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ЗАЩО ГОРЧИВИТЕ 
ВЕЩЕСТВА СА ТОЛКОВА 
ПОЛЕЗНИ?
На всички е известно колко важно е приемане-
то на натурални хранителни продукти. Това, 
което повечето не знаят е, че горчивите ве- 
щества в зеленчуците и подправките са особе- 
но ценни. При това не само за добро храно-
смилане, те са ефективни срещу много други 
оплаквания и са отлична превенция.

Горчивите диджестиви и еспресо-
то са се превърнали в традиция 
след обилно хранене, тъй като 
правят тежките ястия по-лесно 
смилаеми. Горчиви вещества се 
съдържат също в много видове 
зеленчуци и подправки. Те сти-
мулират цялостния храносмила-
телен процес, като по този начин 
повлияват позитивно всички оста-
нали телесни функции.

Петте вкусови зони
На нашия езика могат да бъдат открити 5 вкусови зони: за кисело, горчиво, сладко 
солено и т.нар. умами (за силни подправки – описван също като глутаматов вкус). 
Лютото не е вкусово направление и то не се усеща с езика, а се възприема от други 
места в устната кухина. Вкусовите рецептори за сладко са разположени на върха на 
езика, а тези за солено от лявата и дясната страна в предната му част. Директно до 
тях от двете страни на езика са рецепторите за кисело. Специфичните рецептори на 
вкуса умами, чиято зона била открита едва в началото на 20 век от японски учен, са 
разположени в средата на езика.
В устната кухина върху езика са разположени и рецепторите за горчиво, като пове-
чето от тях се намират в задната му част. За горчиво в устата ни съществуват около 
25 рецептора, докато сладкото усещаме само с един.

За съжаление, не са особено попу-
лярни в съвременната култура на 
хранене. Тъй като горчивият вкус 
най-често се определя като непри-
ятен. Ето защо в хранителната 
индустрия горчивите вещества 
нерядко се извличат от зеленчу-

ците. Една много неправилна и 
нездравословна тенденция.
„Щом нашето тяло си е направи-
ло труда да развие рецептори за 
горчивите вещества, то най-веро-
ятно има основание за това“, - е 
на мнение д-р Бернхарт Уелеке, 
експерт по билколечение и рас-
тителна медицина в болницата 
Имануел в Берлин. „Храненето 
без горчиви вещества би било 
блудкаво и несмилаемо. Ние 
се храним не само за засища-
не, имаме отношение също към 
вкуса на храната“, - обяснява спе-
циалистът. При кафето и бирата 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

което им предлагат полето и гра-
дината. Специалистката по бил-
карство Мариане Фрилингсдорф 
споделя, че баба й режела къдра-
вата салата в купа с топла вода, 
тъй като по този начин от нея се 
извличали горчивите вещества. 
Също „затъмняването“ било попу-
лярен метод през 50-60-те годи-
ни на 20 век да се редуцират 
горчивите вещества в салатите. 
Под похлупаците и покривалата 
растението не получавало почти 
никаква слънчева светлина, но 
после било по-приятно на вкус. 
Салатата от глухарчета пък най-
често се сервирала с твърдо сва-
рени яйца или с лъжица сметана, 
за да се смекчи горчивият й вкус.
Но ето че напоследък горчиви-
ят вкус започва да се завръща с 
променен имидж. Руколата, цико-
рията, салатите дъбов лист и къд-
равите салати се срещат все по-
често не само в менютата на 
реномирани ресторанти, но и в 
супермаркетите, и на трапезата 
ни. Радичиото например, нари-

горчивият вкус като цяло е желан 
и никак не е случайно, че двете 
напитки са толкова популярни.

Как горчивите вещества 
влияят върху  
храносмилането 
Горчивите вещества стимулират 
отделянето на храносмилателни 
сокове. Това започва още в уста-
та със засилено слюноотделяне. 
Също стомахът, черният дроб, 
жлъчката и панкреасът започват 
да произвеждат повече течност 
от мига, в който вкусовите рецеп-
тори в устата разпознаят горчиви-
те вещества. По този начин при-
етата храна може да бъде по-доб- 
ре преработена при цялостния 
храносмилателен процес.

От науката нееднозначно е уста-
новено кои горчиви вещества сти-
мулират засиленото слюноотде-
ляне и производството на жлъч-
на течност. Наблюдения върху 
действието им в европейската 
култура има от средновековната 
манастирска медицина – съвре-
менни клинични изследвания 
обаче все още не са направе-
ни. „Особено ценни са горчиви-
те вещества, които влизат в със-
тава на напитки като алкохолни 
билкови настойки или растителни 
мултипрепарати, използвани при 
стомашно-чревни оплаквания“, - 
изтъква д-р Уелеке. 
Ранните сортове зеленчуци се 
характеризират с особено висо-
ко съдържание на горчиви вещес-
тва. Например, цикорията или 
къдравата салата. Също краста-
виците отдавна не са толкова 
горчиви, колкото биха могли да 
бъдат. Поради факта, че се кул-
тивират предпочитани на пазара 
сортове - преди всичко сладки и 
солени. Те обаче стимулират апе-
тита и образуването на омразни-
те мастни натрупвания.
В миналото хората също не са 
обичали много горчивия вкус, но 
изборът на храни не е бил толко-
ва голям. Трябвало е да ядат това, 

чано още розова или червена 
цикория, е култивирано в Италия 
още през 16 век. Освен че съдър-
жа много полезни съставки като 
витамин С, баластни и минерал-
ни вещества, то стимулира хра-
носмилането и почти не съдър-
жа калории, което го прави много 
популярно сред желаещите да 
намалят теглото си. Вкусът на 
този полезен зеленчук също може 
да бъде смекчен чрез нарязва-
не в топла вода или посредством 
комбинация с други храни. При 
това той може да бъде предлаган 
не само като салата, но и пригот-
вен като топло ястие. Достатъчно 
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е ситно нарязан да се обърне в 
тигана за няколко минути с малко 
зехтин и се получава прекрас-
на диетична гарнитура, която не 
само съдържа минимално коли-
чество мазнини и калории, но и 
улеснява усвояването на други-
те храни.
Горчивите съставки в цикорията 
са се използвали в миналото и по 
още един начин. От растението 
се е произвеждал заместител на 
друг улесняващ храносмилането 
горчив продукт – кафето.

Употреба: Артишокът може да се 
приема като сварен зеленчук, под 
формата на капсули, сок или чай. 
За 1 чаша 1-2 ч.л. изсушени арти-
шокови листа (от аптеката) се 
заливат с вряща вода, оставят се 
да се запарят за около 10 минути 
и се прецеждат.

но с цветята е засадила много 
подправки. Също такива с гор-
чив вкус като синя жлъчка, сал-
вия или пелин. Пелинът е познат 
като лечебно растение още от 
античността. Освен за регулира-
не на апетита и храносмилането, 
в наши дни е доказано също дей- 
ствието му при колики, газове и 
спазматични оплаквания на хра-
носмилателната система. От веко-
ве изпитано средство на народ-
ната медицина е при болезнени 
колики да се дава чай от пелин.
На горчивия вкус повсеместно се 
приписва подсилващо действие. 
Това е оставило отражение също 
в езика в идиоматични изрази 
като „добрата медицина горчи“ 
или „трябва да изпия горчивия 
хап“. Тониците с горчив вкус 
действително регулират имунна-
та система и предпазват по този 
начин от заболявания. Те обаче 
събуждат и жизнените сили и пра-
вят човек по-работоспособен. За 
Габриеле Лукшик, практикуващ 

лекар и експерт по природолече-
ние от Мюнхен, горчивите вещес-
тва са важен гарант за човеш- 
кото здраве. „В червата се нами-
рат две трети от имунната сис-
тема. Затова горчивите вещес- 
тва регулират не само храносми-
лателните органи, а стимулират 
също защитните сили“, - обясня-
ва билколечителката. Здравата 
чревна флора помага на орга-
низма да се справи с вируси-
те, бактериите и гъбичките. Ако 
тя е отслабена за продължите-
лен период от време, тялото не 
успява да поддържа здравослов-
ния баланс. Последиците често 
пъти са болезнени колики, слаб 
имунинет и поради тази причи-
на повишено предразположение 
към инфекциозни заболявания. 
Намаляване на концентрация-
та, изтощение и депресии също 
могат да се явят вследствие на 
нарушена чревна флора.

