е сигурно, доколко съдържа-
телите им са запознати с предпаз-
ните инструкции или ги спазват.
Закупуването на дълбоко зам-
разено месо не намалява риска 
от заразяване, дори напротив. 
Ниските температури идеално 
консервират вирусите. Така че, 
ако сте решили да се отказвате 
от пилешкото месо, не разчитай-
те на замразените пилета. 
Много внимателно обмисле-
те пътуванията си в региони 
с птича чума, не само поради 
повишения риск от заразяване, 
а и защото здравеопазването в 
тези страни може да се окаже 
недостатъчно развито и да изло-
жи здравето ви на допълнител-
ни, още по-големи рискове.

Медикаментозна 
терапия

Противодействащият на неврами-
нидазата оселтамивир може да 
бъде предписван и като превенция 
при вирусен грип. Според фирмата-

производител се очаква ефектив-
ност на активната съставка също 
при А-вирусен грип тип Н5N1.
Дозировка: при остро заболя-
ване се препоръчва 5-дневен 

курс по 2 табл от 75 мг; в иде-
алния случай терапията тряб-
ва да започне най-късно един 
ден след появата на болестни-
те симптоми.  

ЧОВЕШКИ ВИРУС

Вирусен геном (ДНК)
Хемаглутининов шип (Н3)

Невраминидазен шип (N1)

Обикновеният 
грипен вирус 

инфектира много хора 

На повърхността на кръглия 
човешки грипен вирус са раз-
положени хемаглутининовите и 
невраминидазни шипове - Н3 
и N2. Този сезонен човешки 
грип е високо заразен, но рядко 
смъртоносен.

ХИБРИДЕН ВИРУС Ако човек бъде едновре-
менно нападнат от два 
грипни вируса, части от 
техните гени могат да се 
смесят в инфектирана-
та клетка. Така от ком-
бинацията на птичи и 
човешки грип може да 
възникне един нов, 
високо заразен и за 
много хора смърто-
носен вирус.

Комбиниран 
вирусен геном 

Хемаглутининовият шип 
(Н5) на птичия грипен вирус

Невраминидазният шип (N2)
на човешкия грипен вирус

Смъртоносните
хибридни вируси 
заразяват милиони 

хора
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БЪРЗА ПОМОЩ

Офертите на скъпоструващите 
медикаменти от азиатския пазар 
е най-разумно да бъдат отказва-
ни, тъй като е много вероятно да 
попаднете на псевдомедикамен-
ти със съмнително действие.

Тежък остър 
респираторен 

синдром 
(Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS)
Тежкият остър респираторен 
синдром (SARS) е особена форма 
на бронхопневмония, която про-
тича с много висока температура. 
Смъртността на заболяването е 
около 14-15%, но има силна въз-
растова зависимост. Непознатият 
досега причинител на високоза-
разната азиатска бронхопневмо-
ния принадлежи към семейството 
на коронавирусите. Това открили 
на 1 април 2003 година група нем-
ски  вирусолози от хамбургския 
институт Берхард Нохт и франк-
фуртския университет. Според 
изследванията на специалистите 
SARS-вирусът се предава посред-
ством кожно-лигавичен контакт. 

Коронавирусите: Причини-
телят на SARS е един непо-
знат досега вирус от семей-
ството на коронавирусите. 
Този тип вируси причинява-
ха доскоро при хората един-
ствено простудни заболява-
ния. На повърхностния им 
слой са разположени голя-
мо количество боздугано-
образни рецепторни израс-
тъци, които под електронен 
микроскоп визуално наподо-
бяват слънчева корона. Извън 
клетката-гостоприемник корона-
вирусите остават вирулентни не 
повече от 3 часа. 

Защо Китай? 
В Китай непрекъснато изникват 
нови вирусни щамове, тъй като 
там хората живеят в по-тясна 
връзка с птиците и свинете, а и 
мястото е едно от най-гъстона-
селените в света. Така напри-
мер, един вирус лесно би могъл 
да се прехвърли от патица чрез 
свиня на човек, а оттам и на 
друг човек – гостоприемници на 
вируса има в изобилие. При това 

не са показатели за SARS!). 
Пренасянето на вируса може 
да се осъществи посред-
ством контакт лице в лице 
или чрез контакт със заразе-
ни изпражнения, напр. при 
грижа за заболели членове 
на семейството или в общес-
твени тоалетни. Не се изключ-
ва възможността инфекцията 
да бъде пренесена и посред-
ством досег със замърсена-
та с фекалии отпадна вода. 

