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ние на поколение. „Всеки от нас 
има определени генни мутации” 
– казва човешкият генетик, проф. 
Тимо Грим, от Вюрцбургския уни-
верситет. „Това е съвсем нормал-
но и не означава задължител-
но нещо лошо. Цялата еволю-
ция на Земята в крайна сметка 
се дължи на мутационни проме-
ни.” Проблемите възникват тога-
ва, когато генните изменения 
повишават риска от определе-
ни заболявания. Познати са над 
3 500 болести, които се причиня-
ват от един единствен дефектен 
ген, предавайки се от прародите-
ли на родители и деца (вж. каре-
то). Други болести възникват тога-

Числото е астрономическо: обща-
та информация в човешкото тяло 
се дели на около 3 милиарда 
градивни генетични единици. Ако 
всяка една от тях представля-
ваше печатна буква, би се обра-
зувала библиотека с около 1000 
дебели тома. Във всяка човешка 
клетка тази библиотека се съдър-
жа в двоен вариант, а при всяко 
делене на клетката тя трябва да 
се копира с абсолютна точност. 
Нищо чудно, че при този процес 
понякога възникват грешки. При 
подобна грешка един единствен 
ген може да се промени напълно 
(да мутира) и в тази си дефектна 
форма да се предава от поколе-

НАСЛЕДЕНИ РИСКОВЕ: 

КОГАТО ГЕНИТЕ 
ОПРЕДЕЛЯТ ЗДРАВЕТО
Болестите са наследство, което никой не желае. Роднинска връзка с болния 
обаче не означава задължителна присъда. Добрият стил на живот и правилната 
превенция могат да помогнат дори при генетична обремененост.

Наследствеността 
под лупа
Съществуват два начина на 
унаследяване със съответния 
риск от разболяване:
Доминантна наследственост: 
Ако един от родителите е болен 
поради дефектен ген, а други-
ят е здрав, шансът детето да 
наследи предразположението 
към болестта и да се разболее 
е 50:50. Болестният ген може 
да бъде предаден и на негово-
то дете с 50% риск.
Рецесивна наследственост: 
Генетично обусловените заболя-
вания се проявяват едва тога-
ва, когато и майката, и бащата са 
носители на идентичен болестен 
ген, който предават на детето си 
(рядко). Детето удвоява гена и го 
предава по-нататък.
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епидемиология на Немския цен-
тър по ракови изследвания, обаче 
открива при почти всички тумо-
ри фамилни болестни форми. За 
основа на широкомащабното про-
учване служат не само сведени-
ята на Немския център по рако-
ви изследвания, но и обширна 
шведска статистика, включваща 
данни за всички деца, родени 
след 1932 година, в своеобра-
зен „семеен регистър” и подробно 
документирала над 10 милиона 
индивида заедно с историята на 
техните фамилни заболявания, 
както и шведския раков регис-
тър, обхващащ 100% от ракови-
те заболявания на населението. 
Изследването позволило на уче-
ните много по-точно да изчислят 
рисковете за всеки туморен вид. 
За 24 от 25 туморни вида проф. 
Хеминки открива фамилни 
болестни форми. Най-често сре-
щани сред тях са: рак на проста-
тата с около 15% от всички забо-
лявания, следван от рак на дебе-
лото черво (10%) и рак на гърда-
та (8,5%). Най-рядко срещани са 
фамилните ракови образувания  
при тумори на съединителната 
тъкан (0,4%) и карцином на тес-
тисите (0,5%).

Редактор: Анета Калчева, Консултанти: Д-р Галина Бъчварова,  
Д-р Ина Тодорова, Маг. Фарм. Победа Сталева, Худ. Оформление: Йежи 
Ярски, Издава: Студио „ЛИТЕРКА”. Адрес за контакт: София 1528, бул. 
“Христофор Колумб” № 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, 
вход 4; Тел.: 02/ 979-12-19; apteka@bgnet.bg; www.naturprodukt.bg
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ва, когато са дефектирали пове-
че гени. Те също могат да бъдат 
унаследени, при това се предават 
не се само директно от родители-
те, а могат да бъдат наследени и 
от по-далечни роднини. 

Ракови заболявания
Повечето ракови заболявания се 
срещат спорадично. Генетично 
обусловените тумори са само 
5,5% от всички ракови образува-
ния и се изразяват в това, че хора 
в роднинска връзка боледуват 
от едни и същи тумори. Досега 
се считаше, че подобни фамил-
ни форми се наблюдават само 
при малък брой ракови видове. 
Проф. Карл Хеминки, ръководи-
тел на Молекулярно-генетичната 

или ендокринните тумори се про-
явяват фамилни форми на забо-
ляванията, при това те се наблю-
дават два пъти по-често, отколко-
то се е смятало досега. Особено 
висок болестен риск Хелминки 
отчита при семейства с повече от 
2 случая на заболяване при род-
нини от първа степен и / или про-
явени в по-ранна възраст. На тях 
специалистът препоръчва гене-
тична консултация и регулярни 
профилактични прегледи. 
Честота на раковите заболява-
ния при фамилна обремененост е 
зависима също така от фактори, 
свързани с околната среда, уста-
новил анализът на статистичес-
ките данни. Проявата на фамил-
ни тумори, особено зависимите 
от външни фактори (като рак на 
белите дробовете или гениталии-
те), нараства пропорционално на 
рисковете от околната среда.

Рак на простатата
Причината за развитие на рак на 
простатата е все още неизвестна. 
Рисковите фактори, които вли-

яят на заболяването са: възраст-
та (изследванията показват, че 
70% от мъжете на 90 години имат 
поне един раково трансформи-
ран участък на простатата); раса-
та (тъмнокожите развиват рак на 
простатата до 2 пъти по-често 
от белите мъже и той се проя-
вява по-рано; най-рядко страдат 
азиатците); храненето (приема-
нето на големи количества маз-
нини увеличава риска); химични-
те замърсители (досег с химични 
агенти, например кадмий) и гене-
тичните фактори (мъже с исто-
рия на рак в семейството, имат 
до 1,5 – 2 пъти по-голям риск от 
развитие на тумор). Установено 
е, че подобно нежелано наслед-

Колко голям е рискът?
Какво означават думите на лекаря: „Вашият риск от рак  
е 20%”? Има се предвид, че от 100 души 20 могат да се разбо-
леят, следователно всеки пети, и съществува реална опас-
ност вие да бъдете един / една от засегнатите. Как да нама-
лите риска и каква превенционна програма да следвате  
е добре да обсъдите със специалист в съответната област 
или с генетик.

Изследванията показват също, 
че има съществени различия в 
степента на наследственост при 
отделните видове рак. Така най-
висок генетичен риск бил отчетен 
именно при семействата с карци-
ном на тестисите – синовете на 
заболели бащи са с 4 пъти по-ви-
сок риск в сравнение с тези от нео-
бременени семейства, а при братя-
та на засегнатите рискът нараства 
дори 9-кратно. Фамилни заболя-
вания при болест на Ходжкин (вид 
рак на лимфните възли) за сметка 
на това досега не са познати. 
Също при разпространените 
видове тумори като рак на прос-
татата, бъбреците, кожата, стома-
ха, белите дробове, левкемията 
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ца и да не пропускат ежемесеч-
ното самоизследване след цикъл. 
Би било добре да потърсят съвет 
от специалист и преди приемане-
то на противозачатъчни или хор-
монални препарати.

