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Нашето списание АПТЕКА достигна 100-ия 
си брой!
За да го отпразнуваме, Ви предлагаме да 
участвате в томбола за разпределение на 
100 награди. Необходимо е само да се 
регистрирате на сайта на НАТУРПРОДУКТ 
www.naturprodukt.bg и да посочите кой пода-
рък предпочитате. Имената на спечелилите 
участници ще бъдат публикувани на сайта 
на НАТУРПРОДУКТ.

Юбилейна  
томбола

А ето и наградите:
�  Комплект „Проблеми с венците“ - паста и четка за 

зъби ЛАКАЛУТ актив.
�  Комплект „Грижа за детските зъбки“ - паста и четка 

за зъби ЛАКАЛУТ за деца (до 4 години, от 4 до 8 
години или от 8 години).

�  Комплект „Мултивитамол – сироп и бонбони за 
деца + дигитален термометър (сироп до 6 години 
или над 6 години).

�  Комплект „Сенсибел” – Грижа за мен и мама (бал-
сам и душ-олио).

�  Комплект „Грижа за мускулите и ставите“ - АлгаСан 
балсам и лосион.

�  Подарък „Грижа за сухата кожа“ - Долива интензив.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

БЪДЕЩЕТО НА МЕДИЦИНАТА
Изследователите отдавна изпробват терапевтични средства, които да 
въздействат на строго определени места в организма. Целта е не само 
да се постигне по-ефективното им действие, но и да бъдат сведени до 
минимум рисковете от неблагоприятни странични реакции. Те експери-
ментират например с опаковани в специални транспортни капсули лечеб-
ни компоненти или с разработени по мярка радионуклиди срещу ракови 
клетки. Дори трудно преодолимата кръвно-мозъчна бариера става изби-
рателно „по-пропусклива” благодарение на новите трикове на учените.

Преди повече от 100 години носите-
лят на нобелова награда за физи-
ология и медицина Пол Ерлих си 
пожелал вълшебни хапчета, които 
да могат сами да откриват своята 
цел в тялото. Много преди открива-
нето на антибиотиците действащият 
химик, медик, имунолог и визионер 
развива медикаментозно лечение 
срещу сифилиса и участва в създа-
ването на серум срещу дифтерия. В  
днешно време мечтата на основате-
ля на химиотерапията и имунологи- 
ята е по-близо от всякога до дей- 
ствителността.

Дизайнерски молекули  
за интелигентни  
медикаменти
Скроени по точен размер полиме-
ри, които като реакция на външ-
но дразнене променят свойствата 
си, отварят съвсем нови възмож-
ности пред медицината. С тяхна 
помощ могат например с по-го-
ляма сигурност да бъдат доста-
вяни животоспасяващи активни 
вещества на прицелно място в 
организма и там в необходима-
та дозировка да бъдат освобож-
давани за продължителен пери-
од от време.
Когато купуваме медикамент от 
аптеката, рядко мислим за това как 
след приема му активното вещество 
попада на точното място в организ- 
ма. Но именно това е решаващият 
проблем, с който трябва да се спра-
вят изследователите. Трудностите 
започват от мига, в който лечеб-
ното средство проникне в храно-
смилателната система или кръво-
обращението. Тялото се брани от 
попадналите в него външни тела 

ран начин да отговарят на дразне-
не от околната среда като темпе-
ратура, киселинност, натиск, меха-
нични въздействия, електричен 
потенциал, химични субстанции и 
пр. Реакциите могат да се състо-
ят например в това,  материалите 
да променят формата или устрой-
ството на повърхността си (да ста-
ват рехави или на бучки), да обра-
зуват сложни структури или да пре-
минават в друго физическо състоя-
ние. Подобни интелигентни матери-
али могат да намерят разнообраз-
но приложение: не само за целе-
насочено транспортиране на актив-

ни вещества, но и за отглеждане 
на тъкани, за прочистване на био-
логични продукти като оптични сис-
теми, сензори и наслоявания. Като 
цяло те принадлежат към субстан-
тивния клас на полимерите. При тях 
става въпрос за високомолекулни 
съединения, молекулите на които 
се състоят от голям брой повтарящи 
се атомни групи, свързани помежду 
си с ковалентни химични връзки – 
т.нар. мономери. В природата те се 
срещат в множество варианти като 
каучук, инсектните хитинови черуп-
ки и др. Осигуряващите здравина 
и флексибилност полимери отдав-
на играят важна роля като изкустве-
ни заместители в ежедневието ни. 
Но едва методите на молекулярния 
дизайн правят възможно производ-
ството на интелигентни материали, 
които да реагират по желания начин 
на промените в условията на окол-
ната среда.
Термочувствителните полимери, 
които реагират на топлина, се със-
тоят например от мономери, чиито 
свойства се променят, когато темпе-
ратурата в разтвора надвиши опре-
делени стойности. Тогава те се про-
менят от хидрофилни в хидрофоб-