Причинителите са относително 
резистентни на околната среда и 
могат да останат активни много 
часове върху заразени повърх-
ности (напр. 48 часа върху пласт-
масова повърхност). В изпражне-
ние вирусът може да просъщес-
твува извън тялото 1-2 дена, а при 
диария дори до 4 дни. При темпе-
ратура над 56оС вирусът може да 
бъде инактивиран.
Профилактика и предпазни 
средства: Засега не съществу-
ва медикаментозна профилак-
тика. Тъй като SARS наподобя-
ва грипните вируси и може да 
се предава по въздушно-капков 
(аерозолен) път, трябва да бъдат 
защитавани най-вече лигавици-
те, предимно в устната и нос-
ната кухини посредством специ-
ални или импровизирани маски. 
Лигавиците на очите могат да 
бъдат допълнително предпазва-
ни с очила. Подобни предпаз-
ни средства при всички случаи 
се изискват при контакт с болни. 
Регулярното миене на ръцете 
според най-новите изследвания е 
особено ефективна защита, тъй 
като ръцете често влизат в кон-
такт с лигавиците на устата, носа 
или очите, а SARS-вирусите имат 
доста дълъг период на преживя-
ване извън клетката-гостоприем-
ник в сравнение с другите коро-
навируси. При контакт с болни е 
най-добре да се носят ръкавици, 
което не означава, че можете да 
престанете да миете ръцете си.
Заразяване от инфектирани, но 
все още не заболели (без кли-
нични симптоми) пациенти досе-
га не е регистрирано, би могло 
обаче евентуално да настъпи 
скоро след характерното рязко 
повишаване на температурата. 
С външната изява на болест-
та, по правило с вдигане на 
висока температура, се започ-
ва и силно излъчване на вируси. 
Засегнатите пациенти по прин-
цип са на постелен режим, а 
не както е при един лек грип на 
крака и в движение.

този вирус ще има вече напъл-
но нови качества. Образно каза-
но: ако вирусът е бил зелен и е 
имал шипове на повърхността 
си, то сега е вече лилав и шипо-
вете са се превърнали в закръг-
лени образувания, наподобява-
щи кибритени клечки, т.е. се е 
трансформирал в напълно нов 
вирусен тип, който може бързо 
да се разпространи в гъсто насе-
ления регион.
Симптомите на заболяването 
са следните: 
-  температура над 38оС (при 93% 
от случаите);

-  втрисане (усещане за студ), 
общо неразположение и  отпад-
налост (> 45%);

-  кашлица, главоболие, мускулни 
болки (> 40%);

-  диария или повръщане (~ 30%);
(Клиничните данни се базират на 
наблюденията върху над 1600 
SARS-пациенти в Хонг Конг)
Инкубационният период е между 
2 и 7 дена, но може да продължи 
и до 10 дни.
Регулярният контрол на телес-
ната температура е ефективен 
начин за откриване на заболя-
ването, своевременно лечение и 
ограничаване разпространение-
то на инфекцията.
Целенасочено лечение на болест-
та засега не е възможно; пред-
приема се единствено съответ-
стваща симптоматична терапия. 
Тъй като става въпрос за вирус-
на бронхопневмония, антибио-
тичното лечение, което се пред-
писва при бактериалните слу-
чаи, е напълно неподходящо и 
неефективно. Клиничният опит 
в последно време обаче показа, 
че при терапия с изписвания за 
хепатит С медикамент рибави-
рин заболяването протича най-
малкото в доста по-лека форма.
Заразяване: Установено е нали-
чието на вируса в белите дробо-
ве и изпражненията на заболе-
лите. SARS е болест на долни-
те дихателни пътища (т.е. бели-
те дробове – хремата и грипните 
симптоми без висока температура 



