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ПОЛЕЗНИТЕ БАКТЕРИИ  
– НЕВИДИМИТЕ ПОМОЩНИЦИ
Бактериите имат лоша слава – преди всичко на болестотворни причинители, с които се нала-
га да воюваме. В действителност преобладаващото множество бактерии са необходими, 
особено онези, които се намират в червата ни. При това там има повече микроби, отколко-
то клетки в човешкото тяло. И функцията им е не да разболяват, а да поддържат здравето - 
чревните бактерии предпазват от болести, подсилват имунната система и стимулират хра-
носмилането. А, както твърдят специалистите, могат и много повече. 

Когато в пресата се говори за бак-
терии, те най-често биват заклей-
мявани като опасни болестотвор-
ни причинители, които сериозно 
застрашават здравето и живота. 
Между тях действително има таки-
ва, които представляват заплаха. 
Например причинителят на “чер-
ната смърт” Yersinia pestis, отнела 
живота на една трета от населени-
ето на Европа между 1348 и 1353 
година. Или пък причинителят на 
„жълтата треска” – Mycobacterium 
tuberculosis. Според данни на СЗО 
дори през изминалата 2015 годи-

на от туберкулоза са заболели над 
9 милиона души (преди всичко в 
Азия, Африка и Южна Америка) 
и той е отнел живота на поне 1,5 
милиона от тях. Или пък Vibrio 
cholerae, който в миналото е при-
чинявал множество смъртоносни 
епидемии, а и в днешно време е 
опасен на местата с ниска хигиена. 
Причинителите на сифилиса, тифа, 
дифтерията и борелиозата също 
представляват сериозна заплаха 
за човешкото здраве.
При всички епидемии и пандемии 
обаче винаги има хора, които успя-
ват да се справят с атаката на 
болестотворните причинители без 
външна помощ. Какво им помага да 
направят това е интересен и недо-
край изяснен въпрос. През 1892 
лекарят Макс фон Петенкофер по 
случайност изпил живи холерни 
бактерии, от които не се заразил и 
останал здрав. Едва по-късно уста-
новил, че бактериите били висо-
ко вирулентни. Това, че не се раз-
болял, останало загадка. Именно 
той задал за първи път въпроса: 
възможно ли е имунната му сис-
тема да е била толкова подсиле-
на, че опасните причинители да не 
са имали шансове? Какво е пазе-
ло Нострадамус, докато през 1544 
година лекувал болни от чума в 
Марсилия и не се заразил? С това 
между другото той станал извес-
тен, много преди да се прочуе като 
ясновидец и пророк.
В днешно време се знае, че ако  
функционира оптимално, собстве- 
ната защитна система на орга-
низма действително осигурява 
добра защита срещу бактериал-
ните болестни причинители.

Повечето от тях  
са необходими
Благодарение на тези тежки забо-
лявания бактериите несправедли-
во са се сдобили с лоша слава, 
като се набляга единствено на тех-
ния застрашаващ здравето ефект. 

В действителност от милиони-
те различни видове бактерии 
по света опасни за човешко-
то здраве са едва 50 до 100. 
Преобладаващото множество са 
не само необходими, но и неза-
меними.
Бактериите са най-старите и най-
важните живи същества. Без тях 
животът на Земята – такъв, какъвто 
го познаваме и ежедневно изпит-
ваме – не би бил възможен. С 
тяхна помощ през последните 3,5 
милиарда години се е осъществи-
ло зараждането и поддържането 
на живота.

Бактериите са протогенисти на 
еволюцията както в прастари вре-
мена, така и днес. На изобрети-
лите фотосинтезата цианобакте-
рии дължим кислородната атмос-
фера и озоновия слой, който ни 
предпазва от вредното UV-лъчение 
и по този начин прави възможен 
продължителния живот на Земята. 
Бактериите служат за храна на 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

ползва от това вече от хилядоле-
тия, например при производство-
то на кисело мляко, кисело зеле 
или сирене.
В днешно време добрите домаш-
ни духчета действат като редук-
тори на въглехидратните натруп-
вания, произвеждат медикамен-
ти, хранителни добавки и сурога-
ти. По щадящ за околната среда 
метод посредством биоминерали-
зация с тяхна помощ се доби-
ва желязо, мед, никел, цинк, ман-
ган, кобалт и дори злато. В огром-
ни когенератори бактериите пре-
работват органични субстрати в 
алкохоли като етанол, които могат 
да се използват като биогориво. 
Наскоро американски учен е изо-
лирал от животински тор бакте-
риален щам, който може да пре-
работва целулозата в бутанол – 
субстанция, още по-подходяща за 
гориво от етанола.

други живи същества и така заста-
ват в началото на хранителната 
верига. Те се намират и в нейния 
край, тъй като заедно с гъбичките 
разлагат мъртвите организми и по 
този начин поддържат кръговрата 
на живота. Съставляват една зна-
чителна част при образуване на 
плодородната почва. Живеейки в 
симбиоза с гъбичките, ги подси-
гуряват с азот и минерали. Някои 
видове бактерии произвеждат дори 
активни вещества, които предпаз-
ват растителния си партньор от 
болести. За съжаление, те биват 
унищожавани от изкуствените торо-
ве и пестицидите, което драстично 
редуцира плодородността на поч-
вата. Още едно основание да се 
премине към биоземеделие.

Почти не съществува 
място без бактерии
Бактериите са най-многобройни-
те и най-често срещаните живи 
организми на планетата. Учените 
предполагат, че едва 1% от тях 
са открити и описани. Те са 
навсякъде: във водата, във възду-
ха, на земята и под нея. Могат да 
бъдат открити на 77 км височина 
в атмосферата и на 4 км дълбочи-
на под земята, в пустините и мор-
ските дълбини, във вечните ледо-
ве и в горещите извори с темпе-
ратура над 80 градуса, в самолет-
ното гориво и в студената вода на 
ядрените реактори, във вътреш-
ностите на насекомите и охлювите, 
бозайниците и хората, в киселини-
те и солите.
При търсене на незаконно изхвърлен 
радиоактивен боклук в Ню Мексико 
на 600 м дълбочина в солен крис-
тал била открита бактерия, чиято 
възраст се определя на 250 мили-
она години. Когато била поставена 
в хранителна среда, тя започнала 
да активира обмяната на вещества-
та си и била призната за най-старо-
то живо същество на земята.

Бактериите са майстори 
на храносмилането
Бактериите притежават невероят-
ни способности за преобразува-
не на веществата. Човекът се въз-

Неизброимо количество живи 
същества от червеите до бозай-
ниците са зависими от храно-
смилателните умения на бак-
териите. За да могат термитите 
да живеят от дърветата, а крави-
те от тревата, микробните коло-
нии в храносмилателните им сис-
теми трябва постоянно да извърш-
ват тежка химическа работа. Също 
хората извличат полза от способ-
ностите на неуморните дребосъ-
ци, които живеят и работят нався-
къде около нас, включително в 
нас. Повсеместното им присъствие 
обаче не е основание за притесне-
ние. Точно обратното. „Повечето 
микроорганизми, които живеят в, 
върху и около нас, са като мини-
мум безобидни, ако не и необхо-
дими”, - е на мнение д-р Кристине 
Ланг, професор по микробиоло-
гия от ТУ в Берлин. Някои са дори 
незаменими. „Без бактерии чове-
кът не би развил жизненоспособна 
имунна система”, - обяснява проф. 
д-р Себастиан Суербаум, микроби-
олог от Висшето медицинско учи-
лище в Хановер.

Пастили за смучене

ЗАБРАВЕТЕ ЗА 
ТЮТЮНДЖИЙСКАТА КАШЛИЦА!

Намалява честотата на кашличния рефлекс

Предпазва лигавицата

Облекчава чувството на сухота  
      в устната кухина
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Да се научим да познаваме  
по-добре невидимите  
си съжители
Нашето тяло се състои от около 
10 билиона отделни клетки и 90 
билиона странстващи микроби. В 
основата си представляваме по-
скоро екосистема, отколкото отдел-
но същество, с различни биото-
пи, водни области и сухи зони, 
непревземаеми височини и мрач-
ни дълбини, с бедни или богати на 
храна местности – и всички те са 
гъсто заселени. От жизнени общнос- 
ти, съставени от бактерии, гъбич-
ки и други микроорганизми, които 
отчасти си сътрудничат, отчасти 
се конкурират. При това те създа-
ват заплетени взаимоотношения, 
чието изследване е едва в нача-
лото си.
„Много малко се знае колко сложни 
са взаимоотношенията на бактери-
алните общности в човешкия орга-
низъм”, - казва проф. д-р Дитмар 
Пипер, ръководител на работната 
група „Микробни интеракции и про-
цеси” към Центъра за инфекциоз-
ни изследвания в Брауншвайг. Той 
изследва как бактериите си вза-
имодействат едни с други и как 
си влияят. Защо предотвратяват 
някои инфекции, а други предиз-
викват. Това е важно за развитието 
на нови стратегии срещу бактери-
алните причинители на инфекции.

Използваните досега антибиоти-
ци действат, като бомбардират 
цялата повърхност и умъртвяват 
както „лошите”, така и „добри-
те” бактерии. При това нерядко 
„лошите” междувременно са разви-
ли резистентност, преживяват ата-
ката и необезпокоявано продължа-
ват да се размножават на разчисте-
ното пространство.