или субстанции, дори когато става 
въпрос за животоспасяващ медика-
мент. С унищожаването на непозна-
тите вещества на молекулно ниво се 
справят антителата, за които имун-
ната система се грижи да циркули-
рат в кръвта. Други защитни ком-
поненти действат като физически  
препятствия – като кръвно-мозъч-
ната бариера, която допуска само 
определени вещества до мозъка и 
прави мозъчната тъкан непрони-
цаема за циркулиращата в тялото 
кръв. Но дори ако активното вещес- 
тво успее да преодолее тези преч-
ки, то може да пропусне целта си, 
тъй като например се разсейва и не 
достига в достатъчно количество до 
засегнатата от болестта тъкан или 
се отделя от тялото преди да е раз-
гърнало лечебното си действие.
Значителният напредък в област- 
та на молекулярния дизайн поз- 
волява на учените да заговорят за  
целенасочено действащи конструк-
ции от вещества, които по дефини-
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тви (срещу грип и хепатит) вакси-
ни, които от една страна позволяват  
на имунната система да се научи 
да разпознава клетъчната повърх-
ност на инжектирания микрооргани-
зъм, но от друга не са в достатъч-
но висока концентрация, за да пре-
дизвикат заболяване. Тези вещес- 
тва предизвикват реакция от стра-
на на антителата и защитните клет-
ки, които продължават след това 
да циркулират в тялото и да следят 
за евентуален подобен причинител. 
Клетъчната повърхност на живите 
и мъртвите ваксини предоставят на 
имунната система много различни 
биомолекули – белтъчини, мазнини 
и въглехидрати, като успоредно със 
специфичните за причинителя се 
срещат и такива, които са подобни 
на човешките. Това може да прово-
кира автоимунни заболявания.
Във втората половина на ХХ век 
започва целенасочено изследване 
на специфичните за болестотворни-
те причинители молекулни клетъчни 
повърхности като основа за получа-
ване на ваксини. При това най-често 
става въпрос за протеини. С разви-
тието на автоматизирания метод на 

секвениране изследо-
вателите разкри-

ни субстанции, т.е. преминават от 
добре разтворими в отблъскващи 
водата вещества. Подобна термо-
чувствителност на полимерите ги 
прави интересни компоненти за 
интелигентни транспортни систе-
ми, съдържащи лечебни вещества. 
Те позволяват например безопера-
тивно лечение на миомни маточ-
ни образувания и предотвратява-
не на хистеректомии. При противо-
миомните медикаменти има и друга  
обещаваща група от активни вещес- 
тва, които вече се прилагат успеш-
но в някои европейски страни – 
селективните прогестерон-рецеп-
торни модулатори, които намаля-
ват миомите и успокояват негатив-
ната симптоматика. Директно ин- 
жектиране в миомното образувание  
на медикамент с полимерни връз-
ки е също нов терапевтичен метод, 
който позволява трайно редуцира-
не на неблагоприятните странич-
ни реакции.
Друга развита от изследователи-
те термочувствителна транспорт-
на система почива на синтетични 
липидни мехурчета, т.нар. липозо-
ми. По своята структура те съответ-
стват на двойнослойните мембра-
ни от фосфолипиди, които заобика-
лят всички живи клетки. При затоп-
ляне обаче тяхната обвивка преми-
нава в подобно на желе състояние и 
започва бавно да се разгражда, при 
което активното вещество постепен-
но се освобождава. Междувременно 

те ще са в състояние: да измерват 
рН-стойностите в бъбреците, за да 
се контролира алкално-киселинни-
ят баланс в организма; с опреде-
лени ензими да разпознават кръв-
ните съсиреци и да ги разтварят; 
да транспортират активни вещества  
в мозъка за коригиране на непра-
вилно нагънати протеини при болес- 
тите на Алцхаймер, Паркинсон и 
Хънтингтън; да помагат при регули-
ране концентрацията на съставни-
те части на кръвната плазма като 
глюкоза или да блокират химичните 
сигнали, които отключват образува-
нето на злокачествени образувания 
в клетките. Тези теоретични засега 
прогнози са на път съвсем скоро да 
се превърнат в рутинна терапевтич-
на практика.

Ваксиниране със захар
Бактериите и паразитите са обвити 
в сложно изградени захарни моле-
кули. Подобно на човешките клет-
ки клетъчната им повърхност е  
заобиколена от множество различ-
ни и специфични захарни вериги. 
Изследователите използват това, 
за да разработят ваксини, на осно-
вата на синтетична захар. Целта е  
те да ни предпазват от бронхо- 
пневмония, болнични инфекции и 
тропически болести.
Всички ваксини се основа-
ват на един прост принцип: 
човешката имунна система 
трябва да бъде доведена 
до състояние да разпозна-
ва болестотворния причини-
тел – независимо дали това е 
бактерия, паразит или вирус – 
за да може да го унищожи. При 
това имунната реакция се осла-
ня на изградените от протеини анти-
тела и Т-клетките, които разпозна-
ват молекулите върху клетъчната 
повърхност на болестотворния при-
чинител и по този начин са в състо-
яние да го унищожат. Имунен отго-
вор срещу специфичен болестотво-
рен причинител може да бъде про-
вокиран посредством въвеждането 
в организма на минимални коли- 
чества живи (напр. срещу туберку-
лоза или жълта треска) или мър- 