Рак на дебелото черво
При рак на дебелото черво, про-
явил се у член на семейството 
преди 45-годишна възраст, или 
наличие на двама боледуващи, 
опасността от развитие на тумор 
нараства 4 пъти. Следователно 
на всяко заболяване в семейство-
то трябва да се гледа сериоз-
но. Подобно на рака на гърдата 
и тук причината се корени в еди-
ничен генетичен дефект. При това 
съществуват различни форми 
на унаследения рак на дебелото 
черво. Най-често срещаният при-
чинител е т.нар. HNPCC-ген (хере-
дитарен не-полипозен колоректа-
лен карциномен ген). В този слу-
чай отделни, първоначално безо-
бидни чревни полипи още в млада 
възраст се трансформират в зло-
качествени тумори. В другия вари-
ант в дебелото черво се обра-
зуват множество полипи, които 
до 70% са злокачествени. И при 
двете заболявания се препоръч-
ва генетична консултация и редов-
ни профиликтични прегледи на 
всеки 2 до 4 години. Други пред-
пазни мерки за намаляването на 
риска са свеждане на мазнини-
те и захарта в храната до мини-
мум, намаляване на наднормено-
то тегло и спиране на цигарите.

Рак на белия дроб
Цели 50 пъти по-голяма е опас-
ността от развитие на тумор за 
пушач, който има роднина, почи-
нал или болен от рак на белия 
дроб. Хората със семейна обре-
мененост е добре да го знаят и 
да захвърлят цигарите, ако пушат, 
а за другите да решат дали биха 
искали да предадат подобно 
„наследство” на поколенията си. 
Ракът на белия дроб е сред тумо-
рите, които се повлияват силно от 
околната среда. Ето защо нама-

ство се предава не само от баща-
та. Гените, отговорни за раково-
то заболяване, са твърде много 
и могат да се предадат също от 
майката. Много по-важно е обаче 
да се обърне внимание на мъж-
ката част на рода. При два слу-
чая на рак при баща и брат или 
баща и чичо рискът се увелича-
ва 8 пъти. Ето защо е необходи-
мо да се правят редовни профи-
лактични прегледи посредством 
ректално туширане – минимум 
веднъж годишно след навършва-
не на 50 години. 
Важно е също така да се води 
редовен и пълноценен сексуален 
живот, тъй като продължителният 
застой на семенна течност влияе 
зле на простатата. Добре е да се 
консумират много домати пора-
ди високото съдържание на лико-
пен и голямо количество антиок-
сиданти (витамини А, С, Е), боре-
щи се успешно със свободните 
радикали. 

Рак на гърдата
Ракът на гърдата принадлежи към 
наследствено обусловените забо-
лявания, при които е дефекти-
рал само един ген. Познати са два 
различни гена на рака на гърдата 
(BRCA 1 и BRCA 2, съкращение от 
“breast cancer”). Независимо дали 
е повреден единият или други-
ят, ракът се проявява, и то най-
често в млада възраст. По общи 
данни всяка 10 жена в рамките на 
живота си заболява от рак на гър-
дата. Само при 5% обаче болест-
та е генетично обусловена. Ето 
защо за наследственост може да 
се говори, ако са засегнати май-
ката или сестрата и развитието на 
тумора се е проявило преди 50-го-
дишна възраст. Жените със семе-
ен риск е добре да получат гене-
тична консултация, ако планират 
да имат дете, тъй като бременост-
та увеличава риска в подобни слу-
чаи. Разумно е също така да започ-
нат програмата за ранно диаг-
ностициране на рака по-рано (от 
25-годишна възраст) с посещения 
при специалист на всеки 6 месе-

Стандартът за профилактика  
и лечение при нарушение  

на паметта, световъртеж  
и шум в ушите

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

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

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

придават на EGb 761 оригинален характер.

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

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

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

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

l антиоксидантен ефект – инхибира токсичните кислородни 
радикали;

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

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

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

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

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

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

когнитивните способности при 
здрави доброволци, което го прави 

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

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

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

Д-р Галина Бъчварова
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ляването на риска изисква оси-
гуряване на колкото е възможно 
по-чист въздух за дишане (избяг-
ване на промишлено замърсява-
не, градски смог, т.нар. „пасивно 
пушене”, т.е. затворени запуше-
ни помещения, дори без директ-
на употреба на цигари), повече 
спорт на открито, увеличен прием 
на витамин С (действието му се 
неутрализира от цигарите) и други  
антиоксиданти.

живот, лош начин на хранене, 
постоянен стрес, злоупотреба с 
цигари, алкохол, кафе и в добав-
ка сбъркани гени. Основен рис-
ков фактор в случая е наднор-
меното тегло. Затова първото, 
което трябва да се направи при 
фамилна обремененост, е да 
се регулира теглото, тъй като 
излишните килограми допълни-
телно затрудняват сърцето. За 
снижаване на риска биха помог-
нали всички съвети за здраво-
словен начин на живот, включ-
ващи подходящо хранене, дви-
жение и релаксиране. Трябва да 
се ограничи също така консу-
мацията на сол до не повече от 
10 грама дневно – повечето сол 
води до задържане на течности 
в организма и повишаване на 
кръвното налягане. 

Язва 
Язвата се счита за болест на 
съвремието и продукт на стре-
са. Засега няма категоричен отго-
вор доколко гените влияят върху 
развитието на язвените болести, 
но се предполага, че виновник е 
повишената киселинност на жлъч-
ния сок, която може да се преда-
ва по наследство. Снижаването 
на риска, било то наследствен 
или не, включва намаляване на 
стреса и системното претоварва-
не, здравословно хранене и огра-
ничаване на токсините от храната 
и околната среда. Злоупотребата 
с цигари, алкохол  и някои лекар-
ства се отразява извънредно зле 
на стомаха. При симптоми на 
язва е добре да бъде направе-
но изследване за причиняваща-
та язвата бактерия Helicobacter 
pilori. Ако се установи наличие-
то й, може да се назначи медика-
ментозна терапия, която да пре-
дотврати евентуални по-сериозни 
проблеми в бъдеще.

Хипертония 
Ако ви трябва рецепта за хипер-
тония, тя е следната: заседнал 

За повече информация: НАТУРПРОДУКТ ООД 
София 1528, бул. „Христофор Колумб” 64, София Евърпорт Център
Сграда 3, вх.4, тел.:02/ 979 12 19, www.naturprodukt.bg

Болестта на Алцхаймер
Мозъчните функции започват 
прогресивно да намаляват след 
30-годишна възраст. В мозъчната 
тъкан може да се образува също 
така вредният белтък амилоид, 
чието натрупване води до поява-
та на деменция от алцхаймеров 
тип и проблеми с паметта. Рискът 
от развитие на болестта се уве-
личава 10 пъти, ако в семейство-
то има други подобни случаи.  
Превенцията включва редовна 
мозъчна гимнастика и подходя-
що хранене. Добре е да се прием-
ат витамини В6, В12, Е и С, маг-
незий и гинкго билоба, които под-
силват мозъчната активност и са 
полезни за паметта. 