11

Капки при кашлица
• Растително лекарствено средство 
против кашлица с анасон и мащерка
•  При остри инфекции на дихателните 
пътища, съпроводени с кашлица и 
гъст вискозен секрет

•  Има секретолитично, спазмолитич-
но, секретомоторно и антибактери-
ално действие
Сироп за кашлица
•  Растително лекарствено средство 
с екстракт от теснолист жиловлек

•  При кашлица, секрет в бронхите 
и бронхиален катар

•  Има 4-посочно действие: противо-
възпалително, имуностимулиращо, 
антивирусно и антибактериално

Естественият 
избор при 
простуда 
и кашлица

Активните растителни съставки 
ограничават разпространението 

на бактериите, облекчават 
дразненето и помагат за по-лесното 

откашляне на секретите

Като при всяко друго заразно 
заболяване, особено ако е с епи-
демичен характер, за да се нама-
ли рискът от заразяване, тряб-
ва по възможност да се избяг-
ват големите струпвания на хора. 
Тези, които искат да бъдат осо-
бено внимателни, могат да пазят 
дистанция от пътували в засег-
нати от болестта райони поне 10 
дни след завръщането им оттам.
И естествено при повишен 
SARS-риск или епидемия тряб-
ва да избягвате пътуването в 
засегнатите региони – първо, за 
да се предпазите от заболява-
не и второ, защото здравеопаз-
ването във въпросните страни 

проникването на болестотворни-
те причинители в организма не 
е задължително да предизвикат 
заболяване. Често пъти защит-
ните механизми на тялото успя-
ват ефективно да противостоят 
на атаката.
Социалните контакти: Прекъс-
ването на социалните контак-
ти от страх пред заразяване, 
със сигурност не е най-добрият 
начин да се „преживеят” трудни-
те времена. Най-сигурният начин 
да се избегне инфекциозно зара-
зяване е всекидневно да се мери 
температурата на цялото семей-
ство. Едва при регистриране на 
висока температура, контактите 

може да не се окаже на очаква-
ното ниво, а и ще бъде претова-
рено от множество местни слу-
чаи. При това е възможно да 
бъдете застигнати от сериозна 
епидемична криза и да сте при-
нудени да се съобразявате с 
наложените карантинни ограни-
чения.
Един здравословен начин на 
живот с достатъчно сън, движе-
ние, здравословна витаминоз-
на храна без алкохол и осо-
бено без цигари ще поддържа 
организма и имунната ви сис-
тема в добра форма, което е 
най-добрата естествена барие-
ра срещу атаката на вирусите, 
дори когато става дума за виру-
си от този калибър, тъй като 

на болния трябва да бъдат пре-
къснати, докато не се устано-
ви естеството на заболяването 
му. За по-сигурно членовете на 
засегнатото семейство е добре 
веднага да поставят маски на 
носа и устата си до идването на 
лекар, за да се минимализира 
евентуалното разпространение 
на вирусите.
Заболелите от SARS трябва да 
бъдат хоспитализирани за някол-
коседмично лечение (минимум 4 
седмици). Към 10-ия ден от забо-
ляването пациентът достига своя 
пик на вирусно насищане и съот-
ветно на своята заразност, които 
от 15-ия ден започват да нама-
ляват. Едва на третата седмица 
болестта започва бавно да отшу-
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мява, но именно тогава 20% от 
заболелите развиват белодробна 
недостатъчност (ARDS) и се нала-
га прехвърлянето им в интензивно 
отделение, където дишането им се 
подпомага с апарат.
Смъртността при тежкия остър рес-
пираторен синдром е силно зависи-
ма от възрастта на пациента:

(игли от спринцовки, но също 
така от пистолети за пробива-
не на уши, акупунктура, татуи-
ране, зъболекарски или мани-
кюристки инструменти) могат 
да пренесат вируса.

  При преливане на заразена 
кръв или непроверени кръвни 
продукти, както и при пряк кръ-
вен контакт е възможно преда-
ването на инфекцията. 

  Хепатит В се отнася към преда-
ваните по полов път болести.

