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ПЛАЦЕБО ЕФЕКТЪТ  
– СИЛАТА НА ИЛЮЗИЯТА

товна война често се използвало 
плацебо като заместител. В наши 
дни то се използва като самостоя-
телна форма на терапия или като 
съпътстващо средство при реал-
но лечение. При него на пациен-
та се изписват медикаменти или 
се назначават различни проце-
дури и интервенции, които нямат 
лечебна стойност. Като се зала-
га на ефекта на самовнушение-
то, на пациента се обяснява, че 
е подложен на сериозно, осо-
бено ефективно или иновацион-
но лечение. Така убеждението 
в лечебния ефект води до дей- 
ствително подобряване на здра-
вословното състояние.

При кои случаи действието 
на плацебо е най-ефективно
Медикаменти с плацебо ефект 
се прилагат при различни оплак-
вания като безсъние, депресия, 
нервен стомах или смущения на 
вегетативната нервна система. 
Особено успешно е действието 
им при симптоми, които се раж-
дат в мозъка като безсънието, 
неврозата, депресията или бол-
ката.
При проведени от психиатри кли-
нични изследвания на пациен-
ти със средна депресия напри-
мер се наблюдава почти еднак-
во подобрение при провеждане 
на лечение с истински медика-
мент или плацебо таблетка. Друг 
експеримент, доказващ ефектив-

Това, което от лаиците се 
приема за чудодейно лече-
ние, отдавна не е сенза-

ция за изследователите на пла-
цебо ефекта. Новите студии на 
Harvard Medical School в Бостън 
доказват, че фалшивите захар-
ни хапчета могат успешно да се 
справят със симптомите при миг-
рена или синдрома на раздразне-
ното черво. Как се случва това? С 
помощта на активната съставка 
„вяра”. Независимо че не съдър-
жат активни съставки, фалши-
вите терапевтични средства са 
помогнали, показват клиничните 
изследвания. При това с доказу-
ем плацебо ефект, който може 
да бъде проследен с измерими 
невро-химични промени в мозъ-
ка и тялото.
Това, че здравето на хората може 
да се подобрява, дори когато са 
подложени на въображаемо лече-
ние, е доказателство за способ-
ността на психиката да влияе на 
тялото. Наименованието произ-
лиза от латинската дума „placebo” 
и буквално означава „доставям 
удоволствие”. Терминът се е поя-
вил за първи път през 1894 годи-
на, когато на въобразяващи си, 
че са болни, хипохондрици започ-
нали да се изписват таблетки без 
лекарствена стойност, след като 
било установено, че от фалшиво-
то лечение се чувствали по-доб-
ре. Поради недостиг на медика-
менти по време на Втората све-

Засилващи плацебо ефекта фактори:
l По-големите таблетки влияят на пациентите по-добре от по-малките.
l  Опаковките на таблетките с етикет, наименование и търговска марка оказ-

ват по-голям ефект от тези без наименование.
l По-скъпите таблетки се купуват повече.
l  Оцветените хапчета се предпочитат пред белите. Таблетките в „топли” 

цветове (жълто, оранжево или червено) оказват по-голям стимулиращ 
ефект от тези в “студената” гама (лилаво, синьо и зелено), докато вторите 
се предпочитат повече от първите като успокояващи средства.

l  Установено е, че инжекциите са дали повече положителни резултати от 
хапчетата.

l Приемът на повече от една таблетка засилва плацебо ефекта.

Вярата е силен медикамент. Това доказват успехите на лечението 
с плацебо - фалшиви „захарни хапчета”, инжектиране на „солен 
разтвор“ или привидни операции. Илюзорната медицина показва 

също колко важна е ролята на лекаря и силата на внушението за 
успеха на терапията.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

ността на плацебото, е свързан 
с болни от артрит пациенти. На 
една част от доброволците бри-
тански лекари извършили реал-
на операция на коленната става, 
докато на други бил направен 
единствено повърхностен кожен 
разрез. След възстановителния 
период се оказало, че и при двете 
групи се наблюдавало намалява-
не на болката и подобрение на 
подвижността на ставата.
Плацебо се прилага успешно и 
при болни от Паркинсон, чиито 
оплаквания са свързани със ско-
ваност в тялото и т.нар. мускул-
на ригидност. При инжектиране 
на чист физиологичен разтвор и 
уведомяване на болните, че им 
се влива лекарство за отпуска-
не на мускулатурата, се постига 
действително облекчение. Това 
според учените се дължи на осво-
бождаването на допамин в кръв-
та – междинен продукт в синте-
зата на адреналина, свързан с 
психични процеси като мотива-
ция и концентрация, който като 
регулатор на моторните функции 
е отговорен също за състояние-
то на мускулите, а при болните 
от Паркинсон образуването му е 
нарушено.
Най-успешен обаче е плацебо 
ефектът при овладяването на 
болка. Американски невролози 
провели експеримент, при който 
на пациенти, страдащи от зъбо-
бол, бил инжекти-
ран солен разтвор. 
При това добро-
волците били уведомени, че 
им се поставя обезболяваща 
инжекция и били подложени 
на изследване с МР-томограф. 
Той показал, че мозъкът на 
участниците започнал да про-
извежда „хормона на щастието” 
ендорфин, който се отделя между 
другото за нормализиране състо-

янието на организма и притъпя-
ване на болката. Шведски невро-
биолози пък записали реакции 
на мозъка на пациенти, на които 
била прилагана истинска и лъж-
лива терапия. По време на тес-
товете било установено, че само 
при появата на медицинско лице 
в бяла престилка от мозъка им се 
освобождават близки до опиума 
хормони. Доказало се също така, 
че при част от пациентите при-
емането на мнимото лекарство 
постигнало същия ефект като 
истинския медикамент. Разликата 
се състояла единствено в това, 
че плацебо ефектът е резултат, 
дължащ се на активираните бла-
годарение на илюзията самоле-
чебни сили на организма.

Организмът разполага  
със собствени убийци  
на болката
Когато на участниците в провеж-
даните експерименти се дава пла-
цебо за успокояване на болката, 
в мозъка им се активират същи-
те зони като при приемането на 
истински медикамент. Тези про-
цеси, протичащи в лимбичната 
система на главния мозък, могат 
да бъдат проследени с помощта 
на магнитно-резонансна томогра-
фия (МРТ). „Ние знаем, че пла-
цебо обезболяващите средства 
водят до освобождаване на мор-
финоподобни субстанции в орга-
низма”, - обяснява невроложка-
та, проф. Улрике Бингел, завеж-
даща Амбулаторията по болка 
и Центъра по болки в гърба в 
Клиниката по неврология към 
университета в Есен. „Това не 
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функционира при всеки. 30 до 
40% от засегнатите обаче реа-
гират положително на мнимите 
медикаменти.”
Особено добре от плацебото се 
повлияват децата, може би защо-
то са по-наивни и по-лесно се 
доверяват от възрастните. Макар 
да може успешно да се справи 
с болката, да е в състояние да 
понижи високото кръвно наляга-
не, да подобри подвижността при 
Паркинсон и да успокои стра-
ховете или депресиите, плацебо 
ефектът не е панацея и прилага-
нето му трябва да се извършва с 
повишено внимание, особено при 
животозастрашаващи състояния 
като сърдечен инфаркт, анафи-
лактичен шок или тумори.
Естествено плацебо ефектът 
може да рефлектира и върху 
необходимостта от истински 
медикаменти. Ето защо всяко 
ново лекарствено средство чрез 
клинични изследвания трябва да 
докаже своята ефективност спря-
мо плацебо, т.е. да демонстрира 
по-добри резултати от контрол-
ния лишен от активни съставки 
фалшив медикамент.
С помощта на извършените през 
последните години множество 
изследвания учените установиха 
кои фактори повлияват плацебо 
ефекта (вж. карето). Така напри-