Генетичен тест 
– кога е разумно 
да се направи?
Посредством молекулярно-гене-
тично изследване могат да бъдат 
открити единични генни дефекти 
като при рака на гърдата или дебе-
лото черво. За здравите тестът би 
означавал изключване на евенту-

ален болестен риск. Изследването обаче е трудоемко, скъпо 
и бавно, затова е разумно да се прави само при основателни 
причини (наличен наследствен фактор – напр. майка и леля, 
болни от рак на гърдата). Комплексните причинители, т.е. 
повечето дефектирали гени при заболявания като остеопоро-
зата е по-трудно да бъдат изследвани. При тях обаче може да 
се осъществи наблюдение върху клиничните стойности и има 
шансове за предотвратяване на болестта. 
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DONA - оригиналът
DONA – първият и най-добре документиран 

лекарствен продукт, съдържащ  
GLUCOSAMINE SULFATE за лечение  

на ОСТЕОАРТРИТ

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

Активна съставка 
Кристален глюкозаминсулфат.

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

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

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

Д-р Галина Бъчварова

Остеопороза 
Загубата на костно вещество при-
надлежи към мултифакторните, 
комплексно наследени заболява-
ния, които се причиняват от пове-
че генни мутации, все още непоз-
нати в детайли. Болестта обаче се 
повлиява и от други обстоятелства, 
между които не на последно място 
е начинът на живот. „Генетичният 
фактор в случая е като супена 
чиния” – обяснява проф. Грим. 
„За супата в нея обаче сами сме 
си виновни.” За засегнатите това 
означава, че с целенасочена пре-
венционна програма (двигателни 
тренировки и богато на калций и 
витамин D хранене) биха могли 
постоянно да намаляват същес-
твуващия болестен риск. 

Депресии 
Наследственността играе важна 
роля при тежките депресии. И 
при това заболяване причините-
лите са комплексни. Но дори при 
чести случаи на депресии в даде-
но семейство, не е задължително 
всеки да се разболее.  Превенция 
в случая е трудно да се предложи. 
Определена двигателна програма 
и някои психоментални техники 
като медитация, автогенен тре-
нинг и др. биха могли да помог-
нат. Важно е, внимателно да се 
следи състоянието на засегнатия 
и при влошаване, продължаващо 
повече от 2 седмици, да се потър-
си помощ от специалист. 

Мигрена 
Експертите предполагат, че поне 
половината от пациентите с миг-
рена са наследили предразполо-
жението си към болестта – по един 
комплексен начин, в който вземат 
участие повече дефектирали гени. 
Силните атаки от главоболие обаче 
не са „зла участ”, срещу която нищо 

не може да се направи. Засегнатите 
трябва да се консултират с болков 
терапевт и да избягват отключващи 
кризите субстанции (напр. червено 
вино, сирене и др.) 

Ревматизъм 
От общо 450 различни ревма-
тични болести преди всичко при 
ставния ревматизъм съществуват 
наследствени фактори. При жени-
те болестта се среща три пъти 
по-често, отколкото при мъже-
те. Наследственото предразпо-
ложение се свързва с комплекс 
от гени. Семействата по-често 
имат ревматоиден фактор, който 
при болните се среща в 80-85%. 
Генетична консултация се пре-
поръчва, ако например единият 
родител страда от ревматизъм. 

За превенцията е най-важно дви-
жението – плуване, колоездене, 
гимнастика, туризъм и др.

Алергии и невродермит 
Причината е наследствено обу-
словено предразположение 
към свръхреакция на определе-
ни вещества. Възможни отключ-
ващи фактори (алергени) могат 
да бъдат: храни, домашен прах, 
животински косми, полени, хими-
кали. Заболяването най-често се 
проявява още в бебешка възраст. 
Генетичният анализ в случая няма 
да е от голяма полза, тъй като 
алергичният статус се развива и 
променя постоянно. По-добре е 
да се потърси съвет и лечение при 
кожен лекар или алерголог.
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ 
ОТРАВЯНЕ С ГЪБИ
Само 32 от хилядите познати в света гъби са отровни, 
други 52 съдържат големи количества токсични вещес-
тва, които могат да предизвикат здравословни про-
блеми. Независимо от това отравянията с гъби не са 
рядкост. Някои от тях завършват с летален изход или 
тежки увреждания на черния дроб.

Мицетизмът (отравянето с гъби) 
представлява интоксикация на 
организма след консумиране на отро-
вен вид, съдържащ токсични вещес-
тва. Прояви на отравяния могат да се 
наблюдават също при употребата на 
неотровни гъби поради наличието на 
свръхчувствителност (алергия) у кон-
суматора, разлагане на гъбите или 
пък замърсяването им с болестотвор-
ни бактерии (най-често протеус, по-
рядко коли-бактерии или ботулинус). 
В зависимост от вида на консумирани-
те гъби симптомите на отравяне вари-
рат от леко стомашно-чревно неразпо-
ложение до смърт.
В повечето случаи интоксикацията е 
резултат от консумацията на отров-
ни двойници на познати ядливи диво-
растящи гъби. Най-често срещаните 
отровни видове в България са зеле-
ната, червената, бялата мухоморка и 
дяволската гъба. 
Като правило колкото по-бързо след 
консумацията на гъбите се появят 
оплакванията, толкова по-леко е отра-
вянето.Токсиколозите разграничават 
два вида отравяния от гъби спо-
ред времето на проява на първи-
те симптоми. 
n При едното симптомите възникват 
1 до 3 часа след поглъщането на 
гъбите: Най-често срещаните гъби с 
кратък период за поява на симптоми-
те са червената мухоморка, горчива-
та миризливка, вълчият зъб, дявол-
ската гъба и др. При ядене на таки-
ва гъби още по време на консумация 
е възможно да започне обилно слю-
ноотделяне и изпотяване, кожата да 
побледнее, кръвното да падне, пул-
сът да се забави. Възможни са едно-
кратно повръщене и диария, проява 
на безпокойство и нарушения на съня. 
При по-тежки случаи може да се поя-
вят дори халюцинации и замъгляване 
на съзнанието. Като цяло прогнозите 
за лечение на този тип отравяния са 
добри – ако се вземат мерки навреме, 