Горчивото се отразява 
добре на организма
Цветята попадат в чинията не 
само от естетически съобра-
жения. Цветните листенцата 
от цвета на невена и далията, 
например, имат приятен горчив 
вкус и придават на салатата спе-
цифичен характер. В градината 
си Мариане Фрилингсдорф, която 
се бори за връщане на стари-
те зеленчукови сортове, успоред-

Единствено хората, които стра-
дат от камъни в жлъчката тряб-
ва да внимават с горчивите вещес- 
тва, тъй като те могат да причи-
нят раздвижване на камъните.

Богати на горчиви  
вещества растения 
Ето някои от богатите на горчиви 
вещества растения - как действат 
и как могат да бъдат използвани:

Артишок срещу  
атеросклероза и за  
прочистване на организма
При артишока горчивите вещес-
тва се крият преди всичко в лис-
тата. Като пресен (неконсерви-
ран) зеленчук артишокът регули-
ра производството на жлъчна теч-
ност и, както доказват студиите, 
намалява повишените нива на 
мазнините в кръвта. Така расте-
нието редуцира риска от атеро-
склероза, т.е. от опасни отлагания 
в кръвоносните съдове. Според 

Какво прави кафето горчиво
Горчивият вкус на кафето се дължи не само на растителния сорт, но зависи също от 
вида на изпичане и от начина на приготвяне на напитката. В Италия, например, кафе-
ните зърна се изпичат повече, отколкото в Германия. Това обяснява сравнително по-
горчивия вкус на истинското италианско кафе.
За разлика от кафето при преработка какаото губи от горчивината си. Иначе колко-
то повече какао има в един шоколад, толкова повече горчиви вещества съдържа. И в 
кафените, и в какаовите зърна здравословното действие се дължи на съдържащите се 
в тях антиоксиданти, които, както е известно, са много полезни за организма.

изследванията включването на 
артишок два до три пъти на сед-
мица в хранителния план може 
да окаже забележимо позитивно 
действие.
При това зеленчукът променя 
съотношението между добрия 
HDL-холестерол и лошия LDL-
холестерол. Оказва положител-
но действие също върху черния 
дроб, тъй като прочиства организ-
ма от отрови и помага при високо 
съдържание на урея.
Съвет: Не изхвърляйте водата, 
в която се е варил артишокът, а 
я изпийте на части в рамките на 
деня. В нея се съдържат много 
здравословни съставки и не е 
толкова горчива, колкото е напри-
мер чистият сок от артишок“, - 
обяснява природолечителката 
Габриеле Лукшик. Артишоковият 
сок от аптеката може да се окаже 
твърде горчив за вкусовите ви 
навици. В този случай е възмож-
но и да го разредите с известно 
количество вода.
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вследствие на дългогодишна упо-
треба на слабителни средства.
Употреба: Куркумата може да бъде 
открита също на прах по щандове-
те за подправки в супермаркетите  
и дрогериите. Като подправка е 
особено подходяща за ястия с 
ориз, картофи и зеленчуци, но може  
да се приема и като чай (1 ч.л. 
на 0,25 л вряща вода). Полезният 
корен може да бъде открит също 
под формата капсули.

киселинното съдържание на сто-
маха – както при твърде малко, 
така и при твърде много стомаш-
ни киселини като при гастроезо-
фагеален рефлукс или гастрит.
Употреба: Като лечебно средство 
пелинът може да бъде открит на 
пазара под формата на тинктура, 
капсули или чай. Чай може да си 
приготвите и сами: за една чаша 
1-2 ч.л. от изсушената билка се 
заливат с вряща вода, оставят се 
да се запарят 10 минути и се пре-
цеждат. Силно горчивият вкус може 
да бъде смекчен с 1 ч.л. мед.

Куркума срещу  
ревматизъм и диабет
Друго важно растение, богато 
на горчиви вещества, е жълти-
ят корен куркума. Основната му 
съставка – куркумин – придава 
характерния жълт вид на къри-
то. Горчивото лечебно растение 
намира приложение от векове. 
То действа противовъзпалител-
но при ревматизъм и е естествен 
антибиотик. „Куркумата може да 
окаже позитивно действие при 
наличие на диабет“, - обясня-
ва експертката Лукшик. Тъй като 
горчивите вещества регулират 
функциите на панкреатичната 
жлеза, която произвежда хор-
мона инсулин. Той транспортира 
захарта от кръвта към клетките, 
например на мускулите и чер-
ния дроб, където тя е необходи-
ма като енергиен източник. При 
диабет от тип 2 този кръговрат 
бива нарушен. Нивото на кръв-
ната захар остава постоянно 
високо, без да може да попадне 
в клетките, и пациентът е при-
нуден да коригира това посред-
ством инсулинови инжекции.
Ето защо си заслужава панкреа-
сът да бъде стимулиран с куркума. 
При това жълтият корен подсил-
ва и чревната флора. Особено 
добри резултати се наблюда-
ват при пациенти, чиято чрев-
на флора е била силно увредена 

на растението. Пресните листа в 
ранна пролет са прекрасна добав-
ка към салатата, от цвета и коре-
на пък може да се приготви чай:  
2 ч.л. от прясното, ситно нарязано 
растение се заливат с ¼ л студе-
на вода, кипват се, варят се около 
1 минута и се прецеждат. Готови 
чайове, чаени миксове и сокове 
могат да бъдат открити в аптеките 
и дрогериите. С пресните листа 
могат да бъдат подправяни също 
различни млечни пастети.

Пелинът като  
балсам за стомаха
Пелинът най-често се свързва с 
горчивата спиртна напитка абсент, 
която в миналото била много раз-
пространена. Поради пристрастя-
ващото й действие обаче в наши 
дни тя е забранена в повечето 
европейски страни. В пелина се 
крие горчивото вещество абсин-
тин, което и дало наименование-
то на спорната напитка. „Пелинът 
е най-доброто растение при сто-
машни оплаквания“, - казва 
Габриеле Лукшик. Особеното в 
него е, че той може да регулира 

Глухарчето  
прочиства кръвта
Радиката, по-позната като глу-
харче, е ценена най-вече зара-
ди нейното отводняващо и пре-
чистващо кръвта действие. Но тя 
оказва също благотворен ефект 
върху черния дроб и жлъчката, 
при заболявания на бъбреците 
и пикочния мехур. Дали в чай за 
черния дроб и жлъчката, или при 
лечение за пролетно прочистване 
на организма – горчивото глухар-
че винаги присъства.
Употреба: Използват се както 
цветът и листата, така и коренът 

Джинджифилът  
– също и за отслабване
Освен че има остър вкус, джин-
джифилът е много богат на гор-
чиви вещества. Те не само стиму-
лират храносмилането, но пома-
гат също при гадене (например 
по време на бременност и пъту-
ване), повръщане, морска болест, 
газове и грипни инфекции. При 
простуда полезният корен раз-
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тваря секретите и улеснява от- 
кашлянето.
Джинджифиловият корен може 
не само да се яде – например 
настърган или нарязан на шайби 
като добавка за супа – той се 
използва като напитка. „Горещата 
джинджифилова вода има силно 
прочистващо от отрови организ-
ма действие и регулира обмяна-
та на веществата. Който иска да 
отслабне трябва да изпива на ден 
по 1 литър джинджифилова вода, 
разделена на части“, - съветва 
билколечителката. 
Употреба: Парче корен се обел-
ва, нарязва се на шайби и се 
залива с гореща вода. Оставя се 
10 минути да се запари и се пре-
цежда. Острият вкус може да се 
регулира чрез повече или по-мал-
ко вода. Дори при навик от тютю-
нопушене джинджифилът може 
да се окаже от помощ.

