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Може ли смехът да  
ни направи зависими?
Не. Но смехът действа като 
хероин или добър секс: той 
активира своеобразна система 
за удоволствие в мозъка, която 
ни прави щастливи. Това при-
повдигнато усещане ще бъде 
толкова по-силно, колкото пове-

Екстрактът от ехинацея – ак-
тивизира собствените оздрави-
телни сили на организма и сти-
мулира имунната система. При 
състояния на дефицит цинкът 
трябва да се приема в доста-
тъчно големи количества, за да 
не се стига до чести инфекции.  
L-хистидинът подпомага добро-
то му оползотворяване и пови-
шава активността на защитните 
клетки, а флавоноидите подо-
бряват усвояването на витамин С.

С екстракт от ехинацея и цинк. 
Съдържа L-хистидин и флавоноиди

ИМУН  ПАУЪР
Ø �За укрепване на имунната система  

и съпротивителните сили на организма

СМЕХЪТ
– ТОЗИ ЖИЗНЕРАДОСТЕН 

ЛЕЧИТЕЛ

ситет. Искреният смях подобря-
ва кръвообращението с около 
20%! Имунната система също 
е облагодетелствана, тъй като 
се стимулира образуването на 
повече антитела. Затова не би 
навредило в периоди на хреми 
и кихане да се стараете да под-
държате веселото си настро-
ение. Смехът е особено поле-
зен за психиката. Проф. Род 
Мартин от канадския универси-
тет на Западно Онтарио убеди-
телно доказал, че хората, които 
често се смеят, страдат значи-
телно по-рядко от стрес, невро-
зи и страхови синдроми.

Защо смехът е заразен?
Ние подражаваме на другите 
хора: Често пъти несъзнател-
но имитираме мимиките, жесто-
вете, поведението, начинът на 
говорене, дори мелодиката на 
гласа или интонациите на чове-
ка срещу нас. Затова никак не 
е изключено в тон с общото 
настроение да се засмеем на 
виц, който не сме разбрали или 

Още в бебешка възраст човек се нуждае от магията на смеха – 
много преди да се е научил да говори. често пъти споделеното 
хихикане ни сближава повече от многото думи. Смехът действа 
добре и на тялото, и на психиката – това го знаем от опит. Ние ви 
предлагаме някои обяснения: Защо един виц ни прави щастливи, 
усмивките предпазват от хрема, смеховата йога подсилва сърце-
то и още седем други весели познавателни факти.

че се смеете. Най-вероятно тя 
изиграва определена роля и 
при възникването на наркотич-
на зависимост: при един експе-
римент с плъхове, на които тази 
мозъчна система била активи-
рана посредством натискането 
на малък лост, се оказало, че 
животните не искали да се отде-
лят от лостовете и ги натискали 
до пълно изтощение.

Трябва ли човек да е луд,  
за да се занимава със  
смехова йога?
Ни най-малко. Смеховата йога 
е предназначена също и най-
вече за сериозни хора. Смехът 
при нея се стимулира посред-
ством пантомимически упраж-
нения. Тъй като мозъкът обаче 
не е в състояние да разграни-
чи, дали човек намира нещо 
за смешно или самият той го 
прави, след известно време 
действително започва да се 
смее от сърце. Успоредно със 
стимулиращия здравето ефект 
на доброто настроение, сме-
ховата йога предлага и други 
предимства. При упражнението 
„Лъв” например (от хата-йога), 
човек се изплезва, опулва очи и 
се смее пъхтейки на пресекулки 
– което чудесно отпуска шийна-
та мускулатура.

Може ли човек да се  
смее до смърт?
Не. Но човек може да се смее 
за здраве. Множество разно-
родни изследвания доказ-
ват, че регулярният  смях под-
силва белите дробове и кръ-
вообращението. Дори рискът 
за сърдечен инфаркт осеза-
емо спада, както открили уче-
ните от Мерилендския универ-
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гийния разход на участниците 
в експеримента. Смехът пред-
ставлява една напълно ефек-
тивна тренировка: 300 мускули 
се активизират и само 20 секун-
ди искрен смях отговарят на 3 
минути бързо гребане!

Смехът не ни ли загрозява?
Напротив. Извън отслабващия и 
стягащ ефект на смеха за тяло-
то, лицето също печели от чес-
тите усмивки и то извън непо-
средствено разхубавяващо-
то впечатление на излъчвано-
то веселие. Стягането и отпус-
кането на лицевата мускулату-
ра действат едновременно като 
масаж и тренировка за лицето. 
А що се отнася до мимическите 
бръчки – слънцето, гневът, стре-
сът и потиснатостта създават 

много по-интензивно и продъл-
жително напрежение (макар и 
понякога неосъзнато), бележей-
ки лицето ни с дълбоки и трайни 
следи. Докато след разведрява-
щия смях не само психиката, но 
и лицето ни се чувства освеже-
но, релаксирано и отпочинало.

Защо изобщо се смеем?
Ние не се смеем задължител-
но затова, че нещо е смешно. 
Често пъти в смеха се крият 
послания. Затова от хилядо-
летия той функционира като 
средство за комуникация. Тези, 
които се смеят заедно, при-
надлежат към една група. 
Любезният смях представлявал 
за нашите предци също и начин 
да сигнализират на другите: аз 
на тебе нищо и ти на мене 
нищо. Дори в днешни времена 
хуморът е най-сигурният метод 
за разведряване на напрег-
нати ситуации. И накрая, той 
действа като жест на подчине-
ние. Социоложката Розе Козер 
наблюдавала хора в служеб-
на обстановка. Нейният извод 
бил следният: хуморът винаги 
протича отгоре надолу. Шефът 
казва нещо смешно и подчи-
нените се засмиват, но самите 
те рядко подемат инициативата 
да разкажат някой виц.

сяме болките. Изледователят 
на смеха, проф. Вилибалд Рух, 
доказал тази теза, като първо 
прожектирал на студенти забав-
ни филми, а после потапял 
ръцете им в ледено студена 
вода. До 30 минути след това те 
показвали значително по-ниска 
чувствителност в сравнение с 
неразвеселените предварител-
но участници в експеримента.

Можеш ли да спечелиш  
някого чрез смях?
Смехът ни прави привлека-
телни. И, както вече изяснихме, 
той е заразен, повдига тонуса и 
кара човека срещу нас също да 
се почувства щастлив и привле-
кателен. Фактът, че една жена 
се смее на вицовете на мъжа, 
я прави особено атрактивна за 
него. Освен друго, смехът е сви-
детелство за това, че той се 
справя добре. Ако смехът й е 
искрен, сърдечен и приятен за 
ухото, тя му става особено сим-
патична, а най-очарован е, кога-
то смехът й е синхронизиран с 
неговия. Психоложката, д-р Йо-
Aне Бохровски, е на мнение, че 
една жена може да стане неус-
тоима за мъжа, само ако владее 
до съвършенство изкуството на 
смеха. Неадекватното невро-
тично хихикане обаче може да 
има точно обратния ефект.

Как точно функционира  
смеховата диета?
Всичко, което е комично, е 
добре дошло за целта. Според 
изследователите от университе-
та Вандербилд в Нашвил, с 10-
15 минути интензивен смях на 
ден можете да сваляте по две 
кила на година, както се оказа-
ло след измерването на енер-
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дори чули. Посредством про-
менения израз на лицето, ние 
повлияваме и настроението си, 
обяснява проф. Илона Папоусек 
от универитета в Грац. Смехът 
ни развеселява, затова охотно 
му подражаваме. Имитацията 
функционира дори акустично – 
основанието комичните сери-
али да бъдат озвучавани и със 
смеха на невидима публика, 
например, или американски-
те телевизионни комици често 
да прибягват до заразител-
ния ефект на кутиите за смях. 
Ефектът на съвместния смях 
обаче не винаги е гарантиран: 
колкото по-интровертен е даден 
човек, толкова по-често остава 
сериозен, доказали изследова-
телите от Стандфордския уни-
верситет.