те не застрашават живота и не оставят 
трайни органични увреждания.
n По-опасни са отравянията с дълъг 
период на проява на симптомите – 
от 8 до 48 часа след поглъщане-
то на гъбите: Сред гъбите, при които 
признаците на отравяне се проявяват 
със закъснение, са зелената, бяла и 
жълта мухоморка, които много прили-
чат на печурката. Въпреки липсата на 
симптоми, техните токсини увреждат 
тежко черния дроб. След латентния 
период се появяват диария, болка в 
чернодробната област, пожълтяване. 
Съзнанието се замъглява и интоксики-
раният бързо изпада в кома. Случаите 
често завършват с летален изход или 
с трайно увреждане на чернодробни-
те функции. 
Според вида на съдържащото се 
в тях токсично вещество отровните 
гъби се делят на три групи:
l Гъби съдържащи отровата фало-
идин: Към тях спадат зелената мухо-
морка, жълтата мухоморка, воловари-
ята и др. Симптомите, които се поя-
вяват от 10 до 30 часа след ядене на 
отровната гъба, са следните: главо-
болие, виене на свят, забавен пулс, 
нарушено зрение, безпокойство, сто-
машни болки, силна жажада, обилно 
изпотяване и силни болки в област-
та на черния дроб. Телесната тем-
пература спада до 35 -36 градуса, а 
урината е мътна и в малки количес-
тва. Токсиколозите предупреждават, 
че токсинът фалоидин остава силно 
отровен дори при термична обработ-

ка. В повечето случаи отравянето с 
него завършва фатално.
l Гъби, съдържащи отровата муска-
рин: Към тях спадат червената мухо-
морка, петнистата мухоморка, пантер-
ката, вълчият зъб и др. Симптомите 
на отравяне се появяват от половин 
до 2 часа след консумация на гъби-
те и се характеризират с повръщане, 
диария, виене на свят с халюцина-
ции, сънливост. Прогнозите за оздра-
вяване могат да бъдат добри, ако се 
вземат мерки навреме и консумация-
та не е голяма.
l Гъби, съдържащи смолисти 
вещества: Към тях спадат отровна-
та млечница, бясната гъба, дяволска-
та гъба и др. Признаците на интокси-
кация се появяват от 10 до 48 часа 
след консумирането им. Отравянето 
се характеризира с виене на свят, по-  
връщане, диария, студена пот, изсти-
ване и изтръпване на крайниците, 
болки в корема, забавяне на пулса. 
Според специалистите тези гъби  
са сравнително по-слабо токсични  
и рядко водят до смърт. 
В някои случаи се наблюдават симпто-
ми на отравяне и без наличието на ток-
сично вещество. Към т.нар. несъщин-
ски или псевдо отравяния спадат:
Ø Алергиите: Типично за този тип 
„отравяне” е, че са засегнати само еди-
ници, докато при други, консумирали 
същите гъби, не се наблюдават оплак-
вания. Успоредно със стомашно-чрев-
ните проблеми, могат да се проявят 
също типични алргични реакции като 
кожен обрив, астматичн пристъп, а в 
екстремни случаи дори животозастра-
шаващ анафилактичен шок. Алергиите 
към гъби се срещат относително рядко. 
В много от случаите дори става въпрос 
за вродена свърхчувствителност (иди-
осинкрасия), която се свързва с екс-
тремна непоносимост към гъбите.
Ø Непоносимост към гъби: Гъбите 
са трудно смилаема храна, затова 
често пъти, когато са недоварени или 
в прекалено голямо количество, пре-
дизвикват симтоми, подобни на „гас-
троинтестинален синдром” с късо 
латентно време. Успоредно с това 
често срещано явление се наблюда-
ва и индивидуална непоносимост към 
отделни или всички видове гъби. Така 
пресни ядивни екземпляри, не пона-
сят на отделни хора, като предизвик-
ват у засегнатите общо неразполо-

жение, стомашно-чревни проблеми и 
/ или чувство за тежест в стомаха. 
Понякога помага, ако гъбите са паси-
рани с миксер, тъй като е възможно 
трудно смилаемият хитин да причиня-
ва проблемите.
Ø Въображаемо отравяне от гъби: 
В случая се касае за един вид ноце-
бо-ефект, при който симптомите се 
отключват от психиката при самовну-
шение. Диагностицирането на отравя-
не в тези случаи е много трудно, тъй 
като пациентите са убедени, че са се 
отровили с гъби и развиват симптоми, 
които е трудно да бъдат разграниче-
ни от истинските дори от специалист. 
Затова за по-голяма сигурност засег-
натите трябва да бъдат лекувани като 
при истинско отравяне.
Ø Развалени гъби: Наред с отровни-
те, развалените гъби са сред основни-
те причинители на отравяния. Те могат 
да бъдат набрани стари, да са твърде 
дълго транспортирани или неправилно 
съхранявани. Дори гъбите в магазина 
могат да бъдат неправилно съхране-
ни (лошо опаковковани, напр. спарени 
в найлон, държани на топло или твър-
де дълго). В случая обаче отравянето 
е хранително. Подобни са и отравяни-
ята с престояли или недобре съхраня-
вани претоплени ястия с гъби.
Ø Интересен вид представлява гъба-
та копринка: Тя е ядлива, но съдър-
жа вещество, което нарушава раз-
граждането на алкохола в организма. 
При смесване на тази гъба с алкохол, 
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скоро след приемането му се появяват 
симптоми на отравяне, което по същ-
ността си е алкохолно. 

Профилактика и първа 
помощ при отравяния с гъби 
Отравяне с гъби се получава не само 
при консумацията на пресни, но и на 
изсушени, солени и мариновани гъби. 
Отровността им се намалява, ако се 
изхвърли водата, в която се варят, 
или ако се накиснат предварително 
във вода и оцет. Това разбира се не 
е сигурно средство за премахване 
на тяхната отровност. Специалистите 
предупраждават, че повечето мицило-

ви токсини са устойчиви на термична и 
друг тип обработка. 
При събиране на гъби трябва да се 
спазват следните правила:
–  Да се събират само добре позна-

ти гъби.

–  Гъбите, за които има и най-мал-
ки съмнения, е най-добре да бъдат 
оставени или носени в отделен съд 
до взимане на компетентен съвет.

–  Да се събират само здрави екзем-
пляри. Да не се консумират загни-
ли, презрели, наядени от червеи или 
престояли гъби.

–  Да не се купуват гъби от случайни 
продавачи.

–  Гъбите да се транспортират в про-
ветриви съдове – кошници, щайги, 
платнени торби, но не и в найлонови 
пликове, да се съхраняват на хлад-
но и да се консумират колкото е въз-
можно по-бързо.

–  Гъбите да се употребяват след мини-
мум 15-минутна термична обра-
ботка. Лекарите напомнят, че дори 
ядливите гъби са тежка и трудно-
смилаема храна, която може да пре-
дизвика стомашно-чревни пробле-
ми, ако не са правилно приготвени 
или се ядат сурови.