нене като аперитив – храносми-
лането или го облекчава, когато 
се приема след това.
Употреба: С лечебна цел се пре-
поръчва пиенето на 20 капки по 
3 пъти на ден. Те могат да бъдат 
приемани директно или разреж-
дани с повече или по-малко вода 
за смекчаване на горчивия вкус.
 Проблеми с теглото 
поради липса  
на горчиви вещества
През 80-те години на 20 век се 
наблюдавало необяснимо масово 
измиране на диви животни. Сърни 
и зайци буквално умирали от пре-
яждане. Причината за това се ока-
зал нов сорт рапица, от която били 
извлечени горчивите вещества. С 
нея били засети обширни площи, 
които преди това били традицио-
нен хранителен ареал на дивите 
животни. Така учените стигнали до 
извода, че нарастващите проблеми 
с наднорменото тегло също могат 
да бъдат свързани с все по-голя-
мата липса на горчиви вещества в 
храненето. Съвременният стил на 
живот с липса на движение, непра-
вилно хранене и стрес със сигур-
ност също играе немалка роля за 
това. Но тезата дала на учените 
повод за размисъл. Черният шоко-
лад например е вкусен, а би могъл 
да задоволи потребността от горчи-
ви вещества. Различно е положе-
нието при млечния шоколад, който 
съдържа повече мазнини и захар, 
отколкото полезни съставки. Кафе, 
рукола, артишок, джинджифил - със 
сигурност си заслужава да „вгорчи-
те“ малко живота си, тъй като горчи-
вината е гарант за добро здраве и 
отличен външен вид. n

Как да приготвите шведска горчивка сами
6 г медицински корен от ревен (Rheum L.)
5 г корен от пищялка (Angelica archangelica)
4 г корен от куркума
2 г корен от жълта тинтява (Gentiana lutea L.)
2 г корен от алпиния (Alpinia officinarum)
5 г кора от портокал
6 г корен от блатен аир (Acorus calamus L.)
2 г цвят от мускат
2 г планински очеболец (Potentilla erecta)
1 литър 40%-ов алкохол (например ракия или водка)
Приготвяне: Билките се заливат с ½ л алкохол и се оставят да преседят 10 дни. 
Разтворът трябва всекидневно да се разклаща. След това билките се филтрират, а 
течността се налива в добре затваряща се тъмна бутилка. Прецедените билки се зали-
ват с останалия ½ л алкохол и се оставят за още 10 дни при всекидневно разклаща-
не. Течността отново се филтрира и се смесва с първата тинктура, като добре се раз-
клаща. После се налива в тъмна бутилка и се съхранява на студено. Така приготвена-
та настойка може да издържи до 1 година.
*Рецептата е на Габриеле Лукшик. 

Шведската горчивка  
подсилва защитните сили
Шведската горчивка представля-
ва съдържаща алкохол лечеб-
на напитка на базата на горчи-
ви вещества, която може да бъде 
купена от аптеката, но също и 
да бъде приготвена в домашни 
условия (вж. рецептата в карето). 
Първоначалната рецептура била 
създадена от Клаус Замст - швед-
ски лекар, чиято националност 
дала името на лечебната миксту-
ра. Също известната представи-
телка на манастирската медици-
на Мария Требен лекувала свои-
те пациенти с шведска горчивка. 
Особено в есенно-зимния период 
настойката подсилва защитните 
сили на организма, но през цяла-
та година стимулира – преди хра-
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БЪРЗА ПОМОЩ

ТЕРАПИЯ С ГОРЧИВ ЧАЙ
„Горчивият хап“, който понякога се налага да изпиете, може да бъде и под 
формата на чай. Как да подпомогнете лечението си с натурални растител-
ни горчиви вещества и коя билка при какви оплаквания помага.

Пчелник, блага трева 
(Marrubium vulgare)
Още в миналото египтяните, рим-
ляните и други древни цивилиза-
ции използвали билката - предим-
но за лечение на заболявания на 
дихателната система, но растени-
ето е признато като лечебно сред-
ство едва през 1989 година. Благата 
трева съдържа множество флаво-
ноиди, алкалоиди, захари, етерич-
ни масла, смоли, слузни и горчиви 
вещества и много други активни със-
тавки. Притежава дезинфекциращо, 
отхрачващо, жлъчегонно, газогонно, 
спазмолитично, антидиарично, деток- 
сикиращо и тонично на храносмила-
телната система действие. 
Пчелникът е много ценна отхрач-
ваща и тонизираща билка, която 
може да се използва безопасно 
от деца и възрастни. Тя често се 
включва в сиропи и бонбони, за да 
се скрие горчивият й вкус. Като гор-
чив тоник повишава апетита и под-
държа функцията на стомаха. Може 
също така да нормализира сърдеч-
ния ритъм. Растението се използва 
като репелент срещу мухи и гъсе-
ници, а коренът - като лекарство 
при ухапвания от гърмящи змии.
В народната медицина билката 
се прилага за лечение на хепатит, 
холецистит, бронхит, чернодроб-
ни заболявания, болести на дала-
ка, инфекции на пикочния мехур 
и бъбреците, обриви, хемороиди, 
ревматизъм, възпаления на жлези, 
стомашно-чревни разстройства, 
болезнена и нарушена менструа-
ция или като апетитовъзбуждащо 
средство.

та напитка, направена от листата 
на билката. От пресни или изсуше-
ни листа се приготвя също приятно 
ароматен чай.
Приготвяне на чая: 2 с.л. от бил-
ката се слагат в 500 мл вода и се 
варят 5 минути. Пие се 15 мину-
ти преди ядене по 100 мл, 4 пъти 
дневно. Билката може да бъде 
открита също под формата на 
сиропи, настойки, отвари, тинктури, 
запарки, екстракти на прах, капсу-
ли, таблети и бонбони за смучене.

тективно. Изразява се в стабили-
зиране на биомембраните на хепа-
тоцитите, значително повишаване 
антиоксидантната и детоксикираща-
та активност на черния дроб, стиму-
лира синтеза на глутатион, белтъци 
и регенеративните процеси на орга-
на. Защитава здравите хепатоцити 
и повишава устойчивостта им при 
инфекции и отравяния. При жлъч-
ната стимулация билката повишава 
образуването и ускорява отделянето 
на жлъчен сок. Последицата от тези 
процеси е подобряване на храно-
смилането и обмяната на вещества-
та. Комбинацията от млечен трън, 
глухарче и други екстракти, се при-
лага при махмурлук, с цел изчист-
ване на организма от токсините. 
Белият трън се използва също при 
надбъбречни разстройства, синд-
ром на възпалените черва и при 
лечение на псориазис (увеличава 
жлъчния поток).