Защо не се смеем, когато се 
гъделичкаме сами?
Защото знаем, че се гъделич-
каме сами. Обикновено при 
гъделичкане се случва следно-
то: нашият мозък регистрира 
дразнене на определено чувст-
вително място и предусеща 
опасност. Ние обаче се засми-
ваме, защото бързо разбира-
ме, че всичко е само на шега – 
почти винаги имаме доверие на 
този, който ни гъделичка. Когато 
обаче сами се гъделичкаме, 
мозъкът ни не отчита никаква 
заплаха, тъй като знае съвсем 
точно, какви усещания може да 
очаква. Който въпреки всичко 
иска да пробва, може да опита 
да измами мозъка си, съсредо-
точавайки го върху някоя важна 
тема, и със затворени очи леко 
да погъделичка стъпалото си 
по някое време – може пък и 
да успее...

Как е възможно едно  
погребение да предизвика 
импулс за смях?
Смехът има релаксиращо 
действие. И най-вероятно нево-
левият смях след стресираща 
новина представлява своеобра-
зен защитен вентил за организ-
ма, противодействие на шока, 
начин за отпускане. Според 
една друга теория мозъкът ни се 
нуждае от смеха като средство 
за първа помощ, тъй като весе-
лието помага по-добре да пона-
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Това е истински парадокс: 
сърдечносъдовите заболява-
ния са номер едно сред смърт-
ните случаи в Западна Европа 
(вж. графиките), но резултати-
те от проведена наскоро широ-
комащабна представителна 
анкета показват, че европейци-
те се страхуват от всичко друго 
(рак, продължително боледу-
ване, душевно деградиране и 
пр.) освен от това, което е най-
вероятно да им се случи – сър-
цето им да откаже.

ЧЕСТО ПОДЦЕНЯВАН РИСК: 

СЪРДЕчНИЯТ      ИНФАРКТ
Според статистиките най-голямата запла-
ха за нашето здраве са сърдечносъдови-
те заболявания. Независимо от това много 
хора си мислят, че те не са застрашени, и се 
страхуват от болести, които процентно взи-
мат много по-малко жертви. Подобно прене-
брегване на проблема може още повече да 
повиши риска и да се окаже със сериозни 
животозастрашаващи последици.

Основният проблем е, че сме 
добре, а, докато стоим на кра-
ката си, се чувстваме сигурни 
и живеем под мотото: „Аз съм 
добре и нищо не може да ми 
се случи.” Затова, надбягвай-
ки се с ежедневния стрес, про-
дължаваме да пием, пушим и 
си угаждаме с нездравословна 
храна, като се притесняваме 
повече от пътните инциденти, 
отколкото от това, което смър-
тоносно се натрупва по арте-
риите ни. 

Но не става дума само за 
отхвърляне на заплахата, 
много от нас не познават рис-
ковите си фактори. „Всеки 
втори не знае нищо за високо-
то си кръвно налягане, всеки 
пети – нищо за смущенията 
в обмяната на мазнините, а 
само единици са тези, които 
са наясно с нивата на холес-
терола в кръвта си”, - казва  
д-р Ханелоре Льовел, завеж-
дащ епидемиологичния инсти-
тут към Изследователския цен-
тър на околната среда и здра-
вето в Нюрнберг. Затова „дебе-
лият край” най-често идва 
наистина изненадващо. Десет 
са основните рискови фактори, 
които трябва добре да позна-
вате и при необходимост да 
включите в превенционния си 
план – наднормено тегло, диа-
бет, тютюнопушене, злоупотре-

ба с алкохол, прекомерно при-
емане на обезболяващи сред-
ства, хормонален дисбаланс 
(андро-, менопауза), високо 
кръвно налягане, повишени 
нива на холестерола в кръв-
та, атеросклероза, фамилна 
обремененост. Как да преце-
ните рисковете си и ефектив-
но да ги намалите прочетете в 
следващия брой на списание 
АПТЕКА.
Един поглед към статистика-
та показва наистина, че през 
последните години инфарктни-
те случаи  бележат известен 
спад, но според проф. Томас 
Майнерц, директор на карди-
ологичната клиника към уни-
верситетския Център по сър-
дечна медицина в Хамбург, 
това не е вследствие на про-
веждането на ефективна пре-
венционна програма, а се 

Страховете на европейците И реалността: най-честите смъртни причини

Сърдечна смърт*

Инсулт

Рак на гърдата

Пневмония

Хипертония

Рак на белите  
дробове

Рак на дебелото  
черво

ДиабетМъже и жени
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Продължително  
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Нямам никакви  
страхове
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ЧЕСТО ПОДЦЕНЯВАН РИСК: 

СЪРДЕчНИЯТ      ИНФАРКТ

дължи преди всичко на по-
здравословния начин на живот. 
Освен това „Симптомите в 
днешно време се разпозна-
ват по-рано, а средствата за 
оказване на спешна медицин-
ска помощ са по-бързи и по-
ефективни. Затова често пъти 
инфарктите биват предотвра-
тявани, без да влязат в ста-
тистиките”, - казва експертът. 
„Числото на постъпващите в 
болница в прединфарктно със-
тояние обаче през последните 
години дори е нарастнал.”
Независимо от разпростра-
неното мнение, че мъжете 
са по-застрашени от жените, 
статистическите данни показ-
ват друго. Поради заблудата в 
това отношение, жените често 
пъти погрешно интерпрети-
рат симптомите и съответно 
потърсват твърде късно лекар-
ска помощ. Резултатът е, че в 
рамките на една изследвана 
година от инфаркт са прежи-
вели само наполовина толкова 
жени, отколкото мъже! 
Възприемането на индиви-
дуалните рискови фактори, 
може да стане само при поло-
жение, че познаваме слабите 
си места, което често пъти се 
оказва измамно. „Ние спокой-

но отхвърляме заплахата. Той 
се държи така, сякаш е неу-
язвим. А тя все още смята, че 
инфарктът е мъжка работа”, - 
казва д-р Томас Щайн, карди-
олог и специалист по преван-
тивна медицина от диагнос-
тичния център Флеетензел в 
Хамбург. За какво специално 
трябва да внимават мъжете и 
жените прочетете в следваща-
та статия.
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БЪРЗА ПОМОЩ

СМЪРТНА ОПАСНОСТ  
ЗА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Много от хората живеят и правят плано-
ве, без да слагат инфаркта в сметката си. 
Сърцето ни – най-важният мускул в наше-
то тяло – често пъти се намира в смъртна 
опасност, без дори да подозираме за това. 
Внимание: Това са предупредителните сиг-
нали, които всеки трябва да познава. Нашият 
съвет е при първите им прояви веднага да 
потърсите спешна медицинска помощ.

Заблуди и факти
Кой умира по-често от инфаркт?  