Необходими са нови стратегии. 
Такива, които да не унищожават, 
а да стимулират „добрите“ бакте-
рии и да облекчават нелеката им 
задача да се справят с „лошите“. 
За целта човек трябва да разбере 
кога и защо „лошите“ стават лоши 
при положение, че дълго време са 
били безвредни или дори полез-
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миризма – тя се излъчва от продук- 
тите на обмяната, в които бакте-
риите ги преобразуват. И тъй като 
всеки човек притежава индивиду-
ална кожна флора, то той има и 
специфична миризма, в която учас-
тие взимат също възрастта, полът, 
здравословното състояние и хра-
ненето.ни. И защо „добрите“ вече не са 

добри, а променят поведението си 
и започват да вредят.
Причинителят на стомашната язва 
Helicobacter pylori, например, не 
създава проблеми на 90% от хора-
та, които са нейни носители, и дори 
напротив – произвежда отровни 
вещества, които умъртвяват вредни 
нашественици. Защо обаче унищо-
жава здравето на останалите 10%? 
Може би, обяснението се крие в 
думите на френския психолог Клод 
Бернар (1813 – 1878), с които обоб-
щава 40-годишната си изследова-
телска дейност: „Микробът е нищо, 
хранителната среда е всичко“.
Присъщите на човешкия органи-
зъм микроби са преживели коево-
люция, продължила няколко хиля-
долетия, за да се приспособят към 
нас, както и ние към тях. Те са 
се прикрепили към нашата имунна 
система и приспособили към раз-
личните биотопи в човешкото тяло. 
Те живеят от нас, с нас и за нас.

Никаква кожна  
бариера без бактерии
Само върху повърхността на 
кожата ни живеят около 10 мили-
арда ценни бактерии. Леко кисе-
линната рН-стойност на наша-
та кожа стимулира растежа на 
микробите, които принадлежат към 
човешката видова и индивидуал-
но специфична „нормална флора“. 
Тя ни предпазва от чужди нашес-
твеници, които могат да навредят 
на нея или на нас. Дори само 
чрез масираното си присъствие, 
което прави трудно намирането 
на място за заселване на външни 
микроорганизми. Освен това, кога-
то чужд нашественик все пак успее 
да се засели, тя произвежда отров-
ни вещества, с които да умъртви 
агресора. Затова който прекалява 
с хигиената, с помощта на химия-
та успява да унищожи полезната 
микрофлора на кожата си и по този 
начин да освободи пътя на вредни-
те бактерии.
Ето защо трябва да се открие пра-
вилното съотношение. Тъй като 
недостатъчната хигиена стимули-
ра растежа на бактериите, които 
произвеждат неприятна миризма. 
Те живеят от това, което отделят 
нашите пори и жлези: всекидневно 
повече от половин литър течност, 
пълна с полезни вещества като гот-
варска сол, урея, протеини, мазни-
ни и хормони – пребогата трапеза 
за микробите. Сами по себе си тези 
субстанции не притежават особена 

Фактът, че другите могат да ни 
подушат следователно също дъл-
жим на бактериалните си съжи-
тели. Това се отнася не само за 
хората, а и за комарите напри-
мер. Изследователи на инсекти-
те от холандския университет 
Вагенинген открили, че комарите 
ценят особено много миризмата 
на определена бактерия, която се 
отделя всъщност от нея за сплаш-
ване на други видове. И колкото 
повече от този микроб притежава 
човек, толкова по-често бива напа-
дан от комари.
Представителите на вида 
Pseudomonas aeruginosa произ-
веждат заплашителна, също като 
извлечената от Streptococcus 
epidermis, миризма. И тъй като 
последната предпочита нашите 
стъпала, комарите с особено удо-
волствие кацат именно там. Говори 
се, че миризмата на някои сире-
на е подобна на излъчваната от 
потни крака, защото се обработ-
ват от една и съща бактерия. Дори 
тази мълва да не е съвсем вярна, 
е факт, че става въпрос за сродни 
видове, чиито отпадни продукти на 
обмяната са сходни.
Според жизнените условия на раз-
лични места от човешкото тяло 
живеят между сто и повече от сто-
тици хиляди бактерии на един ква-
дратен сантиметър кожа. И това 
количество е направо скромно в 
сравнение с множеството, което се 
тълпи във вътрешността му.

Защо здравата чревна 
флора е толкова важна
Мястото с най-голяма гъстота на 
населението в човешката общност 
не е Сао Пауло, Мумбай или Токио, 
а дебелото черво. Един грам от 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота
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Подобни биофилми създават още 
по-голям проблем, когато се образу-
ват върху катетри или зъбни имплан-
ти. В устата те могат да бъдат държа-
ни под контрол чрез регулярно плак-
нене на зъбите и механично почист-
ване. Стават опасни преди всичко, 
когато в устната кухина се заселят 
кариесни микроби като Streptococcus 
mutans. Микроорганизми, преобразу-
ващи захарта в млечни киселини, 
които разяждат зъбния емайл и дъл-
баят в него дупки. Те обаче не при-
надлежат към унаследената устна 
флора на Homo sapiens и могат 
рядко да бъдат открити при деца от 
Танзания например. 
Отказването от захар неслучай-
но се счита за изпитано средство, 
тъй като без захароза кариесните 
бактерии не могат да произведат 
полизахаридни молекули, с които 
да си помогнат в разяждането на 
зъбите. Има доказателства също 
за това, че флавоноидите от чер-
веното грозде или черния чай пре-
пятстват растежа на Streptococcus 
mutans. Подобни вторични расти-
телни вещества могат да помогнат 
и срещу друг свързан с бактерии-
те проблем - неприятната мириз-
ма от устата. Известното още като 
халитоза оплакване може да бъде 
симптом и на вътрешно заболява-
не, но в 80 до 90% от случаите при-
чината за него се крие в устата.
В случая от основно значение е 
хигиената на устната кухина, 
при която чрез регулярно миене 
на зъбите се отстранява зъбната 
плака, т.е. хранителната среда на 
произвеждащите серни съедине-
ния микроорганизми. Също отлага-
нията по езика не бива да се забра-
вят. Те трябва да бъдат премах-
вани с помощта на чаена лъжичка 
или специална четка всяка сутрин 
и вечер. Антибактериалните сред-
ства не биха били от помощ, тъй 
като успоредно с вредната те ще 
унищожат и полезната бактери-
ална флора в устната кухина, 
която предпазва от болестотвор-
ни микроби и гъбички.

неговата вътрешност съдържа до 1 
билион бактерии. И макар в тънките 
черва те да са по-малко, цифрата 
пак е внушителна – около 1 мили-
ард. Храносмилателната система 
е най-важното обитание на наши-
те бактерии и тук те оказват свое-
то най-голямо действие. В детство-
то помагат при развитието на чер-
вата, а по-късно при храносмила-
нето. Дори несмилаемите баласт-
ни вещества могат да преработят 
в късоверижни мастни киселини, 
които обезпечават на тялото енер-
гия и го предпазват от рак. Освен 
това произвеждат витамини като 
В2, В5, В6, В7, В9, В12 и К, свързват 
отровните вещества, произвеждат 
антибиотични субстанции и пред-
пазват чревните клетки от вредни 
болестотворни причинители.

Чревните бактерии тренират имун-
ната система и отстраняват излиш-
ната слуз, която би могла да запу-
ши червата. Мнението на извест-
ния френски химик и микробиолог 
Луи Пастьор (1822 - 1895) обоб-
щава значението им в организма: 
„Без микроби животът не би бил 
възможен.“

Кариесът и бактериите  
– един отдавна  
познат проблем
Храносмилателната работа на бак-
териите започва още в устата. До 1 
милиард микроорганизми се съдър-
жат в 1 мм слюнка. Холандският 
естествоизпитател Антони ван 
Лееувенхоек (1632 - 1723) ги 
открил за първи път със саморъч-
но направен микроскоп и ги наре-
къл animalcules. „Какво действие 
оказват“, - пише той, - „може да се 
обясни с това, че в зъбната плака 
на един човек се съдържат повече 
живи същества, отколкото хора има 
в цялото кралство.“
Върху нашите зъби се образуват 
т.нар. биофилми, в които върху 
слой от слюнчени белтъчини се 
заселват бактерии, които се раз-
пореждат с определени основни 
протеини. Върху тях се разпола-
гат други видове бактерии, а върху 
тях други и така се образуват много 
слоеве или етажи, които се стаби-
лизират с контактни молекули и 
се свързват чрез канали. С тяхна 
помощ многоетажната бактериал-
на общност се обезпечава взаимно 
с обменни продукти.
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нава по-рано раковите клетки“, - 
обяснява проф. Клаус Кьолмел от 
университетската кожна клиника в 
Гьотингер. В своето изследване, 
проведено с екип от чуждестран-
ни колеги, той открил, че колкото 
по-често са прекарвали инфекции, 
толкова по-рядко хората заболяват 
от рак на кожата.
Една италианска студия показва 
също, че селскостопанските работ-
ници, които са били изложени на 
съдържащия микроби въздух в 
оборите за добитък, са с понижен 
риск от рак на белите дробове. 
Изследвания в Германия пък сви-
детелстват, че израснали на село 
и имали повече контакти с микроби 
деца значително по-рядко страдат 
от астма или други алергични забо-
лявания в сравнения с градските 
деца. Очевидно имунната систе-
ма страда, когато не е била доста-
тъчно предизвиквана да защитава 
собствения си организъм. Чревните 
бактерии обаче тренират не само 
имунната система, те подпома-
гат също нейната функция, като 
изместват или унищожават вредни-
те болестотворни причинители.