мер по-големият размер или 
количество на таблетките оказват 
по-добро въздействие, по-скъпи-
те са по-ефективни от по-евти-
ните, предписаните от лекар са 
по-добри от получените от меди-
цинска сестра. Цветът на хапче-
тата също има значение. Сините 
и зелените се възприемат като 
успокояващи, докато червените 
и оранжевите като възбуждащи. 
Тези факти се знаят и изпол-
зват от фармацевтичната индус-
трия. Затова антидепресантите 
обичайно са синьо-бели или зеле-
но-бели, докато стимулиращите 
лекарства са оранжеви или ярко 
червени.
„Тъй като физическото подобре-
ние на пациентите е свързано 
най-вече с очакването и самовну-
шението, от решаващо значение 
е най-вече ролята на терапевта”, 
- е на мнение проф. Бингел.

Силата на думите
С един ден се скъсява продължи-
телността на простудно заболява-
не, ако атакуваните от вирус паци-
енти са консултирани от загрижен 
лекар – това открил в изследване 
с 350 участници американският 
медик Дейвид Ракел от Института 
по медицина и обществено здра-
ве към университета Уисконсин в 
Мадисън. Резултатите показали, 

че при пациeнтите, които били 
лекувани от внимателно изслу-
шал ги загрижен лекар, се наблю-
давали два пъти по-високи стой-
ности на интерлевкин-8 – тран-
смитер, който активира имунните 
клетки срещу простудния вирус.
Подобни изследвания показват 
на лекарите как биха могли да 
използват силата на вярата за 
стимулиране на оздравителния 
процес. Внимателното изслушва-
не на пациента и формулировки 
като „Медикаментът, който ще Ви 
предпиша, е помогнал на много 
мои пациенти” събуждат доверие 
и положителни очаквания, които 
стимулират лечебния процес, 
независимо дали става въпрос за 
истинско, или мнимо лекарство. 
Невроложката Бингел казва: „При 
всички случаи лекарят трябва да 
изясни на пациента какво дей- 
ствие би трябвало да очаква. В 
противен случай дори да инжекти-
ра морфин на пациент със силни 
болки, той ще му помогне много 
по-малко, ако това е направено, 
без неговото знание.”
При лечение с плацебо обаче има 
и друг аспект. Дори да е ефектив-
на и без странични действия, пла-
цебо терапията се основава на 
лъжа. Според много лекари това 
е не само неетично, но и води 
до загуба на доверие в дълго-
срочен план. А именно доверие-
то в авторитета на лекаря е един 
от основните градивни елементи 
на плацебо ефекта. При това от 

него лекарите могат да се възпол- 
зват, без да им се налага да лъжат 
пациентите си. Плацебо ефектът 
показва, че начинът, по който се 
предлага едно лечение, е важен 
за пациента. Колкото е по-благо-
приятна за оздравителния про-
цес е средата, колкото по-внима-
телни, оптимистично настроени и 
уверени са лекарите, толкова по-
добри са резултатите от лечение-
то. Така терапията става не само 
по-качествена, но и по-успешна.

Отрицателният ефект 
ноцебо - недолюбваният 
близнак на плацебо 
Плацебо ефектът показва каква 
голяма сила притежава внушени-
ето – с положителното си влияние 
той може да подобри здравето на 
болния. Ако обаче пациентът има 
отрицателна нагласа и очаквания, 
се наблюдава обратният ефект - 
ноцебо. Терминът (от латински: 
„причинявам зло”) се появява за 
първи път през 1960 година, но 
за разлика от плацебото ноцебо 
ефектът е изследван много по-
малко, поради отрицателното си 
въздействие върху здравето на 
пациентите.
От специалистите обаче постоян-
но се наблюдават следните зако-
номерности: страничните дей- 
ствия на медикаментите се про-
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имат негативни очаквания и пора-
ди това болката им се влоша-
ва, това състояние може да бъде 
проследено с помощта на магнит-
но-резонансна томография.” Най-
честата причина за този фено-
мен се оказва запознаването със 
съдържанието на приложена-
та към медикамента листовка, в 
която е задължително да бъдат 
посочени страничните реакции и 
възможните рискове.
Надеждата може да даде тла-
сък на шанса за оздравяване 
точно толкова, колкото страхове-
те могат да го унищожат. Затова 
човек винаги трябва да е с пози-
тивна нагласа и ако не успява да 
го постигне, е добре да потърси 
помощ отвън. Изследователката 
на плацебо ефекта Улрике Бингел 
казва следното: „В хода на ево-
люцията сме получили ценен 
подарък – да изпитваме дове-
рие към себеподобните си. Това 
може да бъде шаман или лекар. 
Способността да се доверим на 
друг в ситуация на нужда прави 
поддържането на здравето ни по-
лесно и по-сигурно.”

Пътят към самолечението
Дори в наши дни медицината 
едва ли би могла да предложи 
на пациентите по-добро лекар-
ство от вярата и надеждата. 
Често назначаваните през веко-
вете терапии като изгонване на 
зли духове, пускане на кръв, по-
връщане или изкуствено нагно-
яване едва ли са били най-под-
ходящите форми на лечение – 
точно обратното. Фактът, че тези 
зверски методи са били използва-
ни до 19 век, обаче означава, че в 
много случаи са постигали добри 
резултати – най-вече благодаре-
ние на плацебо ефекта.
За пациентите познанията на 
изследователите на плаце-
бо ефекта могат да послужат за 
важно прозрение. Всеки органи-
зъм разполага с ресурси, които 
могат да подкрепят лечебните 
процеси и да успокоят оплаква-
нията. Всичко опира единстве-
но до това, човек да активира 
вътрешната си аптека. n

явяват по-често при пациенти, 
които са предупредени за тях 
предварително. Ето защо комен-
тар на специалист като: „Този 
медикамент има добро действие 
срещу болка, но докарва на пове-
чето ми пациенти световъртеж” – 
може действително да доведе до 
виене на свят и да понижи качест-
вото на терапията. Наследствено 
обременените хора, които са уве-
домени за високия риск от разви-
тие на дадено заболяване, наис-
тина се разболяват по-често от 
онези, които са в същата риско-
ва група, но не са информира-
ни за това.
Английски психолози подложили 
група студенти на интересен екс-
перимент. Те им дали да вдишат 
проби от въздух, като ги уведо-
мили, че е възможно да получат 
сърбеж, гадене, сънливост, главо-
болие и допълнително им показа-
ли жена, която проявява подобни 
симптоми. Не след дълго част от 
участниците действително започ-
нали да се оплакват, независи-
мо че вдишаните от тях проби 
не съдържали никакви токсини, 
алергени или вредни вещества.
За разлика от плацебо, при ноце-
бо ефекта отделянето на хормо-
на бета-ендорфин е понижено. 
Това може да доведе до депре-
сия, апатия или тревожност и да 
повиши усещането за физическа 
или емоционална болка. Проф. 
Бингел казва: „Когато пациентите 
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БЪРЗА ПОМОЩ

БОЛКА В ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА: 

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ТОВА?
За болката в тазобедрената област може да има много при-
чини, плашещите дегенеративни заболявания са само част 
от тях. По-често оплакванията се дължат на мускулни про-
блеми, но също костите, бурсите (околоставните торбички) и 
нервите могат да предизвикат симптома.