Какво мислят жените и реалността.
Повече мъже Мъже

Толкова мъже,  
колкото и жени

Жени

Повече 
жени

Анкета Реалност

ТЯ
ОСОБЕНИ РИСКОВЕ Между 45 и 64-годишна възраст жените са 
изложени на от 3 до 7 пъти по-голям риск от сърдечен инфаркт откол-
кото мъжете. Едва след климактериума тези показатели бавно започ-
ват да спадат и се изравняват с тези на мъжете. Какви са причини-
те за това?

l Жените под 45 имат по-добри показатели на маз-
нините в кръвта от мъжете, по-малко наднормено 
тегло и по-рядко високо кръвно.
l Изследванията ни насочват към предпазващо-
то действие на естрогена. Колкото по-рано започ-

не климактериумът, толкова по-висок е рискът 
от сърдечносъдови заболявания. Една хор-
монозаместителна терапия от своя страна 
повишава други рискове (от рак на гърда-
та или матката) и също не е винаги препо-
ръчителна.
l През последните десетилетия се е пови-
шил процетът на пушачките между 25 и 
54 годишните и съответно числото на 
инфарктите. При това диабетът повиша-
ва рисковете много по-драстично при 
жените, отколкото при мъжете.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ Както 
и при мъжете, болките в гърдите са един 
действително ранен симптом, но сами по 
себе си не представляват сигурен преду-
предителен сигнал. Жените често пъти се 
оплакват от недостиг на въздух и болки в 
стомаха, а потните вълни и гаденето често 
пъти се бъркат с климактерични оплаквания.
ТЕРАПИЯ Тъй като нетипичните оплаквания 
биват често пъти неправилно интерпретирани 
както от самите жени, така и от лекарите, лече-
нието започва относително по-късно, отколкото 
при мъжете. Изследванията показват, че жени-
те нямат навика да посягат към аспирина, а 
след изписване от болницата по-рядко биват 
лекувани с бета-блокери (редуцират действие-
то на стрес-хормоните в организма). В резултат 
на това жените умират от остра фаза на сърде-
чен инфаркт по-често от мъжете.

ТОЙ
ОСОБЕНИ РИСКОВЕ Мъжете страдат по-често от високо кръвно 
налягане, отколкото жените. Предизвиканите от него болести беле-
жат най-честите смъртни случаи в Европа. 
Половият хормон тестостерон играе реша-
ваща рола в регулирането на кръвното 
налягане. Каква точно, не е съвсем ясно, 
затова за хормонална терапия все още 
не може да става дума.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ 
Класическите симптоми са 
повърхностно накъсано дишане 
до задух; стягане в гърдите с 
пронизващи болки от време на 
време, които радиират в гърло-
то, двете ръце и стомаха; студе-
на пот и смъртен страх. Понякога 
инфарктът се проявява чрез 
гадене и повръщане, както и с 
болки в лявото рамо.
Един друг сигнал би могъл да 
изненада мнозина, но сърдечно-
съдовите заболявания първо се 
забелязват по потентността. „Най-
често рисковите кандидати имат 5 до 
7 години смущения в ерекцията преди 
един инфаркт”, - казва проф. Франк 
Зомер от Хамбург. „Тъй като съдова-
та система в пениса спада към най-
чувствителните в тялото. Според сери-
озността ние делим сърдечносъдовите 
заболявания на три стадия. Най-нови-
те изследвания показват, че тежест-
та на коронарните съдови заболявания 
е тясно обвързана с еректилната дис-
функция.”
ТЕРАПИЯ При мъжете лекарите по-
често се съмняват за инфаркт, поради 
което критичните състояния биват по-
навременно, по-добре и по-бързо овла-
дявани. Поради това мъжете постоянно 
имат по-добри шансове за преживяване.
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Понякога е направо смайващо, 
какво са в състояние да напра-
вят с хигиенни цели някои 
жени. С убеждението, че „отдо-
лу” са особено мръсни, започ-
ват да се търкат с дезинфек-
циращи сапуни и да малтрети-
рат чувствителната лигавица с 
всевъзможни разтвори и душо-
ве. В заключение обилно се 
напръскват с интимен дезодо-
рант, за да предотвратят дори 
намека за неприятен мирис, 
или се пудрят, за да я изсушат 
окончателно.

Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

щане при физически усилия като кашляне, смях, 
кихане. Среща се най-често при млади раждали 
жени с неврологични увреди на тазовото дъно по 
време на раждането. 

l  Императивна инконтиненция – изпущане вслед-
ствие силен позив за уриниране. Най-честият тип 
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактив-
ност на мускулатурата на пикочния мехур.

l  Инконтиненция при пренапълване на пикочния 
мехур, най-често свързана с нарушение на инерва-
цията на пикочния мехур.

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръб-
начния мозък с възникване на микционен рефлекс 
под мястото на увредата.

Началната терапия на уринарната инконтиненция 
включва упражнения на тазовата мускулатура, трени-
ране на пикочния мехур и антихолинергични лекар-
ствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmo-
lyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една 
таблета. Представлява урологично спазмолитично 
средство за отпускане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур. Той блокира холинергичните мускарино-
ви рецептори в мехура и по този начин инхибира кон-
тракциите на гладката мускулатура. Намалява вътре-
мехурното налягане, увеличава капацитета на мехура 
и намалява честото уриниране на малки порции урина. 

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

за уриниране, често 
уриниране през 
нощта, невъзмож-
ност за потиска-
не и контролира-
не на позивите за 
уриниране, непре-

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

не с нестабилен пикочен мехур, както и при наруше-
ние на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно, 
след консултация с лекар, който да установи причина-
та за уринарната инконтиненция.   

Д-р Галина Бъчварова

дори това да не се случи, 
те дразнят и изсушават лига-
вицата, правейки я податли-
ва на инфекции. Пестеливото 
използване на мека, pH-неу-
трална субстанция е напълно 
достатъчно – и то само отвън. 
Това че във вътрешността на 
вагината се събират бакте-
рии, нечисти течности и сек-
рети със сигурност не отгова-
ря на истината.
Как е правилно да почиства-
те тези деликатни зони: Не е 
необходимо нито да правите, 
нито да търсите нещо кой знае 
колко сложно и е най-добре 
да не се поддавате на марке-
тинговите опити да се ланси-
ра поредния специален почис-
тващ продукт. Измиването 
един път на ден с много вода 
и малко сапун е достатъч-
но за почистването на интим-
ната област, което по прин-
цип важи и за мъжете. С едно 
изключение: продължително 
наличие на сърбеж. Особено 
ако е съпроводен с чувство 
за парене – в никакъв случай 
не използвайте вода и сапун. 
Най-добре е да се консулти-
рате с гинеколог, тъй като има 
голямо количество изискващи 
специфично лечение проме-
ни в гениталната област, които 
биха могли да бъдат източ-
ник на сърбежа: инфекции, 
невродермит, контактни алер-
гии, заболявания на съеди-
нителната тъкан и дразнения 
от най-различни други естес-
тва. Лекарят може да направи 
бактериологични изследвания, 
да определи точната причи-
на и, ако се налага, да прове-
де адекватно лечение. Ако раз-
читате на собствените си тера-
певтични стратегии или съвети 
на приятелки, можете само да 
влошите състоянието си.

ПО-МАЛКО
ОЗНАчАВА 

ПОВЕчЕ
Относно интимната хигиена упорито се шири 
една заблуда: убеждението, че гениталната 
област трябва да бъде почиствана по-често и 
по-основно от всичко останало. Това е не само 
неправилно, но и вредно. Прочетете защо!

Факт е, че посредством естес-
твената си влажност вагината 
разполага с ефективен само-
почистващ механизъм и пред-
пазваща бактериална флора. 
Сапунът трябва да бъде 
използван за почистване на 
гениталната област точно тол-
кова рядко, колкото се изпол-
зва за миене на устната кухина 
или устните. В крайна сметка 
на никой не би му дошла идея-
та да мие устата си със сапун! 
Същото важи и за вулвата – 
външната част на женските 
гениталии. Постоянната упо-
треба на почистващи и пар-
фюмиращи субстанции могат 
да предизвикат алергии, но 
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ският специалист по артрозни 
заболявания, д-р Зигфрид Гьоте, 
от професионалното сдружение 
на ортопедите, - „Когато напъл-
нявате, те не стават автоматич-
но по-силни или по-здрави, но 
със сигурност натискът върху 
тях се увеличава и те се износ-
ват по-бързо”.