В традиционната китайска меди-
цина билката се прилага за про-
чистване от токсини, за успокоя-
ване на черния дроб, при нарушен 
топлинен обмен, за насърчаване на 
жлъчния поток и за лечение на чер-
нодробни заболявания - жълтени-
ца, хепатит, цироза.
Марианският трън може да се 
използва и за храна. Консумират 
се младите стъбла, които предва-
рително се накисват във вода за 
една нощ, за да изчезне горчивина-
та им, след което се задушават или 
варят. Почистени, листата могат да 
се добавят сурови към салати или 
да се консумират варени.
Приготвяне на чая: 2 ч.л. от сем-
ките на плода се заливат с 400 мл. 
вряща вода и се запарват 10-20 
минути. Или: 1 ч.л. от семената се 
запарват в 400 мл вода и се оставят 
да киснат около час. Получената 
течност се пие три пъти на ден 

Листата на пчелника се използ-
ват като подправка в кулинария-
та. Техният горчив и пикантен вкус, 
ги прави ароматизираща състав-
ка на билкови бири и ликьори. 
Пчелниковата бира е добре позна-

Внимание: Сърдечният ритъм, 
кръвното налягане и нивото на кръв-
ната захар могат да се повлияят от 
големи дози пчелник. Не трябва да 
се приема по време на бременност 
и кърмене. Пациенти страдащи от 
захарен диабет трябва предпазли-
во да използват билката. Приемът 
й трябва да бъде спрян минимум 2 
седмици преди хирургическа интер-
венция, поради свойството й да 
понижава кръвната захар.

Бял трън  
(Silybum marianum)
Билката може да бъде срещната 
също с имената мариански трън 
или петнист бял трън. Най-ценното 
активно вещество в нея е силима-
ринът, който се извлича от семена-
та на растението, като екстактът от 
тях се състои основно от 65-80% 
силимарин и 20-35% мастни кисе-
лини, включително линолова кисе-
лина. Бодливото растение съдър-
жа и силибинин (получиста фракция 
силимарин), смоли, слузни вещес-
тва, флавоноиди (кварцетин, кате-
хин), флаволигнани, сапонини, алка-
лоиди, растителни масла, белтъ-
ци. Петнистият бял трън се използ-
ва главно при увреждания на чер-
ния дроб и за стимулиране секреци-
ята на жлъчен сок. Главното свой-
ство на белия трън е хепатопро-
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преди ядене по 1 кафена чаша. 
Според друга рецепта: 1 с.л. счу-
кани семена се варят в 500 мили-
литра вода, докато течността оста-
не на половина. Получената отвара 
се приема в доза 1 супена лъжица 
на всеки час.
Внимание: Коренът на белия трън 
е отровен. Поради съдържанието 
си на калиев нитрат, растението е 
токсично също за едри преживни 
животни и овце.

Див пелин  
(Artemisia vulgaris)
Растението е познато още като гор-
ски, черен или магарешки пелин. 
Дивият пелин съдържа ценно ете-
рично масло, сесквитерпенови гор-
чиви лактони, танин, каротин и 
аскорбинова киселина. Билката е 
известна със своя горчив вкус и 
специфичен аромат. Има сведения, 
че действа добре при гадене и лош 
дъх. Помага при лошо храносми-
лане благодарение на жлъчегонно-
то си действие. Приемът й е осо-
бено полезен при консумация на 
мазни храни. Пелинът е антидот 
на опиума.
Растението притежава затоплящи 
свойства, въз основа на които може 
да премахне патогенен студ и да 
окаже обезболяващ и кръвоспиращ 
ефект. Намира приложение също 
при сърбеж и кръвотечение от носа. 
Дивият пелин притежава седатив-
но, апетитовъзбуждащо, кръвоспи-
ращо, общоукрепващо, тонизира-
що, противомикробно, стимулира-
що менструацията, противогърчо-
во, жлъчегонно, потогонно, слаби-
телно и антисептично действие.
Етеричното масло от див пелин 
притежава антимикробно и фунги-
цидно действие. Активно е срещу 
Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans. 
Алкохолен екстракт от листна-
та маса на див пелин притежа-
ва бактерицидно действие спря-
мо Staphylococcus aureus, Shigella 
sonnei, Bacillus subtilis. Дивият пелин 
в народната медицина се използ-
ва като успокояващо, противогър-
чово, кръвоспиращо и спазмолитич-
но средство под формата на водни 

извлеци от стръковете, корените 
и листата. Тези извлеци действат 
успокояващо на нервната система и 
стимулират менструалния цикъл.
Приготвяне на чая: 1 с.л. от бил-
ката (корени, стръкове) се заливат 
с 200-300 мл вряща вода и се оста-
вят да киснат в продължение на 30 
минути. След това течността се пре-
цежда и се приема 3-4 пъти през 
деня. Според друга рецепта 1 ч.л. 
от връхчета на билката се зали-
ва с чаша гореща вода. Запарва се 
около две минути, прецежда се и 
се пие. Максималната доза е до 3 
чаши на ден.
Внимание: Дивият пелин не тряб-
ва да се използва при язва на сто-
маха и дванайсетопръстника. Да не 
се употребява по време на бремен-
ност и кърмене. Да не се приема 
от малки деца. Предозирането на 
билката може да доведе до тежки 
интоксикации, проявяващи се с гър-
чове и хепато-ренален синдром, 
понякога завършващи фатално.

Жълта тинтява  
(Gentiana lutea)
Жълтата тинтява е известна още 
под името горчивка и сечено биле. 
Растението съдържа множество гор-
чиви гликозиди, захари, пектин, тлъс-
ти масла, дъбилни и слузни вещес-
тва, а в корените се съдържа алка-
лоидът генцианин, който има проти-
воглистно действие. Билката стиму-
лира стомашната секреция и мото-
риката на стомаха и червата, като по 
този начин облекчава храносмилане-
то, притежава и апетитовъзбуждащо 
действие. Използва се при затрудне-
но храносмилане, стомашен диском-
форт, анемия, бъбречна калкулоза, 
хроничен хепатит, атрофичен гастрит 
с хипацидитет. Помага също при пре-
яждане с тежест в стомаха, газове, 
стомашно-чревни оплаквания, както 
и при слабост на сърцето и нервна-
та система.
Приготвяне на чая: 1 ч.л. нарязан 
на ситно корен от жълта тинтява се 

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота
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залива със 150 мл студена вода и 
се кипва. Оставя се да се запари за 
5 минути и се прецежда. 1 до 2 пъти 
на ден се пие ½ час преди хранене. 
Билката може да бъде употребява-
на и като студен извлек без варе-
не. За целта ½ ч.л. нарязани изсу-
шени корени се заливат с 400 мл 
вода. Киснат около 20 минути. Пие 
се по 1 кафена чаша преди ядене 
три пъти на ден. Жълтата тинтява 
се употребява също под формата 
на екстракт в таблетна форма или 
като алкохолна настойка.