Незаменимите помощници  
на здравето  
в дебелото черво
Най-многобройни и агресивни 
са присъщите за дебелото черво 
храносмилателни микроби. Тук 
се преработва всичко, което не 
е било преобразувано в тънките 
черва: протеини или захарни съе-
динения, с които поради свръхпред-
лагане не са били в състояние да 
се справят, и преди всичко сложни 
въглехидрати, които поради недос-
тиг на съответния ензим не са могли 
да преработят. Макар и наричани 
несмилаеми „баластни” вещества, 
те не бива да бъдат подценява-
ни - не става дума за „баласт“, а за 
ценна хранителна съставка, чиято 
подготовка за усвояване от организ-
ма се осъществява с участието на 
специалистите от дебелото черво. 
Именно те преобразуват „баластни-
те вещества“ в късоверижни маст-
ни киселини, оцетни, пропионови 
или маслени киселини, които с леко-
та се усвояват от чревните клетки. 
Маслените (бутановите) киселини 
до голяма степен употребяват сами, 
за да задоволят енергийните си 
нужди, остатъкът се предава ната-
тък и повлиява имунната система, 
клетъчното диференциране и обра-
зуването на съединителна тъкан. 
Преди всичко обаче те могат да пред- 
отвратят възникването на ракови 
образувания. Нарушената обмяна 
на маслени киселини се сочи и като 
възможна причина за язвен колит 
(Colitis ulcerosa) – заболяване, което 
се характеризира с възпаление и 
кървящи, гнойни язви на лигавицата 
на дебелото черво.

Храносмилателната система  
се нуждае от бактерии,  
за да се развива
В киселата среда на стомаха вире-
ят малко бактериални видове - 
устойчиви на киселини специалис-
ти като Helicobacter pylori, които 
едва надхвърлят 10 микроба на 1 
мм стомашен сок. В тънките черва 
с отслабване на киселинните стой-
ности, те се увеличават, за да дос-
тигнат своя максимум в дебело-
то черво.
При раждането си човек поема 
първата порция микроби като сво-
еобразно наследство от майка-
та, още докато се придвижва по 
родилния канал. Майчиното мляко, 
както са открили изследователи-

те съдържа средно около 700 бак-
териални вида. По-късно с твърда-
та храна и при опознаване на окол-
ния свят в бебето проникват много 
други микроби. И като смели пио-
нери новите заселници се включ-
ват в развитието на тънките черва 
и оформяне на бъдещото си работ-
но място. Чревните стени увелича-
ват храносмилателната си повърх-
ност чрез един трик: тя се състои 
от гънки, образуващи вдлъбнати-
ни (крипти) и издатини, които са 
снабдени допълнително с мини-
атюрни пръстоподобни власинки. 
По този начин тънките черва уве-
личават своята полезна площ с 
около 200 м2 – големината на тенис 
корт, който се крие като храносми-
лателна повърхност в коремната 
ни кухина.

Без бактерии няма  
имунна система
 Както вече бе споменато, действи-
ето на чревните бактерии е особе-
но важно за имунната система. 70 
до 80% от имунните клетки узря-
ват в червата, като именно там 
се научават да толерират при-
същите на организма бактерии и 
да се борят с чужди нашествени-
ци. Това помага и при защита от 
ракови образувания.
„Сблъсъкът с микроби тренира 
имунната система, а една добре 
тренирана имунна система разпоз-

Оцетната киселина представлява 
чудесен енергиен източник за мус-
кулите, сърцето и мозъка, който 
покрива 10 до 30% от дневните 
енергийни нужди. Достатъчното й 
наличие стимулира също усвоя-
ването на минерали като натрий, 
калий, калций и магнезий, като по 
този начин предпазва от остеопо-
роза и мускулни крампи. Според 
изследванията недостиг от оцетна 
киселина се наблюдава при хора 
с бърнаут (синдром на професио-
нално изчерпване), фибромиалгия 
и лениви черва.
Пропионовата киселина при всич-
ки положения стимулира усвоява-
нето на минерали, а също и ново-
образуването на глюкоза в черния 
дроб. Успоредно с това доставя на 
тялото енергия и понижава нивото 
на холестерола в кръвта.
Докато преработването на въгле-
хидрати в дебелото черво води до 
позитивни последици, прекомерна-
та доставка на белтъчини, оста-
нали непреработени в тънките 
черва, може да създаде пробле-
ми. Бактериите в дебелото черво 
разлагат и протеини. Поради бел-
тъчното гниене обаче се повиша-
ват рН-стойностите в изпражнени-
ята, което влошава усвояването 
на минерали като калций и рискът 
от остеопороза се повишава. При 
това се образуват разклонени маст-
ни киселини и вещества като амо-
няк, амини, феноли и индоли, които 
дразнят чревните клетки и стимули-
рат образуването на рак. При висо-
ка концентрация могат да повлияят 
негативно и имунната система.
Поредица от научни изследвания 
показват в тази връзка, че честата 
консумация на червено месо и кол-
баси например значително пови-
шава риска от рак на дебелото 
черво. Проф. Хироми Шиния, един 
от най-прочутите гастроентероло-
зи в света, пледира за драстична 
редукция на месото в храненето и 
все повече специалисти се съгла-
сяват с него. Той препоръчва съот-
ношение от 85% растителна и мак-
симум 15% животинска храна във 
всекидневната диета.

Новите познания  
трябва да се използват  
в терапиите
Познанието за това, че късове-
рижните мастни киселини оказват 
съществено позитивно влияние 
на здравето и че дебелото черво 
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не само съдейства за това да се 
извлича водата от изпражненията, 
но и осигурява важен принос към 
храненето, набира все повече при-
върженици.
„Терапевтичните опити със съе-
динения на маслената кисели-
на показват невероятен позити-
вен ефект при лечението на цяла 
поредица от тежки болестни със-
тояния“, - споделя д-р Роланд 
Верк, практикуващ лекар и микро-
биолог от Вюрцбург, специализи-
рал диагностика и терапия на чрев-
ни нарушения. „Най-новите научни 
познания недвусмислено призна-
ват, че основната заслуга за обез-
печаването на организма с ценни-
те маслени, оцетни и пропионо-
ви киселини е на дебелото черво и 
обитаващите го бактерии.“
Специалистът съветва да се про-
вежда основно изследване на чрев-
ната флора при оплаквания като 
хронични газове, чести инфекции, 
алергии, постоянна умора, състо-
яния на изтощение и бърнаут син-
дром. Но също при фибромиалгия, 
нарушения на имунната система, 
метаболитен синдром, нарушена 
обмяна на мазнини и мигрена.

Една проверка може  
да даде важни указания
Успоредно с микробиологично-
то изследване на изпражнения за 
бактерии, гъбички, вируси, яйца 
на глисти и токсини специалисти-
те изследват също вещества като 
TNF-алфа – цитокин, който свиде-
телства за инфекциозен процес. 
Или за протеина цонулин, който 
показва увеличена пропускливост 
на чревната лигавица (синдром на 
пропускливи черва).

и лечение на синдрома на пропуск-
ливите черва си заслужава прие-
мането на белтъчния строителен 
материал глутамин, подкрепено от 
препарати, съдържащи лактобаци-
ли и бифидобактерии.
Живи лактобацили и бифидобакте-
рии, известни още като пробиоти-
ци, се съдържат например в непас-
тьоризираното кисело зеле, кисе-
лото мляко и айрана. Те противо-
действат на болестотворните при-
чинители, подобряват баланса на 
чревната флора, подкрепят имун-
ната система, регулират храносми-
лането и позволяват на стомашно-
чревните смущения като разстрой-
ство да отшумят по-бързо. Също 
при антибиотично лечение могат 
да са от помощ за възстановяване 
на полезната чревна флора.
Без да се бъркат с пробиотиците, 
пребиотиците също оказват несъм-
нено позитивно влияние. Това са 
споменатите вече баластни вещес-
тва, които в дебелото черво се 
преработват в късоверижни маст-
ни киселини. Те стимулират рас-
тежа на пробиотичните бактериал-
ни щамове, при което инулинът се 
е доказал като особено ефективен. 
Той се съдържа в артишока и цико-
рията, пащърнака, гулията и козле-
ца (черния корен).

