
безплатен 

екземпляр

Позитивните емоции  
и възрастта

Астма:  
най-добрите терпевтични  

методи и натурални  
средства за самопомощ

Естествено лечение  
на спортните травми

Лека нощ килограми

Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

тираж 60 000 екз. брой 72, март, април ‘2012
СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА



2

ПОЗИТИВНИТЕ ЕМОЦИИ И     ВЪЗРАСТТА
Страх от неизвестността, притеснение от отказ, мъка от загубата на близък човек, неочаква-
но щастие при влюбване – човешкият живот е наситен с разнородни чувства. Какви настро-
ения доминират в емоционалната нагласа на даден човек зависи от много 
влияния: неговата индивидуалност, жизнени условия, дори фактори като 
органичен, здравословен, хормонален или психически статус. Според 
изследователите емоционалната настройка се променя и с напредва-
не на годините. Противно на очакванията последните изследвания 
показват, че независимо от физическия спад, настроението се пови-
шава с възрастта. На какво се дължи този парадокс и защо с 
годините ставаме по-доволни.

Дълго време поведенческите психо-
лози смятат, че кривата на настро-
енията се движи успоредно на раз-
личните възрастови фази и след-
ва телесното развитие: апогеят на 
доволство следователно човек би 
трябвало да достига като млад въз-
растен, когато е в най-добрата си 
физическа форма. Една внушител-
на поредица от изследвания обаче 
доказва, че позитивната емоционал-
на нагласа не само показва изне-
надваща стабилност през годините, 

но и нерядко нараства с възрастта.
През 2010 година изследаватели-
те под ръководството на психо-
лога Артър Стоун от Стоуни Брук 
Юнивърсити в Ню Йорк поставя емо-
ционалния живот на американците 
буквално под лупа. Посредством 
подробна телефонна анкета в рам-
ките на широкообхватно икономи-
ко-социологическо проучване били 
разпитани над 340 000 американ-
ски граждани на възраст от 18 до 85 
години, които между другото дали 
подробни сведения за това колко 

често и колко дълго са се чувствали 
тъжни или стресирани в последно 
време, колко често са имали поводи 
за смях и дали като цяло са довол-
ни и щастливи.
Според получените резултати преди 
всичко тревогата и гневът показали 
постоянна тенденция към намаля-
ване с напредване на възрастта (вж. 
графиката на стр.4). От всекидневни 
грижи се оплаквали най-вече хората 
на средна възраст до към началото 
на 50-те, след тази възраст те остъп-
вали все повече назад. Също радост-
та и усещането за щастие показа-
ли изненадваща тенденция към уве-
личаване с годините – най-ниска-
та точка се достигала около 50-го-
дшна възраст, след което кривата 
на настроението стабилно тръгвала 
нагоре. Отделните моменти на тъга 
според анкетата оставали относител-
но константни през годините.

Коварни за сравнение
Подобни анкетни данни са доста 
коварни, тъй като сравняването на 
възрастови групи е подобно на кон-
суматорските рундове: представите-
лите на различни генерации често 
имат съвсем различен жизнен опит, 
който повлиява възприятията и оцен-
ките им. Така например, преживе-
лите войната деца и в напреднала 
възраст са много по-малко склон-
ни да драматизират всекидневните 
проблеми. На базата на дългогодиш-
но проучване до подобни резултати 
достигнала през 2001 година група 
учени, работили под ръководството 
на психоложката Сюзан Чалз от уни-
верситата на Калифорния в Ирвин. 

Пробанди от 4 различни генерации 
били подлагани на периодични анке-
ти от 1971 година насам. При старти-
ране на изследователската програма 
най-младите били на 15, а най-въз-
растните на 90 години. 
В рамките на 30 години ежеседмич-
но всички участници били регуляр-
но разпитвани за тяхното общо със-
тояние, настроение и емоционал-
ни доминанти. Дали са се чувствали 
самотни или нещастни? Дали нещо 
специално е провокирало тяхно-
то любопитство? Дали са се смели  
или радвали на весели случки? 
Успоредно с това от учените били 
изследвани и множество фактори от 
околната среда, както и специфич-
ните индивидуалностни характерис-
тики на участниците.
Независимо от всичко това резул-
татите показали, че като цяло без-
покойството, страхът и състояния-
та на гняв намалявали с възрастта. 

… а Вие спахте ли 
спокойно?

Тя се довери на Dormiplant®, защото е 
лекарствен продукт с доказана ефективност: 

  при безпокойство, 
депресия и раздразнителност

  намалява периодите на безсъние

  подобрява качеството на съня

  не повлиява концентрацията
и времето за реакции при шофиране
или работа с машини

  подходящ за деца над 6 години

Дозировка: Възрастни и деца над 6 години: 2 таблетки 2 пъти дневно.
Лекарствен продукт. Преди употреба прочетете упътването.
За повече информация: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4, тел.: 02/ 979 12 19; факс: 971 12 17

Dormiplant®

 1 обвита таблетка съдържа:
Стандартизиран екстракт от валериана 160 mg
Стандартизиран екстракт от маточина  80 mg
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ПОЗИТИВНИТЕ ЕМОЦИИ И     ВЪЗРАСТТА
актуалните си емоционални възпри-
ятия и настроения. С една скала от 
0 до 6 се оценявало, доколко весе-
ли, заинтересовани, ядосани, нерв-
ни или потиснати се чувствали към 
момента на контакта. При това от 
интервюираните се искало да изра-
зят дали и по какъв начин биха иска-
ли да променят състоянието, в което 
се намират. 
Резултатите изненадващо показали, 
че с напредване на възрастта участ- 
ниците се чувствали по-добре в 
кожата си. Те по-често показвали 
умение да управляват емоциите си 
по един или друг начин, включител-
но в случаите на колебания в настро-
енията. Подрастващите за сметка 
на това по-често бойкотирали апела 
към управление на емоциите, било 
то положителни или отрицателни, 
което до голяма степен се дължало 
на стремежа им към независимост и 
самоутвърждаване. 

От атаки на ярост и униние най-
често се оплаквали тийнейджъри-
те. При 80-годишните подобни емо-
ции почти липсвали. Позитивните 
настроения се задържали на отно-
сително еднакво ниво в рамките на 
изследвания период, но при по-въз-
растните се наблюдавало по-отчет-
ливо развитие.
Доброто настроение следователно 
не било само въпрос на жизнени 
обстоятелства, също индивидуална-
та зрялост и опитът допринасяли за 
това, кой в крайна сметка се смеел 
последен...

Пубертетът – „скоростно 
влакче на чувствата”
Смяната на настроения и хаосът в 
чувствата са пословични при подрас- 
тващите. Емпиричните изследвания 
свидетелстват, че негативните усеща-
ния като страх, съмнения и загуба на 
ориентацията се срещат на тази въз-
раст значително по-често, отколкото в 
по-късни години. Най-вече по време на 
прехода между детството и младост-
та, т.е. към 12 до 15 години, негатив-
ните емоции непрекъснато се увели-
чават, свидетелства психологът Рийд 
Ларсън от университета на Илинойс 
в Урбана-Шампан. Подрастващите 
изпитват по-често не само ежеднев-
ни конкретни грижи, породени от или 
свързани с други (било то родите-
ли, съученици, съседи или политици) 
– децата страдат също от по-чести 
резки колебания в настроението. Това 
показали изследванията на Ларсън 
върху разнородните чувства, изпита-
ни от група пробанди на различна въз-
раст в рамките на един ден.
Защо емоционалният свят на тийн-
ейджърите излиза толкова често от 
релсите? Възможно обяснение нами-
ра работната група около Михаела 
Ридигер от института за поведен-
чески изследвания Макс-Планк в 
Берлин: според нея 18-годишните по-
често се стремят да „изживеят” живо-
та си – дори, когато става въпрос 
за неблагоприятни обстоятелства. 
По-възрастните напротив се интере-
суват от това, да се насладят докрай 
на хубавите моменти в живота. 
Учените наблюдавали над 370 
доброволци на възраст от 14 до 86 
години в продължение на 3 седми-
ци посредством специални мобилни 
телефони, които участниците носе-
ли постоянно със себе си. Около 
50 пъти в рамките на контролира-
ния период те се свързали с наблю-
даващите, за да дават сведения за 

Като тестването на границите посред-
ством рисково поведение емоцио-
налната „самостоятелност” има за 
цел да откъсне порасналото дете 
от опеката на родителите и да му 
помогне да открие идентичността си. 
Немалка роля играят също хормо-
налното преустройство и неврални-
те преобразувателни процеси, харак-
терни за пубертета. Независимо от 
това емоционалната нестабилност 
не е доминиращ отличителен белег 
на тази възраст.
След „дивите години” на младостта, 
най-често с настъпване на пълноле-
тието стартира нов период от живо-
та. Човек започва своето професио-
нално обучение или следване, често 
пъти напуска дома си, нерядко се пре-

DONA – оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действие
Глюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про-
дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани-
те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе-
лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген-
ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти-
мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху 
ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза-
та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в 
костната тъкан.