Бял равнец  
(Achillea millefolium L.) 
Билката е богата на много полез-
ни съставки: ценно етерично масло, 
горчиви вещества (ахилеин, ахиле-
тин), естери на изовалериановата 
киселина и мравчената киселина, 
витамин К и др. Белият равнец при-
тежава свойството да възбужда апе-
тита и да засилва стомашната секре-
ция. Помага при жлъчни оплаква-
ния, гастроезофагеален рефлукс, 
при преяждане и чувство на пълнота 
в стомаха, както и при възпалителни 
процеси. Стимулира съсирването на 
кръвта, на което се дължи кръвоспи-
ращото му действие. Прилага се при 
кръвоизливи, хемороиди, стомашни 
и чревни заболявания с намале-
но сокоотделяне, понижен апетит. 
Усилва съкращенията на маточната 
мускулатура.
В българската народна медицина 
белият равнец се прилага още при 
жълтеница, кръвотечение от носа, 
маточни кръвотечения, малария, 
болести на черния дроб, неволно 
напикаване, главоболие, виене на 
свят, бяло течение, възпаления на 
бъбреците и пикочния мехур, дет-
ски глисти, сърцебиене и др. Белият 
равнец в прясно състояние, счукан 
и накиснат в зехтин 1:10, се използ-
ва за налагане на рани от изгаряне; 
отвара от бял равнец се използва 
за промивки при възпалени очи, за 
жабурене при кръвотечение от вен-
ците, за лапи при рани и отоци. При 
същите заболявания в народната 
медицина се употребява и жълтият 
равнец (Achillea clypeolata Sm.).
Приготвяне на чая: 2 с.л. от билка-
та се киснат 1 час в 0,5 литра вряла 
вода. Прецедената запарка се пие 

по една кафена чаша преди хра-
нене 4 пъти дневно. Според друга 
рецепта: 1-2 ч.л. от сухата билка 
се заливат с вряща вода, оставят 
се да се запарят 10-15 минути и 
се прецеждат. Билката може да се 
приема също под формата сироп, 
капсули или прах.

Корен от Дяволски нокът  
(Harpagophytum procumbens)
Разпространеното в саваните на 
Южна Африка и Намибия и пре-
несено в Европа в началото на 20 
век растение е познато с лечебно-
то си действие предимно при рев-
матизъм, артроза и болки в гърба. 
По-малко известно е, че полезни-
ят корен е богат също на горчиви 
вещества, които регулират храно-
смилането и повишават апетита. 
Чаят от корен на дяволски нокът 
може да бъде много ефективен при 
храносмилателни проблеми като 
газове или усещане за тежест в 
стомаха. За продължителна упо-
треба, например при ставни про-
блеми, лечебното растение е за 
предпочитане да се използва под 
формата на капсули или таблети, 
тъй като в чая активните вещес-
тва са в по-ниска концентрация. 
Противовъзпалителният и болкоус-
покояващ ефект на билката става 
забележим след няколкоседмична 
употреба, но при остри болки рас-
тението не помага.
Приготвяне на чая: 1-2 ч.л. от на-
трошения изсушен корен се заливат 
с вряща вода, оставят се да кис-
нат за около 5 часа и се прецеждат. 
Вкусът на чая е много горчив. При 
невъзможност за приемането на 
билката по този начин тя може да 
бъде употребявана също в таблет-
на форма, като капсули, екстракт 
или на прах.
Внимание: Коренът от дяволски 
нокът много рядко може да предиз-
вика сериозни странични ефекти, 
но е възможно да доведе до сто-
машни оплаквания. Който страда 
от язва на стомаха или дванайсето-
пръстника, не трябва да използва 
растението. С повишено внимание 
трябва да подхождат и страдащите 
от камъни в жлъчката. n
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Стройни, красиви, в перфектна форма 
и с отличен тонус – медицина с подобен 
чудодеен ефект, за съжаление, не може 
да бъде пресована в таблетна форма 
и купена от аптеката. Чудото е напъл-
но постижимо, но изисква усилие, дис-
циплина и известно напрягане. Иначе 
формулата му е проста и известна на 
всички: движение!
„Физическата активност се превръща в 
най-важния елемент на здравето в съвре-
менността“, - е на мнение проф. Кристине 
Граф от отдела за движение и стимулира-
не на здравето към Немската спортна ака-
демия в Кьолн. Физически активните хора 
остават дееспособни до напреднала въз-
раст, по-малко страдат от депресии и обу-
словени от липсата на движение болести и 
се радват на по-голяма продължителност 
на живота. Изследванията, които доказват 
това, са многобройни. Комплексни пози-
тивни влияния се наблюдават на практи-
ка във всяка органична система на човеш-
кото тяло.
„Най-добре познат и описан от меди-
цинската наука е ефектът върху сър-
дечно-съдовата система“, - изтъква 
спортната медичка. „Сърдечният мускул 
се кръвоснабдява по-добре, кръвното 
налягане и пулсът се понижават, муску-
лите и съдовите стени се тренират пра-
вилно.“ Това предпазва от атероскле-

СПОРТЪТ – НАЙ-ДОБРАТА 
МЕДИЦИНА
Преди всичко тренировките за издръжливост, но също всяка друга форма 
на движение може да поддържа здравето и да противодейства на болестите. 
Какво точно се случва в тялото ни по време на физическата активност.

резултат на това се повишава „добрият“ 
HDL- холестерол, докато „лошият“ LDL-
холестерол се понижава. Подобряват 
се също стойностите на кръвната захар. 
Нищо чудно тогава, че в официалните 
препоръки при терапия на диабет тип 2 
се препоръчват упражнения за издръж-
ливост и умерени силови тренировки.
„На трето място, умерената спортна дей-
ност активира белите кръвни клетки“, 
- обяснява експертката, „както по отно-
шение на тяхното количество, така и по 
отношение тяхната функция.“ Това под-
силва самолечебните сили на организма 
и предпазва от образуването на тумор-
ни образувания. Проф. Граф пояснява: 
„Във връзка с една туморна терапия - 
особено при рак на гърдата и на черва-
та – по-рядко се стига до рецидивиране 
на болестта“. Затова съвсем основател-
но Немското дружество за ракова защи-
та в своето ръководство за превенция 
на туморните заболявания „Крачка след 
крачка“ слага подзаглавие „Повече дви-
жение – по-малък риск от рак“.
Четвъртото предимство е, че рискът от 
остеопороза намалява. „Когато муску-
латурата е опъната върху костите, това 
стимулира обновяването им“, - обясня-
ва спортната специалистка. Също връз-
ките и хрущялът в ставите се хранят 
добре само от натиска при движение. 

Единствено благодарение на това те 
остават еластични. Липсата на движе-
ние от друга страна уврежда мускули-
те, ставите и костите по същия начин, 
както е при травми, причинени от преко-
мерно или неправилно натоварване.
„Освен това се подобрява кръвоснаб-
дяването на мозъка, а нервните клет-
ки създават по-силни междуклетъч-
ни връзки”, - изтъква Кристине Граф. 
„Системата за възнаграждение в орга-
низма отговаря също за физическа-
та активност. Поради тази причина при 
движение в тялото се отделя увели-
чено количество добри трансмитери 
като ендорфини и серотонин.” На това 
пето предимство се дължи позитивният 
ефект на спорта при депресии, а според 
някои учени и при Алцхаймер.
Като цяло, човек може да бъде активен 
във всяка възраст. „Никога не е късно 
да се започне. Регулярното движение 
има предимства винаги и при всеки”, 
- подчертава проф. Граф. „Потърсете 
вид спорт, който ви доставя удовол-
ствие”, - съветва специалистката и пре-

роза, хипертония, сърдечен инфаркт и 
инсулт. Британски изследователи дока-
зали освен това, че в рехабилитацион-
ната фаза след прекаран инсулт движе-
нието донася повече позитиви от меди-
каментозната терапия.
Като втора положителна страна проф. 
Граф изтъква влиянието на спорта 
върху обмяната на веществата: „Чрез 
спортната дейност се променя съста-
ва на тялото. Повече мускулатура, по-
малко мазнини – това означава също 
засилена обмяна на веществата.“ В 
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поръчва: „10 000 крачки на ден или 150 
минути спорт на седмица са добра цел. 
А ако искате да отслабнете, е добре да 
изминавате 13 000 крачки на ден или да 
упражнявате минимум 300 до 420 мину-
ти спорт на седмица. Но дори увелича-
ване на изминатите крачки с 1000 на ден 
се отразява положително на здравето.”
При налични заболявания или ако иска-
те да проверите дали със сърцето и 
кръвообращението ви всичко е наред, 
можете предварително да се консулти- 
рате с лекар и да си направите про- 
филактични изследвания.
  Спорт без болка
Как да се възползвате от предим-
ствата на спорта за здравето, без да 
му навредите. И как да реагирате при 
някои типични травми така, че те да 
останат бързо зад гърба ви.
l Сухожилни разтяжения, контузии
При подобен вид травми трябва да 
се следва класическото четворно пра-
вило: да се прекъсне тренировката, 
да се охлади засегнатия участък, да 
се постави стягаща превръзка и трав-
мираното място да се вдигне нависо-

ко. Обезболяващите мазила с екстракт 
от черен оман (Symphytum officinаle 
L.) действат според изследванията 
толкова добре, колкото и химически 
активните вещества. От полза могат 
да бъдат също арниката, самакитката 
(Aconitum L.), ехинацеята и хамамели-
сът (Hamamelis virginiana), които могат 
да бъдат приемани също вътрешно, 
например като таблети, капсули, драже-
та или под формата на капки.