ват генома на много болестотвор-
ни причинители, което им позволя-
ва чрез сравнение с човешкия геном 
да идентифицират такива протеи-
нови клетъчни повърхности, които 
са подходящ изходен пункт за съз-
даването на ваксини. Успоредно с 
белтъчините обаче важен молеку-
лен клас за развитието им представ- 
ляват полизахаридите (гликаните), 
тъй като те се намират не само на 
повърхността на човешките клетки, 
но и на повечето бактерии и парази-
ти. Учените са пробвали да използ-
ват полизахариди още през 20-те 
години на ХХ век, като използва-
ли за производството на ваксини 
изолирани от клетъчната повърх-
ност на болестотворните причини-
тели захарни вериги. Първите вак-
сини, съдържащи полизахариди, 
били използвани през 1974 година  
срещу менингококи, пневмококи и 
хемофилус инфлуенце. Но прила-
гането им било свързано с извест-
ни ограничения. Имунната систе-
ма на малките деца до 2-годишна 
възраст например не е в състоя-

                  

 

 

Официален представител за България: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД
София 1528, бул. Христофор Колумб 64, София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4; 
тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17

термосензитивни липозоми (TSLs) 
се тестват клинично върху пациен-
ти с различни заболявания като рак  
на гърдата и рак на червата с мета- 
стази в черния дроб в стадий II. Тече 
и клинично проучване на лечението 
при първичен карцином на черния 
дроб в стадий III.
Както показват тези примери след 
десетилетия на изследвания и раз-
витие интелигентните материали 
започват да играят все по-значител-
на роля не само в медицината, но и 
в биотехнологията. Комбинациите 
на полимери с функционални химич-
ни компоненти отварят пред меди-
цината неограничени възможности, 
чиито положителни резултати ще 
са налице в съвсем близко бъде-
ще. Така с тяхна помощ медици-
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клетките. Все по-ясно става обаче, 
че именно тези молекули правят 
възможно развитието на напълно 
нова група медикаменти.
Трите най-важни типа сложни моле-
кули в живия организъм са ДНК, 
РНК и протеините. Учените са иден-
тифицирали над 10 000 молекули, 
които организират привидно хаотич-
ните процеси в клетките. Те успеш-
но използват натрупаното знание 
за развитието на медикаменти и 
терапевтични схеми, като десети-
летия наред концентрират усилия-
та си предимно върху два молекул-
ни класа: съхраняващата наслед-
ствената информация ДНК и изпъл-
няващите различни функции в клет-
ките протеини. Откритията в об- 
ластта на последните доведоха до 
създаването на синтетичния инсу-
лин, интерфероните и достигащите 
до целта противоракови медикамен-
ти. Успешно се прилагат и немалко 
генни терапии. В продължение на 
десетилетия обаче биолозите считат  
ДНК и протеините за главни дей- 
стващи лица в клетката, а на РНК 
приписват помощна функция. Така 
този трети тип биомолекули оста-
ва встрани от интереса им. Подобно 
на много по-популярната ДНК рибо-
нуклеиновата киселина също съдър-
жа наследствена информация под 
формата на поредица от 4 различ-
ни „букви“. Разликата се състои в 
това, че в клетките РНК не е двойна, 
а единична спирала, което я прави 
химически по-нестабилна. Това е 
причината в турбулентната среда на 
клетъчната плазма тя бързо да се 
разгражда.
Към края на ХХ век изследовате-
лите откриват цяла поредица от 
непознати дотогава видове РНК, 
които изпълняват важни регулира-
щи функции в клетките: те контро-
лират поведението на ДНК и про-
теините, като повишават или реду-
цират тяхната активност и в опре-
делени случаи могат дори напълно 
да ги изключат. Така те решават кои 
протеини и в какви количества да се 
произведат в дадена клетка и са в 
състояние да спират дори отключва-
нето на някои гени. Подобни видо-