Упорита диария и една 
успешна неконвенционална 
терапия
Както свидетелстват изследвани-
ята, здравата чревна флора пред-
пазва от алергии и наднормено 
тегло. От друга страна при паци-
ентите с чревни заболявания като 
болест на Крон и улцерозен колит 
се наблюдава абнормална флора в 
храносмилателния тракт. Възможно 
ли е да бъдат излекувани подобни 
заболявания, ако тя отново бъде 
върната към нормалното си състо-
яние? В цяла поредица от случаи 
това е било успешно постигнато.
Една американка страдала цяла 
година от устойчива на всякакво 
лечение диария, докато не отслаб-
нала драматично и животът й не 
бил поставен в сериозна опасност. 
Лекуващият й лекар решил накрая 
да приложи неконвенционална тера-
пия. Един познат със здраво хра-
носмилане дарил фекална проба, 
която той разтворил в солен разтвор 
и с помощта на клизма пренесъл 
на пациентката. Три дена по-късно 
оплакванията на жената изчезнали.
Дори идеята за фекална транс-
плантация да не изглежда много 
привлекателна, често пъти тя е 
високо ефективна. Междувременно 
гастроентеролози в Австралия, 
Канада, Великобритания и Холандия 
също приложили неконвенционално-
то лечение с успех над 90%! Някои 
лекари вече пренасят успешния 
опит с „фекалната посявка“ и при 

пациенти с улцерозен колит, аути-
зъм, Паркинсон и предразположение 
към затлъстяване.

Бактериите като убийци 
на бактерии
Бавно в научните среди се разпрос-
транява убеждението, че война-
та срещу бактериите с антибиоти-
ци не е най-доброто решение, тъй 
като то довежда до все по-агресив-
ни и резистентни болестотворни 
причинители. Затова вместо към 
антибиотични, учените се насочват 
към пробиотични стратегии, при 
които микробите се използват като 
помощници и съюзници.

бъдат преглътнати или отстранени 
чрез изплакване. Bacteroides fragilis 
пък произвеждат един полизахарид, 
който може да държи в шах стиму-
лиращия инфекциите Helicobacter 
hepaticus. А през 2011 година голе-
ми заглавия във вестниците обяви-
ха, че Escherichia coli G3/10 произ-
вежда протеин, който успешно се 
преборва с микроба EHEC.
Идеята да се използват бактерии 
за лечението на болести поста-
вя едно многообещаващо нача-
ло. Тя стартира основна промя-
на на мисленето. Носителят на 
нобелова награда, микробиологът 
проф. д-р Джошуа Ледерберг пише: 
„Поразителни примери показват, че 
целта на микроба се състои всъщ-
ност в това, да направи възможно 
взаимното преживяване с неговия 
гостоприемник... Ние трябва да нау-
чим много повече за това как могат 
да бъдат използвани тези синер-
гии, както и за оръжията, които 
ни предоставят микробите. Вместо 
да разглеждаме микроорганизми-
те като смъртни врагове, от които 
трябва на всяка цена да се отър-
вем. Както казва известната пого-
ворка: ако не можеш да ги побе-
диш, се съюзи с тях. За добро или 
за лошо нашата съдба е свързана 
с микробите, с които делим телата 
си. С едно по-дълбоко познание за 
това как работят и си сътрудничат с 
нас, ние можем и ще извличаме за 
в бъдеще взаимна изгода.” n

Като крайна терапия се прилага 
комбинация от саниране на чер-
вата, прочистване от отрови и ста-
билизиране на чревната лигавица. 
Допълнено от промяна на хране-
нето и мануална терапия, напри-
мер чрез остеопатия или коремен 
масаж на Ф.К.Майер. За саниране 
на червата подходящи са аюрведи-
ческите билкови микстури, лечени-
ето на д-р Робърт Грей или хидро-
колонтерапията. За прочистване от 
отрови – активният въглен, силици-
евият гел и лечебната кал. За ста-
билизиране на чревната лигавица 

Позитивното действие на млеч-
но киселите бактерии е отдавна 
познато и се откриват все повече 
микроби, които могат да предло-
жат ефективна помощ. Lactobacillus 
paracasei например се прикреп-
ват към кариесните причинители 
и свързват с тях. Така те могат да 
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ЕДИН ЛЕТЕН ПРОБЛЕМ: 
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Разпространените през лятото стомашно-чревни инфекции не са просто лош късмет, 
който съсипва ваканционните дни. От тях човек може да се предпази, както и да се изле-
кува по-бързо, ако следва препоръките на специалистите.

болестотворни причинители. Най-често 
те засягат тънките черва и в зависи-
мост от това в кои слоеве на лигавица-
та проникват, разстройството може да 
бъде по-малко или повече воднисто и 
дори със съдържание на кръв.
Топ 5 в класацията на болестотворни-
те причинители са: кампилобактерии-
те (т.нар. “грил и къмпинг отровител”), 
ротавирусите („водният отровител”), 
шигелите („бацилът на детската гра-
дина”), салмонелите („месният отрови-
тел”) и колибактериите (т.нар. „бакте-
рии с две лица”).
Последните са заслужили това опре-
деление, тъй като са представители на 
естествената чревна флора в човеш-
кия организъм и обичайно не предизвик-
ват проблеми, дори участват в производ-
ството на витамин К. Посредством непо-
чистени хранителни продукти (особено 
от животински изпражнения) и замърсе-
на питейна вода обаче те могат да пре-
дизвикат тежки стомашно-чревни отра-
вяния. Много неприятната салмонел-
на инфекция (салмонелоза) при всички 
положения може да бъде прихваната от 
инфектирани яйца и млечни продукти, но 
преди всичко от пилешко месо, особено 
при недостатъчна термична обработка.

Диета с лека храна след  
разстройство
Ако след края на остро заболява-
не 2-3 дена се храните без млеч-
ни продукти, мазнини и месо, 
бързо ще възстановите здравето 
си. Препоръчват се:
l  никакви мазни храни и ястия, 

сладкиши и неразредени плодо-
ви сокове;

l  супи (зеленчуков бульон, пилеш-
ка, стига да не са подправени със 
сметана);

l  съдържащи калий плодове като 
банани и кайсии;

l  солети и гризини - възстановяват 
загубата на соли;

l  класиката: сухари.

ПРОТИЧАНЕ:  
Стомашно-чревно  
разстройство
Ако ви пипне, тялото преминава на 
самолечение: всичко трябва да се 
изкара навън
Болестните симптоми се развиват 
стъпка по стъпка. След проникване на 

болестотворните причинители в рамки-
те на 1 час до 1 ден се стига до внезап-
но разстройство, гадене, повръщане и 
коремни спазми. Могат да се наблюда-
ват също виене на свят, главоболие, 
грипни симптоми и повишаване на тем-
пературата. Значителната рязка загу-
ба на течности екстремно натоварва 
кръвообращението. В особено голяма 
опасност са поставени малките деца и 
възрастните хора: загубата на течности 
и електролити (калий, натрий, магне-
зий и калций) може да доведе до нару-
шения на сърдечния ритъм, крампи и 
шокови състояния, дори до кома.

ЗАБОЛЯВАНЕ: 
5 малки злосторници
Пазете се от тях: тези бактерии и 
вируси могат да ви съсипят лятото
Той е голям. Той е умен. И е неверо-
ятно силен: 70% от защитните клет-
ки на организма се намират в стомаш-
но-чревния тракт – центърът на имун-
ната система. Най-големият вътрешен 
орган в тялото реагира самостоятелно, 
забелязва опасностите, защитава и се 
учи, което обичайно предпазва черва-
та от болестотворни причинители. При 
това те разполагат с мощна съюзни-
ческа армия: над 500 различни бакте-
риални вида, представени от билиони 
микроби, се тълпят там и улесняват 
храносмилането.
При покачване на температурата през 
лятото неприсъщи на човешкия орга-
низъм вируси и бактерии, преди всичко 

от храните и приеманата в чуждозем-
ни южни курорти вода, често водят до 
смущения в храносмилателния тракт, 
съпроводени от коремни болки, раз-
стройство или диария. Известната на 
професионален жаргон като гастро-
ентерит, а в разговорната реч като 
„летен грип” инфекция на стомашно-
чревната лигавица се предизвиква от 

При все това повръщането и разстрой-
ството са методи за самолечение на орга-
низма, който се опитва по естествен път 
да отстрани болестотворните причините-
ли. Човек не бива да забравя това, неза-
висимо колко зле се чувства. И не бива 
да се стреми да спира медикаментозно 
естествените очистителни процеси, ако 
не е крайно наложително. По-добре е да 
насочи усилията си към компенсиране на 
загубите от течности и електролити.

Трябва да се обърнете към 
лекар:
l  при силно повръщане, продължа-

ващо повече от 2 до 3 часа;
l  при температура над 39 градуса;
l  при кръв в изпражненията;
l  при шоково състояние;
l  бебетата веднага при първи 

подозрения.