Функцията им може да бъде подсилена 
и чрез подходящи хранителни добавки.
l Странични пробождания
Експертите все още спорят за причина-
та на възникването им, но са единодуш-
ни за това, че пълният стомах повиша-
ва риска от появата на прерязващите 
странични болки. Възникват, и ако още 
в началото на тренировката прекалено 
много засилите темпото. При появата на 
стрелкащи странични болки в стомаха 
трябва да намалите темпото и да диша-
те спокойно. Съвет на специалистите: 
Вдигнете ръката от страната на болка-

та нагоре и я стиснете в юмрук колкото 
е възможно по-силно. Най-често болка-
та бързо отминава след това.
l Вдигане на мехур
В никакъв случай не пукайте появи-
лия се мехур! Това повишава риска от 
инфекция. По-добре залепете лепен-
ка, още по-добре, ако е специална за 
мехури. Но и обикновен анкерпласт ще 
предпази засегнатото място от по-на-
татъшен натиск, което ще намали бол-
ката. Освен това ще стимулира оздра-
вителния процес, тъй като кожата ще 
може спокойно да се регенерира. n

СРЕЩУ ПРЕКОМЕРНО ПОТЕНЕ

РОЛ ОН ЗА ПОДМИШНИЦИ

пълна протекция

l Мускулна треска
Възпаленията, възникнали в резул-
тат на микронаранявания в тъканите, 
могат много успешно да бъдат леку-
вани посредством ензимни препара-
ти. Масажите в случая могат да доне-
сат повече вреда, отколкото полза. 
По-добре се отразяват сауната и кон-
трастните топло-студени душове. Също 
внимателно разтриване на болезнени-
те участъци с масло от алпийски клек 
или арника може да донесе облекче-
ние. Ако редовно доставяте на организ-
ма си достатъчно количество магнезий, 
можете да предотвратите и болезнени-
те крампи.
l Претоварване
Много засегнати от артроза инстинк-
тивно заемат щадяща стойка на тяло-
то – така че движението да окаже 
позитивно действие върху хрущяла. 
Физиотерапевтите могат да ви пока-
жат подходящи упражнения, посред-
ством които целенасочено да повиши-
те ефективността на ставните буфери. 
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КРАСИВИ  
И ЗДРАВИ КРАКА

Красивите стройни крака са мечта на много 
хора. Но както за жените, така и за мъжете раз-
ширените вени често са причина да прикриват 
краката си с дрехи дори в горещите летни дни. 
Здравословният за вените стил на живот и 
своевременното лечение могат да възвърнат 
добрия вид на краката или поне да подоб-
рят състоянието им. Лекарите също могат да 
помогнат в по-тежките случаи. Мнението на 
специалистите и съвети за самопомощ. 

При възрастен човек вените транс-
портират около 7000 литра кръв 
на ден. Тъй като стените на вени-
те са по-тънки от тези на артериите 
и всмукателното действие на сър-
цето не е достатъчно, организмът е 
снабден с допълнителни техники за 
връщането на кръвта към сърдеч-
ния мускул.
При всяко движение, всяка крач-
ка, мускулите се свиват и отно-
во се отпускат. В същия ритъм 
посредством т.нар. мускулна 
помпа намиращите се между мус-
кулите вени се свиват, за да избу-
тат обогатената с отпадни про-
дукти от обмяната кръв нагоре 
в посока към сърцето. Оттам тя 
попада в белия дроб, за да се 
обогати отново с кислород. Затова 
постоянната употреба на мускула-
турата на краката, като например 
при ходене или каране на колело, 
е от такова съществено значение 
за венозното здраве.

Успоредно с високото кръвно наля-
гане, болките в гърба и диабета 
венозните заболявания се нареж-
дат сред цивилизационните болес-
ти на съвременността. При над 
50% от европейците се наблюда-
ват леки изменения на венозната 
система, 15% страдат от изразени 
разширени вени. Процесът се раз-
вива постепенно в продължение 
на години.
Поради вродена венозна слабост, 
но също и вследствие на външ-
ни фактори като наднормено тегло 
или продължително стоене на едно 
място съдовите стени отслабват 
и се отпускат. Вените и венозни-
те клапи вече не могат правил-
но да се затварят. Бедната на кис-
лород и богата на токсини кръв не 

Така ще подобрите  
венозния си тонус
Състоянието на вашите крака и 
здравето на венозната система не 
са предопределени от съдбата. Дори 
когато е налице генетично предраз-
положение за венозна слабост, раз-
ширените вени и последиците от тях 
могат да бъдат избегнати:
l Избягвайте неподвижното седене 
или стоене часове наред. Без актив-
на мускулна дейност кръвта по пра-
вило започва да се задържа в кра-
ката. Правете по няколко крачки или 
тичайте на място, за да стимулирате 
дейността на венозните клапи.
l Качвайте се със стълбите вместо 
с асансьора.
l Интегрирайте спортната актив-
ност във вашето ежедневие. 
Движението регулира циркулация-
та на кръвта и подсилва мускулна-
та помпа. Препоръчителни са свър-
заните с придвижване видове спорт 
като туризъм, спортно ходене, плу-
ване, колоездене или танцуване, 
практикувани всекидневно по 30 
минути. Неблагоприятни са спорто-
вете с рязка смяна на движението 
или вдигане на тежести като силови 
тренировки, скуош или тенис.
l Избирайте удобни обувки с нисък 
ток и флексибилна подметка.
l Вашето облекло, преди всичко 
чорапи, чоропогащници и бельо, не 
трябва да бъде стегнато, за да не 
препятства циркулацията на кръвта.
l Поставяйте по-често краката си 
нависоко. Това облекчава вените. 
За през нощта можете да повдигне-
те долната част на леглото, където 
са разположени стъпалата ви, с 10 
сантиметра.