ние да предизвика имунен отговор 
срещу полизахариди, тъй като не 
разпознава сложните захарни вери-
ги като чужди. Също при възрастни-
те хора над 60 години не се наблю-
дава имунна реакция, поради което 
се оказало трудно да се постигне 
ефективна имунна защита. При това 
те регулирали бета-клетките за про-
изводството на антитела, но не пре-
дизвиквали никакъв имунен отговор 
на Т-клетките, необходим за пости-
гането на дълготрайно предпазване 
от болестотворния причинител.
За да се справят с тези пробле-
ми, през 1983 година изследовате-
лите развиват т.нар. конюгирани вак-
сини. При тях изолираният от бакте-
рии полизахарид се свързва директ-
но с протеин-преносител, на който 
Т-клетките реагират. Така имунният 
отговор активира както бета-, така 
и Т-клетките, които гарантират по-
продължителна защита. С подобна 
захар-протеин конюгация могат да 
бъдат ваксинирани и малки деца, тъй 
като заедно с протеиновата част на 
детския организъм се представя също 
захарния компонент и то така, че да 
бъде предизвикан дълготраен имунен 
отговор. Конюгирани ваксини вече се 
прилагат в много европейски страни, 
включително за деца, срещу някои 
серотипове на Haemophilus influenzae 
тип В (Hib), менингококи (бактерии 
от вида Nisseria meningitidis) и пнев-
мококи (Streptococcus pneumoniae), 
които предизвикват опасни заболя-
вания като възпаления на мозъчна-
та ципа, белите дробове или вътреш-
ното ухо.
Развитието на подобен вид вакси-
ни обаче представлява много скъп 
и дълъг процес. За разработване-
то на пневмококова ваксина напри-
мер са били необходими повече от 
20 години и над 1 милиард евро. 
Междувременно към конюгираните 
ваксини е прибавен и нов компонент 
– т.нар. адювант (напр. алуминиеви 
соли), чиято задача е да бъде под-
силена имунната реакция. Но произ-
водственият процес продължава да 
бъде продължителен, скъп, а има и 
много слаби точки. Ето защо изсле-
дователите се насочват към разви-
тието на синтетични ваксиниращи 
вещества, които да следват същия 
производствен принцип. С автома-
тизирането на химичния синтез на 
сложните захарни вериги времето 
за производство се скъсява от годи-
ни на дни и дори часове. Това прави 
възможно развитието на напълно 
синтетични полизахаридни ваксини 
срещу много патогени за предот- 
вратяване на болнични инфекции и 
заболявания на бедността.

РНК – революцията
Те са познати на учените отдавна 
и доскоро всеобщото мнение гла-
сеше, че рибонуклеиновите кисе-
лини са нещо като стопани на 

ве РНК отварят нови пътища за раз-
витието на терапии на рак, инфек-
ции и много хронични заболявания. 
Експерименталните терапии срещу 
бактерии, вируси, ракови образува-
ния и хронични заболявания показ-
ват, че действието им е по-ефек-
тивно и прецизно от лечението с 
конвенционални средства. Повечето 
използвани в днешно време меди-
каменти действат чрез протеините, 
като повлияват производството им 
или блокират тяхната функция. Не 
е възможно обаче за всички жела-
ни целеви протеини да бъде произ-
ведено подходящо активно вещес- 
тво, тъй като белтъчните молекули 
трудно преминават или са направо 
недостъпни, както е при клетъчни-

те вериги. Именно тези препятствия 
ще са в състояние да преодолеят 
разработените на основата на РНК 
нови медикаменти, които предлагат 
обещаващо оръжие срещу трудно 
достъпните досега протеини.

По мярка скроени  
радионуклиди срещу рак
Радиоактивните вещества могат 
да бъдат използвани за борба 
с туморните клетки в тялото. С 
помощта на модерните неутронни 
източници и ускорители на части-
ци учените са успели за създадат 
терапевтични нуклиди, които при-
тежават почти оптимални лечеб-
ни свойства.
Повече от 3 милиона европей-
ци заболяват ежегодно от рак и 
броят им ще нараства, тъй като  
населението на „стария“ континент 
действително застарява, а туморни-
те образувания са по-често срещани 
в напреднала възраст. Медицината 
вече е постигнала немалки успе-
хи в тази област, довели до това, 
че в днешно време повече от поло-
вината от всички ракови заболява-
ния биват успешно лекувани. Това 
за съжаление не важи за напредна-
лите стадии, при които се наблюда-
ват разсейки от първичния тумор, 
тъй като не всички дъщерни обра-
зувания (метастази) могат да бъдат 
открити или пък хирургично отстра-
нени. Съществуват терапии, които 
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теоретично достигат до отделните 
ракови клетки в тялото – най-ве-
че различните видове химиотера-
пии. Тяхната цел е да се унищожат 
раковите клетки по време на тяхно-
то делене. Те обаче не са селектив-
ни и засягат всички клетки с висо-
ка степен на делене, поради което 
поразяват също здрави тъкани, като 
често причиняват тежки странични 
реакции.
Лечението с радиофармацевтични 
средства може да предостави изход 
от тази дилема. При него в кръвооб-
ращението на пациента инжекцион-
но се въвеждат радиоктивни изо-
топи (наричани още радионуклиди), 
които достигат до туморните обра-
зувания и ги унищожават с помощ-
та на йонизиращо лъчение. В иде-
алния случай тези активни вещес-
тва достигат като „троянски коне“ 
прицелните клетки и разгръщат там 
своето целенасочено унищожител-
но действие, тъй като независимо 
че пътуват в кръвния поток по цяло-
то тяло, е възможно да се постигне 
радионуклидите да действат само 
на определени тъкани. При това те 
биха могли да намерят приложение 
не само в терапията, но и в диагнос- 
тиката. 
В съвременната нуклеарна медици-
на използването на радиоактивни 
нуклиди срещу ракови мутации се 
извършва с помощта на биомолеку-
ли, които се грижат за това субстан-
циите с радиоактивно лъчение да се 

закотвят точно върху раковите клет-
ки. Доскоро медиците са разпола-
гали с ограничен избор от радиоак-
тивни изотопи. Изследователските 
реактори, ускорителите на частици 
и усъвършенстваните радиохимич-
ни техники правят възможно съз-
даването и на други интересни от 
медицинска гледна точка радионук-
лиди. Например требиум, един от 
редките метали, се среща под фор-
мата на множество изотопи, чети-
ри от които са много обещаващи за 
медицинско приложение. Химически 
те се държат на практика иден-
тично, но се разпадат по разли-
чен начин. Предварителните тесто-
ве дават надежда, че този изото-
пен квартет може много успешно да 
бъде използван като флексибилно 
оръжие срещу рак.