ПОПЪЛВАНЕ: 
Пиене, пиене и пак пиене
Още една чаша, моля! Глътка по глът-
ка и ще се изправите отново на крака
Целта е да възстановите водно-елек-
тролитния си баланс. За това са необ-
ходими минимум 2 до 3 литра течнос- 
ти на ден. При това не само чиста 
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вода или билкови чайове, но и течнос- 
ти, обогатени с минерали и електроли-
ти като минерална вода, зеленчукови 
и месни бульони, а след няколко дни 
могат да бъдат включени също разре-
дени плодови сокове. Пеленачетата и 
по-възрастните хора, които не са в със-
тояние да поемат големи количества 
течности, трябва да ги приемат парен-
терално под формата на инфузии.
Срещу коремните спазми понякога 
помага приемът на спазмолитици или 
обезболяващи средства. Едва след 
няколко дена, когато болестотворните 
причинители са напълно изхвърлени от 
червата, е разумно да се приемат затя-
гащи средства, за да се ускори оздра-
вителния процес.
Независимо че се популяризира като 
домашно средство, повечето специа-
листи не препоръчват приема на топла 
кока-кола. Макар да има леко затягащо 
действие, напитката е твърде богата на 
захар. Тя от своя страна допълнител-
но дразни чревната лигавица и е въз-
можно дори да засили разстройството. 
Вместо това е по-разумно да се прие-
ме настъргана ябълка. Съдържащият 
се в нея пектин свързва в червата въз-
никналите вследствие на инфекцията 
отровни вещества.
Макар да се чувствате зле и разстрой-
ството да ви се струва безкрайно, сто-
машно-чревните инфекции отшумяват 
сами след 2 до 7 дни. След това обаче е 
важно да възстановите загубите и балан-
са на чревната флора. Затова приемайте 
повече течности, минерали, електроли-
ти, пробиотични кисели млека или пре-
парати с млечнокисели бактерии.

Напитки срещу разстройство
Рецепта: ½ литър преварена вода, 
½ ч.л. сол, 4 с.л. гроздова захар, 1-2 
с.л. портокалов сок. Специалните 
чайове против разстройство (напри-
мер с активни вещества от черна 
боровинка) успокояват червата. 
Чаят от копър и анасон успокоява 
коремните спазми. Също чайовете 
от копър-къпини и джоджен успоко-
яват оплакванията.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ: 
Свари го, обели  
го или забрави за него
Когато внимателно се наслаждавате 
на отпуската си, може да си спести-
те „рядкото щастие”
„Свари го, обели го или забрави за 
него” – това основно правило на към-
пингарите с пълна сила трябва да важи 
и за пътуванията в далечни страни. 

Ако искате да се предпазите от непри-
ятни стомашно-чревни инфекции по 
време на отпуската, трябва да прие-
мате само обелени плодове и термич-
но обработени зеленчуци. Ако ви се 
ядат салати и сурови храни, съставки-
те трябва да са много добре измити и 
накрая подсушени. От ястията с майо-
неза (може да присъства също и в гото-
вите сандвичи) е най-добре да се отка-
жете, в случай че е направена от суро-
ви яйца. Същото, за съжаление, важи 
за тирамисуто, шоколадовия мус и 
всички останали десерти, които се при-
готвят със сурови яйца. Към суровата 
риба (сушито) и суровото месо (карпа-
чо, тартари) също трябва да подхожда-
те с повишено внимание, особено при 
температури над 35 градуса.

При горещини особено много се услаж-
дат разхладителните напитки и освежа-
ващите коктейли. Съдържащите се в 
тях кубчета лед обаче най-често са при-
готвени от питейна вода, която рядко 
е чиста от бактерии в южните страни. 
И то бактерии, характерни за съответ-
ните географски ширини, които дори 
да са безвредни за местните хора, са 
непознати за вашата имунна система и 
могат да ви създадат проблеми. Затова 
е най-добре да се освежавате с напитки 
в охладени затворени бутилки.
Не е лошо в пътната си аптечка да 
предвидите активен въглен, средства 
срещу повръщане и диария, минерали 
и електролити. Но ако често миете и 
дезинфекцирате ръцете си, внимател-
ни сте с напитките и не се изкушавате 
да купувате ядки, плодове или лаком-
ства от открити сергии, е по-вероятно 
да не се наложи да ги използвате.

Печенето на грил трябва  
да е сигурно 
Месото трябва да бъде добре изпе-
чено на грила, за да сте сигурни, че 
няма да предизвика здравословен 
проблем. Преди всичко пилешко-
то и пуешкото месо не трябва да се 
оставят средно изпечени или алан-
гле. За по-голяма сигурност може да 
използвате термометър за месо или 
да го опитвате с натиск: ако подда-
ва, трябва се пече още. При подго-
товката парчетата месо е добре да 
бъдат накисвани или изплаквани с 
оцет. Течащата вода често пъти не 
е достатъчна, за да умъртви болес-
тотворните причинители. n
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ското си име каротинът може да бъде 
открит като естествен растителен пиг-
мент както в жълтите до оранжево 
оцветени плодове и зеленчуци, така 
и в тъмно зелените. За оптимално-
то му усвояване от организма е добре 
зеленчуците да бъдат пюрирани, тъй 
като растителните клетъчни стени пре-
пятстват освобождаването му. Поради 
факта, че провитамин А, към чиято 
група спадат каротините, е мастнораз-
творим, консумацията му е добре да се 
комбинира с растителни масла.

Ядки
Ядките от орехи, лешници и бадеми 
съдържат особено много цинк. Ако 
микроелементът се съдържа в дос-
татъчно количество в организма, той 
може да предпази кожата от слънче-
ви алергии. Помага също да се пред-
отвратят възпаленията след слънче-
во изгаряне.

ХРАНАТА КАТО СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Лятото наближава и кожата трябва да бъде добре защитена от силното слънце. 
За това може да помогне не само козметиката, но и целенасочено хранене. 10-те 
храни, които осигуряват най-добра защита срещу вредните за кожата UV-лъчи:

жат окраската си на приема на чер-
вени водорасли. Те съдържат вещес-
твото астаксантин, което е по-силно 
като ловец на свободни радикали от 
повечето антиоксиданти и като натура-
лен каротиноид и растителен пигмент 
представлява червения цвят. Наричат 
го „кралят на каротиноидите”, тъй като 
притежава много по-силни антиокси-
дантни свойства от добилите по-голя-
ма популярност бета-каротин, витамин 
А, ретинол. Смята се, че неутрализи-
ра повече свободни радикали, защо-
то се абсорбира бързо и се прикреп-
ва към клетъчната мембрана на чер-
ния дроб, където те първо атакуват. 
Концентрацията му в месото на сьом-

гата е най-високо, но се среща също в 
раците, скаридите, някои видове риба 
тон, морските водорасли, пъстървите и 
маята. Съдържащите го риби и морски 
дарове правят ценното вещество усво-
имо за човешкия организъм. А в кожа-
та то разгръща своето защитно и под-
държащо действие.
 Цитрусови плодове
Те са особено богати на ефектив-
ния антиоксидант витамин Е. Той се 
среща също в тиквите и във висо-
ко стойностните растителни масла 
(от пшенични зародиши, слънчогле-
дови, тиквени семки или маслини). 
Витаминът предотвратява окислител-
ните процеси в кожата, които настъп-
ват вследствие на интензивното слън-
чево лъчение и могат да увредят кож-
ните клетки. Играе съществена роля и 
при слънчевата защита.

Моркови
Антиоксидантът бета-каротин предпаз-
ва косата от слънцето и противодей- 
ства на вредното действие на свобод-
ните радикали. Те се образуват в кожа-
та под въздействието на UV-лъчението 
и могат да нанасят сериозни пораже-
ния на клетките. В съзвучие с латин-

Сьомга и скариди
Сьомгата, раците, скаридите, както и 
повечето други живи същества с розо-
во оцветено месо или оперение дъл-

Ленено семе 
Семената и извличаното от тях масло 
са добър доставчик на ценните оме-
га-3-мастни киселини. Те повишават 
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ХРАНАТА КАТО СЛЪНЦЕЗАЩИТА естествената защита на кожата от 
UV-лъчи. То може да се добавя към 
мюсли, салати и супи, да влиза в тес-
тото на хляба и различни други печи-
ва. Много омега-3-мастни киселини 
съдържат също морските риби като 
сьомга, сардини, скумрия и е добре 
често да присъстват на трапезата 
през летните месеци. Но нищо не 
може да се сравни с лененото масло 
по концентрация на ценната състав-
ка: докато в рибата се съдържат до 
2% омега-3-мастни киселини, в мас-
лото те са до 70%!

ции, включително към ултравиолето-
вите лъчи. Особено много калций се 
съдържа в сусама, затова не пестете 
подправката, когато овкусявате сала-
ти, ястия и печива.

Черен хляб 
Калцият и селенът правят клетки-
те устойчиви и годни за съпроти-
ва. Може да ги набавите на орга-
низма си дори с всекидневната 
филия хляб, особено ако е изпечен 
от стари сортове зърнени култури 
като лимец, спелта или камут, които 
са много богати на ценните със-
тавки. Това подобрява собствената 
защита на тялото от UV-лъчите. При 
тъмните типове кожа може да удъл-
жи времето за излагане на слънце 
до 3 часа, но дори хората с по-све-
тъл тен печелят допълнителни мину-
ти. Здравословното хранене с качес-
твени пълнозърнести продукти при 
всички положения може ефективно 
да подкрепи механичната слънче-
ва защита чрез подходящо облекло, 
шапка и крем с UV-фактор.