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма
Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър-
жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 
mg глюкозамин сулфат. 

Показания
Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи-
телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило-
за, хондромалация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение
Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един 
път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл-
жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност 
на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя-
не стесняването на междуставното пространство, което е значимата 
радиологична промяна при остеоартрита. 
Мета-анализът на литературата на водещи международни и наци-
онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки-
нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю-
козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН 
СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

Д-р Галина Бъчварова
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мества дори в друга държава, запоз-
нава се с нови хора, прави първи 
стъпки в професията си или създа-
ва семейство. Времето до към нача-
лото на 40-те следователно изисква 
поемането на все повече отговорно-
сти и намирането на стабилно място 
в живота. Никак не е изненадващо, 
че точно в този период по-често се 
наблюдават емоционални негативи 
като грижи, стрес и тревога. И тук 
обаче немалко значение има отноше-
нието към изпитваните чувства. При 
младите възрастни то се развива по-
неблагоприятно, те като че винаги 
реагират на разтърсващи ситуации: 
оставят се по-лесно да бъдат въвле-
чени в междуличностни разправии 
от по-възрастните, успоредно с това 
усещат конфликтите по-натоварва-
що. Склонността към конфронтации 
и ниската толерантност към критика 
са характерни за този период.
Сюзан Чарлз и колежката й Лаура 
Карстънсен от Стандфордския уни-
верситет в Калифорния доказват 
това в едно изследване от 2008 годи-
на. Млади хора от 18 до 40, както 
и по-възрастни от 63 до 86 години 
прослушвали записи на 3 различни 
разговора. Преди това участници-
те трябвало мислено да се поставят 
в определена ситуация, в която да 
изслушат въпросния разговор: при 
една от тези фиктивни сцени напри-
мер ставало дума за двама близ-
ки, които се оплаквали за това колко 
досадни и лошо облечени били слу-
шателите. Участниците правили 
многократни паузи, в които трябва-

субективната емоционална нагласа 
– преди всичко на мъжете между 40 
и 60 години. Емпиричните доказател-
ства за популярния термин и нало-
жилата се представа, че в тази въз-
раст хората поставят по-често под 
въпрос живота си и биват изхвърля-
ни извън релсите, са обаче по-ско-
ро редки. На средна възраст на пре-
ден план изникват друг тип пробле-
ми: родителите стават по-безпомощ-
ни, нуждаят се от грижи или уми-
рат. Затова се променя отношението 
към собственото здраве и фитнесът 
престава да бъде вече пренебрег-
ван. След излизането на децата от 
къщи някои претърпяват крушение в 
брака, новото професионално нача-
ло също е по-трудно, затова се пови-
шава страхът от загуба на работно-
то място. Изследванията за сметка 
на това показват: убеждението, че 
можеш да се справиш с възможните 
проблеми със собствени сили, нарас- 
тва с възрастта. 
Поведенческият психолог Даниел 
Мрочек от университета Пърдю в 
Уест Лафайет (САЩ, Индиана) 
изследвал през 2004 година емоци-
оналния статус на американците в 
„най-добрата възраст”, като използ-
вал и данните от широкообхватна 
анкета за условията им на живот. 
Според Мрочек хората на сред-
на възраст инвестират като цяло в 
повече активности, които биха могли 
да предизвикат стрес – както в про-
фесионалния, така и в личния си 
живот. В това, от една страна, човек 
може да открие удовлетворение, но 
пък и по-често възникват поводи за 
търкания и разправии.

Под какъв точно натиск се нами-
рат хората от тази възрастова 
група, показва друго изследване от 
2004 година на психолога Дейвид 
Алмейда от Пенсилвания Стейт 
Юнивърсити в Юнивърсити Парк и 
неговата колежка Мелъни Хорн. Те 
искали да установят как хората реа-
гират на стреса във всекидневие-
то си. Разпитаните от тях участници 
на средна възраст трябвало в про-
дължение на много дни да се спра-
вят с различни стресови ситуации, 
идентични за други групи пробанди, 

ло да определят доколко са възмуте-
ни. Накрая трябвало да дадат свобо-
да на гнева си и да изкажат на глас, 
какво им минавало през главата.
Установило се, че младите възраст-
ни често пъти се увличали истин-
ски в сценария. Те се концентрирали 
повече от по-възрастните във воде-
ните коментари и изразявали по-
често негодуванието си. Освен това 
се интересували много повече от 
основанията за малкото ласкателни 
коментари...

„Социоемоционална 
селективност”
На горните наблюдения се опира 
основания от Чарлз и Карстенсън 
модел на „социоемоционалната 
селективност”, според който между-
човешката хармония и разбирател-
ството не са сред най-важните при-
оритети на младите възрастни. Те 
се стремят по-скоро да се противо-

поставят на другите, дори това да 
води до конфликт. За разлика от по-
възрастните използват гнева и раз-
дразнението, за да постигат целите 
си. При това им е по-лесно да отла-
гат възможните възнаграждения, тъй 
като все още възприемат живота си 
като почти безграничен ресурс. 

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

Благодарение на специално  
подбраните билкови екстракти уронат ще ти помогне 
бързо да забравиш за неприятните оплаквания. 
Капсулите уронат предлагат комплексно решение  
на проблема, свързан с непрекъснато повтарящите  
се инфекции на пикочните пътища. 

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

Младите възрастни приемат също 
така лошите новини по-емоционал-
но. През 2006 година канадските пси-
холожки Рутан Томас и Лин Хашер от 
университета на Торонто искали да 
установят дали хората на различ-
на възраст преработват по разли-
чен начин позитивната и негативна-
та информация. На 48 млади участ-
ници на възраст от 18 до 28, както и 
на по-възрастни от 60 до 75-годиш-
ни в лабораторни условия те презен-
тирали върху екран множество двой-
ки числа, в средата на които може-
ло да се прочете дума - било то с 
позитивно, негативно или неутрално 
съдържание. Тези термини можели 
да бъдат игнорирани, тъй като при 
по-късна задача от доброволците се 
искало да посочат дали двете цифри 
били изправени или не или пък ста-
вало въпрос за микс от изправени и 
неизправени цифри. За отговора си 
пробандите, и особено по-младите,  
се нуждаели от повече време при 
двойките числа с негативни думи, 
отколкото при позитивните понятия, 
при които мисловният им процес 
протичал по-бързо и по-гладко.

Силата на хубавите  
спомени
От всички желани емоционални 
качества именно този фокус се очер-
тава по-отчетливо при по-възрастни-
те, отколкото при по-младите. При 
по-нататъшните опити пробандите на 
споменатото изследване били изне-
надани и с тест за памет: те тряб-
вало да възпроизведат само в една 
редица думи, които са се отнасяли 
до запомнените от тях цифрови ком-
бинации. Той също показал: негатив-
ните думи се запазвали по-дълго в 
паметта на младите участници, въз-
растните задържали почти изключи-
телно само позитивните термини!
Понятието „криза на средната въз-
раст” описва всъщност пробива в 

Възраст на анкетираните Възраст на анкетираните
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както по-млади, така и по-възраст-
ни. Показателно било, че чувството 
за контрол било най-силно изразе-
но именно при „средната възраст”. 
При това успоредно с издръжливост-
та и отговорността, нараствали също 
компетентността, справедливостта и 
адекватната оценка на ситуациите.
В представите на много хора в живо-
та след 60 има само мрачни перс-
пективи. Телесният и духовният упа-
дък заплашва с по-слаба подвиж-
ност, страх от счупвания, навлича-
не с много дрехи и загуба на близ-
ки и приятели. При все това средно-
статистически възрастните хора са 
емоционално по-доволни от млади-
те. Как може да бъде обяснен подо-
бен парадокс?

