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ХРОНОБИОЛОГИЯТА:
ВЛИЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ 
ЧАСОВНИК ВЪРХУ  
ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТИТЕ

„Лягайте си с кокошките и ставайте 
с петлите!“ Дали в този съвет от по-
стари времена се съдържа някаква 
истина? И доколко тя е съвмести-
ма с нашия динамичен електрифи-
циран свят, в който след завладя-
ване на пространството се борим 
и за покоряване на времето? Още 
от опитомяването на огъня човекът 
не се е уморил да търси все по-ра-
финирани методи за отърсване на 
зависимостта си от светлината на 
слънцето.

растителни видове, които ден след 
ден в определени часове отваряли 
и затваряли цветовете си с изуми-
телна точност. 
В солидното количество статии и 
публикувани книги за хронобиоло-
гията могат да бъдат открити още 
много примери за регулираните от 
времеви интервали жизнени про-
цеси на най-различни биологични 
видове. Не е учудващо тогава, че 
спадащият към тях Homo sapiens 
също е подчинен на природния 
часовник, дори да смята, че сво-
бодната воля му позволява да не се 
съобразява с него.

Как „тиктака”  
човешкият организъм
Науката е установила, че човеш-
кото тяло – това сложно много-
милиардно клетъчно стопанство – 
следва не само един определен, а 

много ритъмни интервали. От тях 
със сигурност знаем поне за един 
– необходимия за съществуване-
то на всеки човек ритъм на буду-
ване и сън. Но ако се наблюдава-
ме внимателно, можем да открием 
и други дори без помощта на про-
фесионалисти: например повиша-
ването и спадането на телесната 
температура или ритъмът на хра-
носмилането.
Медиците обаче са открили много 
повече времеви ориентири в човеш-
кото тяло – т.нар. органични часов-
ници, които по правило имат субек-
тивна, но много точна настройка. Тя 
е свързана с функцията на сърце-
то и кръвоносните съдове, на чер-
ния дроб, бъбреците, белите дро-
бове, на ретината на очите и не на 
последно място на мозъка. При това 
много обменни процеси в наше-
то тяло също следват свой собст-

– известната фраза на древно- 
гръцкия философ Хераклит може 
би е по-правилно да звучи по след-
ния начин в днешно време: „всич-
ко тиктака, докато се променя“. За 
това поне свидетелстват съвремен-
ните изследвания, които показват, 
че всички жизнени процеси след-
ват определен ритъм. При това в 
продължение на много години вре-
мевите интервали се движат между 
милисекунди!
В природата следването на този 
ритъм нерядко е пряко свързано с 
физическото оцеляване – напри-
мер при животните, които през 
лятото трупат запаси от храна, а 
през зимата снижават обменните 
си процеси и изпадат в летаргичен 
сън. Растенията пък отварят цвето-
вете си в точно определено време, 
за да направят възможно успешно-
то си размножаване.
Големият шведски природоизследо-
вател Карл фон Лине се е нуждаел 
от подобен точен тайминг за съста-
вяне на своя легендарен часов-
ник на цъфтежа. Той му позво-
лил да позиционира на цифербла-
та наблюдавани с години различни 

През последните години в медицинските среди все по-често се заговаря за връз-
ката между организма и времето. Най-новите изследвания на съвременната наука 
– хронобиологията – позволяват на учените да разкрият някои загадки на тялото и 
психиката и да предложат съвети за това, как да подкрепим организма си според 
дейността на неговия естествен биологичен ритъм.

Но както е известно, всичко зави-
си от дозата – всяко нещо, с което 
се прекалява, може да се превър-
не в отрова. От доста време вече 
е възможно да се работи и нощем 
– при това не само в болниците. 
Продължаващите до късно бизнес 
вечери се превърнаха в рутина, а 
телевизорът, компютърът или отво-
рените до зори заведения нерядко 
удължават будуването в свободно-
то време до малките часове. Защо 
тогава да се съобразяваме с ритъ-
ма на слънцето?
Междувременно сме забелязали, 
че времевата независимост не ни 
се получава толкова безболезне-
но, колкото се опитваме да си вну-
шим. Здравословните дефицити 
сигнализират за това, че има нещо 
нередно в нарушения денонощен 
ритъм, който се разминава с при-
родния часовник.
„Всичко тече, всичко се променя“ 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

След състоянието на полусън, с 
което започва нощната почивка и 
по време на което все още се осъз-
нава голяма част от заобикалящата 
действителност, по правило след-
ва лекият сън. След това настъпва 
фазата на дълбокия сън, а към края 
на нощта следва нова фаза на лек 
сън, по време на която сънуваме. 
Според изследователите на съня 
при здравите хора фазите на лек и 
дълбок сън се редуват в 90-минутен 
такт, като и двете могат да бъдат с 
различна дълбочина. При това най-
често не забелязваме, че този вре-
меви модел следва между другото 
регулирането на дишането, сърце-
биенето, кръвното налягане и мус-
кулния тонус. Той се отразява дори 
на сънищата ни, които са важни не 
само за обработване на натрупана-
та през деня информация, но и за 
това по време на дълбоките фази 
на съня излезлите от ритъм орга-
нични процеси отново да бъдат 
„настроени“. По този начин се оси-
гурява също жизненоважното кръ-
воснабдяване на мозъчната кора. 
Според биофизика Улрих Варнке 
сънищата са и „ремонтна работил-
ница за чувствата“. Това означава, 
че се отказваме от много повече от 
„почивка“, когато по една или друга 
причина допускаме да бъде нару-
шен естествения ритъм на сън.

вен ритъм. Като например изгаря-
нето на мазнините, които се регу-
лират около 10 пъти на час от нерв-
ната система. Също производство-
то на инсулин и противодейства-
щия му глюкагон се подчиняват на 
времеви импулси. Не е много по-
различно положението при отделя-
нето на хормони. Дори растежът 
на костите се случва при опреде-
лен ритъм, който, както твърдят 
експертите, често пъти е нарушен 
при заболяване от остеопороза. 
Китайската медицина също се осно-
вава на схващането, че всеки орган 
в човешкото тяло следва собствен 
ритъм. Стомахът например достига 
най-високата си работоспособност 
между 7 и 9 часа сутринта, панкре-
асът между 9 и 11, сърцето между 
11 и 13, тънките черва между 13 и 
15, пикочният мехур между 15 и 17, 
бъбреците между 17 и 19, кръвооб-
ращението между 19 и 21, терморе-
гулацията между 21 и 23 часа, жлъч-
ката между 23 и 1, черният дроб 
между 1 и 3, белите дробове между 
3 и 5 и дебелото черво между 5  
и 7 часа. В организма следователно 
се съдържа не само един вътрешен 
часовник, а цял склад с тиктакащи 
устройства и е добре да се погри-
жим за тяхното правилно функци-
ониране.

Поддържане  
на правилния ритъм
Най-лесно забележимият и всеки-
дневно наново изживяван биоритъм 
е този на будуване и сън. Възможно 
е също той да е най-важният, тъй 
като ако не съществуваше, човек 
изобщо не би могъл да установи, 
а още по-малко да наложи порядък 
в цялостния времеви танц на орга-
низма. Не само 24-часовото дено-
нощие като цяло се определя спо-
ред времето на будуване и сън, 
в рамките на този голям времеви 
отрязък има различни фази, които 
позволяват на учените да говорят 
дори за архитектура на съня.