Доставка на активни  
вещества с нанотранспорт
Проблемите на химиотерапията и 
унищожаването на здрави тъка-
ни могат да бъдат преодолени и 
с помощта на миниатюрни транс-
портни средства, които доставят 
активните вещества директно в 
туморите.
Обвити в нанокапсули медикамен-
ти успяват да заблудят имунната 
система: на молекулно ниво те са 
толкова миниатюрни, че успяват да 
се придвижват в организма незабе-
лязано. Структурите  им са не по-
големи от една милиардна част от 

метъра. Изследователите от групата 
на Кацунори Катаока към Токийския 
университет например са депони-
рали химиотерапевтични средства 
в огнището на вирусен хепатит С, 
които са около 200 пъти по-малки 
от една кръвна клетка. Така нано-
медикаментите успяват да дости-
гат и ракови образувания, като раз-
гръщат там лечебното си действие, 
без да поразяват здрави тъкани и да 
предизвикват неблагоприятни стра-
нични реакции. В изследователска-
та група на Катаока са разработе-
ни също нанотранспортни капсули, 
съдържащи субстанции срещу раз-
лични туморни мутации като рак на 
гърдата или панкреаса, които пре-
минават последните си клинични 
изпитания в Япония. Също в САЩ 
нанотерапията е преодоляла вече 
първите препятствия.
Идеята химиотерапията да бъде 
подобрена със средствата на нано-
технологиите не е нова. На паза-
ра вече съществуват медикаменти 
срещу рак на гърдата или простата-
та в напреднал стадий. Те обаче дей-
стват само на определен вид тумор-
ни образувания. Сега изследовате-
лите са насочили усилията си към 
разширяване на този спектър. Те се 
опитват да направят възможно дос-
тигането до различни ракови клет-
ки и провеждането на по-ефективно 
лечебно действие. За да могат нано-
капсулите да бъдат по-добре управ-
лявани и да щадят здравите тъка-

ни, някои изследователи включват 
в състава им специални антитела, 
чиито молекули се залавят за опре-
делени протеини – такива, които 
особено често се срещат в тумори-
те. Към тях принадлежи т.нар. EGF-
рецептор, успешно свързан с натру-
пани в него антитела, който бе пред-
ставен през 2013 г. от биомедика 
Дийн Хо от Калифорнийския универ-
ситет на Лос Анджелис.
Самите нанокапусули биха могли да 
разгръщат и лечебен ефект, вместо 
да действат единствено като транс-
портно средство. Учените от амери-
канския университет Нордуестърн 
например са свързали златни нано-
частици с РНК-спирали, които, както 
вече беше посочено, могат да сто-
пират отключващите рака гени. Така 
разработената нанокапсула е в със-
тояние да проникне на особено труд-
но достъпни места и дори да прео-
долее т.нар. кръвно-мозъчна бари-
ера, както свидетелстват изследо-
вателите от групата на Александър 
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Стет. Учените все още не са в със-
тояние да обяснят механизма, по 
който се случва това, но предпола-
гат, че златните наночастици свърз-
ват част от структурата си с клетъч-
ната повърхност на кръвоносните 
съдове и така проникват в мозъка.
Снабдени с наследствена инфор-
мация наночастици могат да служат 
също за откриването на ракови клет-
ки, още докато циркулират в кръвта. 
Някои лаборатории вече използват 
подобни частици за диагностика. Те 
са разработени от химика Чад А. 
Миркин (също от Нордуестърнския 
университет), който се надява с 
тяхна помощ в бъдеще да бъдат 
пренасяни допълнително медика-
менти, с които раковите клетки да 
бъдат унищожавани, още преди да 
са се установили някъде в тялото.

Откриване на пътища  
през кръвно-мозъчната 
бариера
Учените свързват все повече болес-
ти с неправилното функциониране 
на бариерата между кръвообраще-
нието в тялото и мозъка. От друга 
страна целенасочено се опитват да 
я преодолеят, за да могат да доста-
вят медикаменти в мозъка. Успехите 
в тази област биха могли да напра-
вят революция в лечението на рако-
ви заболявания и невродегенера-
тивни нарушения като деменция 
или болестта на Алцхаймер.
Кръвно-мозъчната бариера има 
предпазна функция, която се със-
тои в това да разделя циркулира-
щата в кръвообращението кръв 
от мозъчната извънклетъчна теч-
ност на централната нервна систе-
ма. Ендотелните клетки, от които 
се състои, са толкова тясно свърза-
ни една с друга, че позволяват про-
никването на съвсем малко субстан-
ции в мозъчната тъкан. Те ограни-
чават разпространението на големи 
или хидрофилни молекули, дори на 
микроскопични организми (напри-
мер бактерии) в цереброспиналната 
течност, като същевременно позво-
ляват дифузията на малки и хидро-
фобни молекули (О2, СО2, хор-
мони). През бариерата също така 
активно се транспортират метабо-
литни продукти като глюкоза с по-
мощта на специфични протеин-пре-
носители.
Кръвно-мозъчната бариера пред-
ставлява съставен от различни клет-
ки самостоятелен и активен орган, в 
който клетките интензивно си кому-
никират, като решават кои молекули 
могат да отхвърлят и кои да прие-
мат. Нарушенията в нейната функ-
ция могат да доведат до цяла поре-
дица заболявания като множествена 
склероза или епилепсия. Методите, 
с които кръвно-мозъчната барие-
ра целенасочено се отваря и затва-
ря, биха могли да направят въз-
можно лечението на много болести. 