Помогнете им правилно
При изследване на над 6000 
европейци се оказало, че при 
всеки 20-ти над 30-годишна 
възраст били открити болестни 
износвания в поне една став-
на област (артроза). При тези 
над 60-годишна възраст ставни 
увреди били открити при всеки 
втори. Сред основните причи-
нители, освен наднорменото 
тегло, били честото колениче-
не (например при градинарство 
или поставяне на плочки) или 
повдигане на тежки товари от 
приклекнало положение – при-
чината, поради която хамали-
те, строителните и селскосто-
панските работници са особено 
застрашени от артроза.
Офисните служители също 

Без мускули, връзки и сухожи-
лия шарнирите на нашето тяло 
биха били безполезни. Те тряб-
ва да бъдат предпазвани и 
поддържани във форма, за да 
могат в продължение на целия 
ни живот да работят като добре 
смазани машини. Центровете на 
въртенето и на тежестта са осо-
бено чувствителни. Дори най-
малки наранявания или трав-
ми могат да ги увредят. И с 
времето започват да се износ-
ват като остарели автомобилни 
гуми. При това могат да постра-
дат също при редица заболя-
вания.
Много от тези увреди могат да 
бъдат избегнати, ако се грижим 
правилно за ставите си. А това 
означава: постоянно ненатовар-
ващо движение вместо щаде-
не.

Отнемете от напрежението 
Най-големите врагове на стави-
те носим непрекъснато със себе 
си – щедрите бедра и бирения 
корем. Американски изследова-
тели изчислили, че всеки кило-
грам наднормено тегло осем-
кратно увеличава натоварва-
нето на коленете. „Ставите ни 
са конструирани да издържат 
на нормално тегло така, че да 
могат без проблеми да ни слу-
жат цял живот”, - казва мюнхен-

Кост

Хрущял
обгражда
костите  
с гладка
повърхност

Ставна 
течност
(синовия) 
– минимизира 
триенето

Сухожилия 
поддържат 
ставата 
стабилна

Гениалните мобилайзери
Местата, на които две кости се срещат в тялото, са 
конструирани по различен начин според изпълня-
ваната от тях функция. Не всички стави са подвиж-
ни – някои имат опорна функция и са здраво свърза-
ни една с друга (сравнете напр. кръстната връзка на 
коляното с долния край на гръбначния стълб).

Въртяща се става (напр. при ший-
ните прешлени): костта се върти в 
едно оформено като пръстен став-
но легло. Това ни позволява да вър-
тим главата си настрани, без да си 
движим тялото.

Седловидна става (напр. при 
палците): двете седловидно офор-
мени кости се срещат под прав 
ъгъл и позволяват кръгово движе-
ние. Така можем да хващаме раз-
лични предмети.

Ябълкова става (напр. при рамо-
то): сферичният край на костта 
се движи във вдлъбната навътре 
ямка. Това ни позволява да дви-
жим ръцете си във всички посоки, 
включително да ги въртим.

Шарнирна (ъглова) става (напр. 
при коляното): цилиндрично офор-
меният край на едната кост пасва 
на браздата на другата. С помощ-
та на тази става можем да кляка-
ме и да коленичим.

СЛАБ ПУНКТ: СТАВИТЕ
Гениалното средство за придвижване не са колите, 
метрото или самолетите, а нашите крака. С тях можем 
не само да вървим, да се катерим и да подскачаме, 
но също така да пълзим, да плуваме и да танцуваме. 
За съжаление, все още не е измислена машина, която 
– подобно на нашите ръце – да може хем да замес-
ва тесто, хем да прави сърдечни операции. Нашите 
повече от сто стави ни дават възможност да избира-
ме - да бъдем майстор златар или миньор, човекът –
змия или човекът-желязо. Пантите на нашето тяло ни 
поддържат цял живот мобилни и многофункционал-
ни – стига да се грижим за тях добре.
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не са предпазени от болест-
ни изменения на ставите. 
Неправилната постановка на 
тялото при работа с компютър, 
например, могат да увредят ста-
вите на пръстите, китките и лак-
тите. Подобни натоварвания до 
голяма степен могат да бъдат 
предотвратени, ако използвате 
предлаганите на пазара ергоно-
мично оформени клавиатури и 
PC-мишки. Британското ортопе-
дично сдружение наскоро алар-
мира за епидемия от ставни 
проблеми, свързани с поп-музи-
ката и телефонирането: излез-
лите на мода мини музикални 
плейъри (MP3, iPods) и някои 
видове мобилни телефони се 
настройват с регулаторно коле-
ло. Непръкъснатото въртеливо 
движение на палците при упра-
влението на устройствата могат 
да доведат до трайни увреж-
дания, предупреждават експер-
тите. 

Движението смазва ставите
Гимнастика, тичане, ходене – 
добре е, когато децата след 
училище си играят навън, вмес-
то да засядат пред компютъра. 
За ставите действително важи 
поговорката – който почива, 
ръждясва. Тренираните стегна-
ти мускули поддържат по-добре 
двигателния апарат във форма. 
И който е мобилен, произвеж-
да повече ставна течност (сино-
вия). По този начин пантите в 
тялото биват по-добре смаза-
ни, с други думи – обезпечени с 
хранителни вещества.
Не всяко движение обаче е бла-
гоприятно за ставите. По срав-
нение с обикновените гражда-
ни, например, професионал-
ните футболисти са пет пъти 
по-застрашени от артроза на 
коленете. Изследователите 
откриват и при други спорти-
сти типични зони на износва-
не (вж. таблицата). „Ако синът 
или дъщеря ви въпреки всич-
ко настоява да тренира интен-
зивно в клуба по ски или балет-
ната трупа, би било разумно да 
му / й направите спортно-меди-
цинско изследване преди това”, 

- съветва завеждащият спортна-
та ортопедия на Хайделбергския 
университет, д-р Холгер Шмит. 
„Особено при подрастващите 
измененията в костите и ста-
вите често пъти се забелязват 
едва тогава, когато проявите на 
износване вече са станали нео-
братими.” Но и за възрастните 
е важно: ако започвате практи-
куването на нова спортна дис-
циплина, е най-добре да напра-
вите това под наблюдението на 
физиотерапевтично обучен тре-
ньор. И се постарайте да изле-
кувате всяка една малка болка, 
преди да застанете отново на 
старта. „Като цяло всеки спорт 
е добър за ставите”, - казва  
д-р Гьоте, - „но само ако човек се 
движи правилно”. За да избегне-
те обременяващите или непра-
вилни натоварвания по време 
на фитнес тренировка напри-
мер, е добре поне в началото 

Кои спортове са неблагоприятни за ставите 
Неравномерното натоварване на тялото при определени спор-
тове се отразява на типичните им зони на износване:

Футбол 
Колянна, тазобедрена,  
скочна става

Борба 
Колянна става

Тичане 
Колянна, тазобедрена става

Балет 
Ставната основа на големия 
палец на крака 

Тенис 
Тазобедрена, лакътна,  
колянна става

Хвърляне на копие 
Лакътна става
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да правите упражненията с тре-
ньор, който да изготви подходя-
ща за вас програма и наблюда-
ва известно време изпълнение-
то й, докато движенията станат 
рутинни.
От особена важност е също нара-
няванията на костите, ставите 
и сухожилията винаги да бъдат 
професионално лекувани. „Ако 
едно дете има скъсване на кръст-
ната връзка, обездвижването и 
шинирането не са достатъчни”, 
- предупреждава д-р Шмит. Едно 

дигат стъпалото на определе-
ни места. Когато човек пропус-
не да направи навреме коректу-
рите, по-късно може да се нало-
жи дори оперативна намеса.” 
По принцип всяка крачка накри-
во е натоварване за коляното. 
Затова сменяйте по-често висо-
ките токчета с маратонки – и то 
най-добре с такива, които са с 
оформено стъпало и добро про-
ветряване.