От само себе си се разбира, че 
не съществува универсална схема 
за функциониране на вътрешния 
часовник при различните хора. В 
крайна сметка ние сме индивиди, а 
не серийни продукти. В книгата си 
„Как тиктакаме“ хронобиологът Тил 
Роенеберг обръща внимание на 
това, че дори в продължителност-
та и навиците за сън, които често 
пъти са генетично предопределени, 
границите и вариативността могат 
да се движат в широки рамки. Това 
означава, че някои ранобудници 
може вече да са станали, кога-
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Дали човекът  
е „същество на паузите“?
Традиционната следобедна почив-
ка на испанците – „сиестата“ – се 
практикува в много средиземно-
морски страни. До известна степен, 
разбира се, тя представлява съз-
нателно социално и икономическо 
нагаждане към типичните за тези 
географски ширини високи темпе-
ратури в обедните часове.
Изследването на човешкия биори-
тъм в рамките на деня обаче показ-
ва и независима от температури-
те причина за следобедната сла-
бост. Обичаят за подремване в сре-
дата на деня не е приоритет само 
на юга, той се наблюдава също 
в някои северни страни. Слабият 
ефект на отпадане след обедно-
то хранене се дължи между дру-
гото на факта, че към храносми-
лателния тракт се насочва повече 
кръв. Поради тази причина тя се 
оттегля от главата и това въздей- 
ства като лека умора. По-внимателно 
вглеждане в характерната за южни-
те страни „сиеста“ обаче позволява 
на изследователя на съня Юрген 
Цулей да нарече човека „същество 
на паузите“.
За съжаление, все още не са много 
медиците, които свързват здра-
вословните проблеми с наруше-
ния биоритъм, който се опреде-
ля в някои професионални среди 
като „хронохигиена“ на живота ни. 
Затова съветите им често пъти са 
насочени към това как да нагодим 
ритъма си на живот към външните 
условия, а не обратното. Мнението 
на подобни експерти е довело и 
продължава да води до немалко 
грешки, включително в образова-
телната система – например при 
въвеждане на занятия в неподходя-
що ранни часове, когато малко от 
учениците могат да развият добре 
способностите си за учене, или при 
провеждането на тестове, при които 
възможностите за добро предста-
вяне са сериозно занижени.

Как да действаме  
съобразно вътрешния  
си часовник?
Всеки трябва да открие сам за себе 
си кое време от деня е подходящо за 
една или друга дейност, за да може 
оптимално да впише ангажименти-
те си в индивидуалния биоритъм. 
Изследванията показват обаче, че 
съществуват и общовалидни пра-
вила. Така например краткотрайна-

то екстремни „бухали“ тепърва се 
насочват към леглото.
Биологична норма обаче е основ-
ният сън да се осъществява в нощ-
ните часове, когато от епифизата 
се произвежда хормонът на съня – 
мелатонин. Единодушно мнение на 
хронобиолозите и ендокринолозите 
е, че произвежданият при тъмнина 
хормон налага необходимостта и 
сънят ни да бъде по тъмно.

Цената на това да  
се управлява времето
Ако по една или друга причина не 
следваме природния ритъм, в край-
на сметка заплащаме за това със 
здравето си. Медицинските изслед-
вания показват, че постоянната 
нерегулярност и продължителният 
дефицит на сън могат да доведат 
до сериозни здравословни наруше-
ния като болести на нервната сис-
тема и храносмилателния тракт, до 
сърдечно-съдови проблеми и общо 
отслабване на имунната защита, 
което е свързано с податливост 
към инфекциозни заболявания и 
намалена способност за самоиз-
лекуване.
През студените месеци на годината 
ранното ставане е проблематично, 
тъй като слънцето изгрява късно, а 
докато е тъмно, тялото продължава 
да произвежда мелатонин.
Особено опасно е перманентно-
то разминаване с естествения био-
ритъм, когато дефицитът от сън 
довежда до хронична преумо-

и смяната на тъмнината със свет-
лина. Както и преди хиляди години 
слънчевата светлина продължава 
да бъде основният времеви ориен-
тир. Едва преди половин век, кога-
то започнали да хващат следите 
на времевия ритъм на организма, 
учените с изненада установили, че 
биологичният календарен ден на 
човека е по-дълъг от астрономичес- 
кия. Оказало се, че изследваните 
хора, които в продължение на сед-
мици доброволно живеели в тъмни 
бункери без възможност за измер-
ване на времето - наблюдавани от 
учените отвън – притежават дне-
вен ритъм с един час по-дълъг от 
обикновено, т.е. не 24, а 25 часа. 
Той бил следван от всички участ-
ници в експеримента съвсем спон-
танно и независимо един от друг. 
Това навело учените до заключени-
ето, че естественият времеви поря-
дък се диктува от вътрешен часов-
ник, който обаче непрекъснато се 
коригира от външни времеви ори-
ентири, преди всичко от слънцето. 
Същото било наблюдавано и при 
някои животни. Убедителен пример 
между другото са прилепите, чието 
точно усещане за време им позво-
лява дори при пълна тъмнина да 
се будят в правилните часове и да 
се отправят на лов. Вътрешният ни 
часовник следователно често пъти 
се определя от собствени, генетич-
но предопределени времеви ори-
ентири.

ра. Стастистическите данни сочат 
например, че в часовете след полу-
нощ пътно-транспортните про-
изшествия са пет пъти повече в 
сравнение с тези в ранните вечер-
ни часове, въпреки че движение-
то е по-ограничено. Това е така, 
защото тялото се подготвя за сън 
и се отпуска, независимо дали го 
искаме, или не, което засяга както 
способностите ни за концентра-
ция, така и бързината на реакции-
те. Нарушаването на естествения 
биоритъм повлиява и качеството 
на нощната почивка, особено дъл-
бочината на съня, и той често пъти 
успява да направи по-малко мини-
паузи: т.нар. секунден сън.

Кой люлее махалото  
на часовника
Когато говорим за природосъобра-
зен ритъм, трябва да признаем на 
слънцето ролята на главен дири-
гент. Човешката история е изцяло 
свързана с движението на слънцето 

Интересно дори от гледна точка на 
лечебното изкуство е да се разбере 
дали и по какъв начин бихме могли 
чисто ментално, т.е. чрез силата на 
мислите, да регулираме вътрешния 
си часовник. Оказва се, че това не 
само е възможно, но и на практика 
функционира – вероятно сте забе-
лязали, че понякога, когато ви се 
налага да се събудите в непривич-
но ранен час поради важен ангажи-
мент, отваряте очи секунди преди 
да звънне будилникът.
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Соята - естествен източник на фитое-
строгени
Соята е позната още от преди 3000 години в Китай, 
където е култивирана и призната за една от петте свеще-
ни билки. Най-важните й съставки са соевите протеини и 
изофлавони (фитоестрогени). Соевите протеини могат 
да играят ролята на пълноценен заместител на белтъчи-
ните от животински произход като качеството им е 
напълно сравнимо с това на яйцата и месото. Храните, 
произведени от соя, са богати на желязо, витамини от 
групата В, калций и цинк. В Япония например, където 
традиционно се консумират   ястия, приготвени със соя, 
само 25% от жените имат типичните за климакса субек-
тивни оплаквания. В Европа те са над 85%! Аналогична е 

ФЕМИНОСТ – разумната алтернатива
/Срещу климактерични оплаквания/
Таблетки, съдържащи витамини и минерали – 30 бр.
Балансиран продукт за жената, особено подходящ за подпомагане на лечението в климактерична възраст. Този препарат повлиява 
някои типични за менопаузата симптоми – горещи вълни, нощни изпотявания, раздразнителност и депресивни състояния. Соевите 
изофлавони могат да заменят хормоните в организма по време на менопаузата и да намалят оплакванията, дължащи се на настъпи-
лия хормонален дисбаланс. Препаратът съдържа също така резвератрол – природен антиоксидант от най-висок клас с доказани 
антиканцерогенни свойства. Използваният в препарата резвератрол се съдържа в екстракта, извлечен от люспи на червено грозде. 
Той има кардиопротективен ефект и допълва антитуморния и антиоксидантен потенциал на соята. Безспорно предимство на ФЕМИ-
НОСТ е наличието в състава му на цинк – друг мощен антиоксидант, както и на калций, витамин D3 и К1, които противодействат на 
остеопорозата, т.е. “бягството” на минералите от костното вещество – процес често наблюдаван след климактериума.