за конструиране на жива тъкан от 
клетки или неживи материали с цел 
трансплантиране, думите им звучат 
като научна фантастика. Вярно е, че 
и днешните методи на транспланта-
ция или пречистване на кръвта при 
бъбречно болни спасява животи, но 
те в никакъв случай не са идеални 
и силно обременяват пациентите. 
По-ефективно и с по-малко странич-
ни действия би било използването 
на индивидуално скроени и имуно-
логично пригодени биотъкани. Друго 
предимство на тъканното инженер-
ство е, че изкуствено произведените 
живи „органи от микрочипове” ще са 
много подходящи за тестване ток-
сичността на новите лечебни актив-
ни съставки.
В медицинската практика вече се 
използват някои отгледани в лабо-
раторна среда тъкани: на много 
пациенти успешно са присадени 
кожа или хрущял, текат клинични 
изследвания и за трансплантира-
не на пикочен мехур, бронхи, кръ-
воносни съдове и очна роговица. 
Най-голямото предизвикателство 
обаче представлява създаването 
на завършени функционално годни 
органи. Изследванията са напред-
нали значително в тази посока, но 
някои препятствия остават.
Нагласата е надраснала детската 
си възраст и изкуствено създаде-
ните тъкани вече не са от област-

За целта учените търсят различни 
пътища като използването на хипер- 
осмозни развори или вибриращи 
микробалончета. Някои разтвори 
като например захарния алкохол 
манитол могат да извличат течнос-
ти от околните тъкани и при инжек-
тирането им в ендотелните клет-
ки на мозъчните съдове, те се сви-
ват. Така тесните връзки помежду 
им се разхлабват и медикаментите 

та на фантазията. Напредъкът от 
последните години добави и зна-
ние за това, как тъканта възник-
ва по естествен начин, например 
при ембрионалното развитие или 
зарастването на рани. По-дълбокото 
разбиране на клетъчната биология 
се съчетава и с използването на по-
подходящи, по-умно измислени гра-
дивни елементи, тъй като благода-
рение на подобрените химически, 
биологични и механични свойства 
на използваните материали методи-
те за създаване на тъкан стават все 
по-рафинирани.
Основното препятствие пред уче-
ните засега остава реконструкция-
та на вътрешната кръвоносна сис-
тема. Първите изкуствени продук-
ти, успешно тествани на хора, са 
кожа и хрущял. Причината е, че те 
са относително слабо засегнати от 
кръвоносната система за разлика от 
повечето останали тъкани, които са 
тясно свързани с гъстата вътреш-
на съдова мрежа: всяка клетка се 
намира достатъчно близо до капи-
ляр, от който да бъде обезпечавана 
с кислород и хранителни вещества. 
До днес този фактор до голяма сте-
пен ограничава отглежданите струк-
тури. Затова много изследователи 
са насочили усилията си към кон-
струирането на кръвоносни съдове, 
които да могат да се интегрират в 
създадената тъкан. n

могат да проникнат в централната 
нервна система. За целта може да 
бъде използван и микрокатетър: 
през тънък катетър, достигащ мозъ-
чен съд, първо се подава манито-
лов разтвор, за да може кръвно-мо-
зъчната бариера да бъда отворена 
на специфичното за терапия място. 
След това през същия катетър се 
въвежда необходимия медикамент. 
Този метод вече се използва за про-
тивосъсирващи средства след пре-
каран инсулт. Друга разработва-
на терапия е свързана с инжек- 
тирането на солен разтвор, съдър-
жащ микроскопични газови балон-
чета. Когато достигнат мозъка, с 
помощта на целенасочена ултрасо-
ник радиация те се привеждат във 
вибрация, която отваря бариера-
та и позволява на медикамента да 
премине. С помощта на описани-
те по-горе „троянски коне” медика-
менти могат да бъдат доставяни в 
мозъка и без отваряне на защитна-
та бариера. Изследванията показ-
ват, че те успешно функционират 
при мишки, но опитите при хора все 
още предстоят.