Тазобедрената става е една от 
най-големите в човешкото тяло. 
Тя е много стабилна анатомично - 

главата на бедрената кост влиза дълбо-
ко в таза и стабилността й се допълва 
от 3 здрави обгръщащи я връзки (лига-
менти). Независимо от това при раз-
личните дейности от ежедневния живот 
поема сериозно натоварване: при ходе-
не например то е равно на 1,3 до 5,8 
пъти теглото на тялото, при изкачване 
на стълби – 3, а при тичане - 4,5 пъти 
теглото на тялото. Оплаквания най-чес-
то се появяват при ставане от седнало 
положение, ходене, тичане, сядане в 
кола и пр. При липса на директна трав-
ма в областта на ставата е възможно 
болките да са причинени от проблеми 
в кръста и сакро-илиачните стави. Ето 
защо правилната функционална диаг- 
ностика на тазобедрената област включ-
ва също изследване на лумбалната 
област и сакро-илиачните стави (обра-
зувани от опашната кости и крилата на 

таза). Диагностицирането се затрудня-
ва също от факта, че поради естество-
то на инервация е възможно болката да 
не насочва директно към локализиране 
на проблема. Още повече че за пациен-
та нерядко е трудно да посочи опреде-
лена точка, в която изпитва най-силен 
дискомфорт. Болката може да обхваща 
таза, кръста, слабините, да радиира по 
продължение на крака и дори да пре-
дизвика изтръпване на стъпалото.
Ето някои от най-важните причини за 
оплаквания в тазобедрената става:
В основата на хроничното прогресира-
що дегенеративно заболяване, извест-
но като артроза на тазобедрените 
стави (коксартроза), е износването на 
хрущяла с последващи промени в кра-
ищата на костите. От него са засегнати 
около 5% от възрастните европейци над 
60-годишна възраст. Типична за заболя-
ването е обусловената от натоварване 
болка, която се усеща директно в тазо-
бедрената става, но тя може да се раз-
пространи също към слабините и вън-
шната част на бедрото. Диагностицира 
се с рентгеново или ЯМР-изследване, 
а терапията най-често включва поста-
вяне на изкуствена става, придружено 

със съответното обезболяващо лече-
ние. Рисковите фактори включват гене-
тично предразположение, физическо 
претоварване, дисплазия на тазобедре-
ната става, напреднала възраст, съпът-
стващи ставни заболявания и др.
Под синдром на притискане 
(Impingement syndrome) се разбира 
обусловеното от костни промени стес-
няване (Impingement) на тазобедре-
ните околоставни торбички. При това 
болезнено се възпрепятстват ставните 
движения. Най-често засегнати са актив-
но спортуващите млади хора (например 
футболисти). Началните симптоми се 
характеризират със спорадични болки, 
които започват от слабините, разпрос-
траняват се към бедрото и се засил-
ват при натоварване или завъртане на 
засегнатия крак навътре. След снемане 
на анамнеза и физикален преглед лека-
рят е възможно да назначи ултразвуко-
во, рентгеново или ЯМР-изследване. 
Обезболяващите средства и психоте-
рапията могат да намалят симптомите, 
но не лекуват причината. Структурните 
промени в костите се отстраняват един-
ствено чрез оперативна намеса.
От щракаща тазобедрена става (Coxa 

saltans) страдат преди всичко млади 
жени. По правило най-често става дума 
за безобидно, относително звучно сухо-
жилно изпукване по време на свиване 
или разтягане на тазобедрената става 
(например при ставане от седнало 
положение или при въртене на бедро-
то), когато напрегнатата апоневроза 
(сухожилна разтеглица) на бедрото при 
придвижване напред остава закачена 
за големия трохандер (грапава кост-
на издатина в горния край на бедре-
ната кост) и я „прескача“. При това е 
възможно понякога да възникне разли-
ка в дължината на краката. Освен зву-
ковия ефект явлението не предизвик-
ва оплаквания, но при раздразване на 
ставата могат да възникнат болки. При 
интензивно спортуващи млади спортис-
ти може да се провокира и възпаление 
на околоставната торбичка. При оплак-
вания терапията включва физиотера-
пия, обезболяващи средства и локални 
инфилтрации с анестетици.
До възпаление на околоставна-
та торбичка над големия трохандер 
на бедрената кост (бурсит, Bursitis 
trochanterica) се стига, когато сухожил-
ната разтеглица от външната страна на 
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БОЛКА В ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА: 

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ТОВА?
ходене, стоене или тичане, но отшумя-
ват при свиване на бедрото.
В долната част на лумбалната област 
на гръбначния стълб се намира сакро-
илиачната става (САС). Нейни ставни 
партньори са хълбочната кост (Os ilium) 
и сакрумът (част от гръбначния стълб, 
която се намира под лумбалните преш-
лени и над опашната кост). САС е стаби-
лизирана от мускули и връзки и на прак-
тика не може да се движи. Почти 70% от 
европейците обаче поне веднъж в живо-
та си са страдали от блокада на сак-
ро-илиачната става. Локализираните 
в областта на ставата болки се усил-
ват, когато човек се навежда напред 
или завърта крака в зоната на хълбока 
навън. Понякога непосредствено след 
ставане от седнало положение е въз-
можно да се появи леко изпукване в 
САС, което по правило преминава след 
няколко крачки. Причините за оплаква-
нията са свързани с често повдигане на 
тежести или „стъпка във въздуха“ (про-
пускане на стъпало от стълба). Понякога 
се проявява и тазово усукване. Лекува 
се с топли процедури, лечебна гимнас-
тика, хиро- и /или остеотерапия.
Пириформеният синдром (Piriformis  
syndrome) e свързан с невромускулно 
нарушение, което възниква при притис-
кане на седалищния нерв или при друг 
вид дразнене на крушовидния мускул (m. 
piriformis). Това причинява болка, изтръп-
ване и скованост в областта на седали-
щето и по продължение на седалищ-
ния нерв (n. ischiadicus). Възникналите 
болки могат да се влошат при продъл-
жително седене, изкачване на стълби, 
ходене, бягане, продължително колоез-
дене, завъртане на бедрото навътре и 
дори от натиск, предизвикан от поставе-
но в задния джоб на панталон портмоне. 
Синдромът може да се дължи на болес-
ти на костно-мускулната система или 
съединителната тъкан (ишиас), заболя-

вания на нервната система (нервопа-
тия), но също на травма на нерва, отра-
вяния и други външни въздействия.
Илиопсоас синдром (Iliopsoas 
syndrome) възниква като резултат от 
претоварване на едноименния мускул 
(m. iliopsoas), който отговаря за сгъва-
нето на бедрото. Засегнати най-често 
са спортисти (например танцьори, леко-
атлети, футболисти), които страдат от 
болки в долната част на корема, ингви- 
налната гънка, тазобедрената става, 
крака или кръста. В лежащо положе-