срещу климактерични
оплаквания

срещу климактерични
оплаквания

ситуацията с остеопорозата. Фитоестрогените в соята 
са субстанции, които силно наподобяват женските 
полови хормони. Соевите изофлавони влияят поло-
жително върху хормоналните промени по време на 
климакса. Редица проучвания показват, че определе-
ни концентрации от фитоестрогените даидзеин и 
генистеин, съдържащи се в соевия концентрат, са 
достатъчно ефективни за преодоляване на топлите 
вълни, нощните изпотявания и нервното напрежение.
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За контакти „Натурпродукт” ООД
tel.  + 359 2 979 12 19
www.naturprodukt.bg

Феминост
разумната алтернатива

ФЕМИНОСТ  
съдържа само 2,13 kcal в една таблетка,  

или 4,26 kcal дневно

Препоръчва се на жени по време на менопаузата  
за намаляване на чувството за дискомфорт.

Съдържа соеви изофлавони, резвератрол, цинк,  
витамини К1 и D3.

 Дозировка: 
 1 таблетка 2 пъти  дневно.

та памет функционира най-добре в 
сутрешните часове, докато за дъл-
готрайната най-подходящ е ранни-
ят следобед. Комплексните пробле-
матични решения, които изискват 
много логическо мислене, ще са 
най-успешни в късния следобед. В 
късния следобед и ранните вечерни 
часове мускулната сила и издръж-
ливостта достигат своя дневен пик, 
а ориентираните към изграждане 
на бицепси бодибилдъри могат да 
тренират дори до късна вечер. Тези 
наблюдения са основани естестве-
но на средностатистически данни и 
могат да търпят известни отклоне-
ния, но при всички случаи не вреди 
човек да ги вземе под внимание, 
когато планира деня си.

матиците се проявяват преди всич-
ко нощем, затова вечер се предпис-
ва по-висока доза от съответния 
медикамент. За сърдечен инфаркт 
пък трябва да се внимава най-вече 
между 6 часа сутринта до към обед-
ните часове.

Отслабване  
по време на сън
Познанията на хронобиолозите 
могат да помогнат в много случаи. 
Така например медиците са уста-
новили, че при несмущаван сън 
изгарянето на нежеланите мазни-
ни в организма се форсира, също 
заради повишената продукция на 
хормона на растежа соматотропин. 
Според една студия на университе-
та в Чикаго подобно засилено раз-
граждане на мазнини се наблюда-
вало при изследвани пробанди с 
над 8-часов сън – то било 2 пъти 
по-високо от това на участниците, 
които спали само 5 или 6 часа.
Фармаколозите от хайделбергския 
университет установили по кое време 
на деня кое обезболяващо има най-
добър ефект. От информацията на 
едно телевизионно здравословно 
предаване пък става ясно, че е най-
добре да са лекуват зъби по обяд, 
когато човек оптимално може да се 
справи с болката. Наблюденията на 
медиците показват също, че различ-
ните медикаменти не действат по 
еднакъв начин в различните часо-

ве на деня. Изключение прави само 
разграждането на чужди вещества 
в организма, което е независимо от 
дневното разписание. А за алкохола 
се знае отдавна, че най-подходящи-
те за консумация часове са между 
20 и 21 часа.
Изследванията в тази област са все 
още в началото, но при тях вина-
ги става въпрос за едно – влияние-
то на времевия порядък върху био-
логичните процеси. Всичко, което 
вече е известно, е разумно да се 
вземе под внимание, за да може 
човек по-добре да нагоди такта на 
всекидневието към танца на хиля-
дите естествени биоритми в орга-
низма си.

За „чучулигите” и „совите”
Независимо от поговорката: „Ранно 
пиле рано пее“ – не всички, които 
стават рано са по-работоспособни. 
Вътрешният часовник тиктака раз-

лично при различните хора и може 
да се разминава с 2, а понякога 
дори до 3 часа. Термините „чучу-
лига“ и „сова“ са свързани имен-
но с тези различия. Трудно е да се 
каже кои преобладават, защото екс-
тремните отклонения не са много и 
повечето хора се движат в по-уме-
рени граници. Все пак дали зара-
ди вечерните изкушения, навлез-
ли след масовата електрификация, 
„совите“ започват да вземат превес 
над преобладаващите в миналото 
„чучулиги“.
Куриозното е, че повечето хора от 
междинния тип водят постоянна 
война с вътрешния си часовник, 
опитвайки се да се доближат до 
„чучулигите“ заради господстващо-
то мнение, че те са по-продуктив-
ни. Независимо от изследванията 
то продължава да се налага като 
догма и в много случаи да подтик-
ва към противоестествен, понякога 

Други студии показват, че някои 
болестни симптоми също се про-
явяват в определени часове на 
денонощието. Така например ата-
ките на недостиг от въздух при аст-
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опасен за здравето работен режим. 
Защото поговорката с ранното пиле 
е възникнала в друга действител-
ност, от която съвремието се е 
отдалечило. На село, където пре-
обладават физическият и селско-
стопанският труд, събуждането с 
петлите и лягането с кокошките е 
напълно разбираемо. Градът обаче 
има свой ритъм, който също трябва 
да се впише в общата хронограма.

Връзката между  
здравето и съня
От колко съня се нуждае човек, 
за да е здрав и трудоспособен е 
строго индивидуално и до голяма 
степен се предопределя от гени-
те. Не е необходимо да се ангажи-
ра специална лаборатория, за да 
установи човек индивидуалните си 
потребности от сън. Достатъчно е 
по време на отпуска да наблюдава 
в продължение на няколко дни след 
колко часа несмущаван сън се буди 
спонтанно с усещането, че се е 

наспал. Това подсказва колко дълга 
почивка му е необходима, дори ако 
в работното ежедневие невинаги е 
в състояние да я реализира напъл-
но. Колебанията могат да бъдат 
значителни – средностатистически 
необходимият нощен сън се движи 
между 5 и 10 часа.
Това, че хората, които се нужда-
ят от по-малко сън, са по-продук-
тивни също е мит. Наполеон, който 
се е нуждаел само от 3 часа сън, е 
сред малкото изключения, макар и 
при него липсата на нощен сън да 
се е компенсирала със следобед-
на почивка. За Гьоте и Айнщайн 
за сметка на това се знае, че са се 
нуждаели от екстремно дълъг сън, 
като на денонощие са прекарва-
ли поне по 9 часа в прегръдката на 
Морфей. А едва ли някой би могъл 
да постави под съмнение гениал-
ността или производителността им.
Дали може липсата на сън, напри-
мер поради работа на смени или 
при нощен полет, да се компенси-

ра предварително или след това? 
Само частично. Специалистите са 
на мнение, че предварителното 
отспиване не функционира много 
добре – то е като да се опитваш 
да налееш още вода в пълна вече 
чаша. Не е хубаво, разбира се, 
към очаквания дефицит да се при-
бавя и такъв от предишните дни. 
Бързото справяне с натоварване-
то и настройването на вътрешния 
ритъм за сън и будуване изисква 
добра предварителна почивка. С 
наваксването на съня след без-
сънна нощ организмът се справя 
относително по-добре при положе-
ние, че се случва рядко. По-лесно 
това се отдава на „совите“, които 
са по-приспособени към будуване 
в нощните часове. За някои хора 
с напрегната работна седмица и 
постоянен дефицит на сън, ком-
пенсирането може да се осъществи 
единствено през уикендите, когато 
се опитват да си „отспят“ за цяла-
та седмица.