Д-р Тайс
Ревматик

Приложението
на крема няколко
пъти дневно води
до облекчаване
на болките в ставите
и мускулите.

• При мускулни
и ставни болки –
контузии, разтеже-
ния и навяхвания

• При ревматизъм,
спондилартроза,
радикулит и
невралгии

• За лечебен масаж

крем

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÑÕ¿“”–œ–Œƒ” “ì ŒŒƒ
·ÛÎ. Ñ»ÒÍ˙ÒÍÓ ¯ÓÒÂì 12, 1592 —ÓÙËˇ

ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: 02/979 12 19, 02/971 12 17
www.naturprodukt.bg

Една дума, много болести
Ревматизмът е общо понятие, обединяващо над 400 различни 
ставни заболявания. Трите основни групи са следните:

Дегенеративно-ревматични заболявания
(напр. артроза, около половин милион засегнати в България): 
изтриване или възрастово износване на ставния хрущял.
Ревматоиден артрит
(напр. хроничен полиартрит, около 80 000 засегнати в България): 
поради неправилна автоимунна регулация се стига до хронич-
но възпаление във вътрешността на ставата. Ако развитието на 
болестта не бъде спряно, тя се разпростира също върху хрущя-
ла и костите – до пълното унищожаване на ставата.
Ревматизъм на меките части (фиброзит)
(напр. фибромиалгия, около 100-200 000 засегнати в България): 
ревматични заболявания, които засягат не само ставите, но 
също сухожилията и мускулите, като могат да доведат до болки 
по цялото тяло.
Други, за щастие, по-редки възпалителни ревматични заболявания 
могат да засегнат и някои вътрешни органи – например съединител-
ната тъкан (колагенози) или кръвоносните съдове (васкулити).

изследване на хайделбергски 
ортопеди показва, че деца, при 
които скъсаната кръстна връзка е 
била оперирана, след пет години 
показват по-добра стабилност и 
функционална годност на колян-
ната става в сравнение с тези, 
които не са претърпели опера-
тивна намеса.

Бавно ходене без стикове
Почитателите на нашумяло-
то напоследък туристическо 
ходене, известно като Nordik 

Walking, може би няма са довол-
ни да чуят това: модерният 
спорт с два стика не щади тол-
кова ставите, колкото се твър-
ди. Психотерапевтът Даниел 
Лейзър от европейското профе-
сионално училище Фрезениус 
в Идщайн / Франкфурт, изме-
рил кои сили действително въз-
действат на ставите: само при 
много опитните практикуващи 
Nordik Walking коленните, тазо-
бедрените и раменните стави 
са незначително по-малко нато-
варени в сравнение с обикно-
веното ходене – т.е. предим-
но тогава, когато човек не раз-
чита много на стиковете и не 
ги използва оптимално. Да се 
крачи с големи стъпки и да се 
поставя стъпалото при почти 
изпънато коляно, натоварва 
тялото дори повече от джогинга. 
Спортномедицинското обясне-
ние е следното: бегачите са по-
бързи, тялото им е леко накло-
нено напред и те автоматично 
поставят правилно стъпалото 
си по-наклонено.

Правите крака са повече 
от хубави
Повечето професионални фут-
болисти приличат на каубои, 
които току-що са слезли от коня. 
О-образните крака като че са 
се превърнали в основен кри-
терий при избора на играчи за 
елитните клубове. Според д-р 
Стефан Лоренц, спортен орто-
пед от мюнхенска клиника, кри-
вите крака са перфектни за 
подаване на топката и предиз-
викват възхищението на публи-
ката при брилянтните разигра-
вания на терена. 
По-малко приятната новина е, 
че при О- и Х-образните крака 
ставните повърхности в коля-
ното са неравномерно натова-
рени и опасността от уврежда-
не на хрущяла е много по-голя-
ма. „Кривите крака трябва да 
бъдат коригирани още в детска 
възраст”, - съветва д-р Гьоте, 
„Често пъти отклоненията могат 
да бъдат оправени със специал-
ни обувки или стелки, които пов-

Внимавайте с пукането  
на ставите
Някои деца, а и възрастни 
намират за забавно да пукат 
ставите на пръстите, китки-
те, глезените или врата си. 
Специфичният звук възниква 
например, когато ставите при 
пръстите биват издърпвани, 
прилежащите кости рязко сгъ-
вани или завъртани. В ставна-
та течност при това се образу-
ват балончета, които шумно се 
пукат. Непреднамереното изпук-
ване на ставите при изкачва-
не на стълби или при сутрешно 
протягане става все по-често с 
възрастта. То обаче не е повод 
за безпокойство – със стави-
те всичко е наред, ако липсва 
съпътстваща болка.
Възрастните хора обаче е по-
добре да забравят за навика си 
да пукат ставните капсули или 
нарочно да усукват сухожили-
ята си. Който прекалено често 
се занимава с това, стимулира 
процеса на износване.
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Не се стахувайте  
от ревматичните гени
Ставното възпаление ревматои-
ден артрит (за който става дума 
в много от случаите, когато се 
говори за артрит) може да се 
случи на всеки. Изследовате-
лите все още си блъскат гла-
вите защо при това заболява-
не собствената ни имунна сис-
тема се обръща срещу себе си 
и поразява ставите. Още преди 
десетилетия беше открито, че 
предразположението е наслед-
ствено. Успоредни изследвания 
във Великобритания и Холандия 
обаче показват, че за появата на 
болестта гените са отговорни 
само около 60%. „За съжаление 
храненето, хормоните, стресът, 
отровите от околната среда и 
инфекциите също изиграват 

ГЛЮКОЗАМИН
регенерира 
всяка става

Многобройни клинични изследвания са 
показали, че глюкозаминът помага да се 
намалят отоците на ставите и улеснява  
безболезненото движение. 
Стимулира обновяването на ставния  
хрущял, повлиявайки по-доброто  
функциониране на ставите,  
има обезболяващ  
и противовъзпалителен ефект. 
Но не очаквайте чудото веднага!
Терапията е продължителна, тъй като  
възстановяването на хрущяла изисква 
време, така както е изисквало време  
и неговото унищожаване...

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка

организма биоактивните про-
тивовъзпалителни вещества 
бета-криптоксантин и цеаксан-
тин. Д-р Дороти Патисън от 
Манчестерския университет, 
която анализирала хранителни-
те навици на над 25 000 участ-
ници в EPIC Norfolk-изслед-
ването, стигнала до следно-
то заключение: „Феновете на 
цветните плодове и зеленчуци 
имат два пъти по-малък риск 
да развият артрит, в сравнение 
с тези, които не ядат редовно 
подобни храни.” Прясно изце-
деният портокалов сок също 
има позитивно действие и се 
препоръчва изпиването на поне 
една чаша дневно. Учените от 
Кардифския университет уста-
новили и полезното действие 
на рибеното масло при хора-
та, болни от ревматизъм: 86% 
от пациентите, страдащи вече 
от артроза и приемащи два 
пъти на ден по 1000 мг рибено 
масло, имат по-малко унищо-
жаващи ставата ензими в хру-
щяла и по-слаби болки. „Един 
знак за това, че рибата е полез-
на за ставите”, - интерпрети-
ра изследванията д-р Болтен. 
Съдържащите се в нея омега-
3-мастни киселини могат да 
бъдат доставени и чрез ядене-
то на орехи или ленено семе. 
Изхождайки от резултатите на 
изследванията на ревма-паци-
ентите, експертите препоръчват 
също така редовното обезпеча-
ване на организма с достатъчно 
количество калций (напр. млеч-
ни продукти), цинк (пшенични 
кълнове), витамин Е (орехи, 
лешници) и селен (варива).