При съмнение за отравяне с гъби 
трябва веднага да се потърси меди-
цинска помощ. Спешните промив-
ки на стомаха и лечението в болница 
са задължителни - при ненавремен-
но или неправилно лечение може да 
настъпи бързо влошаване на състоя-
нието, което да доведе до смърт или 
трайни увраждания на вътрешните 
органи (черния дроб, бъбреците и др.). 
Преди идването на медицинския екип 
е добре да се събере информация за 
времето, когато са поети отровните 
гъби и когато са се проявили първите 
симптоми, 

а също за начина на доставка, вида, 
транспортирането, съхранението, със-
тоянието и приготвянето на гъбите. 
Могат да потрябват проби за изслед-
ване от консумираното или повърнато 
от пострадалия ястие.
Още при първите симптоми на 
неразположение, докато дойде лека-
рят, е добре да се даде очистително и / 
или да се направи клизма с топла вода 
и да се предизвика повръщане, като се 
изпият 2-3 чаши леко затоплена, посо-
лена вода (1 ч.л. сол на 1 чаша вода) 
и след това се помогне с пръст в уста-
та. По възможност се взима медицин-
ски въглен (от аптеката). При отравя-
не пострадалият трябва да се постави 
в легнало положение с извита настра-
ни и поставена по-ниско от нивото на 
сърцето глава, а тялото му да се затоп-
ли – поставят се грейки на корема и на 
краката и студени компреси на глава-
та. Пие се обилно преварена вода или 
отвара от лайка, за да се разреди отро-
вата. Не трябва да се приемат алкохол 
и кисели храни, но може да се даде 
силно кафе или прясно мляко.
При загуба на съзнание отровени-
ят трябва да се постави в безопас-
но странично положение за сигурност, 
като се осигури свободен достъп на 
свеж въздух и добра проходимост през 
дихателния път. Ако е загубил съз-
нание или има конвулсии (свиване и 
треперенe на мускулите), пострада-
лият не бива да се принуждава да 
повръща.
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Първата консумация на цветя 
може да ви струва преодолява-
нето на известни резерви. Като 
дете толкова често сте чували: 
„Не ги пъхай в устата си, сигур-
но са отровни!” Учудващо много 
цветя обаче не само са ядли-
ви, но и предлагат богата гама от 
различни вкусове – от ароматно-
сладки до кисели и лютиви. Както 
всичко друго, което е екзотично и 
вкусно обаче, ядливите цветя не 
се намират лесно. Проблемното 
транспортиране и краткия срок на 
годност прави откриването им в 
магазинната мрежа почти невъз-
можно. Има ги наистина в някои 
специализирани гурме-магазини 
и по био-щандовете, но хората 
най-често ги подминават с почу-
да, докато бързо повяхват, не 
стигнали нито до ваза, нито до 
чиния. Много по-лесно за смет-
ка на това е да бъдат открити в 
градината или на поляната. При 
това могат не само да доста-
вят удоволствие за сетивата и да 
обогатят вкуса на ястията, но и 
да набавят на организма редица 
ценни биоактивни съставки.
От следните сортове можете да 
опитате без всякакви колебания:

n Паричка 
Според латинското си име (Bellis 
perennis) непретенциозното цвете 
е красиво и издръжливо. И то 
напълно го оправдава, цъфтейки 
с бели до розови цветове седем 
месеца в годината и превръщайки 
ливадите в пъстроцветен килим.
Период на цъфтене: От март до 
септември.
Къде могат да бъдат открити: 
Слънчеви поляни и ливади.

Полезно действие: Високото 
съдържание на сапонини, етерич-
ни масла и флавоноиди обусла-
вя противокашличното и противо-
възпалително действие на парич-
ката, поради което тя повлиява 
благоприятно възпалителни забо-
лявания на дихателните пъти-
ща. Има данни, че цветчето оказ-
ва лечебно действие при възпа-
ление на бъбречните легенчета, 
пикочния мехур, млечната жлеза 
и има ефект при маточни кръво-
течения. Освен това помага при 
ревматични заболявания и прите-
жава очистително действие.
Употреба в кухнята: Целите, 
нарязаните на ситно или накъл-
цани цветчета придават приятен 
орехов вкус на зеленолистните 
салати или на филиите с масло. 
Накиснати в оцет, пъпките при-
личат на каперси: 2 пълни шепи 
цветни пъпъки се наръсват с ½ 
ч.л. готварска сол и се оставят 
да преседят 3 часа. Кипват се в 
125 мл билков оцет, оставят се в 
така приготвената маринатата за 
2 седмици в добре затворен съд 
и са готови за употреба. 

n Цвят от рукола
По време на цъфтеж руколата 
(Eruca sativa) става двойно по-по-
лезна: нежните бели цветчета се 
превръщат в чудесна подправка 
с остър вкус, а листата стават по-
дебели и здрави – чудесно вкусо-
во допълнение за свежите летни 
салати, които освен това не спа-
дат веднага.
Период на цъфтене: От май до 
юни.
Къде могат да бъдат открити: 
Дивата рукола расте на слънце и 
полусянка. Растението се отглеж-
да също по лехи и в саксии.

ЦВЕТЯ В ЧИНИЯТА
Вместо във вазата паричките, теменужките или латинките все по-често се 
озовават в чинията. В реномираните кухни те се използват като ароматни 
добавки за подсилване вкуса на сладки и солени ястия. 

Полезно действие: Руколата е 
много богата на витамин С. Освен 
това тя има изявено антибактери-
ално действие и стимулира хра-
носмилането.
Употреба в кухнята: Цветчетата 
са много популярни като декора-
тивна добавка към супи и сала-
ти. Счукани на ситно придават 
пикантен остър вкус на гарниту-
ри от картофи или макаронени 
изделия. 

n Люляк 
Приятният пролетен аромат на 
люляка (Syringa vulgaris) e нещо 
наистина специално: в пълната 
си интензивност може да бъде 
усетен само, докато е на храста. 
Тъй като подобно на етеричните 
масла, той не може да бъде кон-
сервиран. В парфюмите и арома-

тизаторите се радваме най-често 
на негов синтетичен земестител. 
От бяло до тъмнолилаво цъфтя-
щите храсти могат да стигнат до 5 
метра височина. Най-често укра-
сяват паркове и градини, макар 
мини храстът от сорта „палибин” 
(около 1,5 метра) да е подходящ 
също за балкони и тераси.
Период на цъфтене: От април 
до май.
Къде могат да бъдат открити: 
Места със силна слънчева свет-
лина.
Полезно действие: Цветовете 
на люляка помагат за изчиства-
не на организма и при подагра. 
С настойка от цветовете се тър-

Естествено млада. 
Без проблеми

melbrosia
Капсули от цветен полен

специално за жената
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кат болезнените участъци при 
артрит. Освен противоревматич-
но, люлякът притежава също про-
тивоалергично и антибактериал-
но действие. В козметичен аспект 
намалява разширените пори, спо-
мага за укрепване на капиляри-
те, почиства кожата от петна и я 
изглажда.
Употреба в кухнята: Люлякът 
е най-подходящ за овкусяване 
и декорация на сладки ястия и 
десерти. Неговият интензивен 
аромат придава екзотична цвет-
на нотка на сиропите или захари-
те за поръсване. 

n Орлов нокът 
Орловият нокът (Lonicera 
caprifolium) обича да се катери на 
високо. Независимо от името си 
обаче предпочита не толкова ска-
лите, колкото стените на къщи-
те. Тромпетоподобните му цвето-
ве са ядливи и преливат от бяло 
до жълто или червено. При пло-
довете на пълзящото растение 
обаче трябва да се внимава: те 
са неприятни на вкус и при голе-
ми количества могат да доведат 
до повръщане.