Какво разстройва  
вътрешния часовник?
Два пъти на година допълнител-
но нагаждаме вътрешния си часов-
ник към лятото и зимата, измест-
вайки часовниците с един час. Дали 
тази икономически разумна мярка 
не провокира допълнително орга-
низма? Някои хора, разбира се, реа-
гират по-чувствително на смяната 
от други, но като цяло подобно раз-
местване на времето не представ-
лява голям проблем за организма. 
Статистиките показват, че в седми-

Работата на смени  
може да разболее
Ако при презокеанските полети 
става въпрос за относително редки 
и изолирани случаи, при рабо-
тата на смени нещата не стоят 
така. От тях са засегнати пове-
че хора, а икономическите усло-
вия често пъти не позволяват друг 
избор. Неестественият работен 
ритъм влиза в постоянен конфликт 
с вътрешния часовник и то далеч 
не само при регулирането на съня. 
Това довежда до негативни здраво-
словни последици, които не бива 
да се пренебрегват. Нощните смени 
трябва внимателно да се планират 
- така, че работещите да разполагат 
с достатъчно време за възстановя-
ване и компенсиране на дефицити-
те. Необходимостта от това зася-
га не само здравето на работници-
те, но също безопасността и качес-
твото на нощния труд, особено на 
работещите в здравеопазването, 
транспорта или полицията, къде-
то се изисква висока концентрация 
и психическа устойчивост за взи-
мането на отговорни решения. Но 
също пожарникарите, енергетици-
те и трудещите се на нощни поточ-
ни линии изискват добра отпочина-
лост. Затова е важно работещите 
нощем да водят разумен начин на 
живот, като избягват всякакъв друг 
вид обременявания и увеличаване 
на дефицитите.
Ротационният принцип на смени-
те трябва да се извършва винаги 
постъпателно – т.е. първа да бъде 
сутрешната смяна, после да се 
назначава следобедна и едва след 
това нощна. След нея задължител-
но трябва да следва достатъчно 
дълга почивка. На много места раз-
пределянето на смените се извърш-
ва именно по този начин, за който е 
доказано, че се понася по-добре от 
организма и последиците за здра-
вето са по-малко.
Дори при правилно планиран рота-
ционен принцип обаче работе-
нето на смени нерядко води до 
здравословни проблеми. Те най-
често са свързани с нарушаване 
на съня и способностите за кон-
центрация, могат да доведат до 
хронична умора, повишаваща се 
забравяемост и дори до депре-
сии. Проблемите с храносмилането 
също не са редки, тъй като храно-
смилателната система следва свой 
собствен ритъм, който също бива 
нарушен. При работещите на смени 

цата след смяната има незначител-
но нарастване на продажбите на 
сънотворни и антидепресивни сред-
ства, но най-късно два до три дена 
след промяната повечето влизат в 
обичайния си ритъм. Много по-не-
приятно е нагаждането при далеч-
ни пътувания, когато времето зна-
чително се отклонява от нормално-
то си русло, особено при пътувания 
от запад на изток, при които денят 
се скъсява. Когато това се извърш-
ва в едната и другата посока после-
диците за здравето не са сериоз-
ни. Когато обаче се повтаря посто-
янно, например при регулярни слу-
жебни пътувания или при пилоти-
те на самолети, щетите за здраве-
то могат да бъдат значителни и е 
добре човек да вземе мерки за ком-
пенсиране на нарушения ритъм.
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по-често се наблюдават стомаш-
ни язви, но също сърдечно-съдови 
заболявания, както и диабет, тъй 
като дори производството на инсу-
лин си има собствен ритъм.

Действително ли е  
по-добър сънят преди 12?
Това донякъде е така, тъй като 
голяма част от регенеративните 
процеси в тялото се извършват по 
време на дълбокия сън в първата 
половина на нощта. В тази фаза, 
а именно в късните вечерни часо-
ве между другото се регулира про-
изводството на важните хормони на 
растежа. Но също се отделя мела-

съня. Той достига зенита си към 3 
часа сутринта. За спящия според 
средните статистики 8 часа човек 
това означава да си легне 4 часа 
по-рано и да загаси светлината, за 
да може хормонът на съня да уве-
личи производството си в тъмнина-
та. Сънят след 3 часа обаче също 
не е маловажен. Тъй като в ранни-
те сутрешни часове, както показ-
ва и собственият ни опит, сънува-
ме, дори да не си спомняме поня-
кога сънищата сутрин. В тези т.нар. 
RЕМ-фази, характеризиращи се с 
бързи движения на очите, мозъ-
кът успява да наведе порядък в 
натрупаната през деня информа-
ция, която представлява планина 
от хаотични структури на мисли, 
усещания и емоции.
Какво се случва в главата ни про-
личава, ако сънят в тази фаза бъде 
нарушен или ако тялото продължи-
телно време не се допуска до до-
стигането й. Тогава организмът не 
само не може да се регенерира, но 
направо „дефектира“, като задръс-
тен с информация компютър. В 
много крайни случаи това може 
да доведе до сериозни психически 
нарушения и дори до смърт.

За съня и възрастта
Наложилото се мнение, че с 
напредване на възрастта човек се 
нуждае от все по-малко сън, също 
не е валидно в еднаква степен за 

всички. Факт е, че при по-възраст-
ните хора сънят не е вече толко-
ва здрав или продължителен, както 
е на млади години. Както показват 
изследванията, при 80-годишните 
епифизата произвежда едва една 
десета от обичайното количество 

Работните, социалните и общес-
твените ангажименти – волно или 
неволно – организират живота ни и 
поддържат ритъма му. Нито изсле-
дователите на съня, нито хроноби-
олозите са в състояние да проме-
нят това, макар да не пречи да под-

тонин, който дори сам по себе си да 
не предизвиква заспиване, изпъл-
нява цяла поредица от важни функ-
ции, изследването на които е едва 
в началото си.
Не трябва да се забравя обаче, че 
приетите за среда на нощта 12 или 
0 часа не се отнасят до средата на 

мелатонин. Заедно с нас, за съжа-
ление, остарява също регулаци-
онната система на биологичния ни 
часовник и с времето той започва 
да „изостава“. Особено видимо е 
това при заболелите от Алцхаймер. 
Именно поради тази причина въз-
растните хора трябва да полагат 
усилия да поддържат жизнения си 
ритъм и постоянно да го тренират.
Липсата на работно разписание 
понякога затруднява тази задача. 

лагат на критика вредните нави-
ци и ритъмните смущения на наша-
та цивилизация. При възрастните 
хора факторът заетост липсва, но 
това не е задължително лошо, може 
да бъде и за добро. Защото на тази 
възраст човек най-после придобива 
свободата сам да организира вре-
мето си и вече може да не се съо-
бразява с нещата, които му пречат 
да следва един разумен, природосъ-
образен ритъм на живот. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 НАТУРАЛНИ СРЕДСТВА  
СРЕЩУ ЛУМБАГО
Едно невнимателно движение и гърбът се сковава от болка. Как 
по естествен начин да отпуснете мускулите и нервите си.

Движение
Дали преди, или след лумбални-
те болки движението се отразява 
добре на гърба. Активният начин 
на живот може да допринесе изоб-
що да не се стига до неприятни-
те оплаквания в кръста, тъй като 
най-добрата защита за гръбнач-
ния стълб е силната поддържаща 
мускулатура. Дори непосредстве-
но след появата на лумбаго човек 
трябва да продължи да се движи, 
доколкото болките позволяват, и да 
се опитва да изправи гърба си, а 
не да го поддържа превит в щадя-
що положение. Това бързо може да 
доведе до нови неправилни нато-
варвания и да позволи на болките 
да хронифицират.

Хрян 
Коренът със силни лечебни свой-
ства успокоява раздразнени-
те нерви. Затова от равни коли-
чества прясно настърган корен и 
пълнозърнесто брашно трябва да 
се забърка гъста каша и тя да 
се нанесе на пострадалото място. 
Кашата е добре да се остави да 
действа дотогава, докато не започ- 
не да пари. Накрая почистената 
кожа трябва да се намаже с неу-
трално масло или вазелин.

та и кръвообращението. Те активи-
рат самолечебните сили на орга-
низма, докато топлата вода отпуска 
мускулатурата. Оптималната тем-
пература на водата във ваната е 
между 35 и 37 градуса, а продъл-
жителността на банята не бива да 
надхвърля 20 минути.