Домати 
Всекидневната консумация на дома-
ти, подправени с известно количе-
ство зехтин, може да повиши естес- 
твения слънцезащитен фактор с 2 – 3 
степени. Отговорен за това е антиок-
сидантът ликопен, близък роднина на 
бета-каротина. Естественият червен 
растителен пигмент се съдържа във 
висока концентрация преди всичко 
в доматите, но може да бъде открит 
също в други зеленчукови и плодо-
ви видове. Поради факта, че е маст-
норазтворим, е добре да се консуми-
ра в комбинация с растителни масла. 
Освен това се съдържа в най-голе-
ми количества в обвивката, затова 
не белете съдържащите го плодове 
и зеленчуци! Това е причината чери 
доматите да са истински шампиони 
по съдържание на ликопен. Но цен-
ното вещество се съдържа също в 

динята, розовия и червения 
грейпфрут, шипки-

те, сухите магда-
ноз и босилек, 
райската ябъл-
ка, аспержите, 

пилешкия дроб, 
червеното зеле и 

лютия пипер.

Млечни продукти и сусам 
Това че „млякото подсилва” е съв-
сем вярно. Като минимум що се отна-
ся до клетъчните стени в организ-
ма, които извличат особено голяма 
полза от високото съдържание на 
калций. Клетките се стабилизират и 
това може да предотврати отделяне-
то на хистамини. Те принадлежат към 
имунната система на тялото, но са 
отговорни също за алергичните реак-

Черен касис 
Подобно на витамин Е, витамин С 
също е силен антиоксидант, който 
предпазва човешката кожа и преслед-
ва свободните радикали. Витамините 
са с особено ефективно действие, 
когато се приемат в комбинация. 
Затова е добре човек да внимава за 
това, съдържащите витамин Е про-
дукти да се съчетават с богати на 
витамин С плодо-
ве. Например да 
започва деня си с 
филия пълнозър-
нест хляб, нама-
зана с мармалад 
от касис, и чаша 
прясно изцеден 
портокалов сок.

Зелен чай 
Съдържащите се в ободряващата 
напитка полифеноли са растителни 
съставки с многостранно здравослов-

но действие и са особено полезни 
за човешката кожа. Клетките стават 
по-устойчиви на UV-B-лъчението и 
кожата е по-защитена срещу възпа-
ления. n 
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ЗДРАВА И КРАСИВА КОЖА
Професионални съвети и рецепти за самопомощ

Нашето лице е до известна степен нашата 
визитна картичка и гладкият, здрав тен предиз-
виква симпатия. Как може да си помогнете при 
често срещани кожни проблеми и за какво тряб-
ва да внимавате при всекидневната грижа.

на витамини храна, липсата на сън, 
продължителният стрес, определени 
медикаменти като диуретичните, про-
тивовъзпалителните и антибиотичните 
средства, недостатъчната кожна хигие-
на, неправилната или недостатъчната 
грижа за кожата. 

Още от 25 годишна възраст кожата 
започва да старее. Нейната способ-
ност да задържа влагата и да произ-
вежда мазнини постепенно отслабва, 
забавя се и обмяната на веществата. 
Обилните слънчеви бани и тютюнопу-
шенето ускоряват допълнително проце-
сите на стареене.
Добрата новина е, че вредните факто-
ри от околната среда могат да бъдат 
избегнати до значителна степен. „Преди 
всичко слънцето състарява бързо кожа-
та. Заедно с тютюнопушенето то е най-
същественият фактор за ранното със-
таряване на кожата”, - обяснява д-р 
Борис Мюлер, практикуващ специалист 
от Клиниката за естетична дерматоло-
гия във Франкфурт. „Това е причина-
та в съвременните дневни козметични 
средства да се интегрира UV-защита.” 
Други „убийци на красотата” са: алкохо-
лът, твърде обилната, мазна или бедна 

те хидратиращи кремове с успокояващи 
съставки (салвия, хамамелис и др.)
l Сухата кожа
е по правило с фини пори, страда от 
бръчки и напрегнатост.
Проблем: Течностите се усвояват, но не 
и задържат в нея.
Съвет: Тоалетно мляко за обогатено с 
мазнини почистване и стабилизиране на 
естествения защитен киселинен слой. За 
задържане на течностите може да помог-
нат обогатените с хиалуронова кисели-
на дневни кремове. През нощта кожата 
е добре да бъде подхранена с високока-
чествени натурални масла (от маслина, 
ший или нахткерце (вечерна роза)).
l Чувствителната кожа
е лесно дразнима и на петна. Тя стра-
да от купероза, видими зачервявания 
в областта на носа и бузите. Може да 
се характеризира също със сърбеж и 
лющене.
Проблем: Чувствителна е на стрес.
Съвет: Да се избягва всичко, което 
може да предизвика допълнително 
дразнене, например силните лосиони 
за лице. Подходящи са рН-неутралното 
почистване и натуралната, непарфюми-
рана поддържаща грижа със специали-
зирани продукти.

5-те най-често срещани 
кожни проблеми
Кожен проблем № 1
Акне при възрастни
В младежките си години почти всички се 
сблъскват с акнето. Но също възрастни-
те, преди всичко жени, могат да страдат 
от неприятното оплакване. Акнето в зряла 
възраст се нарича акне тарда и води след 
себе си още един проблем: оставя дъл-
боки белези, ако е третирано неправилно 
или изобщо не е лекувано. Средно теж-
кото акне се проявява с гнойни мехури и 
подутини. Папулозното акне е следващи-
ят стадий. То представлява умерено-теж-
ко протичащо акне, което се характеризи-
ра с наличие на възпалени зони по кожа-
та, зачервени и умерено подути без гноен 
връх и множество комедони.

Всичко зависи  
от типа кожа
Човешката кожа е истинско произведе-
ние на изкуството. Тя се състои от три 
слоя. Най-отгоре е тънкият покривен 
слой, епидермисът. Под него се нами-
ра свързващата тъкан, т.нар. истинска 
кожа – дермата (наричана още кориум), 
а най-отдолу е подкожният слой, субку-
тисът. Складираната в подкожния слой 
мастна тъкан действа като топлинна 
изолация, буферна зона и склад за хра-
нителни вещества. Строежът е еднакъв 
при всички хора. Индивидуалните раз-
лики зависят от съответния тип кожа. 
l Нормалната кожа
е безупречна, кадифена, розова, гладка, 
устойчива и с фини пори. Ако се омазня-
ва т. нар. Т-зона (обхваща челото, носа, 
областта около, под него и брадичката), 
то е съвсем леко.
Проблем: Няма.
Съвет: Да се осъществява превен-
ция, която да запази доброто състоя-
ние, например с доставката на „кожните 
витамини” А и Е. Те стимулират обновя-
ването на клетките и еластичността на 
кожата. Идеални за целта са витаминоз-
ните течности и серуми, които се пола-
гат под дневните кремове.
l Мазната кожа
е с големи пори, пъпки и белези от гной-
ни инфекции. При комбинираната кожа 
мазна е само Т-зоната, а скулите и бузи-
те са по-скоро сухи.
Проблем: Често е проява на лошо кръ-
воснабдяване.
Съвет: Основното почистване 2 пъти на 
ден стимулира нормализиране на мета-
болизма на мазнините и кръвоснабдя-
ването на кожата. Подходящи са дезин-
фекциращите лосиони за лице и леки-
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„В повечето случаи, когато младежко-
то акне продължава да се проявява и 
в зряла възраст, са виновни гените”, - 
е на мнение д-р Мюлер. Силно колеба-
ещите се хормонални нива също могат 
да бъдат причина за появата му. „При 
жените състоянието на кожата се повли-
ява силно от хормоните, например при 
спиране на противозачатъчна или хор-
монална терапия. В резултат на това 
могат да се появят раздразнения и въз-
паления по кожата.”

- силициевата киселина може да бъде 
открита във всички клетки на тялото и 
е отговорна за изграждането и здра-
вината на съединителната тъкан, като 
оказва значително влияние на кожата. В 
комбинация със сол № 9 може ефектив-
но да предпази кожата при гнойно акне, 
а има и допълнителен позитивен ефект 
– предпазва от бръчки.
l  Сок от мокреш срещу възпаления 

по кожата
Популярното най-вече като салата рас-
тение е богато на витамин С и ценни 
минерални вещества. В стари рецепти 
от народната медицина е било прила-
гано също срещу нечистотии и петна по 
кожата. Който иска да приложи целена-
сочена терапия срещу пъпки, може да 
използва сок от мокреш: свежото рас-
тение се пасира дотогава, докато пусне 
сок, и с помощта на памучен тампон се 
третират проблемните зони.

Кожен проблем № 2
Купероза – постоянно зачервено лице
Куперозата е известна още като роза-
цея, макар строго погледнато куперо-
зата да е начален стадий на розацея-
та, по-нататъшна проява на разширени-
те кръвоносни съдове. От нея страдат 
най-вече хора със светла или червени-
кава коса. Причината за възникването 
й не е напълно обяснена, но е свърза-
на с това, че определен спиращ възпа-
ленията кожен протеин не функциони-
ра оптимално. Ако се прибавят и други 
фактори, опасността от купероза нарас-
тва. Към тях принадлежат горещината, 
UV-лъчението, големите температурни 
колебания, прекомерната употреба на 
алкохол, чай, кафе или люти подправ-
ки.” За поява на симптомите допринасят 
също стресът и високото кръвно наляга-
не. Колкото повече фактори са налице, 
толкова по-висок е рискът.