ние атлетите често интуитивно заемат 
щадяща за тазобедрената става свита 
поза. Терапията включва почивка, кине-
зио-тейпинг, противовъзпалителни сред-
ства, студени компреси, масажи и др.
Спешна консултация с лекар се изис-
ква при видима деформация на краката, 
невъзможност за движене на тазобед- 
рената става, наличие на непремина-
ващи силни болки, значително ограни-
чено до невъзможно движение или ако 
се наблюдава внезапно зачервяване и 
подуване в областта на ставата. n

бедрото се трие в костта и дразни око-
лоставната торбичка. Усещаната като 
придърпване стрелкаща болка възник-
ва при натоварване или движение на 
крака, по-късно обаче може да се появи 
и в спокойно състояние. При видим или 
осезаем оток в областта на слабините, 
който може да се провокира при напря-
гане, кашлица или натиск, е възмож-
но да става въпрос за проява на хер-
ния. Симптомите са свързани не толко-
ва със силна болка, колкото с усещане 
за натиск. При подобни оплаквания се 
препоръчва консултация с хирург в най-
скоро време.
Параестетичната мералгия (Meralgia 
paraesthetica), известна още като син-
дром на Бърнард-Рот, се характери-
зира с изтръпване или пареща болка 
(също при спокойно положение на тяло-
то) от външната част на бедрото. Тя 
е причинена от нараняване на лате-
ралния кожен нерв, свързващ бедро-
то с гръбначния стълб. Самият термин 
произхожда от гръцки език и означава 
„болка в бедрото, включваща аномалии 
в чувствителността“. Силните понякога 
болки могат да се провокират от натиск 
в областта на слабините, причинен от 
интензивни тренировки, тесни дрехи (за 
стягане на фигурата, топене на мазни-
ни, тесни дънки и др.). Понякога забо-
ляването се нарича дори „болест на 
джинсите“, защото от него често стра-
дат жени, които носят прилепнали пан-
талони. Болките се усилват при дълго 
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Нашата храносмилателна система е подложена на постоянен стрес – лип-
сата на движение, притискащите срокове и небалансираното хранене могат 
лесно да я извадят от равновесие. За гастроезофагеалния рефлукс, чув-
ството за тежест и болките в стомаха е възможно да има различни причини. 
С помощта на лечебни растения човек може да неутрализира неприятните 
симптоми и да се справи както с гастрита, така и с нервния стомах. 

необходимите за това средства. Така 
например 90% от серотонина – осно-
вен трансмитер, който отговаря за 
регулиране на настроенията, съня, 
сексуалността, агресията и апетита - 
се намира в стомашно-чревния тракт 
и едва 10% в човешкия мозък.

Симптомите при нервен  
стомах и гастрит са подобни
Други фактори също могат да пре-
дизвикат стомашни оплаквания. 
Експертите предполагат например, 
че вагусовият нерв, който регули-
ра дейността на всички вътрешни 
органи, може да предизвика пови-
шено отделяне на стомашна кисе-
лина. Тогава се наблюдава явлени-
ето, известно като нервен стомах. 
Често пъти освен това са наруше-

НЕЖНА ПОМОЩ ПРИ СТРЕСИРАН СТОМАХ

Храносмилателната систе-
ма обхваща около 100 мили-
она нервни клетки и образу-

ва известната като „втори мозък“ 
ентерична нервна система. С нейна 
помощ той мисли, чувства и си спом-
ня. Не е чудно тогава, че стресът, 
динамичното ежедневие, но и други 
натоварвания „удрят в стомаха“. 
Доколко храносмилането е свърза-
но с доброто физическо и психичес-
ко състояние на тялото, показват и 
други популярни изрази като „трябва 
да смеля тази информация“, „усещам 
с червата“ или „пърхане на пеперуди 
в стомаха“. Още повече се влоша-
ват нещата, ако храносмилателна-
та система е обременена с набър-
зо приемани, хаотични, некачествени 
или изобилни хранения, много кафе, 
чай, алкохол и честа употреба на 
обезболяващи медикаменти. Тогава 

образувалата се в прекомерно коли-
чество стомашна киселина атакува 
защитния слой на стомашната лига-
вица и предизвиква гастроезофаге-
ален рефлукс, усещане за пълнота, 
тежест, понякога болезнени стомаш-
ни спазми или възпаление на сто-
машната лигавица (гастрит).
Специалистите по неврогастроен-

терология твърдят, че съществува 
директна връзка между мозъка и 
храносмилането, която става причи-
на за появата на тревожност, депре-
сии, гастрит, язви, дори болестта 
на Паркинсон и тумори в черва-
та. Много тясна е и връзката между 
стреса и храносмилателната систе-
ма. Доказано е, че при 70% от паци-
ентите с гастроинтестинални проб-
леми, причината е преживян в дет-
ска възраст стрес.
Присвиването в стомаха се дължи 
на повишаване нивото на адре-
налин в кръвта или на хормона 
на стреса – кортизол. Вторият 
ни мозък или т.нар. ентерич-
на нервна система разполага с 
високо ефективни програми за всеки 
етап от храносмилателния процес. 
Като високотехнологична химичес-
ка лаборатория тя е снабдена и с 
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ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

ни движенията на стомашната мус-
кулатура, поради което храната не 
получава необходимата предвари-
телна подготовка за храносмилане-
то. Недостатъчната или прекомер-
ната активност на мускулатурата на 
стомашната стена от друга стра-
на води до задържане на храна и 
жлъчна течност в стомаха и прека-
лено дългото или съответно твър-
де бързото изпразване на стома-
ха. Това също може да предизвика 
неприятни усещания в стомашната 
кухина. Други фактори, съдейства-
щи за появата на стомашна невро-
за освен психическото натоварване, 
могат да бъдат нарушена перистал-
тика на червата, хранителна алер-
гия или непоносимост към отдел-
ни продукти, причинено от бактерии 
възпаление на стомашната лигави-
ца, нездравословен начин на живот 
(липса на движение и достатъчно 
сън, небалансирано хранене, пре-
комерна консумация на мазнини, 
захар, кафе, алкохол, тютюнопуше-
не) или прием на медикаменти.
Оплакванията при редица нару-
шения на стомашно-чревния тракт 
могат да бъдат свързани със сход-
на симптоматика, затова е добре да 
се установи причината за храносми-
лателните проблеми, преди да се 
пристъпи към лечение.