Вана с полски цветя
Топлата вана с ароматни полски 
треви и цветя успокоява болките 
в гърба по особено приятен начин. 
Полските треви оказват регулира-
що действие на нервната система, 
стимулират обмяната на вещества-

Удряне с коприва
В по-стари времена по такъв начин 
са се лекували ревматични болки 
като с прясно откъснати клончета 
коприва леко се удряли засегнатите 
места. Този стар лечебен метод от 
народната медицина е ефективен 
и срещу лумбаго. Съдържащата се 
в парещите листа на растението 
отрова освобождава активни меди-
атори при попадането си в гръбна-
та мускулатура. Те стимулират кръ-
воснабдяването на кожата и муску-
латурата като по този начин допри-
насят за отпускането й.

Лумбален чай
Много ефективен чай срещу лум-
бални болки може да се приготви от 
по 2 части плодове от звезден ана-
сон (Illicium verum) и върбова кора, 
по една и половина части корен от 
дяволски нокът и цвят от анасонов 
лопен (Verbascum anisphyllum), по 
една част цвят от лавандула, билка-
та сребролист очеболец (Argentina 
anserine) и листа от бръшлян. 1 с.л. 
от сместа се залива с чаена чаша 
вряща вода и се оставя да се запа-
ри 10 до 15 минути. 3 чаши на ден 
помагат да се успо-
коят болките и да 
се отпуснат стегна-
тите мускули.

Ментов балсам
С помощта на лечебната сила на 
ментата лесно може да се пригот-
ви балсам в домашни условия. За 
целта 3 г пчелен восък и 2 г лано-
лин се стопяват с 25 мл растител-
но масло на водна баня. Сместа 
се оставя да се охлади малко и се 
добавят 25 капки етерично масло 
от мента. Така полученият балсам 
трябва добре да се разбърка, да се 
постави в плътно затварящо се бур-
канче и да се изстуди. Ментовият 
балсам е много силен, затова тряб-
ва да се използва пестеливо и да 
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по-скоро се гали, отколкото мачка. 
В противен случай лечението може 
да нанесе повече вреди, отколко-
то ползи, тъй като силният натиск и 
агресивното втриване могат допъл-
нително да травмират и без това 
раздразнените нерви. Един вни-
мателен масаж за сметка на това 
затопля и отпуска гръбната муску-
латура, докато жълтият кантарион 
разгръща своето болкоуспокояващо 
и противоспазматично действие.

се нанася на неголеми повърхно-
сти върху болезнените места. Той 
ефективно отпуска спазмите в мус-
кулите и отслабва болките.

формата на чай, независимо дали 
самостоятелно, или в комбинация с 
други лечебни растения. Топла вана с 
добавката на изсушена върбова кора 
също може да окаже благотворно 
действие, като допълнително отпус-
не и успокои болките.

Пелинов балсам
Известната лечителка Хилдегард 
фон Бинден препоръчвала при 
лумбаго разтриване на засегна-
тите участъци с пелинов балсам. 
Съвременни изследвания са дока-

зали, че горчивата билка регули-
ра кръвоснабдяването и противо-
действа на болезнените навяхва-
ния, като отпуска и успокоява про-
блемните зони. n

Масло с чили
С масления екстракт от люти 
чушки трябва да се борави внима-
телно. След употребата му ръце-
те трябва основно да се измиват 
и за всеки случай да се опитват с 
език. Лютивината, която може да 
бъде много болезнена, ако попад-
не в очите, помага 
при болки в гърба. 
Капсаицинът затопля 
мускулатурата в зона-
та на повтарящите се 
спазми и така може за 
дълго да се погрижи за 
отпускането й, както и 
да потуши огнищата 
на болка. Достатъчно 
е маслото леко да се 
втрие в долната част 
на гърба и да се оста-
ви да попие в кожата.

Жълт кантарион
Изпитан метод срещу лумбални 
болки е лекият масаж с масло от 
цвят на жълт кантарион. При това 
задължително трябва да се внима-
ва да се упражнява лек натиск, като 

Върбова кора
От болкоуспокояващото действие на 
върбовата кора човек може да се въз-
ползва по различни начини. Тинктура 
от върбова кора може многократно 
да се нанася директно върху болез-
нените участъци на гърба с внима-
телни масажни движения. Вътрешно 
кората може да бъде приемана под 
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ЗДРАВЕ С ТИКВЕНИ СЕМКИ

Тиквата и особено нейните семки 
имат дълга традиция в лечебната 
медицина. Още с Хипократ, най-
известния лечител на древност-
та, дал съдържание на валидната 
до ден днешен лекарска клетва, 
започват писмените свидетелства 
за употребата на тиквени семки 
в медицината. Интензивно оран-
жевият плод и неговите овални 
зеленикаво черни семки съдър-
жат ценни хранителни вещества и 
активни съставки с лечебни свой-
ства.
Особено богата на тях е тънкоко-
рата щирийска тиква с латинско 
наименование Cucurbita pepo var. 
styriaca. От нея се добива не само 
пресованото от семките масло, 
но се екстрахират и активни със-
тавки предимно за свързани с 
бъбречни и простатни проблеми 
медикаменти, които се използват 

също при възпаления на пикоч-
ния мехур и инфекции на пикоч-
ните пътища.
В тиквата се съдържат големи 
количества фитостерини от група-
та на вторичните растителни ве-
щества, които оказват добро пре-
вантивно действие срещу аденом 
на простата. Изследванията показ-
ват, че както тиквените семки, така 
и извличаното от тях масло са 
много ефективни при хиперплазия 
на простата – доброкачествено 
уголемяване на органа, от което 

Тиквените семки и извличаното от тях масло са богати на стимулира-
щи здравето съставки. Те предпазват простатата от проблеми, пома-
гат при възпаления на пикочния мехур, намаляват нивото на холес-
терола, понижават кръвното налягане и се справят със свободните 
радикали. Портрет на един много специален природен продукт. 

мъжете страдат често с напредва-
не на възрастта. Особено в начал-
ните стадии (I и II) съдържащите 
се в тях активни съставки нама-
ляват оплакванията и спират на-
растването на тъканта.
Предполага се, че благотворно-
то действие на маслото се дължи 
на активното вещество – стерои-
да делта-7-стерол, който може да 
блокира стероидния хормон дихи-
дротестостерон (накратко DHТ). 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Какво му е толкова  
особеното на маслото  
от тиквени семки
Маслото от тиквени семки е сред 
най-ценните растителни мазнини, 
тъй като около 80% от съдържа-
щите се в него мастни кисели-
ни са ненаситени, като повече от 
половината от тях са дори поли-
ненаситени. Те намаляват ниво-
то на мазнините в кръвта, пред-
отвратяват образуването на кръв-
ни съсиреци и намаляват риска 
от сърдечно-съдови заболява-
ния. Съдържащите се в тиквените 
семки селен, линолова киселина 
и витамин Е имат силна предпаз-
ваща функция за пикочния мехур 
и простата. Линоловата киселина 
помага например за координация-

Той е отговорен както за уголе-
мяването на простата, така и за 
опадането на коса при мъжете с 
напредване на възрастта. Друго 
активно вещество, което пома-
га да се намалят свързаните с 
хиперплазията оплаквания, е глу-
таминовата киселина, която има 
свойството да забавя новообра-
зуването на простатна тъкан.

Подсилва също пикочния 
мехур и намалява  
холестерола
Съдържащите се в тиквените 
семки вещества предпазват не 
само от оплаквания, свързани 
с простата. Те подсилват общо 
функцията на пикочния мехур и 
подпомагат лечението на болез-
нените пикочни инфекции. 
Споменатите вече фитостери-
ни имат и още едно позитивно 
свойство: тъй като химичната им 
структура е много близка до тази 
на холестерола, те имат траен 
ефект при редуциране на нивото 
му в кръвта, особено при снижа-
ване концентрацията на „лошия“ 
LDL-холестерол. Вредният Low 
Density Lipoprotein се натрупва по 
стените на кръвоносните съдове 
и може да доведе до атероскле-
роза или сърдечен инфаркт. 