Диагностицирането на болест-
та не винаги е лесно, тъй като 
заболяването често пъти проти-
ча незабелязано. Повишена тем-
пература, тъмна урина и обез-
цветени изпражнения (бяло-
сиви) са най-важните симпто-
ми и изискват лекарско изясня-
ване. Хепатит В е заболяване, 
което трябва да се взема насе-
риозно, тъй като в 1% от случите 
има летален изход, а в 10% пре-
минава в хронично заболяване с 
голям риск по-късно да доведе 
също до смърт от чернодробна 

БЪРЗА ПОМОЩ

недостатъчност. Особено важно 
е да се знае, че 90% от всички 
инфектирани кърмачета разви-
ват хронично заболяване и пора-
ди тази причина имат ограничи-
ни жизнени показатели.
Епидемичните огнища на хепа-
тит В в Китай, както и в останали-
те азиатски страни, са винаги по-
масивни от тези в Европа. Така че 
вероятността да се срещне виру-
соносител в Китай е много по-
висока, тъй като успоредно с 20 
милиона хронично болни китай-
ци, всяка година се регистрират 
нови 500 000 случая. Около 150 
милиона са носителите на виру-
са на хепатит В в света, които са 
потенциален източник на зараза. 
Ето защо при всякакъв вид кон-
такт с кръв трябва да се ползват 
предпазни ръкавици за еднократ-
на употреба (вкл. при оказване на 
първа помощ при злополука).
За профилактика и предпазва-
не на малките деца от заразя-
ване има ваксина, която трябва 
да бъде подновявана на всеки 
10 години. 
Ваксинационната схема е след-
ната:

1. Инжекция 
2. Инжеция след 4-6 седмици.
3. Инжекция след 6-12 месеца.

Съвет:  Поради дългия период 
от време, необходим за пълния 
ваксинационен цикъл, е много 
възможно да не може да ви 
бъде поставена третата инжек-
ция преди отпътуване за Китай. 
В такъв случай би било добре 
за всеки случай да си набави-
те ваксината и стерилна игла и 
да помолите да ви бъде поста-
вена на  необходимата дата на 
място. При транспортирането й 
обаче трябва да имате предвид, 
че ваксината не бива да се съх-
ранява при температура над 6-
8оС, затова си осигурете хла-
дилна чанта, а по време на дъл-
гия полет помолете за съхране-
нието й в хладилника.

Хепатит В 
(възпаление на черния 

дроб, Hepatitis B)
Хепатит В е вид възпаление на 
черния дроб. Болестта се причи-
нява от хепатитния В-вирус (HBV). 
Тъй като болестотворният причи-
нител може да проникне в организ-
ма и през микроскопично кожно 
нараняване, заразяването с виру-
са става относително лесно. Така 
например в Китай ежегодно се 
появяват около 500 000 нови слу-
чаи, а общо са регистрирани над 
20 милиона заболели.
Заразяването с хепатитния 
В-вирус става по кръвен път:

  Нестерилните инструменти 

Възраст  Процент
на пациентите на преживелите    
0-24 години 99-100%    
25-44 години 94%    
45-64 години 85%    
Над 65 години 50%  
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„Отмяната 
на вечерята”
действа като обновяваща 
клетките терапия

Освен че жизненият стандарт 
може да пострада от отмяна-
та на вечерното хранене, не 
съществуват никакви науч-
ни доказателства в подкрепа 
на подмладяващия му ефект. 
Изследванията с животни обаче 
показват, че намаляването на 
дневния  калориен прием с 
около една трета действително 
забавя разграждането на клет-
ките. Все още не е ясно обаче, 

КАКВО НИ ПОДДЪРЖА МЛАДИ?

Зеленият чай, вечерните пости или хормони-
те? Съвети срещу остаряването има много 
– ще се опитаме да ви помогнем да се ориен-
тирате в истинността, смисъла и основател-
ността на най-популярните от тях.

дали тези наблюдения могат да 
бъдат съотнесени към хората.