преди всичко наблюдаваната тъга, 
при която по-младите имат известно 
предимство.
Симон Шлагман от университета на 
Хертфоршир в Хатфийлд (Англия) 
има и друго обяснение за това, защо 
възрастните хора не се обременя-
ват с неприятности: това може да е 
страничен ефект на отслабващата 
им памет. Изседователката анализи-
рала през 2006 година съдържанието 
на автобиографични спомени на про-
банди от различни възрасти, описва-
ли в тях досегашния си живот. 
Като цяло и стари и млади си спом-
няли предимно приятни неща, но 
описанията на по-възрастните авто-
ри кръжали много по-рядко около 
лични преживявания и случки, а 
когато това все пак се случвало, те 
им придавали по-малко значение.
Изследователите на мозъка могат да 
установят и посредством лаборато-
рен тест позитивните очаквания за 
бъдещето. Една група около психо-
ложката Мара Матер от университета 
на Калифорния в Санта Круз изслед-
вала през 2004 година посредством 
функционална магнитно-резонансна 
томография  мозъците на 18 до 29-го-
дишните, както и на хора между 70 
и 90 години. Докато лежели в скене-
ра, пробандите виждали поредица от 
картини и чрез натискане на копчета 
по скала от 1 до 4 трябвало да мар-
кират, доколко се чувстват привлече-
ни или отблъснати от видяното. 
При това по-младите участници оце-
нявали негативните картини по-ви-
соко в сравнение с пробандите в 
напреднала възраст, докато по-въз-
растните обратното давали по-висо-
ки оценки на позитивните картини. 
Извън субективните оценки на участ- 
ниците активността на амигдалата 
им – най-важният център на чувства-
та в мозъка, засечена от апарата, 
също доказала направените изводи.
Според Матер позитивизмът на ста-
ростта не може да се обясни само с 
биологични фактори, тъй като не е 
напълно ясно дали активността на 
амигдалата е причинена от по-голя-
мата резистентност на възрастните 
към страха и гнева. Напълно въз-
можно е мозъчната картина прос-
то да илюстрира повишения емоцио-
нален контрол – т.е. да представя не 
причина, а следствие.
Извод: Широко разпространените, 
свързани със страх представи за 
остаряването, приемат изненадващ 
обрат в светлината на направени-
те изследвания върху позитивните 
емоции. Няма, разбира се, гаран-
ции за слънчева и безпроблемна 
старост, но що се отнася до ста-
тистиката - светлина се очертава 
много преди «навлизането в туне-
ла». Извън статистиката нещата до 
голяма степен остават в собствени-
те ни ръце. Положителното отноше-
ние към живота, позитивните мисли 
и чувства човек може да култивира 
като цветя в градината си. n

През 2005 година учените около Кира 
Бирдит от университета Мичиган в Ан 
Арбор (САЩ) изследвали типични-
те конфликтни поведения при млади 
и стари. В продължение на 1 седми-
ца над 600 доброволци всяка вечер 
съобщавали сведения за това, как 
е протекъл денят им, в телефонно 
интервю. Сведенията учените разде-
лили в различни категории – напри-
мер: Атакувал ли интервюираният 
някого вербално?  Бил ли е убедите-
лен? Или пък е игнорирал конликта?

Спокойствието при  
залеза на живота
Резултатите показали, че по-въз-
растните имат средно по-малко раз-
правии от младите или участниците 
на средна възраст, те реагират по-
спокойно при конфликти и ги нами-
рат не толкова изнервящи. За раз-
лика от другите групи възрастните 
оставали най-често пасивни – една 
стратегия, която учените смятат за 
ключ към душевното спокойствие.
Заедно с други колеги Дейвид Алмейда 
преразгледал данните от телефонните 
интервюта през 2009 година. Оказало 
се, че възрастните не само избягвали 
конфликтите, но и трупали при това 
много по-малко неприятни усещания. 
Да се избягват конфронтациите била 
съзнателно преследвана цел: за тях 
психическият комфорт бил на челно 
място сред приоритетите.
Възрастните хора са по-често в 
състояние да приемат неприятни-
те ситуации и да се дистанцират 
вътрешно от тях, обясняват Сюзан 
Чарлз и Лаура Карстънсен. Залезът 
на живота следователно е като цяло 
много по-приятен, отколкото предпо-
лагат някои. Възрастните хора не са 
имунизирани срещу проблеми и кон-
фликти, разбира се – това показва 

Стандартът за профилактика  
и лечение при нарушение  

на паметта, световъртеж  
и шум в ушите

Всяка таблетка Tebokan® съдържа 80 мг стандартизиран рас-
тителен екстракт EGb 761 от листата на уникалното дърво 
Гинкго билоба. То се отглежда в паркове и градини по цял свят, 
като изключително добре понася токсичните градски условия 
и атаки на вредители. Четири дървета гинкго са оцелели след 
атомната експлозия над Хирошима, само на 1-2 км от място-
то на взрива.

Основните компоненти на стандартизирания растителен екс-
тракт EGb 761 са:
l 24% флавон-глюкозиди, някои от които са специфични за 

листата на Гинкго билоба.
l 6% терпени: гинколидите А, В, С, D и билобалид, които 

придават на EGb 761 оригинален характер.

Tebokan® притежава многофункционален профил на действие:
l невропротективен ефект със стабилизиране на клетъчните 

мембрани на мозъчните клетки;
l повишава енергийния метаболизъм – подобрява усвояване-

то на глюкоза, която е жизнено необходима за правилното 
функциониране на мозъка и ценралната нервна система;

l усилва централната невротрансмисия - подобрява трансми-
сията на нервни сигнали между мозъчните клетки и така 
допълнително стимулира мозъчната функция, повишава 
мозъчния потенциал, способността за учене и паметовите 
възможности;

l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни 
радикали;

l подобрява реологичните показатели на кръвта – антагони-
зъм спрямо тромбоцитния активиращ фактор – предпазва от 
образуване на тромби и „разрежда” кръвта;

l повишава толеранса към хипоксия, особено в нервните 
клетки и предпазва от исхемична увреда;

l инхибира апоптозата /клетъчната смърт/;
l ограничава развитието на травматично или токсично обу-

словени мозъчни едеми и ускорява тяхната регресия, нама-
лява едема на ретината и увреждането на нейните клетки, 
подпомага възстановяването след черепно-мозъчни травми.

Многобройни плацебо–контролира-
ни, двойно-слепи и рандомизира-

ни проучвания показват ефек-
тивността на Tebokan® при 
деменции от съдов и дегенера-
тивен характер, слединсултни 
състояния и исхемична болест 
на сърцето, световъртеж и шум 
в ушите. Tebokan® подобрява 

когнитивните способности при 
здрави доброволци, което го прави 

подходящ за употреба от ученици и 
студенти по време на сесии и натовар-

вания. По отношение на профила на безопасност на Tebokan® 
няма статистически значима разлика в честотата на странични-
те ефекти в сравнение с плацебо.

Дозировката е два пъти дневно по една филмтаблетка (отгова-
ряща на 80 мг EGb 761). Филмтаблетките трябва да се приемат 
несдъвкани с мaлko течност. Приемът не зависи от храненето. 
Продължителността на лечението зависи от тежестта на симп-
томите и трябва да е нaй-мaлko 8 седмици.

Д-р Галина Бъчварова
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БЪРЗА ПОМОЩ

АСТМА: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ  
И НАТУРАЛНИ СРЕДСТВА  
ЗА САМОПОМОЩ
Който страда от астма, трябва да я лекува. В повечето случаи е трудно да се 
заобиколи традиционната медицина, заболяването обаче позволява допълващи 
натурални терапии, които могат значително да подпомогнат основното лечение 

и да подобрят състоянието на болния. При това между 
двата вида лечение няма противоречие – в едно кла-
сическата медицина е по-добра, в друго – натурална-
та терапия. Какво е мнението на специалистите за при-
чините на заболяването, самолечението и различните 
терапевтични методи.
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Бронхиалната астма е хронично 
заболяване на дихателните пътища. 
Типичните симптоми  са свръхчув-
ствителност на бронхите към суб-
станции от околната среда и проме-
ни на дихателните пътища. Те могат 
да се проявяват с различна сила, 
да настъпват бързо или постепен-
но. Свръхчувствителността на лига-
вицата произтича от възпалителни-
те промени на бронхиалната систе-
ма. Безобидни вещества като поле-
ни или животински косми, напри-
мер, могат да предизвикат в този 
случай проблеми.
Името на болестта произлиза от 
гръцката дума Asthmaino (в пре-
вод “трудно дишане”) и е описа-
на още от древногръцкия лекар 
Хипократ. Отчасти животозастра-
шаващото стесняване на дихател-
ните пътища е най-вероятно тол-
кова старо, колкото и човечество-
то. Едва през последните десети-
летия обаче случаите на болестта 
драматично се увелиха. Основната 
причина се корени в експлозивното 
нарастване на отровите в околната 
среда и преди всичко, разбира се, 
на вредните вещества във въздуш-
ното пространство.