Период на цъфтене: От май до 
октомври.
Къде могат да бъдат открити: 
Полусенчести до сенчести места 
с много влажна почва. Отглежда 
се предимно като декоративно 
стайно или градинско растение.
Полезно действие: Бегонията 
подобрява съня, спомага за пра-
вилното кръвообращение и оказ-
ва лечебно действие при болест-
ни състояния на лигавицата.
Употреба в кухнята: Малките 
цветни листенца на бегония-
та донасят леко кисела нотка на 
суровите предястия и салати-
те. Много подходящи са също за 
захаросване: За целта цветните 
листенца внимателно се овалват 
в леко разбит и разреден яйчен 
белтък и поръсват с фина захар. 
Оставят се да изсъхнат 1 до 2 
дена, докато се втвърдят. Така се 
превръщат в прекрасна добав-
ка към десерти, торти или сладо-
лед. Свободно увити в хартия и 
поставени в буркан, захаросани-
те листа могат да бъдат съхраня-
вани 1 до 2 седмици.

n Теменужка
Теменужките са разновидност на 
виолетките. Ядливи са както по-
едрите градински видове (Viola 
cornuta), така и дивите по-дребни 
цветчета (Viola tricolor или Viola 
odorata).
Период на цъфтене: От май до 
юли.
Къде могат да бъдат откри-
ти: Слънчеви до полусенчести 
места. Дивите теменужки се сре-
щат както в гората, така и на 
открити поляни.
Полезно действие: Растението 
съдържа алкалоида виолин, както 
и известно количество сапонини, 
което го прави отлично средство 
при кашлица, особено при инфек-
ции на горните дихателни пътища 
и бронхити. Теменужката нами-
ра приложение при главоболие, 
нарушения на съня и кожни забо-
лявания. Цветовете се изпол-  
зват също в козметиката и пар-
фюмерията.
Употреба в кухнята: Нежните 
листенца са приятни, но по-ско-
ро неутрални на вкус. Използват 
се чисто оптично за декорация 

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

Период на цъфтене: От май до 
юни.
Къде могат да бъдат открити: 
Слънчеви до полусенчести места 
с влажна почва. Нуждаят се от 
стена, пръчка или дърво, около 
което да се увият.
Полезно действие: Доказано 
е благотворното действие на 
Орловия нокът върху сърдечно-
съдовата система – понижава 
артериалното налягане, забавя 
сърдечната дейност и разширява 
кръвоносните съдове. Извън това 
билката притежава апетитовъз-
буждащи и стимулиращи стомаш-
ната секреция свойства.
Употреба в кухнята: Екзотичният 
му аромат е много подходящ за 
коктейли и плодови салати, като 
добавя към сладкия вкус меде-
ни нотки. 

n Бегония
Със своите цветове в жълто, розо-
во и червено бегонията (Begonia 
semperflorens) e типично саксий-
но и градинско растение.
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на десерти и салати, а също за 
овкусяване на ликьори и торти. 
За добавка към питиета и коктей-
ли красиво стои цвят, замразен в 
кубче лед: във формите за лед 
се поставя по едно цветче, след 
което се пълнят с вода и замра-
зяват във фризера.

n Иглика 
Нежните жълти пролетни цветче-
та на видове като Primula elatior 
са ядливи, но лечебната иглика 
(Primula veris) е по-вкусна, с по-
силна и продължителна миризма.
Период на цъфтене: От февруа-
ри до април.
Къде могат да бъдат открити: 
Слънчеви ливади и поляни с дос-
татъчно влага, полусенчести и сен-
чести гори и храсталаци. Среща се 
най-вече в диво състояние, но рас-
тението може да бъде култивирано 
и в естествени градини.
Полезно действие: Игликата има 
декоративно, дъбилно, кулинарно 
и лечебно приложение. През про-
летта се използва в свеж вид 
при регулиране на обмяната на 
веществата. Сапонините в със-
тава й са с ефективно откашлич-
но и отхрачващо действие. Има 
също така температуропонижа-
ващи, слабо диуретични и слаби-
телни свойства.  
Употреба в кухнята: Интензивно 
сладкият вкус на игликата напом-
ня на меда. Цветните листенца 
намират приложение в приготвя-
нето на сиропи и ароматизирана 
захар. Особено подходящи са за 
добавка към десерти с праскови.

n Невен  
Едногодишното растение (Calen-
dula officinalis) достига височина 
50 см и цъфти цяло лято с краси-
ви кръгли цветове, преливащи от 
жълто до яркооранжево и по-ряд-
ко кафяво. Видът е изключител-
но богат на етерични масла, гор-
чиви и слузни вещества, сапони-
ни и багрила.
Период на цъфтене: От май до 
октомври.
Къде могат да бъдат открити: 
Слънчеви поляни и полусенчести 

места на всякаква почва, предим-
но в паркове, градини и саксии.
Полезно действие: Невенът 
помага при високо кръвно наля-
гане и се използва при всякакъв 
вид възпаления по кожата, рани и 
изгаряния, включително слънчеви. 
Лечебно масло от невен можете 
да приготвите и сами: Напълнете 
неголямо по възможност тъмно 
шише с изсушени цветни листен-
ца и залейте със зехтин или слън-
чогледово олио (съхранявайте на 
студено и тъмно място). Чаят от 
невен е ефективен при стомашно-
чревни проблеми или се използва 
за гаргара при възпаления в уст-
ната кухина. Успокоява също мен-
струални оплаквания. Лечебните 
свойства на невена се изпол- 
зват широко във фармацевтиката 
и козметиката. Употребява се дори 
като естествена боя за коса.
Употреба в кухнята: Пикантни 
на вкус, цветните листенца от 
невен често украсяват салати и 
супи. Подходящи са за овкусява-
не на омлети и ориз. Цветовете 
се използват също като замес-
тител на шафрана – добавят се 
за оцветяване на масла, сирена, 
супи и ястия с ориз.

n Латинка 
Чувствителното на студ едного-
дишно декоративно растение 
(Tropaeolum majus), пренесено от 
планиските райони на Латинска 
Америка, цъфти с красиви жълти, 
оранжеви или червени цветове
Период на цъфтене: От май до 
октомври.
Къде могат да бъдат открити: 
Слънчеви до полусенчести сред-
но влажни места, предимно в гра-
дини, по тераси и балкони.
Полезно действие: Поради висо-
кото съдържание на етерични 
масла в Латинска Америка расте-
нието е познато като отлично сред-
ство за рани. Антимикробното му 
действие обаче го прави подхо-
дящо средство и при вътрешни 
инфекции (напр. пикочни). Освен 
това латинката подсилва апети- 
та, има леко слабително дей-  
ствие и повишава общия имуни-
тет на организма.