Отидете навреме на лекар
„Най-голямата грешка на ревма-
пациентите е, че просто игнори-
рат заболяването си”, - преду-
преждава д-р Волфганг Болтен. 
„Те не обръщат внимание на 
болките и влошават по този 
начин състоянието си.” Средно 
седем години минават, напри-
мер, преди да бъде диагности-
циран артритът на гръбначния 
стълб. Затова е важно: обър-
нете се към специалист дори 
при наличието на незначителни 
симптоми. 
Посредством разработването на 

нови лабораторни тесто-
ве и апаратура съвре-

менните методи за 
ранна диагности-

ка на заболяване-
то през последни-
те години непре-
къснато се усъ-
въ р ш е н с т ват. 
Доказателства 
за наличието 
на ревматоиден 
артрит не се тър-

сят вече само чрез „ревматич-
ните фактори” в кръвта, но и 
посредством цитролинира-
ните антигени (Anti-CCP), 
а възпалителните проце-
си могат да бъдат уста-
новени с помощта на 
ултразвук или магнит-
но-резонансна томо-
графия, които позво-
ляват по-прецизно 
и по-рано от рент-
гена да се диагно-
стицират болестни-
те изменения.  
„Хроничните став-
ни възпаления, 
за съжаление,  не 
могат да бъдат изле-
кувани след изтича-
нето на определено 
време. Но процесът 
може да бъде задър-
жан”, - казва ревма-
тологът. „И при всички 
случаи си струва лече-
нието да започне колкото 
е възможно по-рано, а бол-
ките овладени.” Най-важни-
ят съвет, който Волфганг 
Болтен дава и като профилак-
тика, и като лечение на став-
ните заболявания, е следният: 
„Бъдете винаги мобилни!”

определена роля”, - обобща-
ва резултатите от изследвания-
та д-р Волфганг Болтен, завеж-
дащ клиниката Клаус-Милке във 
Висбаден. „И без наследствено 
предразположение човек може 
да развие ревматизъм, зато-
ва здравословният начин на 
живот е най-добрата защита.” 
Според едно ново изследване 
на Германския изследовател-
ски център в Берлин, при който 
били анализирани данните от 
общо 1055 пациенти, рискът от 
ревматизъм нараства особено 
много при пушачите – дори при 
тези, които пушат само по 10 
цигари на ден.

Една пъстра чиния  
с цветни зеленчуци  
намалява риска на две
Колкото по-цветно, толкова по-
добре – това е основното гот-
варско правило в здравослов-
ната кухня за ставите. Имат се 
предвид плодовете и зеленчу-
ците в жълто, зелено, оранже-
во и червено. Те доставят на 
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Какво представлява зъбният 
имплант?
Имплантите представляват 
изкуствени зъбни корени, изра-
ботени предимно от титан до 13 
мм дълги и 4 мм широки. Те се 
занитват в челюстната кост на 
местата, където липсват зъби. 
По правило след няколкоседми-
чен постоперативно възстанови-
телен период върху тях се мон-
тират зъбните протези.
Какви са съображенията „за” 
един имплант?
Дълго време единственият начин 
за зъболекаря да запълни дупка 
от изваден зъб беше посред-
ством поставянето на  т.нар. 
мост. За да бъдат устойчиви 
въпросните съоръжения обаче 
се налага изпилването на съсед-
ни зъби, при което се губи здра-
ва зъбна субстанция. Освен това 
страда намиращата се под дуп-

ката челюстна кост: тя започ-
ва да се свива, тъй като вече 
не се натоварва при дъвчене, а 
тежестта се поема от съседните 
зъби. При имплантирането тези 
негативи са преодолени, при 
това поставяната върху изкус-
твения корен корона е изклю-
чително здрава и изглежда като 
истински зъб. Принципно всеки 
зъб в устата може да бъде заме-
нен от имплантиран зъб, дори 
всички зъби биха могли да бъдат 
подменени с изкуствени.
Какви са съображенията „про-
тив” един имплант?
Лечението е скъпо, продължи-
телно, а между упойките може 
да бъде и болезнено. За някои 
пациенти тези аргументи натежа-
ват и те предпочитат да се спрат 
на стария изпитан метод с мосто-
вете. Имплантирането може да 
се окаже проблемно при хора 

Имплантите са изкуствени зъбни корени, които се 
завинтват за челюстта – те могат да ви служат цял 
живот, но могат и да създадат проблеми. Всичко, 
което бихте искали да научите по темата.

ИМПЛАНТИРАНЕ НА ЗЪБИ 

С ратания, мира, зелен чай, 
жълт кантарион, салвия и 
мента – нежна грижа за 
чувствителните зъби

Медицинска паста 
за всекидневна 

употреба с екстракти 
от 6 билки

с тежък диабет, лоши хигиенни 
навици или при такива, на които 
се налага регулярно да приемат 
определени медикаменти (напр. 
кръвосъсирващи средства или 
кортизони). Пушачите също тряб-
ва добре да обмислят решение-
то си преди имплантиране: рис-
ковете за отхвърляне на имплан-
та при тях са 5 пъти по-високи в 
сравнение с непушачите.
Как се замества един зъб с 
имплант?
Болният зъб трябва да бъде изва-
ден, а всички останали добре 
почистени и излекувани, така че 
в устната кухина да няма кари-
еси, пародонтит или други въз-
палителни процеси. След това 
челюстта се измерва и снима 
на рентген. Ако не се устано-
ви наличен възпалителен про-
цес, венецът е здрав, а челюст-
та достатъчно силна, стомато-
логът може да постави имплан-
та веднага на мястото на изваде-
ния зъб. Така или иначе, добре е 
това да стане колкото е възмож-
но по-скоро след изваждането на 
зъба, за да не се свие челюстна-
та кост вследствие на неправил-
ното натоварване, защото по-
късно може да се окаже, че няма 
достатъчно субстанция за зак-
репването на импланта. 
Под местна упойка с бормаши-
на в челюстната кост се проби-
ва дупка с нарези, в която се 
завива винт, подобно на дюбел 
в стена. В повечето случаи лига-
вицата отгоре се зашива (закри-
то лечение). После трябва да се 
изчака имплантът да се сраст-
не с челюстта, т.е. здраво да се 
свърже с костната тъкан. След 

Пробиване на дупка
Под местна упойка 
стоматологът раз-
рязва венеца и 
пробива дупка 
в челюстната 
кост.

Оздравителна фаза
В дупката се навива титаниев 
винт – имплантът. При откри-
то лечение (●) върху него вед-
нага се поставя капачка, която 
се подава над венеца, и се чака 
имплантът да се врастне. При 
закритото лечение (●) венецът 
отгоре се зашива и имплантът 
заздравява отдолу.