та на мускулите на пикочния мехур, 
докато витамин Е подсилва съе-
динителната тъкан и мускулатура-
та. Причисляваната към групата на 
омега-3-мастните киселини алфа-
линолова киселина е между друго-
то есенциална, което ще рече, че 
тялото не я произвежда само.
Изследователите в Техническия 
университет на Грац са открили, 
че маслото от тиквени семки – 
между другото 100% свободно от 
холестерол – притежава по-висо-
ка антиоксидантна сила от всички 
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други хранителни масла и затова е 
особено ефективно в борбата със 
свободните радикали. Тези отпад-
ни продукти на клетъчната обмяна 
не само ускоряват процесите на 
стареене, но и до голяма степен 
са отговорни за възникването на 
атеросклерозата и сърдечно-съдо-
вите заболявания.
Самите яркооранжеви плодове, 
които могат да достигнат внушител-
ни размери, са пребогати на ценни 
витални вещества: успоредно с 
антиоксиданта витамин Е и подсил-
ващия имунната защита микроеле-
мент селен тиквата съдържа големи 
количества минерални вещества 
като магнезий, калций и калий. Но 
също фосфор, желязо, мед, манган 
и цинк, бета-каротин и витамините 
В1, В2, В6, А, С и D!
Витамин В-комплекс се счита за 
„храна на нервите“ и има важна 
функция при обмяната на вещес-
твата в организма. Есенциалната 
киселина триптофан, която също 
се съдържа в семките, е важна за 
образуването на хормона на съня 
мелатонин и на хормона на щас-
тието серотонин. Едно естествено 
антидепресивно средство, което 
може успешно да предпазва от 
лошо настроение и тежки мисли.
Накрая, но не на последно място, 
в непретенциозните семки се 
крият още две ценни, рядко сре-
щани аминокиселини: кукурбитин 
и цитрулин. Цитрулинът действа 
като катализатор при образуване-
то на урея и по този начин стиму-
лира прочистването на организма 
от отрови. Кукурбитинът не само 
предпазва от тения, но се използ-

ва и като ефективно средство 
срещу вредните паразити. Всичко 
това показва, че тиквата, семки-
те и добиваното от тях масло са 
много ценна храна, която не бива 
да отсъства за дълго от хранител-
ния ви план.

Тиквата, позната  
от хиляди години,  
„зеленото злато” от 100
Градинската тиква е една от най-
старите познати култури, която 
подобно на доматите, тютюна, 
картофите, чушките и слънчогле-
да произхожда от Новия свят – от 
Америка. Откритите при археоло-
гични разкопки семки, показват, че 
праформи на растението са били 

видът Cucurbita pepo var. styriaca. 
Външната обвивка на семките при 
този сорт не е твърд както при дру-
гите, тъмнозелените ядки са обви-
ти само с тънка сребриста ципа. 
Това им осигурява предимството да 
не се нуждаят от белене – идеал-
на суровина за производството на 
ценното масло, известно още като 
„зелено злато“.

Как да се разпознае 
доброто масло  
от тиквени семки
При зехтина е ясно - трябва да се 
търси “extra vergine”, по възмож-
ност „био“. Как да разпознае обаче 
човек качественото масло от 
тиквени семки? На опаковката при 

всички случаи трябва да се търси 
указание, че маслото е от първо 
пресоване. Тъй като съществуват 
и други варианти, при които оста-
налата след пресоването маса се 
смила отново, разбърква с вода 
и отново пресова – нещо, което 
естествено снижава хранителната 
стойност на продукта.
Оригиналното масло, получено от 
първо пресоване е тъмно зелено, 
слузесто и гъсто. То има интензив-
на миризма на ядки с лек нюанс на 
подправки. Важно е също маслото 
да се използва само студено. При 
загряването му то не само загуб-
ва ценните си съставки, но и става 
горчиво на вкус. Поради привку-
са си на ядки маслото е подходя-
що за овкусяване на салати, но се 
комбинира добре и с ванилия.
Може, разбира се, да се добави 
към охладена супа от тиква или 
да се използва, като се топи с бял 
хляб. Подходящо е също за овку-
сяване на всякакъв вид печени и 
варени зеленчуци или за направа-
та на песто, а за картофена сала-
та е просто идеално. n

отглеждани още преди 8 000 до 
10 000 години в Мексико и южни-
те части на Северна Америка. 
Данните показват също, че още 
в предколумбийска Америка е 
съществувало голямо разнообра-
зие от сортове, които и до днес 
изумяват с най-различни големи-
ни, цветове и форми. Те вари-
рат от декоративни мини тиквич-
ки до тежащи неколкостотин кило-
грама чудовища, състезаващи се 
за рекордите на Гинес.
Използваният за добиване на масло 
от тиквени семки сорт представлява 
разновидност на градинската тиква. 
Тя е пренесена в Европа през 18 
век и бързо се разпространява, като 
се превръща в успешно разменян 
на пазара продукт. От около 100 
години започват експериментите с 
кръстосването на различни сорто-
ве и горе-долу тогава се култивира 

Маслото от тиквени семки в кухнята
Ако се съхранява на тъмно и на студено, маслото от тиквени 
семки може да запази качествата си до 12 месеца. Ако е по-ста-
ро, загубва част от аромата и витаминното си съдържание. След 
отваряне на бутилката, тя трябва да бъде използвана в рамките на 
половин година. При температура под 10 градуса маслото се пре-
сича и може да стане на парчета, но това не се отразява негатив-
но нито на вкусовите му качества, нито на хранителната му стой-
ност, нито на срока за съхранение.
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От време на време да пиеш по 
някое хапче за главоболие не е 
трудно. С малко вода таблетата 
се преглъща лесно и облекче-
нието настъпва бързо. С анти-
биотиците нещата са малко по-
сложни: относително по-големи-
те капсули често пъти се прие-
мат няколко пъти на ден в точно 
определен час и то в продълже-
ние на около седмица. При това 
симптомите не отшумяват тол-
кова бързо и нерядко се утежня-
ват допълнително от странични-
те действия на медикамента.
Какво да кажат тогава хората с 
хронични заболявания, които са 
принудени цял живот да пият 
лекарства, независимо дали в 
делник, или в празник? След 
всяка изпразнена опаковка 
следва нова, често трябва да 
се взимат дори не един, а пове-

ВСЕКИДНЕВНАТА ДОЗА
Сутрин, обед, вечер: необходимостта непрекъснато да се приемат 
медикаменти сама по себе си е изнервяща. Тези обаче, които не се 
придържат точно към предписаната схема на прием, рискуват много. 
Съвети за хронично болните. 

че препарати, като е необходи-
мо да се внимава също за спаз-
ването на различни дозировки и 
време за прием. Това се струва 
тежко на пациентите, още пове-
че че действието на медикамен-
тите при хронични оплаквания 
не се усеща толкова директно 
както е при обезболява-
щите. При това, ако слу-
чайно пропуснат някоя 
таблета, не е задъл-
жително веднага да се 
почувстват по-зле.
Нищо чудно тогава, че много 
от засегнатите имат проблеми 
с приема на лекарства и коле-
бания относно необходимостта 
от терапията. Така недоизпитите 
опаковки свършват в кофата за 
боклук или остават да си лежат 
забравени в шкафа. „Едва 50% 
от пациентите, които се нуж-
даят от продължителен прием 
на медикаменти, ги взимат така, 
както са им били предписани“, 
- казва Ян Матес от Института 
по фармакология на универси-
тета в Кьолн. Другите не се при-
държат към предписаните коли-
чества и дози или пък към пра-
вилното време и начин на упо-
треба. Не са редки също случа-
ите, когато напълно забравят да 
ги пият или съзнателно се отказ-
ват от лечението.