Типичните болестни симптоми са:
l Повърхностно и често дишане.
l Усещане за тежест в гърдите.
l  Недостиг на въздух под форма-

та на пристъпи, проявяващи се 
по-често нощем или в ранните 
сутрешни часове.

l  Затруднено дишане, което про-
дължава по-дълго от нормално.

l Суха кашлица на пристъпи.
l  Свистящи или хъркащи звуци при 

дишане.
l  При леко протичане може да се 

наблюдава само дразнеща суха 
кашлица.

l  Дразнеща кашлица с гъст жилав 
секрет, труден за откашляне.

l  Оплакванията се провокират или 
засилват от определени причини-
тели или при определени условия.

l  Ако заболяването не е в напред-
нал стадий, между пристъпите се 
наблюдават безсимптомни пери-
оди, т.нар. интервали. В напред-
нал стадий недостигът на въз-
дух и кашлицата са характерни и 
между пристъпите.

l  Типично е, че при проверка на 
белодробните функции измере-
ните стойности често пъти могат 
да бъдат различни.

l  При алергична астма пристъпът 
настъпва няколко минути след 
контакт с алергена. След 6 до 10 
часа при половината от засегна-
тите се наблюдава втори пристъп.

Тест на белодробната  
функция – също  
и за собствена проверка
Можете и сами да диагностицира-
те астма посредством тест на бело-
дробната функция. С негова помощ 
както лекар, така и вие самите може-
те да установите дали протичащият 
въздух е затруднен от промени в 
бронхите и за какъв вид дихателно 
ограничение става дума.
Астмата се разпознава преди всич-
ко по затрудненото издишване. 
Затова лекарят изследва т.нар. 
капацитет на издишване. Това 
включва първо, количеството въз-
дух, което пациентът може да изди-
ша с всичка сила и колкото е въз-
можно по-бързо, и второ, количес-
твото въздух, което остава в диха-
телните пътища. Измерването на 
тези параметри се прави най-често 
със спирометър или с т.нар. Peak-
Flow. Докато спирометрията е тест 
на белодробната функция, който 
се провежда в лекарски кабинет, 
Peak-Flow-измерването пациентът 
може да направи сам с помощта на 
малък, ръчен и прост за управле-
ние уред – пикфлоуметър.

Астмата има много лица
Съществува цяла поредица от при-
чини, които могат да предизвикат 
астма и болестни форми, които им 

съответстват. Двете основни групи, 
които се разделят на по-нататъшни 
подгрупи, са т.нар. алергични (екс-
тринзивни) и не-алергични (интрин-
зивни) форми на заболяването.
Алергичната астма може да бъде 
причинена от различни вещества – 
полени, животински косми, домашен 
прах, изпарения от химикали, бои, 
лакове и пр. Една много често среща-
на форма на алергична астма е пре-
дизвикваната от полени. Като прави-
ло в тези случаи преди възникването 
на астма, в продължение на години 
се наблюдава алергична дихателна 
симптоматика, известна като сенна 
хрема. Ако тя не бъде лекувана, след 
определено време се стига до типич-
ната „смяна на етажите”. Това означа-
ва, че симпомите се изместват от гор-
ните към долните дихателни пътища. 
Алергичната астма често пъти започ-
ва още от детството.

Не-алергичната астма се разви-
ва по-късно, най-вече след 4-го-
дишна възраст - в типичния случай 
след прекарана вирусна инфекция 
на дихателните пътища. При екс-
тринзивната форма синусите също 
са често пъти хронично възпале-
ни, което довежда впоследствие 
до полипоподобни образувания на 
носната лигавица, които допълни-
телно затрудняват дишането.  
Асматичните заболявания нерядко 
съдържат и двата описани компо-
нента – тогава специалистите гово-
рят за смесена астма. Изходният 
й пункт най-често е алергичната 
астма. Тъй като астматичната брон-
хиална система също е по-подат-
лива на дихателни инфекции, това 
може да се превърне в отключващ 
фактор и за екстринзивния тип.
Професионално обусловена-
та астма може да се развие от 

Интересно е, че честотата на забо-
ляването върви ръка за ръка с уве-
личаващите се случаите на алер-
гия. Типът алергична астма е голям 
и бързо разрастващ се сегмент на 
болестта. При страдащите от астма 
деца алергичната форма е най-чес-
то срещаната и се намира на върха 
на хроничните заболявания в тази 
възрастова група.

Как може да бъде 
разпозната астмата
Според оценката на Световната 
здравна организация (СЗО) от 
астма в света страдат около 200 
милиона души. В Европа от болест-
та са засегнати 5% от възрастното 
население и 10% от децата. Около 
400 души годишно умират от астма-
тични пристъпи само в България. 
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постоянен контакт с потенциални 
алергени. Като например при фри-
зьорите, които са принудени посто-
янно да боравят с химикали. Но 
също и неалергизиращи вещества 
могат да бъдат причина за болест- 
та. Особено ако концентрацията им 
е била надвишавана толкова дълго, 
че да предизвика възпалителни 
промени на дихателните пътища.

Как се лекува
Едно добро, цялостно лечение на 
астмата обхваща 4 важни стъпки:
l  Преди всичко трябва да бъдат 

елиминирани до колкото е въз-
можно отключващите болестта 
фактори. Това означава не само 
да се избягва контакт с потенци-
ални алергени, но и да се изклю-
чат всякакви други обременява-

щи фактори като тютюнев дим, 
спрейове за битова химия или 
ароматизатори.

l  Втората стъпка е консултиране-
то на подходяща медикаментоз-
на терапия с лекуващия лекар. 
Противоастматичните препарати 
най-често трябва да бъдат инха-
лирани, за да се постигне бързо-
то им и ефективно действие.

шаващи ситуации. Също за засег-
натите деца и техните родители 
съществуват специални образо-
вателни програми.

l  Четвъртият пункт е свързан с регу-
лярния контрол, извършван в бол-
нично заведение от лекар, който 
трябва периодично да установя-
ва актуалния болестен статус. Ако 
е настъпило подобрение или  вло-
шаване на състоянието, терапия-
та следва да бъде съответно наго-
дена. При всички положения тряб-
ва да бъде направен и нов тест на 
белодробната функция.

Дихателна гимнастика 
срещу недостиг на въздух
Облекчаващите дишането поста-
новки на тялото са важни градив-
ни елементи от терапията за аст-
матици. Смисълът е чрез подпира-
не с ръце да се освободи гръдни-
ят кош от тежестта на раменете и 
по този начин да се подобри диша-
нето. Важна позиция е т.нар. фай-
тонно седене. При него засегнати-
ят седи с изнесен напред торс, като 
подпира долната част на ръцете 
(от лактите до дланите) на бедрата 
си или на маса. Същият ефект се 
постига и при т.нар. „вратарна стой-
ка”, при която се заема подсказания 

от името типичен стоеж – с приве-
ден напред торс и длани, подпрени 
на бедрата или коленете.

Дихателната гимнастика има за цел 
да тренира дихателната мускула-
тура, за да се повиши дихателния 
капацитет. Чрез тренировките се 
увеличава обема на гръдния кош и 
на белите дробове, така че през тях 
да преминава повече въздух и той 
да достига по-дълбоко. Дихателната 
гимнастика обаче трябва да бъде 
провеждана само по време на без-
симптомните интервали.
Една от най-важните дихателни 
техники, които трябва да усвоят 

l  От особена важност за адекват-
ната терапия е обучаването на 
пациента. Засегнатият трябва да 
се научи да познава болестта си 
и да знае как сам да провежда 
лечението в домашни условия. 
Правилното обучение на паци-
ента може да намали необходи-
мостта от медикаменти, да разре-
ди пристъпите и по този начин да 
бъдат избегнати животозастра-
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астматиците, е т.нар. „устна спирач-
ка”. С помощта й може да се диша 
по-спокойно и по-ефективно при 
недостиг на въздух, тъй като тя про-
тиводейства на силно потиснато-
то издишване. За целта при издиш-
ване трябва да се стесни отворът 
на устата, при което устните все 
пак свободно да лежат една срещу 
друга. При бавно издишване възду-
хът трябва да се задържа по-дъл-
го в устната кухина, така че да се 
образува леко съпротивление. Така 
той отново се връща в долните 
дихателни пътища и по този начин 
предотвратява отпадането на стес-
нените бронхи.