ЗДРАВА И КРАСИВА КОЖА
Професионални съвети и рецепти за самопомощ

Така могат да ви помогнат специ-
алистите:
Пилинг терапия
„Акнето при възрастни се лекува по 
същия начин, както и при младежите. 
Ефективна е външната пилинг терапия 
с третинон или изотретинон. Тези кисе-
линни препарати с витамин А са най-
силно действащите ефективни субстан-
ции”, - обяснява дерматологът. Т.нар. 
ТСА пилинг трябва да бъде провеждан 
само от специалист. „При тежки форми 
на акне същите активни съставки могат 
да бъдат приемани и като таблети.” 
Целта е кожата да бъде освободена от 
задръстванията с мазнини. 6 месеца 
след прилагането на пилинг терапията е 
противопоказано излагане на слънце.
Друг вид терапия е т.нар. джет пил – 
съвременна неинвазивна мезотерапия, 
която работи с физиологичен разтвор 
или различни активни съставки според 
типа кожа. С помощта на дюза водно-
кислородната смес се ускорява до 200 
м/сек. (720 км/час) като разбива 
течния разтвор на микро-кап-
ки и заедно с потока от кис-
лород прониква в дълбочина, 
като подмладява, освежава и 
хидратира кожата. При това пори-
те се затварят, петната избледняват 
и белезите от акне се изчистват. При 
тежки случаи процедурата може да се 
повтори след 4 седмици.
Така може да си помогнете сами:
l  3 шуслерови соли, които подпома-

гат оздравяването
Сол № 9 (Natrium phosphoricum) под-
помага мастната регулация на кожата. 
Минералната сол се съдържа естестве-
но в мускулните, нервните клетки и кле-
тъчната течност. Тя помага на тялото да 
неутрализира киселините, благодарение 
на което се регулира излишъка от маз-
нини. Сол № 10 (Natrium sulfuricum) се 
крие преди всичко в телесните течнос-
ти и е важна за прочистване на организ-
ма от шлака, т.е. за транспортиране на 
нежеланите отпадни продукти от обмя-
ната, което оказва оздравяващо дей-
ствие също при акне. Сол № 10 (Silicea) 

е тя да може по-добре да неутрали-
зира възпалителните дразнения като 
UV-лъчението. Най-често използвано-
то активно вещество е метронидазол. 
В зависимост от тежестта на пробле-
ма може да бъде приложено като спе-
циално приготвен крем или в комби-
нация заедно с таблети. Ефективното 
действие на метронидазола е доказа-
но в много студии. Разширените съдове 
могат да бъдат успешно коригирани и с 
помощта на лазерна терапия.
Така може да си помогнете сами:
Сладникът атакува зачервяванията 
в основата
При леки форми на оплакването могат 
да помогнат специализираните козме-
тични продукти, чиито активни състав-
ки са в състояние да свият до известна 
степен разширените съдове. Особено 
ефективен в това отношение е фла-
воноидът ликохалокон А, извличан от 
корен на сладник, който успокоява кожа-
та и намалява червенината. Коренът от 
сладник е известен и с антиоксидантни-
те си свойства, затова осигурява също 
добра защита за кожата.
Лечение с чай от корен на сладник
Противовъзпалителното действие на 
растението може да бъде приложено 
и под формата на чай: 1-2 ч.л. от бил-
ката се заливат със 150 мл вряща вода 
и се оставят да се запарят 10 до 15 
мин. Изпива се по 1 чаша след всяко 
хранене. Внимание: Добре е лечени-
ето да бъде консултирано с лекар и 
да не се провежда по-дълго от 4 до 6 
седмици, тъй като коренът от сладник 
може да повишава кръвното налягане 

и да засилва действието на определени 
медикаменти. Приемът му не се препо-
ръчва на бременни и кърмещи жени. 

Кожен проблем № 3
Когато кожата загуби своята елас-
тичност
Различни фактори са отговорни за отпус-
кане на кожата: преди всичко мимичес-
ката мускулатура, която се състои от 
около 20 плоски скелетни мускули. С 
годините възникват бръчки, тъй като 
мускулните групи при смях или мръщене 
престават да се връщат напълно в пър-
воначалната си форма. Възникващите 
бръчки често пъти издават преживени-
те емоции – например тези между веж-
дите свидетелстват за грижи или трево-
ги, но също за висока концентрация или 
напрежение при стрес.
Намаляващата еластичност обаче е 
свързана също с разграждането на при-
същата на тялото хиалуронова кисе-
лина. Задържайки влагата в кожата, тя 
стабилизира еластичните и колагенови-
те влакна, които с годините се втвърдя-
ват. Третият фактор е свързан със загу-

При много от засегнатите първите види-
ми белези по лицето се проявяват 
между 35 и 45 години, като появата на 
разширените кръвоносни съдове оста-
ва за постоянно. Медиците говорят тога-
ва за телеангиектазия. При 30 до 50% 
от всички засегнати се наблюдава също 
зачервяване ръба на клепачите и сухота 
на очите. В тези случаи консултацията 
с очен лекар е задължителна, тъй като 
може да се стигне до слабо помътнява-
не на роговицата.
Така могат да ви помогнат специ-
алистите:
Антибиотична маска
За да се компенсира недостатъчна-
та кожна функция, дерматолозите 
лекуват повърхностно, като третират 
кожата с антибиотична маска. Целта 
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бата на тъкан. Лицето постепенно нама-
лява своя обем като балон, който изпус-
ка въздух. Тъй като важни градивни еле-
менти като подкожната тъкан се сви-
ват, то променя своите контури. Лицето 
изглежда отпуснато, бузите и зоните 
около очите се смъкват надолу и про-
висват. Снабдяването на кожата на хра-
нителни вещества функционира, но с 
все по-забавени темпове.
Така могат да ви помогнат специ-
алистите:
Ботокс 
„Ако бръчките бъдат лекувани с прави-
лен метод, проблемът – поне временно 
– може да бъде разрешен”, - казва спе-
циалистът Мюлер. Да се използва опас-
ната сама по себе си отрова, извест-
на като ботокс (всъщност ботулинум-
токсин), за отстраняване на бръчки-
те е разпространена практика в днеш-
но време.

Не се препоръчва за бременни и кър-
мещи жени.
Какво донасят запълващите матери-
али? 
При загуба на еластичност бръчките 
могат да бъдат запълвани – своеоб-
разно „подновяване на тапицировката”. 
Тогава дерматологът инжектира хиалу-
ронова киселина или колаген. Важно е 
да се внимава за биологични пълните-
ли, които се резорбират самостоятелно, 
т.е. могат да бъдат разградени от орга-
низма. Продължителността на ефекта 
е индивидуална, затова и времето до 
следващата инжекция е различно.
„Хиалуроновите киселини са се доказа-
ли като сигурни и многостранни пълните-
ли”, - твърди д-р Мюлер. „Става въпрос 
за присъща на човешкия организъм и в 
особено големи количества на кожата 
естествена субстанция. По-новите висо-
ко навлажнени хиалуронови киселини 
са с по-продължително действие от пре-
дишните.” Инжектирането на хиалурон 
е успоредно с това и помощ за самопо-
мощ, тъй като реактивира произвежда-
щите колаген клетки в тялото.
Така може да си помогнете сами:
Ефективни ли са скъпите кремове 
против бръчки?
Козметичната индустрия при всички 
положения предлага съдържащи хиалу-
ронова киселина продукти. Мнението на 
специалиста Мюлер по въпроса е след-
ното: „Хиалуроновата киселина в козме-
тичните кремове оказва само малко по-
добро действие от едно пикочно вещес-
тво, наречено урея. Тя обаче е значи-
телно по-скъпа от него.” Уреята също 
е естествен, присъщ на тялото фактор 
за задържане на влагата. Ако се при-
лага външно, съдържанието на влага в 
епидермиса се увеличава за по-дълго 
време. Подобно на хиалуроновата кисе-
лина този овлажняващ ефект хидратира 
кожата, изглажда мимическите бръчки и 
прави порите по-фини. „Независимо от 
това, трябва да е ясно, че кремът може 
да постигне единствено повърхностен 
ефект.” Той не прониква в по-дълбоки-
те слоеве на кожата и не може да окаже 
там терапевтичното си действие. Съвет: 
Използваните продукти трябва да са с 

минимум 3% съдържание на урея, за да 
се наблюдават видими резултати.
Как може да помогне лицевата гим-
настика
Добре кръвоснабдената съединителна 
тъкан запазва за по-дълго време реге-
неративните си способности. Кожата 
остава розова и гладка, лицето изглеж-
да по-релаксирано. Регулярната лице-
ва гимнастика стимулира кръвоснабдя-
ването на кожата. Сменящото се напря-
гане и отпускане на лицевата мускула-
тура съдейства и за увеличаване про-
изводството на колагенови влакна. За 
целта е добре да се отделят по 5-10 
минути на ден.
l  Гладка брадичка
Вземете малка масажна гумена топка 
и я търкаляйте леко по продължение 
на долната челюст в едната и в дру-
гата посока. После я притиснете здра-
во с ръка към брадичката и се опи-
тайте да отворите уста при създалото 
се съпротивление. Задръжте 6 секун-
ди, затворете устата и отпуснете мус-
кулите. Повторете упражнението някол-
ко пъти. 
l  Заглаждане на бръчките около 

устата
Стиснете устни колкото е възможно по-
силно. Усетете как прилежащите муску-
ли се напрягат. След това ги отпуснете. 
Повторете няколко пъти.  
l  Отпочинали очи
Примигайте бързо, като движите клепа-
чите си подобно крилата на пеперуда. 