Медиците говорят тогава за 
липса на доверие в терапията. 
В резултат на това могат да се 
появят усложнения или да въз-
никне ново заболяване, болест-
та може да се влоши и дори 
да застраши живота на паци-
ента. Хората с високо кръвно 
налягане например рискуват да 
получат инсулт или сърдечен 
инфаркт.
Лекарствените средства, 
които не се приемат по лекарско 
предписание или според пред-
писанията им могат да нама-
лят качеството на живот и дори 
продължителността на живота. 
„Оценява се, че поне при една 
трета от пациентите, които са на 
медикаментозно лечение, про-
веждано извън болнично заве-
дение, причината за неправил-
ния прием е липсата на дове-
рие в терапията“, - обобщава 
д-р Матес. Това не само вреди 
на здравето, но излиза скъпо за 
обществото: диабетиците, които 
не следват стриктно назначено-
то лечение например изискват 
на година два пъти по-големи 
разноски в сравнение с тези, 
които се придържат към терапи-
ята. Така отпусканите от държа-
вата средства не могат да бъдат 
разпределени нито по най-опти-
малния, нито по най-справед-
ливия начин между нуждаещи-
те се.

Отговорността обаче не бива да 
се търси само при пациентите, 
вина за това имат също леку-
ващите лекари и системата на 
здравеопазването. Проблемите 
започват още от лекарския 
преглед: специалистът трябва 
обстойно и разбираемо да обяс-
ни на пациента защо се нуж-
дае от терапия и как трябва да 
се придържа към нея. Само ако 
успее да го убеди в необходи-
мостта от лечението, заболели-
ят ще следва назначения тера-
певтичен план. Фармакологът 
Матес е на мнение, че не само 
специалистът, но и пациентът 
трябва да знае и да може да 
обясни как и защо е на медика-
ментозно лечение.



13

Реалността обаче е друга: на 
един лекарски преглед се пада 
средно по 8 минути на паци-
ент. Времето следователно е 
крайно недостатъчно за изпъл-
нен с доверие разговор. Често 
пъти медикът доминира ситуа-
цията, проявява нетърпение и 
налага мнението си, вместо да 
убеждава. Ако пациентът обаче 
не намира смисъл в лечение-
то и се страхува от странични-
те действия, често бойкотира 
терапията.
Успоредно с това лекарят тряб-
ва да назначава регулярни кон-
тролни прегледи, за да прове-
рява и укрепва доверието, да 
следи действието на изписания 
медикамент и ако се налага, 
да ревизира приема му. „Който 
не пита, не получава и отго-
вори“, - е на мнение Матес. 
Много важно е също така да 
се прецизира оптималността на 
терапевтичната схема, особено 
ако става въпрос за приема на 
повече лекарства, т.е. тя да се 
направи максимално ефектив-
на, но безопасна и по възмож-
ност удобна за пациента. От пет 
медикамента нагоре експерти-
те не са в състояние да предви-
дят как ще си взаимодействат 
отделните субстанции и как ще 
повлияят организма като цяло. 
А с всяка следваща таблета 
нараства и рискът от неблаго-
приятни странични действия.
Както лекарят, така и пациен-
тът трябва заедно да обмис-

лят необходимостта от всяко 
едно лечебно средство. Също 
комбинираните препарати с 
повече от една активни със-
тавки могат да редуцират 
поглъщаните на ден таблети. 
Много важно е да се изработи 
удобна за пациента схема на 
прием, като в нея се отчетат 
всички други средства, които 
му се налага да ползва като 
капки за очи, спрей за астма 
и пр. Уточняването на всич-
ки приемани препарати може 
да помогне да бъдат избегна-
ти неблагоприятните взаимо-
действия помежду им.
Липсата на време при лекар-
ския преглед изисква и от 
пациента активно отношение 
при взимането на решения. 
Внимателното четене на лис-
товките на приеманите препа-
рати може да провокира въпро-
си, които да бъдат зададени по 
време на следващия контро-
лен преглед. Пациентът може 
да си води дневник, отразя-
ващ състоянието му, промяна-
та в симптоматиката или поя-
вата на странични действия 
и при обезпокоителни сигнали 
да ги обсъди с лекаря, вмес-
то да очаква той да му зададе 
правилните въпроси. В крайна 
сметка става въпрос за сътруд-
ничество, в което заинтересо-
ван е най-вече пациентът, и 
е добре той да се научи да 
отстоява интересите си, дори 
когато не е попаднал на най-
общителния лекар. n

За по-голяма сигурност
  Непрекъснато забравяте?
Понякога помага да превърнете всекидневното пиене на лекарства в рутина като миенето на зъбите. Докато 
това се случи обаче, може да се възползвате от напомнящите функции на мобилни телефони, таблети, компют-
ри и будилници, или пък на по-паметливи от вас близки. Съществуват също специални опаковки и кутии за 
дневно или седмично дозиране на необходимите порции, които помагат за по-лесното организиране на тера-
певтичния план.

  Може ли таблетите просто да се делят?
Разполовявайте таблетите, само когато са предназначени за това. Дълбоката линия в средата прави по-лесно 
деленето, но наличието й не означава автоматично, че подобно разчупване е позволено. Ако таблетата е снаб-
дена с предпазен слой, той не бива да бъде нарушаван, защото действието й може да бъде накърнено. Това се 
отнася например за медикаментите, чието предназначение е да се разтварят в червата и трябва да бъдат пред-
пазени от храносмилателните процеси в стомаха, или за средствата с отложено действие, чиито активни вещес-
тва се отделят забавено. Също антибиотиците, противогъбичните средства и хормоналните препарати не бива 
да бъдат делени. При съмнение можете да се консултирате с лекуващия лекар или с аптекаря.

  Допълнително приемате растителни препарати?
Те най-често се възприемат като безобидни, но също могат да имат странични действия или да повлияят ефек-
та на медикаментите. Жълтият кантарион например може да намали действието на приеманите за сърдечна 
слабост или астма лечебни средства. Затова се консултирайте с лекар дали и какви растителни препарати да 
включите към терапията си.

  Медикаменти през интернет?
Тук съществува опасност от фалшиви, нелегално произведени медикаменти или препарати с изтекъл срок на 
годност. Това може да се окаже животозастрашаващо, защото не е невъзможно въпросните средства да са про-
изведени от нестандартизирани суровини, да са лошо дозирани, да не съдържат никакво активно вещество или 
дори да имат вредни съставки. Уебсайтовете с нелегални препарати изглеждат също толкова сериозни и профе-
сионални, колкото са легалните и е трудно да бъдат отличени един от друг. Затова ако не сте напълно сигурни  
в надеждността на предлаганите лекарствени средства, е по-добре да не рискувате с поръчки през интернет.
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НАШАТА НЕЖНА ОБВИВКА

Розова, гладка, равномерна и свежа: така 
бихме искали да изглежда кожата ни. За 
да го постигнем обаче, трябва да се нау-
чим добре да я познаваме и да разберем 
кога от какво се нуждае.

ния свят, като разкрива чувствата 
ни - например чрез изчервяване, 
когато сме смутени, развълнувани 
или просто доволни.
Подобно на всяка друга биомате-
рия кожата поддържа равновеси-
ето си чрез постоянно движение. 
Нищо в нея не е статично: непре-
къснато протичат процеси на раз-
граждане, изграждане и обновява-
не. С напредване на възрастта те, 
за съжаление, започват да заба-
вят темпото си и да губят от пер-
фектността си. Тук и там някой 
градивен елемент бива изпус-
кан и някоя „грешка“ става види-
ма. Натоварванията от стила на 
живот – стресът, UV-лъчението или 
недостигът от сън - допълнител-
но обременяват кожата и затруд-
няват регенеративните й функции. 
Това в крайна сметка довежда до 
видимата й промяна: постепенно 
тя загубва свежия вид, блясъка и 
равномерния си тен. Появяват се 
пигментни петна и зачервявания. 
Кожата се усеща по-суха, отпусна-
та и уморена,  започва да реаги-
ра с раздразнения. И тъй като био-
логичните й процеси са се проме-
нили, тя започва да изпитва други 
нужди.
Ефективните козметични фор-
мули доставят именно тези градив-
ни елементи, които съответстват 
на естествените процеси, напри-
мер на клетъчните й нужди: иден-
тични на кожните липиди, които 
се интегрират в защитния слой 
или антиоксиданти, които спират 
възпаленията. Необходимостта 
от активно действащи вещества 
обаче може да бъде индивидуал-
но различна. За да разбере кожата 
си и реакциите й към козметични-
те вещества човек трябва да знае 
както капацитета на субстанциите 
в клетките, които образуват хидро-
липидния филм, така и генетич-
но програмираното пигментиране, 
което е унаследено.
Гените определят основния кожен 
тип на всеки човек и предразпо-
ложението му към кожни пробле-
ми. Градивните елементи са наис-
тина едни и същи, но количество-
то и концентрацията им варират 
при всеки отделен човек. С това 
се обяснява между другото раз-
личното действие на козметични-