Лечебните билки  
– един добър избор
Навреме проведеното природно 
билколечение може да предложи 
помощ и смекчаване на симптомите 
както при раздразнен стомах, така 
и при гастрит. Докато класически 
предписваните антиацидни сред-
ства се грижат най-вече за неутра-
лизирането на излишната стомаш-
на киселина и могат да доведат до 
неблагоприятни странични ефекти 
при продължителна употреба, нату-
ралната билкова терапия съдей- 
ства също за регулиране на сто-
машната мускулатура и стимулира-
не кръвоснабдяването на стомашна-
та лигавица, което цялостно подоб-
рява храносмилателните процеси.
Особено познатият като женско биле 
сладък корен (сладник) и популяр-
ната лайка, но също богатите на 
горчиви вещества билки като корен 
от ангелика или иберис притежават 
ефективно спазмолитично и противо-
възпалително действие. Използвани 
поотделно или в комбинация с други 
лечебни растения като маточина, 
мента или ким, те са доказали ефек-

тивното си действие в редица клинич-
ни изследвания. Така например ком-
бинации от различни лечебни рас-
тения са в състояние да предпазват 
стомашната лигавица и да отпускат 
стомашната мускулатура, да овла-
дяват възпаленията и спазмите, да 
успокояват болките. Особено полез-
ни са горчивите вещества, които регу-
лират образуването на храносмила-
телни сокове, успокояват леките спаз-
ми, намаляват чувството на тежест и 
наличието на газове.
Подобно на повечето растителни 
препарати, предназначените за сто-
машни оплаквания билкови средства 
също е добре да се прилагат по-
продължително време, за да могат 
да разгърнат ефективното си дей-
ствие. При терапия с лайка напри-
мер билката трябва да бъде в кон-
такт със стомашната лигавица дос-
татъчно дълго, за да окаже лечебен 
ефект. За целта ще е необходима и 
доста по-голяма доза от съдържаща-
та се в стандартно пакетче чай билка 
(2-3 пълни чаени лъжички изсуше-
на лайка на чаша гореща вода). 
Още по-ефективен, а и практичен 
за употреба, е билковият екстракт 
от лайка: разтворени във вода 30 
капки от него трябва да се изпиват 
сутрин още в леглото на гладен сто-
мах. След приемането на екстракта, 
е добре прилагащият лечението да 
остане да лежи по гръб 5-10 мину-
ти, след това също толкова време да 
полежи на лявата си страна, после 
се обърне по корем и накрая за 5-10 
минути да остане обърнат на дясна-
та си страна. Действието на тера-
пията може да се засили, ако през 
деня допълнително се приема чай от 
лайка. След приключване на лечени-
ето обаче приемът на лайка трябва 
да спре. Не е добре билката да се 
използва постоянно, тъй като това 
може да доведе до обратен ефект. 
Трябва да се има предвид също, че 
при успоредно използване на хоме-
опатични препарати, лайката е въз-
можно да намали действието им.

При бактериален  
причинител е необходима 
консултация с лекар
При стомашни проблеми, предиз-
викани от стрес или нездравосло-
вен начин на живот, имунитетът на 
лигавицата отслабва и стомашни-
те стени могат да бъдат атакувани 
от бактерии. Статистическите данни 
показват, че повече от половината 
възрастни европейци дължат оплак-
ванията си на Helicobacter pylori – 
причиняващата стомашна язва бак-
терия, чието наличие в организ-
ма може да бъде установено чрез 
изследване на фекална проба. Ето 
защо е разумно човек да се кон-
султира с лекар, ако независимо от 
предприетото лечение, оплаквания-
та му не се подобрят в рамките на 
една седмица. n
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Водораслите са източник на здраве от прастари времена. Благодарение 
на своята висока хранителна стойност, способност да свързват вред-
ни вещества и да произвеждат кислород, те са неоценими за приро-
дата и човека.

жителни предпоставки за възниква-
нето на висши форми на живот. При 
това до ден днешен са незаменими 
като производители на кислород 
и складират огромни количества 
въглерод: само като фитопланктон 
45 до 50 милиарда тона на година!
Освен всичко друго водораслите 
са високостойностни, здравослов-
ни хранителни продукти. Те съдър-
жат до 70 % протеини с всички 
есенциални аминокиселини, към 
които се добавят множество слож-
ни въглехидрати, баластни вещес-
тва и ненаситени мастни кисели-

ВОДОРАСЛИ ЗА ВЪТРЕШНО 
ПРОЧИСТВАНЕ И СИЛНА 

ИМУННА СИСТЕМА

Водорасли в огромно мно-
гообразие от видове могат 
да бъдат открити във всич-

ки сфери на живота: на земята, 
във въздуха, в Арктика или пусти-
нята, дори във вътрешността на 
някои живи организми като корали-
те, медузите и морските охлюви.
Като микроводорасли са миниатюр-
ни - с големина между една хиляд-
на и половин милиметър. Като 
макроводорасли могат да достиг-
нат впечатляващи размери с дъл-
жина до 70 метра. На водораслите 
дължим кислородната атмосфера 
на земята и озоновия слой – задъл-

ни. Успоредно с това са с ниско 
калорийно съдържание и са бога-
ти на важни витамини, минерали, 
микроелементи и вторични расти-
телни вещества, които действат 
като антиоксиданти.
Това, което прави водораслите тол-
кова атрактивни, преди всичко за 
бъдещето, е на първо място възмож-
ността за тяхната многостранна упо-
треба. Те могат да бъдат използва-
ни сурови, да се варят във вода или 
на пара, да се пекат, пържат, мари-
новат или киснат в оцет. Могат да се 
използват в предястия, супи, зелен-
чукови ястия, гарнитури, десерти 
или като подправка. Малко извес-
тен факт е, че около 70% от хра-
нителните продукти съдържат екс-
тракти от водорасли, които често се 
използват като желиращи или сгъс-
тяващи вещества, например в сла-
доледите или мармаладите. Друго 
тяхно предимство е безкрайният им 
потенциал за растеж в малки прос-
транства. Те могат да произведат 
около 50 тона протеини на хектар 
за година – пшеницата за сравне-
ние доставя около 8 тона. Освен на 
растителни белтъчини водорасли-
те са добри доставчици на баласт-
ни вещества, витамини (A, В, С и 
Е), важни за здравето минерали и 
микроелементи. Особено богати са 
на микроелемента йод, който оби-
чайно не достига в нашето хранене. 
За възрастните препоръчителната 
дневна доза е 0,2 мг. Не е желателно 
обаче да се надвишава максимална-
та доза (0,5 мг), затова човек тряб-
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ва да се информира за съдържани-
ето на йод, когато приема хранител-
ни продукти или добавки с водорас-
ли. Хората с нарушена функция на 
щитовидната жлеза е най-разумно 
да се откажат от консумацията на 
водорасли, докато не го обсъдят с 
лекуващия ги ендокринолог.

Водораслите като  
биологично „пречиствателно 

устройство“
Що се отнася до здравословните 
ползи, водораслите могат да регу-
лират обмяната на веществата, да 
снижат високото кръвно налягане, 
да намалят нивата на холестерола 
и да подсилят имунната система. 
Те предпазват от бактерии, вируси 
и тумори, противодействат на ста-
реенето на кожата и образуването 
на целулит, могат дори да предот-
вратят дори депресиите и болестта 
на Алцхаймер.
Освен това притежават важната 
способност да свързват и извеждат 
от тялото вредни вещества (напри-
мер тежки метали), което дей- 
ства противоотровно и пречиства-
що на целия организъм. Тази дей-
ност извършват също в дивата при-
рода, затова е от особена важ-
ност да се консумират само раз-
вивали се в чиста вода водорасли 
и да се внимава продуктите, които 
човек купува, да са контролира-
ни за радиоактивност. Добре е да 
се подхожда с повишено внима-
ние и към йодното им съдържание. 
Някои видове съдържат такива 
количества йод, че могат лесно да 
надвишат препоръчваната дневна 
доза от 180 до 200 микрограма.
Най-важни за човешкото здраве са 
групите от зелени, червени, кафя-
ви, синьо-зелени и златисти водо-
расли:

Зелени водорасли 
(Chlorophyta)

Зелените водорасли са сред най-
разпространените видове. Срещат 
се в морета, езера, реки, басейни 
и локви. Могат да пораснат върху 
дървесни стволове, камъни и се 
считат за предци на всички висши 
растения.
 Хлорела (Chlorella) – доказа-
но средство в борбата с тежки-

те метали Най-известна от всич-
ки зелени водорасли е сладковод-
ната Chlorella. С нейна помощ като 
обект на изследване американски-
ят химик Мелвин Калвин дешифри-
ра механизма на фотосинтезата, 
за което получава Нобелова награ-
да през 1961 година. В наши дни 
хлорелата е популярна преди всич-
ко като хранителна добавка. Това 
се държи на факта, че цяла поре-
дица от изследвания доказва ней-
ния позитивен за здравето ефект. 
Тя е в състояние между другото да 
снижи високото кръвно налягане и 
нивата на холестерола, да подси-
ли имунната система и да ускори 
зарастването на рани. В комбина-
ция с левурда и кориандър хлоре-
лата се използва за пречистване и 
извеждане от организма на живак, 
кадмий, олово, никел, злато, пла-
тина и паладий, както и на редица 
отрови от околната среда като ди-
оксин, формалдехид и пестициди.
 Морска салата (Ulva lactua) – 
витамини от морето Водораслото 
с име „морска салата“ по външен 
вид напомня на маруля, расте в 
спокойни морски води и от край 
време е използвано от жителите 
на крайбрежните региони като хра-
нителен продукт. Този вид зеле-
но водорасло е особено богато на 
магнезий, калций и витамините А, 
С и В12. Морската салата може 
да се консумира в суров вид като 
салата, да се вари като съставка на 
супа или да се използва за марино-
ване на риба. В изсушен и стрит на 
ситно вид може да се добавя към 
брашно за хляб или други печива.

Червени водорасли 
(Rhodophyta)

Червените водорасли са разпрос-
транени най-вече в световните оке-
ани и дължат името си на черве-
ния фотосинтетичен пигмент фико-
еритрин. С негова помощ те могат 
да абсорбират по-добре късовъл-
новата светлина, поради което са 
в състояние да се развиват на по-
голяма дълбочина (до 268 метра). 
Червените водорасли намират при-
ложение в хранителната индустрия 
– от някои видове се добива расти-
телното желиращо вещество агар-
агар, което е 10 пъти по-ефикас-

но от желатина, от други пък кара-
генан (E407), който се използва за 
стабилизатор и сгъстител в много 
хранителни продукти. Червените 
водорасли съдържат доста калций 
и значително по-малко йод от дру-
гите видове.
 Нори (Porphyra tenera) – най-
предпочитаният вид за суши Най-
известният вид червени водорасли 
дължи своята популярност на факта, 
че обгръща оризовите хапки със 
суши. След добива си водораслите 
се наситняват и пресират на тънки 
като паяжина листа, после се изсу-
шават и накрая се изпичат. Преди 
употреба за направата на суши те 
трябва да се накиснат във вода или 
сварят. Ако се натрошат на ситно, 
могат да бъдат добавяни също към 
супи и салати. Водораслите нори, 
богати на витамините В12 и С, са и 
любима съставна част на японските 
миксове с подправки.
 Кондрус (Chondrus crispus) 
доставя минерали Видът 
Chondrus crispus достига 10 до 
20 см височина и може да бъде 
открит по бреговете на Северния 
Атлантик. Добива се в Ирландия, 
Шотландия и Масачузетс, преди 
всичко за извличането на кара-
генан (E407) за целите на козме-
тичната и хранителната индустрии. 
Водораслото съдържа витамини-
те А, В, С, Е и е богато на микро-
елементи и минерали като калций 
и магнезий. Накиснато и след това 

сварено в мляко или вода, то се 
препоръчва при оплаквания, свър-
зани с белия дроб, бъбреците или 
пикочния мехур. То може да раз-
реди кръвта, затова не бива да се 
приема заедно с противосъсирва-
щи медикаменти.
 Дулсе (Rhodymenia palmata) 
срещу скорбут Водораслото 
дулсе расте в студените води на 
Атлантическия океан преди всичко 
в приливните зони. То може да бъде 
открито върху камъни, миди или да 
обрасте всякакви други повърхнос- 
ти. В Британия и Ирландия дулсе 
се консумира от стотици години. За 
да се предпазят от скорбут, моряци-
те дори дъвчели изсушеното водо-
расло вместо тютюн. Както тога-
ва, така и сега водораслото с кра-
сив цвят се използва като аромат-
на добавка към рибни ястия, супи 
и салати. То може да бъде употре-
бявано в суров вид или изпърже-
но като снакс с лек вкус на шунка. 
Както е типично за повечето чер-
вени водорасли дулсе е с относи-
телно ниско съдържание на йод. 
За сметка на това нежният мор-
ски зеленчук е пребогат на желязо, 
флуор, витамините В6, В12 и С.

Кафяви водорасли 
(Phaeophyta)

Кафявите водорасли се срещат пре-
димно по бреговете на умерените и 
студените зони на Световните оке-
ани. Няколко вида са ядивни и някои 
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от тях съдържат значителни коли-
чества захар манитол, на която се 
дължи сладкият им вкус. Кафявите 
водорасли са с относително висо-
ко съдържание на йод и от дълго 
време се използват като източник 
на важния микроелемент. От подхо-
дящите за консумация видове най-
известни са уакаме, хиджики, араме 
и комбу. Поради високото си съдър-
жание на йод последните два от 
споменатите са забранени в някои 
европейски страни под формата на 
хранителни продукти.
 Уакаме (Undaria pinnatifida) 
– прочиства червата от отрови 
Богатото на протеини уакаме се 
счита за деликатес в Япония и след 
нори е най-използваното за ястия 
водорасло. То е лесно смилаемо, 
с най-ниско съдържание на йод от 
всички кафяви водорасли и допри-
нася за прочистване на червата от 
отрови благодарение на съдържа-
щите се в него алгинови кисели-
ни. Изсушените на слънце водо-
расли се накисват преди употреба, 
но могат да бъдат приемани също 
в суров вид. Те съдържат между 
другото много белтъчини (14-16%), 
малко мазнини (2-12%) и са бога-
ти на натрий, калий, калций, магне-
зий, фосфор, сяра, селен, провита-
мин А, витамин К, фолиева кисели-
на и ниацин.
 Хиджики (Hizikia fusiformis) – 
минералната бомба Хиджики е 

много популярно в Япония и при-
съства почти всеки ден на трапеза-
та. Изсушеното на слънце водорас-
ло има специфичен аромат и с удо-
волствие се използва от японците в 
супи, яхнии и салати. То е богато на 
протеини, витамини, минерали и е 
със съвсем ниско съдържание на 
мазнини. Съдържанието му на кал-
ций е 10 пъти по-високо от това на 
млякото. Успоредно с това е бога-
то на натрий, калий, магнезий и 
желязо. Подобно на другите видо-
ве кафяви водорасли разполага с 
големи количества алгинова кисе-
лина, която съдейства за пречист-
ване на организма от отрови.
 Морски спагети (Himanthalia 
elongata) предпазват от свобод-
ните радикали Дълги и тънки по 
форма, те наподобяват спагети или 
талиатели, които могат до порас-

нат до 3 метра! Разпространени 
са в Северноатлантическия океан, 
но се срещат също в Северно и 
Балтийско море. Морските спагети 
принадлежат към ядивните водо-
расли с високо съдържание на 

йод, затова с консумацията им не 
бива да се прекалява. Също тол-
кова високо обаче е съдържание-
то им на желязо, калий, витамин 
С, баластни вещества и полифе-
ноли, които предпазват организ-
ма от действието на свободните 
радикали. Поради своя атрактивен 
вид и приятен вкус те намират все 
по-широко кулинарно приложение, 
най-вече като гарнитура към рибни 
ястия, в рецепти за спагети, ризото 
или изпържени като снакс.