Плодовете 
и зеленчуците
ни поддържат 
жизнени и млади

Чиста истина! Здравословното 
хранене и съзнателен стил на 
живот (никакви цигари, малко 
алкохол, регулярно движение и 
релаксиране, достатъчно сън) 
са добра основа за един дълъг 
живот. Хранителните вещества 
от свежите плодове и зелен-
чуци имат решаваща роля за 
това.  Витамините С и Е (съдър-
жащи се в кивито, цитрусовите 
плодове, боровинките, чушки-
те, зелето) неутрализи-
рат действието на сво-

бодните радикали, предпазват 
клетките и по този начин се гри-
жат за подобряване състояние-
то на кожата.
Много действен подмлaдя-
ващ ефект имат между дру-
гото доматите, поради съдър-
жащия се в тях ликопен. Този 
своебразен ловец на радикали 
може да предпазва не само от 
ракови мутации, но и подсил-
ва кожата срещу вредното UV-
лъчение. Който е подложен на 
голям стрес, пуши или прие-
ма аспирин, се нуждае от по-
големи дневни дози витамин С 
(150 мг). И най-добре използ-
вайте растителни масла с висо-
ко съдържание на витамин Е – 
от пшенични зародиши, соево, 
слънчогледово или зехтин.

Който се занимава 
със спорт
остарява по-бавно

Който се мъчи, той ще се пъчи 
– любимата поговорка на баба 
и тук е валидна в пълна сила. 
Движението и преди всичко 
спортовете за издръжливост 
като джогинг, гребане, коло-
ездене, плуване мобилизират 
цялото тяло, при това то бива 
снабдено обилно с кислород. 
Клетките определено печелят 
от това – те „дишат” дълбо-
ко, биват наситени с кислород 
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и се активизират, а деление-
то протича на високи оборо-
ти. Розовата кожа и опънати-
те тъкани са видимият ефект. 
Леките мускулни тренировки 
стимулират производството на 
хормони и подобряват обмя-
ната на веществата. По този 
начин вредните вещества могат 
да бъдат по-бързо изведени от 
организма.

Хормоните 
спират процеса 
на стареене

Те управляват решаващите 
процеси в тялото, но също са 
и основната причина за остаря-

ването: ако организмът произ-
вежда по-малко хормони, човек 
запада физически. Таблетките и 
инжекциите обаче не могат тол-
кова лесно да заместят естес-
твените хормони.
Пролактинът, прогестеронът, 
естрогенът и мелатонинът 
са отговорни за добре функ-
циониращата имунна систе-
ма и клетъчното обновяване. 
Приет под формата на таблет-
ка, пролактинът се унищожа-
ва от храносмилателните ензи-
ми. Теоретично той би могъл 
да бъде инжектиран ежеднев-
но, но като анти-ейджинг сред-
ство това не е разрешено. При 
това дългосрочните изслед-
вания за евентуални ракови 
последствия или други риско-
ве са крайно недостатъчни, за 
да може без страх да бъде
използван като превантивна 
терапия. Приемът на извест-
ния като „майчин” хормон про-
гестерон е също оспорван: 
неправилно дозиран, може да 
предизвика косопад, наруше-
ние на обмяната на вещества-
та или появата на акне. И към 
чудодейното средство мела-
тонин трябва да се подхож-
да с внимание. Той наисти-

на подсилва имунната систе-
ма и еластичността на кожа-
та, но нарушава хормоналния 
баланс. Естрогенната тера-
пия също има две страни – 
най-женският от всички хор-
мони стабилизира психичес-
кото здраве, противодейства 

жителни резултати. Ето защо 
най-безопасните анти-ейджинг 
средства са фитохормоните. 
Затова колкото е възможно по-
често приемайте бобови расте-
ния, пълнозърнести продукти и 
мед или се насочете към съот-
ветните хранителни добавки.

Зеленият чай  
стяга съединителната 
тъкан

Зеленият чай няма да напра-
ви чудеса, но той притежава 
редица ценни анти-ейджинг 
свойства. Такова е действие-
то преди всичко на съдържа-
щите се в него дъбилни веще-
ства, които се причисляват към 
т.нар. полифеноли: те предпаз-
ват сърцето и имат антиканце-
рогенно действие. Освен това 
улавят свободните радикали, 
които бързо увеличават количе-
ството си вследствие на слън-
чевото лъчение или тютюно-
пушенето, например, но така 
или иначе са част от нормални-
те обменни процеси в организ-
ма. Резултатът е една по-глад-
ка кожа, тъй като радикалите са 
донякъде неутрализирани и не 
могат да атакуват съединител-