воастматичната терапия се раз-
личават две групи медикаменти – 
т.нар. реливъри  (от англ. „reliever”, 
т.е. който освобождава), предназ-
начени за спешни случаи и целя-
щи да облекчат симптоматиката 
при пристъп, и контролери  (от 
англ. „controler” - който контроли-
ра), предназначени за патогенетич-
но лечение на заболяването. 
„Реливърите” съдържат субстан-
ции, които отпускат спазмите на 
бронхиалната мускулатура и по 
този начин водят до разширяване 
на стеснените бронхи. Успоредно 
с това могат да подпомогнат изка-
шлянето и прочистването на бели-
те дробове от секрети. Тези „сред-
ства за бърза помощ” обаче не при-
тежават противовъзпалително дей-
ствие и поради тази причина не 
могат да повлияят честотота, сила-
та на оплакванията, както и разви-
тието на заболяването.
„Контролерите” са напротив меди-
каменти за продължително лече-
ние (предимно кортизонови), които 
повлияват възпаляемостта на брон-
хите и противодействат на отичане-
то, образуването на секрети и въз-
палението на дихателните пътища. 
Действието им е различно от това 
на реливърите, то не настъпва миг-
новено, а едва след определено 
време. Тъй като и двата типа меди-
каменти са важни за класическата 
медицинска терапия, те най-често 
се изписват заедно.

Как може да помогне  
природолечението
Който страда от астма и се инте-
ресува от натурални лечебни сред-
ства, в никакъв случай не бива да 
замества с тях предписаните му от 

чески медикаменти. Няма никакво 
противоречие в това да се комбини-
рат класически и натурални лечеб-
ни средства. При позитивна реакция 
на организма на хомеопатия, расти-
телни препарати или акупунктура, 
класичеките медикаменти постепен-
но могат да бъдат заместени. Най-
добре е обаче това да става под 
наблюдението на опитен лекар.

опитен специалист, който точно да ги 
нагоди към индивидуалната болест-
на картина и регулярно да ги ривизи-
ра спрямо актуалния статус на паци-
ента. Само в този случай терапията 
действително би могла да помогне. 
За самолечение са подходящи 
единствено комплексните хомео-
патични препарати – медикаменти, 
които комбинират повече положи-
телно повлияващи болестната кар-
тина отделни препарати. 
Класическите хомеопати често пред-
писват такъв тип комплекси, тъй като 
те отговарят на мотото на Самуел 
Ханеман, бащата на хомеопатията: 
„Вземете просто от всичко по малко, 
все нещо ще има вътре, което да 
помогне.” Не само Ханеман, но и 
много други съвременни хомеопати 
са направили подобни наблюдения. 
Ето как обяснява теоретическата им 
основа проф. Бюрги от Берн: „Две 
субстанции, които се борят с един и 
същ болестен симптом, се допълват 
в своето действие, когато са насоче-
ни към една и съща цел за атака. Те 
се потенциират в своето действие, 
когато са насочени към различини 
точки за нападение.”

Лечебните растения – утвър-
дените сили на природата
Съществуват много растения, които 
имат благотворен, успокояващ 
или поддържащ ефект при астма. 
Генерална препоръка обаче е труд-

Правилното кашляне  
може да бъде усвоено
Тъй като силното кашляне също 
може да доведе до астматичен 
пристъп, е препоръчително спонтан-
ните кашлични дразнения да бъдат 
потискани колкото е възможно по-
добре. Особено сутрин в бронхи-
алната система се събират секре-
ти, които често водят до тежки атаки 
на кашлица. За целта астматиците 
трябва да усвоят т.нар. „целенасоче-
но кашляне”. При нормално кашля-
не въздухът се изхвърля подобно на 
експлозия. Болният от астма напро-
тив трябва да се научи да извежда 
кашлицата меко. За целта след дъл-
боко вдишване и едно леко изкаш-
ляне, той трябва да зъдържи поло-
вината от останалия за издишване 
въздух и да го изкашля на множес-
тво малки покашляния.

Медикаменти за инхалиране 
– защо са важни
Повечето активни съставки за лече-
ние на астма в днешно време могат 
да бъдат инхалирани, с други думи 
вдишани. Предимството им е, че 
препаратите действат на дихател-
ните пътища директно, затова са 
бързи и ефективни. Приеманите 
чрез инхалация медикаменти се 
нуждаят от по-малко активни със-
тавки и така организмът се обре-
менява по-малко, отколкото при 
пероралните лекарства. В проти-

лекаря медикаменти. Природната 
медицина помага на организма по 
мек начин и активира неговите само-
лечебни сили. В рамките на лечени-
ето това може да отнеме един про-
дължителен период от време.
Астмата от друга страна може да 
доведе до животозастрашаващи със-
тояния, при които помагат само хими-

Хомеопатията – допълнение 
към традиционната медицина
Като правило хомеопатията е много 
подходяща при лечението на астма. 
Не се препоръчва обаче самолече-
нието с отделни хомеопатични пре-
парати. Определянето и дозиране-
то им трябва да бъде направено от 
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но да се направи. Тъй като билка, 
която на едни действа добре, при 
други, особено ако страдат от алер-
гична астма, може да предизвика 
пристъп! Ето защо всяко растение 
трябва първо да бъде тествано – 
в малко количество и с повишено 
внимание. Както народната, така и 
модерната медицина препоръчва 
следните лечебни билки:
l  Мащерката спира бактериите  

и помага при кашлица
Мащерката се използва за лечебни 
цели от прастари времена. В сред-
ните векове било открито ефектив-
ното й действие върху белите дро-
бове и бронхите. Хилдегард фон 
Бинген препоръчвала мащерката 
особено при недостиг на въздух, 
астма и остри пристъпи на кашли-
ца. Основната съставка на съдър-
жащите се в растението етерич-
ни масла – фенол тимол задър-
жа растежа на бактериите, вируси-
те и гъбичките. Регулира също дей-
ността на ресничестия епител на 
бронхите, разрежда и стимулира 
изхвърлянето на секретите, а при 
кашляне действа спазмолитично. 
Съдържащите се в билката фла-

воноиди и дъбилни вещества под-
помагат противовъзпалителното й 
действие.
l  Бръшлянът отпуска спазмите 

и разтваря секретите
Бръшлянът също е растение с 
дълга традиция и се препоръч-
ва при различни оплаквания. През 
19 век прави пробив като лечеб-
но средство срещу кашлица и 
бронхит. Модерната наука дока-
за ефективността на бръшляна за 
разтваряне на секрета и по-лесно 
откашляне с много изследвания. 
Допълнително билката оказва спа-
змолитично действие на бронхи-
те и е особено подходяща за аст-
матични деца. Не се препоръчва 
обаче самостоятелно събиране и 
преработване на растението, тъй 
като активните му вещества могат 
да бъдат отровни при предозиране. 
Стандартизираните препарати със 
сигурност са по-правилният избор.
l  Евкалиптът може да замести 

кортизона
Евкалиптът съдържа много ценно 
етерично масло, което поради анти-
микробните му свойства още в ран-
ния 19 век било използвано като 
средство за дезинфекция на меди-
цински уреди и лечение на рани. 
В днешно време маслото се пре-
поръчва за лечение на простудни 
заболявания. Евкалиптовото масло 
може да бъде и естествена алтер-

натива на често назначаваната при 
астма кортизонова терапия.
Едно изследване на университета 
в Бон показва, че 100 мг на съдър-
жащото се в евкалипта активно ве- 
щество цинеол има действие подоб-
но на кортизона, но без странич-
ни действия. При лечение с цине-
ол взелите участие в изследването 
пациенти могли да намалят корти-
зоновите дози с цели 36%!
l  Коренът от лопуш (овчарка) 