Златисти водорасли 
(Chrysophyta)

Златистите водорасли, нарича-
ни още диатоме, се срещат както 
в сладки води, така и в морска 
среда. Те се използват преди всич-
ко в техниката и медицината – 
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например при производството на 
филтри, бои, абразивни и поли-
ращи средства. Могат да бъдат 
открити също в състава на пасти 
за зъби, козметични продукти или 
като „Terra sillicea purificata“ напри-
мер в хранителни добавки, в пове-
чето случаи комбинирани с вита-
мини и минерали. Благодарение на 
високото си съдържание на сили-
ций допринасят също за подсилва-
не на костите, укрепване на съеди-
нителната тъкан и доброто състоя-
ние на косата, кожата и ноктите.

Синьо-зелени водорасли 
(Cyanobacteria)

Независимо от своето име синьо-
зелените водорасли се причисля-
ват към бактериите. Отличават се 
между другото с това, че могат да 
фотосинтезират и дори е възмож-
но да са открили фотосинтезата. 
Считат се за едни от най-стари-
те, първобитни форми на живот. 
Със своята впечатляваща възраст 
от 3,5 милиарда години те са били 
и все още са от съществено зна-
чение за оформянето на нашата 
планета.
  Спирулина (Arthrospira 
platensis) – с анти-ейджинг ефект 
Спирулината е най-известна и оби-
чана сред синьо-зелените водо-
расли. В свободно състояние сред 
природата може да бъде открита в 
спокойните води на тропическите и 
субтропически вътрешни водоеми 
с високо съдържание на сол и рН 
стойности от 9 до 11, преди всичко 
в Африка, Австралия, Югозападна 
Азия и Средна Америка. Поради 
своите ценни съставки е много тър-
сена като хранителна добавка.
Изсушената спирулина съдържа 
55 до 67% протеини, включител-
но всички есенциални аминокисе-
лини, 10 до 19% въглехидрати, 7 до 
15% мазнини под формата на есен-
циални мастни киселини и 5 до 9% 
минерални вещества. Като обита-
ваща вътрешни водоеми аквакул-
тура спирулината почти не съдър-
жа йод, но във високи концентрации 
калций, желязо и магнезий. В огра-
ничени количества могат да бъдат 
открити хром, мед, манган, фосфор, 
селен, натрий и цинк. От витамини-
те съдържа провитамин А (около 20 

пъти повече от картофите), витами-
ните В1, В2, В3, В5, В6, В12, С и Е. 
Растителните пигменти на най-по-
пулярното синьо-зелено водорас-
ло, които обхващат цял спектър, са 
мощни антиоксиданти и успоредно 
с витамините и минералите допри-
насят за позитивния здравословен 
ефект на спирулината.
 АФА водорасли (Aphanizome-
non flos-aquae, AFA) – подсил-
ват имунната система АФА при 
всички случаи не са водорасли, 
а цианобактерии, които населя-
ват екологично чистото Кламатско 
езеро в Орегон (САЩ). Чистите 
води, в които се отглеждат „микро-
водораслите“ са главна предпос-
тавка за съдържанието в тях на 
хранителни вещества, превишава-
що стойностите в зеленчуци като 
кейл и броколи. Това прави АФА 
отлична храна да поддържане на 
клетките. Подобно на спирулината 
съдържа много протеини, минера-
ли, витамини, есенциални мазни-
ни и антиоксиданти. В САЩ АФА е 
популярна хранителна добавка, а 
канадско изследване доказва регу-
лиране на имунната система след 
прием. Известни резерви се поя-
виха обаче, когато в някои препа-
рати бяха открити големи количес-
тва микроцистини. Тези произвеж-
дани от някои цианобактерии ток-
сични субстанции могат да дове-
дат до повръщане, разстройство, 
апатия, а в големи количества дори 

до увреждания на нервите и чер-
ния дроб. При добива на диворастя-
щи АФА „водорасли“ е възможно да 
попаднат подобни токсични вещес-
тва и единствено много внимате-
лен контрол може да предотврати 
излизането им на пазара. При всич-
ки положения е добре да се внима-
ва с употребата им, особено когато 
става въпрос за деца. Който иска да 
е сигурен в чистотата на продукта, 
е най-добре да се насочи към био-
продукти с отглеждана като аквакул-
тура спирулина, в които няма как да 
попаднат микроцистини.
Вино от водорасли – доставя 
витамини в изобилие С вид на 
старо вино и ухание на шери наби-

ращата все по-голяма популярност 
напитка дължи откритието си на 
случайността. Преди няколко годи-
ни морски биолози от Кил попад-
нали на цистерна, в която се съх-
ранявал екстракт от водорасли, 
съдържащ кислород. Забелязвайки 
специфичната винена окраска и 
приятния дъх на вишни, учените 
веднага оценили откритието си. 
Разработката на специфичния про-
цес на ферментация отнела три 
години на експерименти и усъ-
вършенстване на напитката. Като 
суровина се използва съдържащо-
то голямо количество захар кафя-
во водорасло Laminaria saccharina. 
Видът се култивира в Балтийско 
море близо до Екерфьорде. След 
добива водораслите се поставят 
в големи резервоари, добавят се 
мая и бактерии, които ферменти-
рат при стайна температура, дока-
то морският еликсир не придобие 
необходимите 11 до 13% алко-
хол. Успоредно с това, благодаре-
ние на ценните съставки на изход-
ния продукт „съдържащата алко-
хол напитка на базата на водорас-
ли“ е пребогата на протеини, мине-
рали, витамини и вторични расти-
телни вещества. Една до две раки-
ени чаши на ден напълно покри-
ват дневната необходимост на въз-
растен човек от витални вещества. 
При това той подсилва имунна-
та си система, прочиства черва-
та и извежда шлаката от организ-
ма си. n
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Когато балансът между мазнините и течностите е 
нарушен, природни средства могат да стабилизират 
увредения защитен киселинен слой на кожата и да 
възвърнат нейната свежест и еластичност.

Правилното почистване 
е половин победа

Повечето хора взимат всекидневно 
душ. Но всеки дълъг контакт с гореща 
вода повишава пропускливостта на 
повърхностния рогов слой на кожата 
по много начини. Порите се отварят 
и кожата губи влага. Съдържащите 
се в обичайните душ-гелове тенси-
ди правят повече от необходимото и 
също нанасят вреди: тяхното почист-
ващо, т.е. премахващо мазнини 
действие унищожава присъщите на 
кожата липиди, при което се уврежда 
или напълно премахва естественият 
й защитен хидролипиден слой. Тъй 
като той се нуждае от 24 часа, за да 
се възстанови, повечето хора нико-
га не разполагат с интактнта кожна 
защита. Дори обилното намазване с 
крем след взетия душ не е в състо-
яние да възстанови напълно унищо-

да се справи с възпаленията и 
да подтикне мастните жлези отно-
во да произведат толкова мазни-
ни, че кожата да се покрие с дос-
татъчно дебел защитен мастно-ки-
селинен слой? Това е много по-
лесно да се направи, отколкото си 
мисли човек. Достатъчно е да пре-
осмисли и промени навиците си 
за почистване на кожата и да се 
грижи за нея по подходящ начин.