може да бъде бързо транспортира-
на, а кожата и тъканите не могат 
да бъдат обезпечавани с достатъч-
но хранителни вещества и кисло-
род. Повърхностно разположени-
те малки венозни съдове образу-
ват подобни на паяжини микрове-
ни, а по-големите се подуват и се 
превръщат в забележимо изпък-
нали вени (варици). Задържането 
на кръв и разтягането на венозни-
те стени засяга както външно види-
мите, така и дълбоко разположени-
те съдове.
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ограничено пространство, без дви-
жение в продължение на часове, 
поставя мускулната клапа за дълго 
време в принудително бездействие. 
Така кръвта започва да се застоява 
в краката. При налични разшире-
ни вени се повишава също рискът 
от тромбоза (кръвен съсирек, който 
запушва вената и възпрепятства 
протичането на кръвта). Съвсем 
прости съвети помагат да стигнете 
до целта си без оплаквания:
l Подсигурете при по-дълго пъту-
ване достатъчна свобода на кра-
ката си. Когато пътувате със само-
лет, за предпочитане е да запазва-
те място до пътеката.
l При пътуване с кола правете 
паузи за раздвижване на всеки 2 
часа.

l Не поставяйте краката си един 
върху друг, когато седите. Когато ги 
кръстосвате, вените в областта на 
коляното се притискат и кръвният 
поток бива възпрепятстван.
l Регулирайте циркулацията на 
кръвта посредством студени бани 
на краката.
l И с помощта на водните проце-
дури на Кнайп може да бъде пред- 
отвратена появата на разшире-
ни вени. За целта марширувайте 
във вана или в леген със студена 
15-20оС вода.
l Откажете се от топлите проце-
дури като горещи вани или про-
дължително излагане на слънце. 
Горещината разширява съдовете.
l Сауната, парната баня и термал-
ните процедури не са противопо-
казани, но след тях краката тряб-
ва да бъдат обливани със студе-
на вода и поставяни нависоко. По 
този начин съдовете отново ще се 
свият и кръвният поток към сърцето 
ще бъде възстановен. Изпълнявани 
правилно, топло-студените проце-
дури не вредят, а тренират съдови-
те стени и ги правят по-еластични.
l Приемайте достатъчно течнос-
ти – минимум 1,5 л на ден (вода, 
билкови чайове, натурални соко-
ве). При обилно потене вследствие 
на спорт или горещина количество-
то течности, разбира се, трябва да 
бъде увеличено.
l Хранете се здравословно и раз-
нообразно. Регулирайте телесно-
то си тегло. Наднормените кило-
грами допълнително обременяват 
вените.
l Избягвайте вдигането на тежес-
ти. Това силно обременява веноз-
ната система, тъй като изтласква 
кръвта надолу и стимулира задър-
жането й в крайниците. 
l Разтривайте краката си с мазила, 
съдържащи екстракти от див кес-
тен или невен. Те регулират кръво-
обращението.
l При разширени вени или оток 
на краката (едеми) носете стяга-
щи чоропогащници. Натискът, 
който те оказват върху краката, 
ускорява изтласкването на кръв-
та нагоре в повърхностните вени. 
Допълнително подсилват ефекта от 
помпеното действие на мускулату-
рата на стъпалата и прасците.

В отлична форма  
по време на пътуване
Дългото пътуване със самолет, 
автобус, влак или кола създава 
условия за продължителен стрес 
за вените. Неподвижното седене в 

l Правете упражнения от седнало 
положение, например като 30 пъти 
повдигате стъпалата си първо на 
пръсти, после на пети.
l Носете стягащи чоропогащници.
l При масивни разширени вени се 
консултирайте с лекар преди пъту-
ване. Възможно е да ви препоръ-
ча медикамент за разреждане на 
кръвта преди пътуването.

Трениране на краката
Изпитан метод за предотвратяване 
на разширените вени или за задър-
жане развитието на заболяването е 
венозната гимнастика. С целенасо-
чени упражнения мускулната помпа 
може да бъде активирана и цирку-
лацията на кръвта регулирана.
Както в стоящо, така и в седнало 
положение на тялото гимнастиката 
може безпроблемно да бъде про-
веждана и на работното място:
l Тичайте на място.
l Търкаляйте стъпалата от пръсти-
те към петите и обратно. Повторете 
30 пъти.
l Ходете първо на пръсти, после 
на пети.
l Ако коленете ви са здрави напра-
вете няколко клякания. Това допъл-
нително подсилва мускулатурата 
на бедрата и седалището.
l Повдигайте дребни предмети 
като молив, кламер, гума за трие-
не или кърпичка за нос с пръстите 
на краката си.
И от легнало положение, напри-
мер вечер преди лягане, може да 
тренирате вените си. Предимството 
при тази позиция е, че при нея кра-
ката са освободени от тежест или 
са във въздуха, което само по себе 
си разтоварва венозната система и 
стимулира безпроблемното връща-
не на кръвта към сърцето:

l Карайте колело с крака във въз-
духа. Внимавайте за това да натис-
кате със стъпало както в горна 
позиция, така и в долна, а не прос-
то да движите без напрежение кра-
ката си.
l Свивайте и изпъвайте стъпалата 
от глезените, като бързо ги сменяте 
едно с друго.
l Въртете стъпалата от глезените в 
едната и другата посока.
l Свивайте и изпъвайте ритмично 
пръстите на краката.
l Дихателните упражнения стиму-
лират допълнително връщането 
на кръвта към сърцето. Поставете 
едната ръка спокойно на корема и 
вдишайте дълбоко. Внимавайте при 
вдишване коремът ви да се издува 
нагоре, а при бавното издишване 
отново да спада надолу. Повторете 
упражнението 5 пъти.

Решението е Venen Gel

Тежки крака – един  
проблем на лятото
Особено по време на горещите 
месеци на годината много хора се 
оплакват от подуване на краката. 
И нерядко започват да се питат 
дали това не са първи признаци за 
венозна слабост. Д-р Юрген Хол, 
съдов хирург с широка практика 
във Вайнгартен, казва следното: 
„Възможно е да е така. Лятото е 
тежък период за вените, тъй като 
при горещина съдовете се разши-

l Когато имате възможност, ста-
вайте в самолета или във влака и 
се разтъпквайте.
l Междувременно третирайте кра-
ката с охлаждащ гел или спрей.
l Не забравяйте да приемате теч-
ности (вода, чай, сок). Правилото 
е да се изпиват по 0,25 л на 1 час 
полет.
l Избягвайте консумацията на 
алкохолни напитки по време на 
пътуване. Алкохолът разширява 
кръвоносните съдове, поради което 
кръвният поток се забавя.
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ряват. При това между венозни-
те клапи може да възникне пролу-
ка и при хора с венозна слабост да 
се получи непълно затваряне на 
клапите. Така една част от кръвта 
винаги се връща надолу и води до 
разширяване на вените. В резултат 
на това се появяват отоци около 
глезените и прасците.”
Освен отоците, засегнатите се оплак-
ват също от уморени и тежки крака. 
Тези симптоми най-често се засил-
ват с напредване на деня. Също 
изтръпване, чувство за безпокой-
ство, сърбеж, напрежение и натиск в 
краката, както и нощни крампи могат 
да се проявят към вечерта.

Признаци  
за венозна слабост
Оптическите признаци за венозно 
заболяване могат да бъдат зачер-
вени участъци по кожата, мрежи от 
микровени или изпъкнали варици. 
Но също лющещи се, дори втвър-
дени участъци по кожата до вари-
козни язви могат да свидетелстват 
за венозна слабост.
За болките и отоците по крака-
та може, разбира се, да има и 
други причини. Симптомите могат 
да са предизвикани от сърдечна 
слабост или бъбречно заболяване. 
Нарушения на лимфния поток или 
артериалната циркулация, артро-
за на коленната или тазобедре-
ната става, наранявания и ревма-

тични оплаквания също могат да 
причинят оплакванията. Дори прие- 
мът на някои медикаменти може да 
е свързан със задържане на течнос-
ти, отоци и тежест в краката.
За диагностицирането на венозно 
заболяване са необходими както 
обстойно събеседване с лекар, така 
и подробни лабораторни изследва-
ния. Когато не са изключени други 
причини и заболявания, причинява-
щи оплакванията, или не се наблю-
дават видими следи по краката, от 
помощ може да се окаже изслед-
ването с цветокодиран ултразву-
ков апарат. Посредством различни 
цветове на ултразвуковата картина 
може да се наблюдава дали веноз-
ните клапите се затварят добре и 
кръвта се връща в целия си обем. 
Успоредно с това може да се изме-
ри диаметърът на вените.