действа спазмолитично 
Преди всичко под формата на стан-
дартизирани препарати лопушът се 
препоръчва при мигрена, кашлица, 
сенна хрема и астма. Лечебното 
действие при астма се обоснова-
ва на спазмолитичното действие 
на билката. Успехът на терапи-
ята с лопуш особено при сенна 
хрема и астма е доказана с мно-
жество изследавания, направени в 
Германия и Швейцария.
l  Теснолистият жиловлек успокя-

ва и подпомага откашлянето
На високата си репутация на лечеб-
но растение теснолистият жилов-

лек се радва от стотици години. 
В народната медицина билката се 
използва не само при катар на 
дихателните пътища, но също при 
диария, разширени вени, гъбич-
ни заболявания и възпаление на 
венците, а при външно приложе-
ние за налагане на гнойни рани. 
Теснолистият жиловлек е изклю-
чително добро средство при суха 
и дразнеща кашлица. Той съдър-
жа много слуз, дъбилни вещества 
и силициева киселина, както и суб-
станции, които убиват болестотвор-
ните причинители. Билката покрива 
раздразнената лигавица на диха-
телните пътища със защитен филм 
и по този начин намалява дразне-
щата кашлица, при това той нама-
лява дразненето на рецептори-
те, които предизвикват кашличния 
рефлекс, действа антибактериал-
но и спазмолитично. Клиничните 
изследвания свидетелстват също 
за ефективното действие на екс-
тракта от теснолист жиловлек при 
хроничен бронхит и бронхиална 
астма. Пациентите чувствали подо-
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Mucoplant Hustensaft
Сироп за кашлица
 Растително лекарствено средство с екстракт от теснолист жиловлек
 При кашлица, секрет в бронхите и бронхиален катар
  Има 4-посочно действие: противовъзпалително,  

имуностимулиращо, антивирусно и антибактериално

Активните растителни съставки  
ограничават разпространението  
на вирусите и бактериите,  
облекчават дразненето и помагат  
за по-лесно откашляне на секретите

брение, което се доказало също от 
медицинските тестове и наблюдени-
ята на лекарите. Забележителното 
в случая е, че успехът на лечение-
то с теснолист жиловлек е по-голя-
ма при децата, отколкото при мла-
дежите и възрастните, отбелязват 
изследователите.

Когато собствената кръв се 
превръща в лечебен фактор
При терапия със собствена кръв на 
пациента се взима неголямо коли-
чество кръв от вената и след това 
се инжектира обратно в тялото - 
подкожно или в седалищния мус-
кул. Често пъти кръвта се обогатя-
ва с определени влияещи на забо-
ляването медикаменти или се пре-
работва с UV-лъчи или озон. 
Особено ефективна е терапията 
при заболявания с алергичен компо-
нент. Механизмът на действие човек 
може да си представи по следния 
начин: Кръвта на първо място е 
транспортно средство на много 
вещества.  Например на кислород, 
хранителни вещества, електролити 
и витамини, но също и на отпад-
ни продукти на обмяната. Кръвта 
съдържа освен това индивидуал-
на информация, например за пре-
боледувани заболявания, все още 
налични отровни вещества, проти-
чащи инфекции, обменни отлагания 
и специфични антитела.  
Когато кръвта се източи от съдова-
та система и се инжектира обратно, 
в организма се въвежда собстве-
на субстанция, но като чуждо тяло. 
От тъканните рецептори и клетъч-
ните мембрани се приема терапев-
тичната информация на заболява-
нето и се провокира имунна реак-
ция. Тялото е поставено в режим на 
аларма и мобилизира защитните си 
сили. За децата терапията е моди-
фицирана: кръв се взима еднократ-
но, тя се разрежда на хомеопати-
чен принцип, обогатява се и се дава 
перорално по определена схема.

Акупунктурата  
– как традиционната  
китайска медицина  
открива дефицитите
В западните страни акупунктура-
та е популярна преди всичко при 
лечение на болестите на двигател-
ния апарат. Не бива да се забравя 
обаче, че и алергичните заболява-
ния могат да бъдат много успешна 
област на действие. Тя обаче тряб-
ва да бъде проведена стриктно по 

правилата на традиционната китай-
ска медицина. Това не означава да 
се прилага популярното на запад 
„набождане по готварска рецеп-
та” - по предварително набеляза-
ни точки, а провеждането на спе-
циална индивидуална лечебна про-
грама, която да регулира и подси-
ли жизнената енергия чи. Според 
китайската медицина астмата може 
да бъде болест както на препъл-
ването, така и на изпразването. 
В зависимост от това се опреде-
ля и правилният избор на точки за 
набождане.

зъби, сливици, рздразнени синуси, 
чужди тела или капсулирани бак-
терийни огнища могат да се пре-
върнат в смущаващи полета. Ето 
защо за невротерапевтите е много 
важно да поставят точна анамне-
за, за да могат да вземат под вни-
мание протичането на всички забо-
лявания.

Шлюслеровите соли  
при астма – само като  
допълваща терапия
За лечебната сила на хомеопатизи-
раните минерални соли е изписа-
но и изговорено много. При случа-
ите на астма обаче ефектът им все 
още е спорен. Затова е пресилено 
да се твърди, че само с шлюсеро-
ви соли може да се постигне добър 
успех при лечението на астма. Като 
допълваща терапия и най-вече като 
ценен стимулатор за регулиране на 
минералния баланс в организма, те 
разбира се могат да бъдат приема-
ни. За целта се препоръчват след-
ните соли:
l  Calcium sulfiricum: за астма, която 

се влошава при сух въздух.
l  Kalium chloratum: при светла, 

тежка, лепкава слуз, която за- 
труднява дишането.

l  Magnesium phosphoricum: при 
спазматични промени на диха-
телните пътища, предизвикани от 
вълнение.

l  Natrium chloratum: както при вод-

нисти секрети, така и при сухота в 
дихателните пътища.

l  Natrium sulfiricum: за астма, която 
се влошава при влажно време.

l  Silicea: при гнойни секрети и за 
общо подсилване на белодробна-
та и бронхиалната тъкан. n

Невротерапията – как  
смущаващите полета  
могат да бъдат изключени
Успоредно с хомеопатията и аку-
пунктурата невротерапията е друг 
допълващ метод, който може бла-
гоприятно да повлияе астмата чрез 
целенасочено въздействие на веге-
тативната нервна система. При тази 
терапия нервните влакна на авто-
номната нервна система за кратко 
време се блокират с локално дей-
стващо упойващо вещество. Целта 
и тук е да се активизират собстве-
ната регулация и самолечебните 
сили на организма. 

Една област на действие на невро-
терапията е т.нар. ликвидиране на 
смущаващите полета, които пред-
ставляват болестни изменения на 
тъканните структури, престанали 
да подават импулси към вегетатив-
ната нервна система. Тези наруше-
ния могат да възникнат след нара-
нявания, операции или инфекции и 
с времето да предизвикат множес-
тво оплаквания. Най-често беле-
зи, но също болестно променени 

Важно е да се знае
Един тежък астматичен прис-
тъп може да бъде животоза-
страшаващ и изисква спеш-
на медицинска помощ. Ако 
дишането на болния по време 
на пристъп е толкова повърх-
ностно, че му е трудно да 
говори, трябва веднага да се 
повика Бърза помощ.
Други симптоми за тежък прис-
тъп, известен още като Status 
asthmaticus, са: пийкфлоу-
стойности, които са по-мал-
ки или равни на 50% от инди-
видуалните гръдни стойности; 
дихателна честота - повече от 
25 пъти на минута; пулс по-ви-
сок от 120 удара на минута.



12

С първите топли дни от зимен сън 
се събужда и спортната амбиция. 
Ентусиастите обаче най-често не се 
съобразяват с отслабналите си през 
слабо активния сезон физически въз-
можности. Дали при каране на ролери, 
колоездене, тенис или джогинг лесно 
може да се стигне до травми и нараня-
вания. Как бързо  да възвърнете фор-
мата си и с натурални средства да уско-
рите оздравителния процес при кръво-
насядания, сухожилни разтежения, кон-
тузии или навяхвания.