Отглеждане на живи тъкани 
в лабораторна среда
Конструираните в лаборато-
рия живи структури могат да се 
имплантират толкова по-добре, 
колкото по-точно биоинженерите 
наподобят детайлите на природа-
та. Пионерите в тъканния дизайн 
обсъждат различни нестандартни 
идеи за замяна, поправка или по-
добряване функцията на дефекти-
рали органи и тъканни структури.
От началото на хилядолетието 
отглеждането на жива тъкан с цел 
имплантиране заема все по-водещо 
място в изследванията. Когато през 
1999 г Лангер и Ваканти заговарят 
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 СЪВЕТИ СРЕЩУ  
ДРАЗНЕЩА КАШЛИЦА
Сухата кашлица може да бъде не само обременителна, но и болез-
нена. Особено ако продължава дълго време, тъй като дразни уст-
ната кухина и гърлото. Може да се справите ефективно с нея също 
и с домашни средства.

чета. Така получените бонбони могат 
да се съхраняват до един месец на 
тъмно и проветриво място.

Бяла ружа (Althea officinalis)
Поради високото си съдържание на 
слузни вещества, билката е отлично 
средство при всички остри възпали-
телни и дразнещи дихателните пътища 
състояния. За да се запазят стимули-
ращите здравето слузни вещества на 
корена от бяла ружа, е най-добре чаят 
да се приготвя като студен извлек. За 
целта 3 чаени лъжички от нарязания 
на ситно корен се накисват в 1 чаша 
студена вода и се оставят да престо-
ят поне 8 часа, най-добре през нощта. 
Пият се по 3 чаши на ден при дразнеща 
кашлица, като преди консумация чаят 
леко се затопля. За по-добър ефект 
преди изпиването извлекът може да 
се използва за няколкоминутна гарга-
ра, за да може да окаже действието си 
също и върху възпаленията в устната 
кухина, носоглътката и гърлото.

Мащерка (Thymus vulgaris)
Мащерката е едно от най-ефектив-
ните противокашлични средства със 
спазмолитично и отхрачващо дей-
ствие. Билката съдържа ценно ете-
рично масло и е ефективна дори при 
спастична, магарешка или астматична 
кашлица. За приготвянето на чай 1 ч.л. 
билка се залива с 250 мл вряща вода, 
оставя се да се запари за 10 минути и 
се прецежда. Пият се 3 до 6 чаши на 
ден в продължение на няколко сед-
мици. Ако към мащерката се доба-
ви росянка, действието й се засил-

ва. При силно възпалени дихателни 
пътища облекчение могат да донесат 
и домашно приготвени бонбони от 
мащерка. Листата и цветовете от една 
шепа изсушена билка се изронват и 
натрошават на ситно. 150 г брезова 
захар се стопяват в метален съд, като 
се бъркат дотогава, докато течността 
стане прозрачна. След това при посто-
янно бъркане се добавя натрошената 
билка. Когато се усвои, сместа бързо 
се отстранява от котлона и се разсти-
ла върху хартия за печене. После се 
оставя поне за един час за втвърдява-
не и се натрошава с нож на малки пар-

вода, кипнати и оставени да се запа-
рят за около половин час. След това 
листата се отстраняват, извлекът отно-
во се кипва и вари, докато се редуцира 
на половина. Отварата се отстранява 
от котлона и след като се поохлади, с 
бъркане се добавят 175 г мед до пълно 
разтваряне. Когато сиропът е напълно 
охладен, се налива в тъмна бутилка и 
при нужда се приема по 1 ч.л. от него, 
а може да се разтваря и в чаша с бил-
ков чай. Приятен на вкус и подходящ 
за деца е също следният сироп: прес-
ни билки (използва се цялото расте-
ние) се нарязват на ситно, смачкват 
се и се изстисква сок, който се смесва 
със същото количество мед и се вари 
20 минути. На всеки 1-2 часа се при-
ема по 1 чаена до 1 супена лъжица 
сироп. След отшумяването на оплак-
ванията е добре сиропът да се прие-
ма още няколко дни – 3 пъти по 1 ч.л. 
Добре затворен, този сироп може да 
се съхранява дълго време, тъй като 
има високо съдържание на антибио-
тични вещества и не плесенясва.

Градински чай (Salvia officinalis)
Освен многото полезни съставки, сал-
вията съдържа също етерични масла и 
бактерицидни вещества. Тя е особено 
подходящо средство за гаргара, освен 
това действа болкоуспокояващо, про-
тивовъзпалително и ускорява лечеб-
ния процес. Инхалацията със сал-
вия не само овлажнява лигавицата, но 
й действа успокояващо. Топлата влага 

Теснолист живовлек 
(Plantago lanceolata)
Теснолистият живовлек е много добро 
средство при пресипване, суха, драз-
неща или магарешка кашлица. Той 
съдържа много слузни, дъбилни ве-
щества и силициева киселина, както 
и субстанции, които убиват болесто-
творните причинители. За приготвя-
нето на сироп в домашни условия е 
необходимо 25 г пресни листа от бил-
ката да бъдат накиснати в 1 литър 

в съчетание с активните съставки на 
салвията по естествен начин успокоя-
ва раздразнените тъкани и дразнеща-
та кашлица. За целта 2 супени лъжи-
ци (с връх) от сухата билка се зали-
ват с 2 литра вряща вода и се оставят 
за няколко минути в широк покрит съд 
да се запарят. След това със затво-
рени очи лечебните пари се вдишват, 
като покритата с кърпа глава се държи 
над съда. За по-добър ефект, след 
като поизстине и се прецеди, отвара-
та може да се използва и за гаргара. 
Процедурата може да се повтаря мно-
гократно в рамките на деня.