Употреба в кухнята: За подправ-
ка на ястия се използват както 
леко горчивите листа, така и 
пъпките и сочните цветовете на 
латинката. Подобно на парички-
те цветните пъпки, накиснати в 
марината от сол и оцет, са чуде-
сен заместител на каперсите. 
Листата се използват за овкуся-
ване на салати, сирена и омлети, 
на които придават леко пикантна 
нотка. Сочните цветове имат мек 
сладък вкус и се използват за кра-
сива ядивна декорация на всякак-
ви видове десерти.

n Детелина
Бялата (Trifolium repens), швед-
ската (Trifolium hybridum) и чер-

вената (Trifolium Pretense L.) 
детелини са богати на нектар 
ливадни медоносни растения, 
които се отглеждат като фураж-
ни растения, но растат и в диво 
състояние, красейки с своите 
бели, розови и червени цвето-
ве поляни, паркове и селски 
пътища.
Период на цъфтене: От май до 
септември.
Къде могат да бъдат открити: 
Открити слънчеви места.
Полезно действие: Детелината 
подобрява храносмилането, регу-
лира и възстановява полезна-
та микрофлора в червата, пора-
ди което осигурява отлична про-
филактика на стомашно-чрев-
ни смущения. Кръглите съцве-
тия със сферични главички имат 
също кръвопречистващо и пряко 
антисклеротично действие, сни-
жавайки нивата на холестерола 
в кръвта. Детелината се слави 
още като естествен фитохор-
мон – нейното естрогеноподоб-
но действие ефективно намаля-
ва неприятните симптоми в кли-
мактериума. 
Употреба в кухнята: Фунийко об-
разните цветни листенца съдържат 
сладък нектар с вкус на мед и са 
много подходяща свежа подправка 
за различни видове десерти. 
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Случва се толкова често: ходи ви се 
непрекъснато и неотложно до тоалет-
ната, макар отделянето на урина да 
е съвсем малко. И още по-лошо: усе-
щате парене, болки, трудности при 
уриниране и независимо от силните 
позиви течността едва-едва прокапва. 
Всяка втора жена познава типичните 
симптоми на възпаление на пикочния 
мехур. При мъжете болестта се среща 
по-рядко поради анатомичните специ-
фики на тяхната отделителна систе-
ма, която прави пътя на болестотвор-
ните причинители по-дълъг и инфекти-
рането по-трудно. Макар да се среща 
често при жените, заболяването не 
бива да се подценява.
Ако не се лекува, възпалението може 
да се влоши и да хронифицира. Тогава 
се налага прилагането на продължи-
телна антибиотична терапия. При това 
съществува опасност, поради честа 
употреба силното антибактериално 
средство да е загубило действието си 
и да не може да помогне.
Виновни за инфекцията на пикоч-
ния мехур са коли-бактериите, които 
при отслабване на имунната систе-
ма лесно попадат в пикочните пъти-
ща. Най-добре помага комбинираната 
стратегия, при която се цели болесто-
творните микроорганизми да се изве-
дат максимално бързо извън организ-
ма. Това са петте най-добри начи-
ни за това:
Ø Промиване: Течности, течности и 
пак течности  - най-добре е да се пое-
мат под формата на неподсладени 
билкови чайове (от коприва, енчец, 
брезови листа, круша), минерална или 
обикновена вода. Необходими са 2 до 

КАК ДА      СE СПРАВИТЕ 
С ПИКОЧНИТЕ     ИНФЕКЦИИ
Дори през лятото студът е опасен: много жени реа-
гират на него с възпаление на пикочните пътища. 
Как сами да спрете инфекцията и как да си помогне-
те при първите симптоми на болестта прочетете в 
следващата статия.

3 литра на ден, както и често отскача-
не до тоалетната – особено при възпа-
ление не е добре урината да се задър-
жа в организма. По този начин микро-
бите буквално ще бъдат отмити от 
пикочния мехур.
Ø Подсилване на имунната систе-
ма: Коли-бактериите атакуват най-ве-
че тогава, когато защитните сили на 
организма са отслабени и не оказват 
ефективна съпротива. Инфекцията 
допълнително отслабва имунитета. 
Затова трябва да осигурите на орга-
низма си спокойствие - така ще му 
помогнете бързо да възвърне сили-
те си и да се възстанови. Хранете се 
с пълноценна, богата на витамини и 
минерали храна и спете достатъчно, 
тъй като по време на сън имунната 
система се регенерира и се произвеж-
дат нови защитни клетки. Силен иму-
ностимулиращ ефект имат някои рас-
тителни екстракти (напр. от ехинацея, 
пеларгония, розмарин).

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

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

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

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

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

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

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

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

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

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

Д-р Галина Бъчварова
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КАК ДА      СE СПРАВИТЕ 
С ПИКОЧНИТЕ     ИНФЕКЦИИ

Ø Отпускане в комбинация с топли-
на: Студът намалява кръвоснабдяване-
то в интимната област, топлината напро-
тив – подсилва кръвообращението, под-
хранва тъканите и мобилизира имунна-
та защита. Най-ефективно е действие-
то на шишето с топла вода или на елек-
трическата възглавница. Помагат също 
затоплящите бани, но след тях трябва 
задължително да обуете чорапи и бързо 
да се пъхнете в леглото.

не и възпаление на пикочния мехур 
е голяма. 
l Пийте много вода: Важно е да се 
поемат достатъчно течности, за да се 
промиват пикочните пътища, но не 
кафе или алкохол, защото дразнят 
чувствителния мехур и отслабват иму-
нитета му. Добре е също така да се 
избягват силно подправените ястия.
l Спазвайте правилна интимна 
хигиена: Използвайте само рН-неу-
трални почистващи средства и не пре-
калявайте с интимната хигиена, защо-
то изсушавате лигавицата и отслаб-
вате защитните й сили. Важно е след 
полов акт и най-вече след изхождане 
по голяма нужда да измивате интим-
ната зона и да почиствате с тоалет-
на хартия винаги отпред назад, за да 
не се стига до заразяване от ануса и 
концентриране на големи количества 
коли-бактерии в пикочните пътища.

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

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

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

l Не допускайте отслабване на 
имунната система: Хранете се пъл-
ноценно, избягвайте стреса, движете 
се и спете достатъчно – съветите за 
здравословен начин на живот са акту-
ални както винаги, защото отслабна-
лият имунитет е основната причина за 
размножаването на бактериите, които 
в известни количества винаги обита-
ват интимната област.

ТЕСТ: Самолечение или лекар? 
l  Наблюдава ли се повишена температура  

сред симптомите? Да Не
l  Страдате ли допълнително от болки в кръста? Да Не
l Не намаляват ли оплакванията след 3 дена? Да Не
l  Появяват ли се оплакванията  

непрекъснато / периодично? Да Не
l Има ли следи от кръв в урината ви? Да Не
l Болни ли сте от диабет? Да Не
l В климактериума ли сте? Да Не
l Бременна ли сте? Да Не
Дори отговорът на само един от въпросите да е „Да”, трябва задължително да се консул-
тирате с лекар. Най-добре е да се обърнете към уролог.