можете да движите ставата и да стъ-
пите на пострадалия крак например, 
в повечето случаи не става дума за 
счупване”, - казва д-р Ричард Шадер, 
лекар на немския национален отбор 
по ски-дисциплини. „Сигурна диагно-
за обаче може да бъде поставена 
само от специалист след съответния 
преглед и специфични изследвания 
като рентгенова снимка и др.”
Кръвонасядане (хематом) може да 
възникне при сблъсък или удар. Под 
кожата в подобни случаи се пукат 
малки кръвоносни съдове и кръв-
та се излива в прилежащите тъкани: 
образува се кръвонасядане (синьо 
петно), което в рамките на следва-
щите няколко дни вследствие на раз-
личните степени на разграждане на 
кръвта променя цвета си през жълто 
към кафяво. Ако са засегнати по-
дълбоко лежащи съдове, подкожни-
ят кръвоизлив е придружен и с оток. 
Мястото е болезнено при натиск, тъй 
като изливащата се кръв упражня-
ва натиск върху тъканите. При това 
в наранената тъкан лимфната теч-
ност не се движи както обикновено и 
започва също да се събира.

Най-важните първи мерки
През първите 24 часа след спортна-
та травма, нараненото място трябва 
да бъде многократно (през 15 до 20 
минути) охлаждано, за да се предот-
врати излива на течности в тъканите 
и образуването на отоци. Ако постра-
далият е наранил стъпалото или 
коляното си, трябва колкото е въз-
можно по-често да го вдига на висо-
ко. Това също предотвратява отоци-
те. Важно при охлаждането е ледът 
никога да не се поставя директно 
върху кожата. Охлаждащите паке-
ти също е добре да се налагат през 
кърпа, а замразяващите спрейове 
да се използват внимателно, тъй 
като могат да доведат до локални 

Упражняващите спорт през свободно-
то време, които не тренират редовно 
и подлагат тялото си на непривични 
натоварвания, лесно стъпват накриво, 
удрят се или падат, причинявайки си 
различни по вид и сериозност нараня-
вания. Най-често това са леки травми 
като синини (кръвонасядания), мус-
кулни, сухожилни разтягания и навях-
вания по ръцете, дланите, раменете, 
коленете или стъпалата.

Какво предизвиква 
оплакванията
При сухожилно разтягане се разтег-
лят капсулно-свързващите части на 
дадена става, докато връзките на 
нейната водеща и стабилизираща 
функция се запазват. Най-често става 
въпрос за преходно разтегляне, връз-
ките обаче могат и да се разкъ-
сат. Навяхванията напротив са став-
ни наранявания, при които възмож-
ностите за движение (например чрез 
извъртане или усукване) на даде-
на става са прекрачени. При прегъ-
ване на крака може едновременно 
да възникне и навяхване, и разтяга-
не: от една страна тежко измества-
не на ставата, от друга – разтегля-
не на връзките и сухожилията. Някои 
навяхвания са толкова болезнени 
през първите дни, че много постра-
дали смятат, че има нещо счупено. 
„Правилото е следното: Ако все още 

Серия Репарил 
– първа помощ при травми

Компанията ROTTAPHARM / MADAUS следва основната научна страте-
гия традиционни растителни продукти да се разработват до модерни фар-
мацевтични стандарти: проучване до активните молекулярни компоненти с 
доказана ефективност и профил на безопасност за развитието на нови ори-
гинални продукти. Във връзка с тази концеп-
ция фирмата започва да изучава лечеб-
ното растение див кестен (Aesculum 
hippocastanum L.), което е известно 
от векове с въздействието си при 
различни хронични венозни забо-
лявания. Изолирана е активната 
съставка на растението – есцин. 
На базата на многобройни кли-
нични проучвания върху есцина е 
разработена серия Reparil®, която 
включва три продукта – стомашно-ус-
тойчиви таблети, гел и спрей. 

Основните показания на серията Репарил са: 
Контузии, навяхвания, натъртвания, хематоми (кръвонасядания), отоци 
след травми, постоперативни отоци, повърхностни възпаления при разши-
рени вени и др.
Репарил - гел N е специално разработен лекарствен продукт за локално при-
ложение, който действа в три направления: противооточно, противовъзпали-
телно и болкоуспокояващо. Има две активни съставки – есцин и диетилами-
носалицилат. 
Есцинът прониква в кожата, където възпрепятства събирането на течности в 
тъканите и появата на отоци. Локалните отоци, предизвикващи чувството за 
тежест и напрежение, бързо се отстраняват, а възпалителните процеси ефек-
тивно овладяват.
Диетиламиносалицилатът усилва противовъзпалителния ефект и има изразе-
но  болкоуспокояващо действие.
Репарил - гел N притежава и следните предимства:
l прозрачен е, прониква бързо и дълбоко в засегнатите участъци;
l  не омазнява бельото и дрехите, не зацапва и поради това е много приятен 

за употреба;
l  охлажда, понася  се добре и може да се прилага ВЕДНАГА след травмата.
Репарил стомашно-устойчиви таблети са лекарствен продукт без лекарско 
предписание, който притежава отбъбващо, противооточно и противовъзпали-

телно действие. Използват се за лечение на пост-
травматични и постоперативни отоци. Прилагат 
се по две таблети три пъти дневно в острата фаза 
(първите няколко дни) и три пъти дневно по една 
таблета като поддържащо лечение.
Репарил айс спрей e медицинско изделие на 
основата на ментол и камфор. Приложен веднага 
след травмата, действа силно охлаждащо локално 
върху засегнатия участък и по този начин предот-
вратява образуването на оток и хематом.

Комбинираното приложение на трите продукта от серията Репарил оси-
гурява първа незабавна помощ при травми. При настъпила травма, при 
която няма открити рани, незабавно напръскайте с Репарил айс спрей, 
за да осигурите охлаждане и да предотвратите образуването на оток. 
След охлаждането на засегнатия участък мажете няколко пъти дневно с 
Репарил - гел. При тежки травми с отоци приемайте в допълнение и сто-
машно-устойчивите таблети Репарил по указаната схема. 

Д-р Галина Бъчваровa

СПОРТНИТЕ ТРАВМИ:
КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ 
ЛЕЧЕНИЕТО ЕСТЕСТВЕНО
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измръзвания на кожата, която става 
по-нечувствителна при охлаждане и 
увреждането може да не бъде забе-
лязано навреме. Охлаждащо и про-
тивооточно действие имат също ком-
пресите с хума, извара и смес от 
корен от черен оман (зарастличе), 
мащерка и листа от арника (вж. каре-
то). В случай че оплакванията не 
отшумят до 24 часа, появи се голям 
оток или кръвонасядането се е раз-
ляло на голяма площ, е добре да се 
консултирате с лекар. 
Ако охлаждането доведе до известно 
подобрение, от втория ден трябва да 
се започне едноседмично топлоле-
чение, за което можете да използва- 
те мазила със затоплящо действие, 
стимулиращи кръвообращението 
вани или нагревки с инфрачервена 
светлина. Като цяло валидно е след-
ното: щаденето е най-правилното за 
момента. Пострадалите стави е най-
добре въобще да не бъдат товаре-
ни, травмираните мускули, тъкани и 
кости също не зарастват по-добре, 
ако се движат. Девизът: „Движението 
е полезно, движението предпазва” – 
се отнася за страдащите от артроза, 
чиито стави не са наранени, а са ста-
нали неподвижни поради изтриване 
на хрущяла. Стягащата превръзка с 

ластичен бинт не ускорява задължи-
телно оздравителния процес, но под-
помага щаденето на ставата.

Активните съставки, 
които могат да помогнат
Билките в домашната аптека също 
има какво да предложат за облек-
чаване на оплакванията и по-бързо-
то оздравяване на спортните трав-
ми. Арниката, например, чиито жълти 
цветове съдържат етерично масло с 
противовъзпалителни, болкоуспоко-
яващи и противооточни свойства, е 
особено подходяща при кръвонася-
дания. Арникови препарати има под 
формата на мазила, тинктури или 
есенции за компреси. Също прие-
мана вътрешно като хомеопатично 
средство арниката помага при хема-
томи и навяхвания. 
Активната съставка есцин, извличана 
от конския кестен, има силно проти-
вооточно и противовъзпалително дей- 
ствие и е ефективно средство при 
всякакъв вид хематоми, контузии, 
навяхвания, натъртвания и отоци 
след травми, подходяща е включител-
но за облекчаване на постоператив-
ни отоци. Тя може да бъде прилагана 
както външно под формата на кремове 
и мазила, така и перорално за овладя-
ване на по-сериозни посттравматични 
отоци и възпалителните процеси. 
Забележителното действие на коре-
ните от черен оман при лошо заз-
дравяващи рани се дължи на глав-
ната му активна съставка алантоин. 
Доказано е, че това вещество пома-
га за затваряне на раната, като сти-
мулира гранулацията и образуване-
то на нови клетки. Чрез промивки 
или с компреси с отвара от корени 
на черен оман се разтварят секре-
тите и гнойта, така че раните и дори 
хронично гноящите рани се затварят. 
Редицата слузести, дъбилни вещес-
тва и силициевата киселина допри-
насят допълнително дори за излеку-
ването на стари рани. n