Открит Закрит

това той отново се открива и 
върху него здраво се завинтва 
изкуственият зъб. Съществува и 
друг метод, известен като откри-
то лечение, при който още при 
първата операция върху имплан-
та се навива капачка и тя остава 
да стърчи над венеца. При него 
се спестява необходимостта от 
втора операция, но рисковете от 
инфекция са по-големи.
Колко време е неоходимо да се 
врастне един имплант, преди 
да се монтира короната?
На долната челюст срастването 
с костта трае около 6 седмици, а 
на горната около 3 месеца. След 
този период имплантът обикно-
вено се закрепва толкова здра-
во за челюстта, че става възмож-
но монтирането на изкуствения 
зъб. За целта отново се срязва 
венеца (при закрито лечение), в 
импланта се завинтва междин-
на структура, върху която вече 
се поставя короната.  В редки 
случаи при много нетърпеливи 
клиенти е възможно да се мон-
тира изкуственият зъб, без да 
се изчаква периода за сраства-
не, при положение че костна-
та тъкан наоколо е много здра-
ва и имплантът е закрепен ста-
билно. Но това е възможно само 
на долната челюст и повече-
то имплантолози го намират за 
твърде рисковано. Необходими 
са поне няколко седмици, дока-
то костните клетки обхванат 
повърхността на чуждото тяло 
и то се врастне в челюстната 
тъкан. Ако върху импланта пре-
калено рано започне да се оказ-
ва натиск, възможността от загу-
бата му става много голяма.

Шевове

Капачка

Имплант

Бургия

Пробитата 
дупка

челюстна 
кост

1 разрез 
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достатъчно костно вещество за 
поставяне на имплант, може да 
се помогне с присаждане на 
костна тъкан. При т.нар. авто-
присаждане се взима извест-
но количество кост от долната 
челюст или от таза и се посаж-
да на необходимото място с 
надеждата, че тъканта ще се 
врастне. Ако срастването е 
успешно, след известно време 
може да се постави имплант. 
Изследванията, обхващащи по-
широк диапазон от време обаче 
показват, че имплантите са по-
нестабилни и по-често биват 
отхвърляни при присаждане на 
костно вещество.
От каква квалификация се 
нуждае един стоматолог, за да 
извършва имплантации?
По принцип всеки зъболекар 
може да поставя импланти, но 
ако планирате подобна интер-
венция е най-добре да се обър-
нете към сертифициран имплан-
толог. Освен че е запознат по-
добре с материята, той разпо-
лага с необходимата апаратура, 
хирургична рутина и клиничен 
опит, в случай че се наложи да 
се справя с усложнения.
Колко струва един имплант?
Един единствен зъб с керамич-
на корона струва в Европа 2000-
3000 евро, а в България между 
2000 и 4000 лева. При присаж-
дане на костно вещество цената 
може допълнително да се пови-
ши. Възможно е, разбира се, да 
се открият и по-изгодни пред-
ложения, но все пак е добре да 
проверите дали изгодната сдел-
ка не е за сметка на качество-
то на услугата. Защото успехът 
на подобна операция до голяма 
степен зависи от добрата апа-
ратура, квалификацията и опит-
ността на имплантолога.

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

Медицинска паста  
за зъби

с натурален екстракт  
от салвия

ü  предпазва от пародонтит  
и възпаление на венците

ü  отстранява зъбната плака  
и предпазва зъбите от кариес

ü  идеално почиства  
и дезинфекцира устната кухина

Защо един изкуствен зъб се 
нуждае от грижи?
Най-страшният враг за импланта 
е зъбната плака. Неотстранените 
бактерии, съдържащи се в нея, 
могат да се прикрепят към 
имплантираното стълбче и да 
проникнат в дълбочина до кост-
ната тъкан, предизвиквайки там 
възпаление на венеца, известно 
като периимплантитис. Първите 
шест седмици са критичната 
фаза, по време на която зъбът 
трябва да бъде минимално нато-
варван и много добре почист-
ван.
Каква е жизнената продължи-
телност на подобен керами-
чен зъб?
Ако имплантът е добре поставен 
и заздравял, венецът и зъбите 
здрави и поддържани, изкустве-
ният зъб може да ви служи цял 
живот. При това без усещане за 
чуждо тяло в устата и без болки. 
По принцип един имплант може 
без проблем да понесе също-
то натоварване като всеки друг 
естествен зъб в устата.
Доколко разумно е присажда-
нето на костно вещество за 
поставяне на имплант?
При пациентите, при които 
челюстта се е свила и няма 

Поставяне на подпората
Когато закритият имплант здраво 
се срастне с костта, след някол-
ко седмици венецът отново се 
отваря и се поставя подпората.

Завинтване на короната
При откритото лечение оздрави-
телната капачка се заменя с кла-
сическа подпорна структура. И 
при двата метода лекарят затя-
га здраво подпората, сърцевина-
та и короната посредством  фик-
сиращ винт, който свързва отдел-
ните компоненти на изкуствения 
зъб.

         Корона

Сърцевина 

Фиксиращ 
винт

Оздравителна 
подпора

2 разрез

1. Корона

2. Сърцевина 
3.  Фиксиращ 

винт
4. Подпора

5. Имплант
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КАКВО МОГАТ КОЗМЕТИЧНИТЕ 
КРЕМОВЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Блестящ тен – веднага! Кожа без бръчки за един 
час! Стегнати контури след едно примигване на 
окото! Склонни сме да вярваме на какви ли не 
рекламни обещания, но като че ли дойде вре-
мето да отговорим честно на един въпрос: 
Какво могат козметичните кремове наистина?

Заставайки сутрин пред огледа-
лото в банята срещу отражени-
ето на измореното си лице, не 
една жена се е питала: Къде, 
моля ви се, е гладката сияйна 
кожа без бръчки, която ми обе-
щаваха моите кремове? Пак ли 
поредните рекламни лъжи, на 
които наивно се хванах?
Производителите се кълнат, че 
за лъжи и дума не може да 
става – това, за което се твър-
ди, действително се съдър-
жа в крема: както отделните 

че нито един крем против бръч-
ки няма да спре времето, зато-
ва не бива да очакваме чудеса. 
Това е така и поради една друга 
причина. Основният проблем на 
всяко козметично средство се 
състои във факта, че нашата 
биологична обвивка взема на 
сериозно първостепенната си 
задача, която е: да ни защита-
ва от всичко, което идва отвън! 
Тя ни предпазва от студа, горе-
щината, мърсотията, вредните 
лъчения, микроорганизмите. И, 
за съжаление, също от полезно-
то действие на скъпо струващи-
те анти-ейджинг средства.

Затворено общество 
През епидермиса на наша-
та кожа нищо не минава току-
така. Той е тънък едва 1 мм, но 

изключително ефективно изгра-
ден – съставен в повърхностния 
си рогов слой Stratum corneum, 
от около 20 пласта клетки, под-
редени по подобие на кереми-
ди. Промеждутъците между тях 
са запушени с липиди (кожни 
мазнини). Те спояват клетките 
като с маджун.
Всичко това се намира под 
биохомична защитна мантия 
– хидролипиден филм. И ако 
тези компоненти са незасегна-
ти, кожата не пропуска нищо 
през себе си. Доказателствата 
за това виждаме всяка сутрин 
под душа: ние сме водонепро-
ницаеми.