Най-често тя е нежна и с 
фини пори. Комедоните и 
пъпките не са характерни 

за нея – сухата кожа има свои-
те предимства. Но има и същес-
твени слаби страни. Тъй като е 
възможно да загрубее, да започ-
не да се лющи и цепи. Освен 
това бързо се зачервява, обтяга и  
може да започне да сърби, осо-
бено при температурни колеба-
ния. Причината е липса на влага 
и мазнини. Затова сухият тип кожа 
по-бързо образува бръчки, по-чес-
то страда от възпаления, малки 
рагади и в екстремни случаи дори 
от екземи. В образувалите се бла-
годарение на загубата на влага 
микроскопични пукнатини в епидер-
миса могат да проникнат микро-
би и отрови от околната среда и 
допълнително да влошат състоя-
нието на кожата. Как може човек 

жената кожна бариера. Затова екс-
пертите съветват:
 Взимайте душ най-много 1 път на 
ден, не по-дълго от 3 минути с вода 
не по-топла от 35 градуса.
 Използвайте почистващи продук-
ти в минимални количества и само 
на места, на които възниква мириз-
ма – под мишниците, в гениталната 
зона и стъпалата.
 Използвайте почистващи продук-
ти с рН, адаптирано към киселин-



15

СУХА КОЖА?  
ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ!

ността на кожата, за да може тя да 
се променя минимално при миене и 
да запазва своята защита. рН-стой-
ностите отразяват киселинността 
или алкалността на водата и варират 
от 0 до 14, като водата е с неутрал-
ната стойност 7. Здравата кожа е със 
средна стойност от 5,5 (в генитална-
та област около 4,5, а в останалата 
част на тялото до 6,5). Обичайните 
сапуни са с рН около 9, а колкото по-
висока е стойността, толкова по-из-
сушена е кожата.
 Препоръчва се също така да се 
използват специализирани почиства-
щи продукти, съобразени с киселин-
ността на отделните зони на човеш-
кото тяло – например за лице, за 
коса, за интимната зона и т.н.
 Откажете се от кремовете за 
лице, които съдържат разтворители. 
Вместо това се погрижете да доста-
вите на кожата си необходимата й 
влага и мазнини. Особено подходя-
щи са маслата от авокадо и жожо-
ба, които я обвиват с много тънък, но 
ефективно предпазващ я филм.

Скъпоценни растителни 
масла и розови листа

Лесно е и сами да приготвите щадящ 
кожата душ-лосион, който може да 
се съхранява до 2 месеца в хла-
дилник. Всички съставки могат да 
бъдат открити в аптеката, но както 
при всяка друга по-дълготрайна коз-
метика, направата му изисква гриж-
лива и чиста работа. От този мек, 
благотворен за кожата душ-лосион 
е необходимо не повече от 1 с.л. на 
душ. За направата на 150 г душ-ло-
сион в купа за смесване поставете 
50 г от съхраняващия влагата бетаин, 
добит от меласата на захарно цвекло. 
При постоянно бъркане добавете 50 г 
успокояващо кожата масло от жожо-
ба до получаването на гладка кремо-
образна консистенция. Подобно на 
бадемовото, сусамовото и авокадо-
вото, маслото от жожоба се счита за 
базово масло. След това при постоян-
но бъркане, лъжица по лъжица, доба-
вете 40 г млечен протеин на прах и 2 
г копринен протеин на прах и накрая 
на капки 2 до 3 г етерично масло. 
Много подходящи са лавандуловото 
или ароматното розово масло. Дори 
в екстремни ситуации розата, която 
отдавна се счита за едно от най-
ефективните растения при суха кожа, 
би могла да помогне.
Самостоятелно може да си направи-
те и розова вода за лице. За целта 
две пълни шепи пресни розови листа 
се затоплят в 125 мл ябълков оцет (не 

се варят!) и се оставят за ½ час да се 
запарят под капак. След това разтво-
рът се разрежда със 125 мл дестили-
рана вода и се налива в добре затва-
ряща се бутилка или буркан. Оставя 
се да престои 2 седмици на тъмно, 
студено място, като по няколко пъти 
на ден се разклаща, след което се 
прецежда и пълни в бутилка за упо-
треба. Розовата вода действа про-
тивовъзпалително и отпуска обтег-
ната суха кожа, трябва обаче да се 
използва в малки количества.

Къпете се като Клеопатра
Прочутата баня на Клеопатра може 
да бъде направена и в домашни усло-
вия - всички необходими съставки за 
нея се намират в кухнята. При пъл-
ненето на ваната добавете 1 л пряс-
но мляко и 2 с.л. зехтин под не много 
топлата течаща вода, за да се сме-
сят добре. След това се насладете на 
ваната, но не повече от 15 до 20 мину-
ти. Накрая отстранете водата от тяло-
то си с ръка, за да не се омазни кър-
пата. Съдържащите се в млякото маз-
нини действат успокояващо на кожа-
та, а млечните киселини консервира-
що. Успоредно с това те я предпаз-
ват от негативните влияния на окол-
ната среда. Съдържащите се в мляко-
то ензими регулират образуването на 
клетки. Добър ефект обаче може да 
бъде постигнат и без мляко. Дори доба-
вянето малка чаша (ракиена или кафе-
на) с растително масло към водата на 
ваната предпазва кожата от изсъхване. 
Това може да бъде продукт за готвене 
като зехтин и олио от гроздови семки 
или предпочитано масло за тяло – от 
жожоба, авокадо или бадеми.

Нежна помощ при екземи
Ако вследствие на дълги години 
неправилна грижа кожата изсъхне 
твърде много, тя може да загрубее, да 
започне да се лющи и цепи, а в екс-
тремни случаи дори да образува мок-
реещи рани. При подобни екземи би 
могъл да помогне невенът (Calendula 
officinalis). Цветето с ярки оранжеви 
цветове спира възпалението и стиму-
лира зарастването на рани.
Лековит крем от невен може да при-
готвите и сами. За целта 1 пълна 
шепа нарязани на ситно пресни листа 
от цвят на невен се смесват в тендже-
ра с 250 мл маково масло и се кипват. 
Температурата се намалява под точ-
ката на кипене и сместа се оставя на 
котлона за ½ час да се запари. После 
се сваля от котлона и покрита се оста-
вя да престои за през нощта. На след-
ващия ден отново се затопля и се 
оставя ½ час върху котлона. После се 
прецежда през гъста цедка, добавят 
се 20 г пчелен восък и сместа отно-
во се загрява, докато восъкът се раз-
топи. След това се разбърква до глад-
ка хомогенна смес и се пълни в добре 
затварящо се бурканче. Така пригот-
вен, кремът от невен може да се съх-
ранява до 6 месеца. n