Ефективни домашни средства
n Компрес с хума
Действие: охлаждащо, противооточно
Начин на приложение: Една пълна шепа 
хума (от аптеката) се смесва с вода и малко 
оцет до образуването на лесна за мазене 
каша. Тя се разпределя на дебел слой върху 
памучна или ленена кърпа и се поставя върху 
пострадалото място, което се превързва  
с марлен бинт. Когато хумата изсъхне, ком-
пресът може да се повтори.
n Компрес с извара
Действие: охлаждащо, противооточно
Начин на приложение: 8 с.л. необезмаслена извара (с температу-
ра на тялото или охладена в хладилника) се нанася директно върху 
кожата, отгоре се поставя ленена кърпа, която се прикрепва с марлен 
бинт. Прилага се 3-4 пъти дневно, като се държи дотогава, докато ком-
пресът се стопли.
n Компрес с черен оман
Действие: противовъзпалително, болкоуспокояващо, противооточно
Начин на приложение: 30 г корени от черен оман, 20 г мащерка и 10 г 
цвят от арника се заливат с ½ л вряща вода, запарват се за 10 минути 
и се прецеждат. В отварата се потапя ленена кърпа, леко се изстисква 
и се поставя върху контузията. Оставя се да действа 5-10 мин., като 
процедурата се повтаря до 5 пъти дневно.

 със силата на природа
та

Серия Алга Сан –
№1 в аптеките 

в Германия.

Allga San Arnika
гел и лосион 

ефективни при 
хематоми, 

контузии 
и травми

Allga San
гел и лосион 
бързо облекчават 
болки в мускулите 
и ставите от 
различен произход

A l lgäu

Made in

GERMANY



14

ЛЕКА НОЩ КИЛОГРАМИ?

Де да беше толкова лесно! Добилата популяр-
ност напоследък програма „Отслабване по 
време на сън” звучи примамливо, специалис-
тите обаче спорят върху ефективността на 
екцентричната теория за топене на килограми. 

14

при 
проблемна кожа 

София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, 
София Еърпорт Център, Сграда 3, вх.4, 
тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

сказва друго, дори повърхностен 
поглед върху книгата показва, че 
и тук както и навсякъде друга-
де отславането означава преди 
всичко едно: работа. Папе про-
пагандира на читателите си сво-
еобразен модел на разделно хра-
нене. На закуска са позволени 
само въглехидрати, на обяд сме-
сено хранене, а на вечеря преди 
всичко белтъчини и заленчуци. 
Въглехидратите под формата на 
хляб или макарони преди ляга-
не са точно толкова голямо табу, 
колкото и закуските между хра-
ненията. 
Строгите правила трябва да под-
държат ниски нивата на „удебеля-
ващия хормон” инсулин и да регу-
лират изгарянето на мазнини в 
съня чрез т.нар. хормон на рас-
тежа. Рано лягане и дълъг сън 

Звучи като мечта: да се сгушиш 
във възглавницата, да се унесеш, 
а мастните възглавнички да се 
топят от само себе си. Методът, 
описан в превърналата се в бест-
селър книга на есенския лекар, 
д-р Детлеф Папе „Слаби в съня”, 
изглежда съвсем прост и много 
изкусителен за читателите. 
Но макар заглавието да под-

е следващият съвет на Детлеф 
Папе. Така хормонът на расте-
жа ще може да разгърне напълно 
своето действие.
Някои зависимости в телесна-
та химия, описани в „Слаби в 
съня”, разбира се, не могат да 
бъдат отхвърлени: панкреа-
тичният хормон инсулин 
действително пред-
ставлява мощен сиг-
нализатор в човеш-
ката обмяна на 
веществата. Той 

регулира нивото на захарта в 
кръвта, влияе върху чувството за 
глад или ситост, както и на това, 
доколко пълни трябва да бъдат 
мастните клетки на хълбоците и 
корема.
Между нощното спокойствие и 

телесното тегло също не 
може да се отрече, че 

съществува известна 
връзка: изследва-
нията показват, че 
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ЛЕКА НОЩ КИЛОГРАМИ? дневнодневно

Регенерира косата
Подхранва кожата

Заздравява ноктите
хора, които спят екстремно малко 
или прекалено много, тежат зна-
чително повече от спящите в 
рамките на средната статистика. 
Досега обаче въпросът за яйцето 
и кокошката така и не е получил 
окончателно отговора си: дали 
човек надебелява поради навици-
те си за сън или просто дебелите 
хора спят различно?
Едно е сигурно, липсата на сън 
атакува хормоналната систе-
ма. „Тя благоприятства отделя-
нето на стрес-хормони като кор-
тизол и смущава обмяната на 
кръвната захар и инсулина”, - 
казва Манфред Халшмидт, който 
изследва взаимовръзката между 
съня и хормоналната система в 
университета Любек. Успоредно с 
това при преуморените се проме-
ня балансът на хормоните грелин 
и лептин, които управляват глада 
и ситостта – преди всичко в посо-
ка на „гладните” сигнали.
В действителност обаче, удъл-
жаването на нощната почивка не 
донася много за изгарянето на 
мазнини с помощта на хормо-
на на растежа: „Този медиатор се 
отделя преди всичко по време на 
дълбоките фази на съня в първа-
та половина на нощта. След това 
няма голяма разлика, дали човек 
остава 6 или 9 часа в леглото”, - е 
на мнение Халшмидт.

„Слаби в Съня” предствя по-скоро 
една изолирана, лична концепция 
на автора: безсмислено е човек 
да търси сериозни доказателства 
в медицинската и научно-диетоло-
гичната литература в потвържде-
ние на инсулиновото разделно хра-
нене на д-р Детлеф Папе. Също 
съветът преди диетата човек да 
установи с тест дали преработ-
ва въглехидратите като „номад” 
или като „земеделец” не почива 
на солидни научноизследовател-
ски данни. „Подобно въведение 
в обменните типовете е напълно 
произволно”, - смята и проф. Урсел 
Варбург, специалистка по наука-
та за храненето във висшето про-
фесионално училище в Мюнстер. 
Изследователката намира концеп-
цията проблематична и от гледна 
точка на всекидневното й приложе-
ние: „Фактът, че човек трябва всеки 
ден да се чуди какво, кога и в каква 
комбинация да яде, прави отслаб-
ването му още по-трудно.”

Според Варбург много по-доб- 
ра рецепта за отслабване 
предлага класическата диета: 
„Теоретичната основа на отслаб-
ването по време на сън е несъс-
тоятелна. В крайна сметка най-
важно е това, което се съдър-
жа в чинията ти, и е добре то 
да представлява разнообразна 
храна в достатъчно количество. 
Човек със сигурност ще отслаб-
ва, ако приема по-малко калории, 
отколкото изгаря.” Ако при това 
се придържа към адекватна дви-
гателна програма, състояща се от 
регулярни силови упражнения и 
тренировки за издръжливост, ще 
намали теглото си и без съмни-
телни експерименти като инсули-
новата теория на д-р Папе. n

Дебелеете? – открийте причините...
... и след това подгответе подходяща стратегия за действие. Това 
ще даде много по-добри резултати от безплодното блуждаене на 
тъмно и сражаването с враг, за който не знаете почти нищо. Най-
често срещаните причинители на наднорменото тегло са три:
l  непрекъснато приемане на прекомерни количества калории, 

значително надвишаващи реалните потребности на организма;
l  липса на движение;
l   хормонални нарушения и съпровождащо ги фармакологично 

лечение.
Въпреки популярното схващане, генетичната обремененост само 
в незначителна степен способства за наднорменото тегло или за-
тлъстяването. По-скоро придържането към неподходящ стил на 
живот и прекомерната пристрастеност към яденето са виновни за 
съществуването на цели семейства от дебеланковци. Основните 
причини за наднорменото тегло се коренят най-вече в погрешния 
модел – лош стил на живот, слаба физическа активност и непра-
вилен начин на хранене.



Търсете магнитните 
фигурки на Спортакус, 

Стефани, Робин във 
всяка опаковка 

на Мултивитамол 
„Мързел Град“