А-то и Б-то на добрата  
грижа за кожата

Трикът при всяка поддържаща 
козметика се състои в прониква-
нето през този защитен вал на 
организма: кремовете целена-
сочено преодоляват съпротива-
та на външния слой на кожата, 
тъй като гладкият вид и сияйни-
ят й тен зависят преди всичко 
от обезпечаването с течности. 
Един добър хидратиращ про-
дукт доставя не само влага, но 
успоредно с това и вещества, 
които я свързват с кожата. Най-
елементарният вариант на това 
са т.нар. Water-in-oil- емулсиите, 
при които микроскопични водни 
капчици са обвити в масла. Тези 
мазнини се свързват с кожни-
те липиди, освобождават вода-
та и, така да се каже, тапици-
рат кожата.
Колкото повече кремовете се 
доближават биохимически до 
кожата, толкова повече суб-
станции ще се възприемат и 
активни съставки вградят в 
нея. Проф. Волкер Щайнкраус, 
дерматолог от Хамбург, каза-
ва: „Съвсем логично е кож-
ните клетки да възприемат 
най-добре това, което позна-
ват. Защо една клетка, напри-
мер, би очаквала някой неиз-
вестен екзотичен дървесен, 
храстов или тревен екстракт? 
Съотношението 30:70 между 
мазнини и влага, заедно със 
сродните на кожата масла 

Nachtkerzen серията на Д-р Тайс
Грижа при невродермит, суха и проблемна кожа
Nachtkerzen серията на Д-р Тайс се грижи за възстановяването и поддържането на хидроли-
пидния слой на кожата посредством съдържащите се в семената на Oenothera biennis (вечерна роза, 
Nachtkerze) ценни мастни киселини (цис-линолова и гама-линоленова), които стимулират изгражда-
нето на естествените бариерни функции на кожата и я овлажняват. Чрез добавката на урея, сквалан, 
масло от жожоба и гуаязален, проблемната кожа се предпазва от изсушаване за продължително време  
и се стимулират регенеративните й способности.

Nachtkerzen серия-
та на Д-р Тайс е под-
ходяща както за грижа 
на суха, проблемна и 
чувствителна кожа, така 
и като придружаващо 
и поддържащо между 
пристъпите средство 
при невродермит и 
псориазис, при профе-
сионални дерматози, а 
също и за чувствителна 
кожа на малки деца.

•  За възстановяване на естествените бариерни функции на кожата
•  Предпазва от изсушаване и стимулира регенерацията
•  Възвръща еластичността и намалява дразненето

активни съставки, така и дей-
ствието на продукта като цяло. 
Изискванията към производи-
телите на козметика в рамки-
те на EU наистина не позволя-
ват големи отклонения – специ-
ални отдели и цели институти 
се занимават с мъчително дъл-
гата и скъпоструваща процеду-
ра по разработването на всеки 
един нов козметичен продукт – 
от създаването на рецептура-
та, през тестването й in vitro и 
in vivo до дизайнерското офор-
мление на опаковката и пре-
хвърлянето му на маркетинго-
вия отдел. Дали тук не се къса 
връзката с действителността?
Едно е ясно: независимо от 
маркетинговата надпревара и 
рекламните залитания опитът 
пред огледалото ни е показал, 
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(напр. скваланите от маслино-
вото масло) както и идентич-
ните й овлажняващи фактори 
(напр. хиалуронова киселина) 
са това, което дерматолозите 
наричат една добра емулсион-
на основа – А-то и Б-то на пра-
вилната грижа за кожата.”

Внедрителска акция  
за красота

Какво обаче можем да очак-
ваме от амбициозната цел да 
задържим младежкия си вид 
за постоянно? Да се пребо-
рим със старческите петна, 
да изпънем кожата отвън, да 
изгладим бръчките? За това е 
необходимо веществата, пре-
минаващи през роговия слой, 
да въздействат на клетъчна-
та функция. Тъй като вита-
мините, антиоксидантите и 
другите биоактивни състав-
ки могат да осъществят под-
младяващата си интервенция, 
само ако проникнат по-дълбо-
ко от епидермиса, т.е. в епи-
телния и базалния слой на 
кожата: например, за да регу-
лират клетъчното новообразу-
ване, да подпомогнат имунни-
те клетки или да противодей- 
стват на меланоцитите, които са 
отговорни за пигментирането.
Проникването в по-долните 
слоеве на кожата довежда със 

себе си редица допълнителни 
проблеми – например необхо-
димостта активното вещество 
да остане стабилно в тубата 
или бурканчето, но в кожта да 
напусне емулсионната основа, 
за да може да пътешества из 
епидермиса. За целта е измис-
лен своеобразен начин за съв-
местно пътуване: посредством 
малки транспортиращи час-
тици - микроскопични липозо-
ми (наричани още нанозоми, 
наночастици или наноагенти), 
големи около 100 нанометъ-
ра (1нм = 1 милионна част от 
мм). Тяхната липидна обвив-
ка предпазва активните със-

тавки и прави възможно про-
никването им в кожата. Те пре-
минават през роговия слой, 
бавно се разпадат и освобож-
дават ценното си съдържание 
направо в по-водовъзприем-
чивия слой на епидермиса. И 
това, за съжаление, е крайна-
та им спирка.

На границата  
на легалността

Миниатюрните молекули на 
активните вещества не проник-
ват по-дълбоко от малко под 
роговия слой. Дори една малка 
частица, представляваща 1 
милионна от милиметъра (сле-
дователно 1 стотна от липозо-
мата) все още е твърде голя-
ма, за да проникне в дерма-
та, откъдето започват кръво-
носните капиляри. Сериозните 
фирми не обещават и нищо 
друго. Ето защо постановка-
та, че въздействието остава 
«в повърхностния слой на епи-
дермиса» е на границата на 
истинността.
Ако един крем достига до по-
дълбоки слоеве, това може 
да се окаже опасно, затова е 
и нелегално: предполага се, че 
козметиката трябва да се прила-
га външно. Но ако се използва 
правилно и преди всичко регу-
лярно, резултати със сигурност 

ще има. Дори сутрин под неоно-
вото осветление в банята. 

Ако искате резултати, 
използвайте кремовете  

правилно
При неправилна употре-
ба можете съвсем спокой-
но да си спестите разходите 
за скъпа козметика. Тя започ-
ва още преди намазването 
на крема. Почистете основно 
кожата, защото остатъците от 
грим, мърсотията и потта обра-
зуват допълнителен слой, който 
спира проникването на активни-
те съставки. Като цяло действи-
ето на всеки крем ще бъде по-
ефективно, ако кожата е пред-
варителтно затоплена, добре 
кръвоснабдена и леко влаж-
на – затова много дерматоло-
зи продължават да пледират 
за добрите стари парни бани. 
Можете да подсилите дей- 
ствието на геловете и лосиони-
те посредством кратък масаж. 
За целта загребвайте от емул-
сията с върховете на пръстите 
и нанасяйте с кръгови масаж-
ни движения отдолу нагоре. 
Внимание: никога не опъвай-
те кожата, особено ако сте на 
повече от 20! Преди всичко 
около очите кремовете тряб-
ва да се нанасят с потупване, 
никога с търкане и разтегляне.
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Ä-ð Òàéñ Âåíåí
ãåë è êàïñóëè

Èìà ðåøåíèå!
Ä-ð Òàéñ Âåíåí ãåë è êàïñóëè
ñòàáèëèçèðàò ñúåäèíèòåëíàòà
òúêàí è óêðåïâàò ñòåíèòå íà
êðúâîíîñíèòå ñúäîâå.
Êðúâîîáðàùåíèåòî íà äîëíèòå
êðàéíèöè ñå ïîäîáðÿâà, îòîêúò
ñå ðàçíàñÿ è ñå îáëåê÷àâà
÷óâñòâîòî íà òåæåñò â êðàêàòà.

Натурпродукт ООД
1592 София, бул. „Искърско шосе“ 12

тел.: (02) 979 12 19, www.naturprodukt.bg