те рецептури при на пръв поглед 
еднакви нужди.
Ако кремовете, които обещават 
чудеса срещу бръчките, осланяйки 
се на действието на съдържащия 
се в тях колаген, са едва наполови-
на толкова ефективни във вашия 
случай, отколкото при други, не 
бързайте да обвинявате пресиле-
ната реклама. За това може да 
има биологични причини. Също 
ако един продукт, който е дей-
ствал преди, след време преста-
не да има същия ефект, вината не 
се дължи задължително на влоше-
ното производство. Кожата прос-
то свиква с доставяните вещества 
и те се вграждат в нейните био-
логични процеси. Затова е разум-
но на всеки два-три месеца кре-
мовете да се сменят, съветват екс-
пертите. Състоянието на кожата, 
естествено, не е статично (за раз-
лика от типа кожа) и непрекъс-
нато се променя – под влияние 
на климата, хормоналните колеба-
ния, стила на хранене и пр. Затова 
е важно, човек да познава актуал-
ното състояние на кожата си - така 
ще може да й предложи оптимал-
на помощ с подходяща доставка 
на активни вещества.

Нашата кожа е изкусна работилни-
ца: мека, нежна, тънка едва някол-
ко милиметра и въпреки това тол-
кова здрава, че успява идеално 
да предпази тялото ни. Тя работи 
24 часа в денонощието без почив-
ка, за да изпълнява по най-добрия 
начин охранителните си функ-
ции. Във всяка секунда неумор-
но замества безброй строителни 
материали, за да поправя милиар-
ди клетки, докато подобрява кле-
тъчното деление и наследените 
щети, или пък сортира силно увре-
дените клетки, за да може непра-
вилното кодиране да не се преда-
ва по-нататък. Кожата постоянно 
се регенерира, за да остава здра-
ва и със силна имунна защита. По 
този начин успява да се нагоди към 
условията на околната среда и да 
устои на атакуващите я нашестве-
ници. Дори си комуникира с външ-

Производител: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Михелинщрасе 10, 66424 Хомбург, Германия
Вносител: „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

КОМПЛЕКТ „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ“
Суха, чувствителна кожа, дерматит от пелени

Подходящи за малки деца и кърмачета

Серия, създадена да поддържа суха и чувствителна кожа, каквато е детската.
Сухата и чувствителна детска кожа има нужда 
от постоянни грижи, интензивно омазняване 
и хидратиране. Полиненаситените мастни 
киселини в маслото от Нахткерце (цис-
линолова и гама-линоленова) омазняват 
сухата детска кожа, хидратират я, стимулират 
естествените ѝ бариерни функции и така 
намаляват дразненето и залющването. Чрез 
добавка на урея (естествена хидратираща 
субстанция), масло от жожоба, гваязулен 
и сквален бебешката кожа се предпазва от 
изсушаване, а душ-олиото „Нахткерцен“ 
прави нежната грижа за сухата детска кожа 
напълно завършена. 

НАХТКЕРЦЕН 
БАЛСАМ И ДУШ-ОЛИО

Специалистката по медицин-
ска козметика Мартина Швигер 
от Хамбург установява във все-
кидневната си практика, че пове-
чето й пациенти почти не позна-
ват кожата си и нейните нужди. 
Здравата кожа е розова, с равно-
мерен тен, без зачервявания, пиг-
ментни петна и раздразнени учас-
тъци. Първата стъпка за постига-
нето й е определяне на индивиду-
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алния тип и състояние на кожата в 
козметичен институт или при дер-
матолог. Може да се наложи тест-
ване за установяване на алергич-
ния статус, влажността и вещества-
та, които й липсват. Моментното 
индивидуално състояние на кожа-
та е от голямо значение. Според 
Мартина Швигер много малко са 
запознати с него в действител-
ност. Почти всички жени твърдят, 
че кожата им е суха и чувствител-

мазнини козметика при една вече 
немлада кожа може да доведе по-
скоро до проблеми, отколкото до 
подобрение. Тя вече е изгубила 
еластичността си, съединителната 
тъкан е отслабнала и богатата на 
мазнини грижа може да се окаже 
твърде тежка. Така вместо свежа и 
розова кожата може да започне да 
изглежда уморена и отпусната.
Дори без провеждането на специ-
ални тестове, само по състояни-
ето на кожата дерматологът или 
опитният козметик може да се ори-
ентира от какви активни съставки 
се нуждае тя. Най-добре е, разби-
ра се, да се подходи с индивидуал-
ни формули, тъй като не съществу-
ва чудодейна универсална рецеп-
та, която да действа срещу всич-
ко при всеки. Има обаче изпитани 
добри основи, към които могат да 
се добавят активни вещества за 
всеки отделен проблем.
За постигането на свежа, здра-
ва и равномерна кожа дермато-
ложката от Мюнхен д-р Клаудия 
Петке-Ранк препоръчва добра 
UV-защита, меко почистване и леки 
кремове. Според нея основните 
причини кожата да изгуби блясъ-
ка си се коренят в недостатъчна-
та слънчева защита, пушенето и 
това, че винаги се използва един 
и същи крем. Пациентите, които 
са страдали от акне например, 
много често продължават да упо-

требяват същите продукти, дори 
когато проблемът им е отшумял. 
Около климактериума пък жени-
те започват да използват твър-
де тежки мазни кремове за под-
държане или почистване на кожа-
та. Често прилаганото агресивно 
почистване също може да доведе 
до проблеми, затова пилингът не 
бива да се практикува повече от  
3 до 4 пъти на месец, а според  
специалистката 1-2 пъти на месец 
са напълно достатъчни и то при 
положение, че кожата не страда от 
раздразнения.
За поддържане на равномерен тен 
най-важни са UV-защитата и меко-
то почистване вечер с тоалетно 

мляко или лосион. През деня може 
да се използва тоник без алкохол. 
Ако водата е много твърда, е най-
добре да се използва термална. 
При това измиването със студе-
на термална вода сутрин и внима-
телното подсушаване е напълно 
достатъчно. През нощта кожата е 
регенерирала своя защитен слой и 
липидите, затова не е необходимо 
от сутринта да започне да се ата-
кува с агресивни продукти.
Все по-често срещаното акне при 
жени на 30 – 40 годишна възраст в 
90% от случаите се дължи именно 
на прекалена грижа. Независимо 
от наложилото се мнение преоб-
ладаващата част от жените след 
40 не са със суха и чувствител-
на, а с комбинирана кожа, за която 
твърде обогатените с мазнини кре-
мове не са подходящи, и вмес-
то очаквания ефект предизвикват 
проблеми.
Параметрите, които са от значение 
за правилната козметична грижа 
се определят най-вече от актуал-
ното състояние на кожата: каква 
е биологичната й възраст, доколко 
е увредена от UV-лъчението или 
тютюнопушенето, какви проблеми 
показва, на които все още може да 
се въздейства. Пазарът е наистина 
голям и, ако човек иска да инвес-
тира в здравето и красотата си, е 
добре да знае какво действително 
би могло да помогне. n

НАШАТА НЕЖНА ОБВИВКА

на, но опитът на специалистката 
показва, че случаят много рядко 
е такъв. Освен това повсемест-
но се шири заблудата, че сухата 
кожа се нуждае от повече мазнини. 
Сухата кожа почти винаги страда 
от недостиг на влага, а не на маз-
нини. Обогатената с твърде много 