СТРОЙНИ, ЗДРАВИ И КРАСИВИ

на разграждането на костното 
вещество и повлиява позитив-
но обмяната на мазнини. Ето 
защо той се използва от десети-
летия като анти-ейджинг сред-
ство. Регулярният му прием 
обаче може да се окаже с пре-
калено висока цена – повишен 
риск от рак на гърдата, сърде-
чен инфаркт или инсулт.
Като алтернатива лекарите 
препоръчват т.нар. фитоестро-
гени. Те представляват расти-
телни вещества, които имити-
рат човешкия естроген - в по-
слаба форма. Соята, най-попу-
лярният растителен естроген, 
например, влияе положително 
върху хормоналните промени 
по време на климакса и е ефек-
тивна за преодоляване на топ-
лите вълни, нощните изпотя-
вания и нервното напрежение. 
Детелината (Trifolium pretense), 
цимицифугата и пчелните про-
дукти също показват забеле-
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опира на клетъчнообновяващия 
ефект на плодовокиселинния и 
ензимен пилинг и все по-често 
се предлагат средства-замес-
тители, които регулират кожата 
така, че тя сама да извършва 
пилинга. Дори ябълката се при-
земи в тенджерата с кремове-
те, тъй като екстрактът от сем-
ките и плодовата тъкан, както
се оказа, предпазва клетки-
те. Изключително ефектив-
но и дълготрайно е действие-
то на подмладяващия витамин 
А (ретинол). Особено в комби-
нация с предпазващите кожата 
витамин Е (токоферол) и вита-
мин С, стимулира еластичните 
влакна и избелва пигментните 
петна, ускорява бавното деле-
ние на клетките и изравнява 
тена. Извличаното от костилки-
те на непретенциозните масли-
ни масло – зехтинът има също 
забележителен подмладяващ 
ефект. Ценните му мононена-
ситени киселини, както и висо-
кото съдържание на вторични 
антиоксидантни съставки като 
сквален, фитостерини и вита-
мин Е изглаждат бръчките, въз-
становяват кожата и я правят 
да изглежда по-млада.

Пластичната хирургия също 
инспирира учените: активни-
те съставки, които напрягат и 
най-дребните мускулни влак-
на, редуцирайки по този начин 
бръчките, вече също са нали-
це. Най-новата сензация се 

СТРОЙНИ, ЗДРАВИ И КРАСИВИ

ната тъкан достатъчно активно. 
За да може да се усети пълното 
анти-ейджинг действие на зеле-
ния чай, трябва да се купуват 
продукти от биологична култи-
вация и дневно да се приемат 
от 4 до 6 чаши. Чаят има също 
така отводняващ ефект, ето 
защо не забравяйте да пиете 
много вода.

Анти-ейджинг 
кремовете  
изглаждат бръчките

Това е установено: който дори 
само поддържащо се грижи за 
кожата си и я защитава – осо-
бено от слънчевото лъчение 
- може за по-дълго време да 
заличи следите на състарява-
нето. Вярно е, че вече налич-
ните дълбоки бръчки дори 
най-добрите лифтинг-кремове 
не са в състояние да отстра-
нят, но анти-ейджинг козмети-
ката подобрява състоянието 
на кожата, смекчава линиите 
и поддържа еластичността на 
тъканите.
Ето защо изследователите тър-
сят все нови и нови активни със-
тавки, които да ни подпомогнат 

в борбата срещу естествени-
те, но нежелани следи на въз-
растта. При това под внимание 
се взема дори медицинския 
опит при лечение на рани. В 
най-новата генерация кремове 
се съдържат вещества, които 
регулират преди всичко соб-
ствените механизми за регене-
рация на клетката. Присъщите 
на организма белтъчни вещес-
тва (пептидите) играят в това 
отношение огромна роля. 
Подобни пептидни комплекси в 
днешно време се изграждат по 
естествения образец в лабо-
раторни условия и се добавят 
към течни или кремообразни 
козметични продукти.
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Нежна грижа 
за чувствителните 

зъби

Чувствате ли болка 
       при топло, студено, 
                   сладко, кисело?
Върнете си вкуса 
към живота с

sensitive