Какви са рисковите  
фактори за венозна  
слабост
Най-често са свързани с генетич-
но наследена слабост на съедини-
телната тъкан, която се наблюдава 
преди всичко при жени. Към това 
се добавят хормоналните проме-
ни, например в дните на менстру-
алния цикъл или по време на бре-
менност. Също напредналата въз-
раст или наднорменото тегло могат 
да допринесат за възникването на 
венозна слабост.

Външни фактори, които се отразя-
ват негативно на венозното здраве, 
са продължителното седене или сто-
ене, както и професиите, свързани с 
тях. Екстремните топлинни въздей- 
ствия като интензивни слънчеви бани 
или горещи вани също не се отра-
зяват добре на вените. Масажите с 
четка, които по принцип регулират 
кръвообращението, могат да причи-
нят локално разширяване на съдове-
те и да стимулират, например, обра-
зуването на мрежи от миркровени. Това 
може да се наблю-
дава също при 
обезкосмяване на 
краката с гореща 
коламаска.
Повечето жени 
се травмират от 
загрозяващия 
ефект на види-
мите микровени, 
особено в „сезо-
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Забравете за травмите и хематомите

с Алга Сан Арника
Арниката (Arnica montana) е тревисто 
растение, което се отличава със силен 
и много приятен аромат. Родината му е 
Европа – от Пиринейския полуостров 
до южните части на Скандинавия, 
среща се също в Сибир и Карпатите. 
Култивирано е в Северна Америка. 
Първите сведения за лечебните му 

свойства са от началото на 16 век. В традиционната меди-
цина на европейските народи арниката е безотказ-

но средство за първа помощ при травми на 
меките тъкани и костите. Екстрактът от арни-
ка действа чрез стимулиране на активността 
на левкоцитите в конгестираната кръв в хема-
тома, като подпомага разнасянето на течнос-
тите от наранените стави и мускули, както  
и от контузената тъкан. Притежава също про-
тивовъзпалително и антибактериално дей-
ствие, което подпомага намаляването на бол-
ката и отока, както и косвено ускорява заздра-
вяването на раните.

Продуктите, съдържащи арника, са изключително 
ефикасни средства за намаляване на хематомите 

и последствията от контузии и травми. 
Серията Алга Сан Арника се предлага в две форми – лосион и гел.

Allga San Arnika lotion  
и Allga San Arnika gel

Използват се в хода на лечението на спортни и 
битови травми, навяхвания, контузии, мускулни 
разтяжения и са особено ефективни при хематоми. 
Подходящи са също за по-бързо възстановяване 
след наранявания и оперативни намеси (не бива да 
се прилагат върху открити рани), облекчават отока 
и съдействат за бързото разнасяне на хематомите.

ЕФЕКТИВНИ ПРИ ХЕМАТОМИ,  
КОНТУЗИИ И ТРАВМИ

Прилагат се няколко 
пъти дневно  

върху засегнатите 
участъци.

на на голите 
крака”. Те обаче 
не са само коз-
метичен проб-
лем. „Мрежите 
от микровени 
често са първи-
те видими приз-

наци за венозна слабост”, - изтък-
ва д-р Хоф. Фините разширени 
вени се появяват на повърхностния 
кожен слой, като най-често офор-
мят мрежа или ветрило. Тези мини-
атюрни съдове са напълнени с кръв 
и стават забележими като ярко чер-
вени, тъмно сини линии или като 
червени петна върху кожата. По 
правило не предизвикват оплаква-
ния, но за много хора представ-
ляват козметичен проблем. При 
наследствено предразположение 
обаче с течение на времето пробле-
мът може да се задълбочи и микро-
вените да се превърнат в изпъкна-
ли разширени вени.

Какво помага  
срещу микровени 
Съществува цяла поредица от ефек-
тивни методи за предотвратяване на 
венозната слабост, които не са слож-
ни, нито трудно изпълними, но тряб-
ва да се следват цял живот (посо-
чени са в началото на статията). За 
отстраняване на микровените и мал-
ките разширени вени са разработе-
ни специални терапевтични мето-
ди като лазерно лечение или радио-
честотна терапия.
На много места се прилага също мик-
ро-склеротерапията. С помощта на 
специален разтвор, който се въвеж-
да инжекционно във вената, вътреш-
ните стени на разширените вени реа-
гират и слепват една за друга. След 
това в рамките на три до пет седми-
ци се премахват от тялото, а кръвта 
търси нов път между другите, здрави 
вени. Амбулаторното лечение про-
дължава между 15-30 минути и е 
почти безболезнено. Хоспитализация 
не е наложителна. Козметичният 
ефект става забележим след 4 сед-
мици, като подобрение се наблюда-
ва в 90% от случаите.
За да може оздравяването да 
настъпи бързо, се препоръчва носе-
нето на стягащ чоропогащник 48 
часа след процедурата. Външният 
натиск от чоропогащника благопри-
ятства слепването на микровени-
те. Приемът на глобули с арника 
и употребата на кремове с арни-
ка също може да съкрати оздрави-

телния процес. Освен това поне 3 
седмици след процедурата трети-
раните места не бива директно да 
се излагат на слънце. Трябва да се 
избягват също горещите вани, сау-
ната и термалните бани.
Неблагоприятни странични дей- 
ствия се наблюдават много рядко. 
Те могат да са свързани с гла-
воболие, локални алергични реак-
ции или венозни възпаления, които 
отшумяват след кратко време.

Терапия при  
разширени вени
Вариците са изпъкнали разширени 
повърхностни вени, чиито венозни 
клапи не се затварят правилно. Те 
представляват не само козметичен, 
но могат да бъдат и сериозен здра-
вословен проблем. Облекчение 
биха могли да донесат стягащи 
(компресиращи) чоропогащници и 
медикаменти. Ако вените обаче са 
силно изпъкнали, може да се при-
ложи и оперативно лечение. При 
т.нар. стрипинг (стандартна меди-
цинска процедура) засегнатите 
вени се отстраняват. Съвременната 
медицина обаче предлага и по-ща-
дящи минимално инвазивни методи 
на лечение при разширени вени.

Добри резултати се постигат с 
лазерно лечение, но също с ради-
очестотна терапия. Посредством 
малък срез на бедрото с помощта 
на ултразвуков контрол в болна-
та вена се въвежда катетър. Чрез 
подаването на топлинна енер-
гия вената се свива и се затва-
ря. Впоследствие се отстранява от 
тялото. Тогава здравите вени пое-
мат функциите на отстранената.
Предимствата на тези по-съвремен-
ни процедури пред стрипинга са, че 
пациентите се възстановяват по-бър-
зо. При тях се наблюдава по-малко 
болка и по-малко кървене. При това 
няма голям срез и рискът от инфек-
ция е незначителен. Статистически 
погледнато, успехът от стрипинга е 
съизмерим с лазерната и радиочес-
тотната терапии, но е много по-нато-
варващ за целия организъм.
При нелекуване на разширени вени 
могат да настъпят неблагоприят-
ни, понякога застрашаващи живо-
та последици. „Много хора наисти-
на могат да живеят с тях, без да 
се сблъскат с големи проблеми”, - 
е на мнение специалистът. „Но все 
по-изпъкналите варици, постоянни-
те кожни промени и варикозните 
язви свидетелстват за влошаване 
на състоянието. Рискът от тромбо-
зи и животозастрашаващи емболии 
тогава значително нараства.” n