Това релаксира очните мускули и нама-
лява създаващите се от напрежение 
бръчки около очите.

Кожен проблем № 4
Когато кожата е твърде суха
Много хора, особено жени, са по при-
рода със суха кожа, която произвеж-
да твърде малко мазнини. Ако учас-
тието на мазнини е ниско, кожата при 
всички положения е с понижен тонус и 
губи своята свежест, възникват поро-
дени от сухотата бръчки. Но също сил-
ните почистващи средства и пилинги 
могат да изсушат кожата. Освен това с 
напредването на възрастта производ-
ството на мазнини в кожата намалява и 
тя става по-суха.
3 златни правила според специа-
листите:
Правило 1: 
Несъдържаща алкохол козметика
Козметичните продукти, съдържащи 
алкохол, изсушават екстремно кожата. 
Кожната бариера също се уврежда и 
могат да започнат да се размножават 
патогенни микроби. Това важи също за 
силиконите, парафините и акрилатите, 
които могат да предизвикат дразнения.
Правило 2: 
Достатъчно течности
Трябва да се приемат 1,5 до 2 литра 
течности на ден, в идеалния слу-
чай под формата на минерална вода 
или неподсладени билкови чайове. 

Дали обаче популярната в цял свят 
инжекция е действително препоръчи-
телна? „При ботокса – ако индикаци-
ята е правилна – уж се гарантира, 
че бръчките изчезват.” Употребата му 
обаче трябва да е медицински обосно-
вана и преди всичко професионално 
проведена.
„Ефектът се забелязва след около сед-
мица. Ботоксната инжекция отслаб-
ва мускулатурата и бръчките оптичес-
ки изчезват.” Как обаче стоят неща-
та с риска да се сдобиете с не толко-
ва естетичното лице-маска? „При пра-
вилно професионално дозиране до това 
рядко се стига, такъв ефект се наблю-
дава най-вече при предозиране.” След 
прилагане на терапията изглаждането 
на бръчките трае 3 до 9 месеца, след 
това лечението трябва да се повтори. 
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Дехидратирането на организма се про-
явява и с бръчки по кожата. Алкохолът 
трябва да се намали до 1-2 чаши вино 
вечер. Прекомерната употреба не само 
изсушава кожата, но прави и тена 
сивкав.

е дори при кожни заболявания като 
невродермит и псориазис.

l  Маслото от невен стимулира кръ-
воснабдяването, оказва поддържаща 
грижа, успокоява, подсилва кожата и 
има противовъзпалително действие.

l  Маслиновото масло е особено бога-
то на прости ненаситени мастни кисе-
лини, които лесно се усвояват от 
кожата. То задържа влагата, подхран-
ва кожата, освежава тена и е много 
подходящо за всекидневна поддър-
жаща грижа.

l  Розовото масло хармонизира, задър-
жа влагата и изравнява тена, като 
изглажда пигментните промени и 
предпазва от влиянията на времето.

l  Бадемовото масло е силно подхран-
ващо и поддържа кожата смазана.

Маски за лице
В зависимост от индивидуалните нужди 
кожата на лицето може да бъде хидра-
тирана, подхранена и освежена с маска, 
купена като готов продукт или приготве-
на в домашни условия. Доказано сред-
ство за чист и свеж тен е маската с 
краставици – тя не само хидратира 
кожата, но я подхранва с желязо, кал-
ций и антиоксидантите А и Е. При суха 
кожа се препоръчва също използване-
то на маска с авокадо. За целта 1 зряло 
авокадо се настъргва на ситно или 
смачква на каша, смесва се с извест-
но количество кисело мляко и мед до 
получаването на гъста каша. После се 
нанася на лицето и се оставя да дей-
ства 10 до 15 минути.

Така могат да ви помогнат специ-
алистите:
ТСА-пилинг и лазерна терапия
Д-р Велф Прагер, дерматолог от 
Хамбург, обяснява следното: „При 
засегнатите по-големи повърхности 
може да бъде постигнато трайно подоб-
рение с помощта на СО2-лазер или 
ТСА-пилинг.” Отчасти е възможно пъл-
ното отстраняване на петната, но коли-
чеството на необходимите процедури 
е индивидуално. „Лъчението на СО2-
лазера води в кожните клетки с висо-
ко водно съдържание до подобно на 
експлозия изпаряване и изравняване 
на кожните слоеве. Същевременно се 
регулира производството на колаген 
и еластин.” Често от естетически съо-
бражения се третират също пигменти-
раните ръце и деколте. Възможните 
рискове са свързани с продължително 
зачервяване.
Така може да си помогнете сами:
Използване на избелваща козметика
Леките пигментни промени могат 
успешно да бъдат изравнени с помощ-

та на избелващи козметични кремо-
ве. Ефективни натурални съставки са 
например коджиевата киселина (стра-
ничен продукт при процеса на фер-
ментация на пивоварен ориз за произ-
водството на японско саке) или вита-
мин С. В комбинация с витамин Е 
витамин С може да противодейства на 
синтезирането на меланин. На пазара 
специализираните продукти са позна-
ти с имена като избелваща, против 
тъмни петна или анти-дарк козмети-
ка. Важно: Слънчевата светлина тряб-
ва да бъде избягвана и кожата да бъде 
предпазвана с UV-защита. Освен това 
е добре да се приемат храни, богати 
на антиоксидантни растителни вещес-
тва, съветват специалистите (вж. ста-
тията на стр.10-11).  
Разтривка с оцет и джинджифил 
срещу старчески петна
Средновековната немска монахи-
ня и известна лечителка Хилдегард 
фон Бинген препоръчвала пигмент-
ните петна да се мажат 3 пъти на 
ден със смес от оцет и джинджифил, 
разредена с вода в пропорция 1:1. 
Джинджифилът има противовъзпали-
телно, ревитализиращо действие и 
успокоява дразненията по кожата. За 
приготвянето на самата смес 1-2 голе-
ми джинджифилови корена се обел-
ват и настъргват на ситно. После се 
изстискват през кухненска кърпа, дока-
то не остане никакъв сок. След това 
изцедените стърготини се заливат с 
500 мл натурален ябълков оцет (мини-
мум 6%) и се оставят покрити да пре-
седят 3 седмици. n

Правило 3: 
Задържащи влагата серуми
И външно кожата се нуждае от доста-
тъчно обезпечаване с влага. Подходящи 
за целта са течностите и серумите със 
съдържание на хиалурон, алое вера 
или урея, които се нанасят под козме-
тичните кремове.
Така може да си помогнете сами:
Богати на ценни мастни киселини 
масла 
Както дневната, така и нощната грижа 
трябва да се състои от високостойност-
ни качествени масла с високо учас-
тие на есенциални мастни кисели-
ни. Най-добри са натуралните масла, 
които са богати на непроменени рас-
тителни съставки. Участието на хра-
нителните масла трябва да е по-висо-
ко през нощта, отколкото през деня, 
тъй като тогава кожата се регенери-
ра. Натуралните масла хармонизират, 
изглаждат и поддържат еластичността 
на кожата. На пазара те се предлагат в 
чист вид и като съдържащи се в козме-
тични продукти. Особено ценни за кожа-
та са следните растителни масла:
l  Аргановото масло е изключително 

богато на ненаситени мастни кисели-
ни (над 80%). Съдържащият се в него 
алфа-токоферол стимулира кожната 
функция и действа като ловец на сво-
бодни радикали.

l  Авокадовото масло има много добро 
поддържащо действие, стимулира 
клетъчната регенерация на кожата и 
е богато на палмитолеинова кисели-
на. Подходящо е също при чувстви-
телна кожа, съдържащите се фито- 
стероли подкрепят кожната бариера.

l  Маслото от жожоба задържа влагата 
и се понася добре, включително при 
чувствителна кожа.

l  Маслото от нахткерце (вечерна 
роза) е богато на полиненаситени 
мастни киселини, между които съдър-
жа 78% от ценната линолова кисели-
на и 9% гама-линоленова киселина. 
Витализира и подобрява състоянието 
на епидермиса, успокоява много суха-
та и раздразнена кожа. Ефективно 

Кожен проблем № 5
Слънчеви увреждания и пигментни 
петна
Колкото по-напреднала е възрастта, 
толкова по-многобройни стават пиг-
ментните петна, наричани още старчес- 
ки. Те са резултат от засилената пиг-
ментация, която възниква вследствие 
на дългогодишно прекомерно излага-
не на UV-лъчение и излишното произ-
водство на меланин. Обичайно кафя-
вото пигментно вещество е равномер-
но разпределено под горния слой на 
кожата, докато при старчески петна 
е неравномерно. За това могат да 
допринесат също наследствени фак-
тори, хормонални влияния като про-
тивозачатъчни или някои антибиотич-
ни средства. В зависимост от характе-
ра и силата на изява петната могат да 
бъдат лекувани поотделно или на по-
голяма повърхност.