Ø Естествена медицина с антибакте-
риално действие: Когато са в таблет-
на форма, активните вещества от рас-
тителните екстракти са в по-големи 
дози в сравнение с лечебните чайове. 
Затова понякога е разумно да включи-
те в лечебния си план специализира-
ни билкови препарати. Подходящи са 
например екстрактите от червени боро-
винки, които унищожават микробите 
като подкиселяват урината или екстрак- 
тите от мечо грозде, енчец (златник), 
брезови листа и коприва,  които имат 
антибактериално, дезинфекциращо и 
мочогонно действие.  
Ø При силни болки: Помагат спазмо-
литичните медикаменти, например с 
активна съставка бутилскополамин.

Как да предотвратите  
следващи инфекции

l Дръжте кръста винаги на топло: 
Не се подлъгвайте от сезона – в про-
хладна вечер, на течение или с мокър 
бански опасността от преохлажда-
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МАСЛО ОТ ШЕЯ: 
ПОДАРЪК ОТ САВАНАТА 
ЗА КРАСИВА КОЖА

При производствато на натурална козме-
тика маслото от шея се превърна в модна 
тенденция едва през последните години. 
Извличаната от плодовете на саванното 
дърво ценна субстанция обаче отдавна 
се прилага на африканския континент при 
суха кожа, алергии и екземи. 

Маслото от шея се използва в 
Африка от векове като средство за 
поддържане на кожата срещу изсу-
шаване от саванния вятър. „Златото 
на жените”, както наричат още бога-
тата на мазнини субстанция, пома-
га и срещу много други оплаквания. 
Дори в кухнята намира приложение, 
защото действа отлично на стомаха 
и омекотява вкуса на ястията.
Изучаването на чудодейната нату-
рална суровина от западните учени 
донесе ново интересно откритие: 
по състав маслото от шея напо-

при 

проблемна кожа 

добява човешките кожни мазнини. 
Плодовете на саванното дърво имат 
мастно съдържание от 40 до 60%, 
от които 11% ненаситени мазнини. 
Именно това забелжително сход-
ство позволява на маслото от шея 
по-добре и по-дълбоко да проник-
ва в мастните тъкани, което пома-
га особено много при суха, изпръх-
нала кожа. А поради свойството си 
да свързва водата и да съхранява 
влагата, доказано както от многове-
ковната африканска традиция, така 
и от наблюденията на съвременни-

те учени, прави кожата по-еластич-
на и й придава здрав вид.

Мултиталант 
с ценни съставки
Освен ненаситените мазнини мас-
лото от шея съдържа и други ценни 
съставки – витамините Е, А и актив-
ното вещество алантоин. Високото 
съдържание на витамин Е неутра-
лизира действието на свободните 
радикали, което се отразява особе-
но добре на стресирана кожа като 
при алергии или акне. За срав-
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МАСЛО ОТ ШЕЯ: 
ПОДАРЪК ОТ САВАНАТА 
ЗА КРАСИВА КОЖА

нея лесно проникват чужди агенти и 
тя се възпалява. Постепенно кожата 
става свръхчувствителна, а акнето, 
алергиите и екземите завземат все 
по-обширни територии.
Сухата кожа обаче далеч не се нуж-
дае само от влага и мазнини, тъй 
като способностите й за свързва-
не на водата и нейното зъдържа-
не са отслабени и не функциони-
рат добре.  Подобно на маслата 
от арган и нахткерце, структура-
та на маслото от шея е близка до 
свойствените на кожата липиди и 
му позволява добре да се интегри-
ра в повърхностните й слоеве. Там 
то упражнява своите защитни функ-
ции, които подсилват бариерната 
защита на кожата, изглаждат дефи-
цитите и я предпазват от по-ната-
тъшна загуба на влага и мазнини. 
При това естественият антиокси-
дант витамин Е предпазва клетки-
те от унищожителното действие на 
свободните радикали, а витамин А 
им помага да се регенерират.

За какво да внимавате 
при купуването му
Маслото от шея се използва все по-
масово в съвременната козметика 
– в дрогериите и аптеките не липс-
ват предложения и на нашия пазар. 
Ако искате да си купите високостой-
ностен крем с изброените свойства, 

трябва да внимавате съдържащото 
се в него масло да бъде нерафини-
рано и с био-качество. Това е гаран-
ция не само за чистотата на използ-
ваните съставки, но също за отго-
ворността на производителя, както 
и за цялостния процес на обработ-
ка на суровините, при която те често 
губят част от ценните си характерис-

ния и ухапвания от насекоми или за 
грижа на стъпалата при загрубява-
не и напукване.

Първа помощ при суха кожа
Макар да не са изложени на действи-
ето на горещия саванен вятър, евро-
пейците все по-често се оплакват 
от суха кожа. Затоплените помеще-
ния зимно време, климатиците през 
лятото, замърсената околна среда 
и нашествието на свободни ради-
кали извличат влагата и мазнините 
от кожната тъкан. Стресът и хормо-
налните колебания,честото почист-
ване на кожата, при което се отстра-
нява предпазния задържащ влага-
та повърхностен мастно-киселинен 
слой и неправилната употреба на 
козметични кремове също доведеж-
дат до изсушаване и влошаване на 
състоянието й. Тя загубва мазнини и 
влага, повърхността й се напуква, в 

нение: маслото от шея съдържа 
7 пъти повече от антиоксидантно 
действащия витамин Е от прочутото 
с тази съставка соево масло.
Богатото на витамин А масло 
регулира обновяването на кожа-
та, като допълнително се грижи 
за нейната еластичност и глад-
кост. Растителната активна със-
тавка алантоин, обявена още от 
Хилдегард фон Бинген за чудоден 
лек при счупени кости, има силен 
регенериращ мъртвите тъкани и 
успокояващ кожата ефект.
Тези разнообразни свойства на цен-
ното масло обуславят употребата 
му в Африка освен като крем за 
лице и при много други индикации, 
между които като масажен крем 
против стрии при бременност; за 
регенериране на кожата след слън-
чеви изгаряния; при леки наранява-

тики. Тъй като качеството на масла-
та, използвани в продукти за грижа 
за кожата, зависи от много факто-
ри – като се започне от времето за 
събиране на реколтата, свежестта 
на използвания суров продукт, съх-
ранението и транспортирането и се 
стигне до лабораторните тестове и 
прецизното дозиране. 

Серията Нахткерцен съдържа жизненоважни аминоки-
селини, извлечени от семената на Oenothera biennis. 
Добавени са и ценнитe масла от жожоба, авокадо и азу-
лен, които също предпазват кожата от изсушаване.

Дерматологично тествани

Кожата на детето ви е суха и чувствителна?
Страда от невродермит?

Nachtkerzen балсам 
на д-р Тайс
Базисна грижа с масло от 
Oenothera biennis

Nachtkerzen интензивен
крем на д-р Тайс
Специална грижа с 22% 
Oenothera biennis

Nachtkerzen душ-гел
на д-р Тайс
За почистване и овлажняване 
на сухата кожа

Не съдържа парфюм
и оцветители

За повече информация:
www.naturwaren-theiss.de
www.naturprodukt.bg 