Горски слез (Malva sylvestris)
Листата и цветовете на горския слез 
съдържат слузни вещества, които 
успокояват обременителната дразне-
ща кашлица и лекуват леките въз-
паления в устната кухина и гърло-
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то. Билката е много ефективна при 
остра, болезнена и дразнеща кашли-
ца, използва се за гаргара и изплаква-
не при възпаления в устата и гърлото. 
За приготвянето на 1 кана чай е необ-
ходимо: 2 с.л. сухи листа от билката, 
най-добре купени от аптека или дроге-
рия, да се накиснат в 1 литър студена 
вода и да се оставят да престоят през 
нощта. На сутринта студеният извлек 
трябва да се прецеди и преди консу-
мация необходимото количество леко 
да се затопли (без да завира). Чаят се 
приема, разделен на части, в рамките 
на деня, като се пие на малки глътки.

Черен бъз (Sambucus nigra)
Не бива да се пренебрегва също лечеб-
ното действие на черния бъз: той нама-
лява нивата на холестерола, подобря-
ва имунната защита и може да помогне 
при суха кашлица. За приготвянето на 
1 чаша чай е необходимо 2 ч.л. прес-
ни листа да се залеят с 250 мл вряща 
вода, да се оставят да се запарят за 
около 5 минути и след това отварата да 
се прецеди. За да има ефект, е добре 
да се изпиват по 3 чаши на ден.

успокояващо кашлицата действие. 
Билката разрежда бронхиалните се-
крети и е ефективно средство при 
всички хронични бронхиални оплаква-
ния, особено когато сутрешното отка-
шляне създава много трудности. За 
приготвянето на 1 чаша лековит чай 
е необходимо 2 ч.л. натрошени на 
ситно сухи листа да се залеят с 250 
мл вряща вода, да се оставят да се 
запарят за около 5 минути и след това 
отварата да се прецеди. При необ-
ходимост чаят може да се пие до 
3-4 пъти на ден. За улесняване на 
сутрешното откашляне се препоръч-
ва изпиването на чаша горещ чай още 
преди закуска, като отварата може да 
бъде приготвена от вечерта и термо-
сът поставен до леглото. Добре е да 
се изпива и чаша чай преди лягане.

Компрес 
с картофи 
Много страдащи от упорита кашли-
ца се кълнат в ефективното действие 
на компреса с картофи. За целта 4 
до 6 средно големи картофи се сваря-
ват, докато омекнат. После се нареж-
дат върху домакинска кърпа, завиват 
и намачкват. Когато компресът изсти-
не до малко над телесната темпера-
тура се поставя на врата и се оставя 
там, докато топлината успокои сухата 
кашлица и раздразненото гърло.

Лучен сироп
Класическо домашно средство за успо-
кояване на кашлицата е и лученият 
сироп: 1 глава лук се нарязва на ситно, 
залива се със 150 мл вряща вода и се 
оставя да изстине. Добавят се 2 супе-
ни лъжици мед, а след 30 минути отва-
рата се прецежда и пълни в бутилка. 
От сиропа се взимат по 1-2 ч.л. на ден. 
Етеричните масла в лука убиват болес-
тотворните причинители и успокояват 
бронхите. Силен противовъзпалителен 
и имуностимулиращ ефект има суро-
вият сироп, при който нарязаният на 
ситно лук се разбърква с меда и се 
оставя да престои докато на повърх-
ността се отдели прозрачен сок. От 
него се взимат по 1 до 2 ч.л. на ден. n

Аптекарски копър 
(Foeniculum vulgarae)
Копърът е класическо средство при 
лечение на свързани с дихателни-
те пътища болести. Той стимулира 
отхрачването, успокоява спазмите и 
има общоуспокояващо действие. За 
приготвяне на чай 1 ч.л. счукани семе-
на се заливат с 250 мл вряща вода, 
запарват се 5 до 10 минути и се пре-
цеждат. Пие се по една чаша топъл 

чай 3 до 6 пъти на 

ден. При дразнеща кашлица се препо-
ръчва също използването му за инха-
лация. За целта 4 до 5 ч.л. прясно счу-
кани семена от копър се сваряват за 
1-2 минути в 1 литър вода. След това 
под кърпа със затворени очи парите 
многократно и дълбоко се вдишват до 
постигането на видимо подобрение.

Подбел (Tussilago farfara)
Сърцевидните листа и цветовете на 
подбела имат противъзпалително и 



10

Хиалуроновата киселина е присъ-
ща на тялото субстанция, която 
може да бъде открита както в 
клетките, така и в междуклетъч-
ното пространство. По своя хими-
чен строеж представлява вери-
га от захарни молекули и при-
надлежи към полизахаридите 
– захароподобни съединения, 
които играят важна роля в орга-
низма. Основното свойство, което 
я прави толкова ценна за хората, 
животните и растенията, е нейна-
та способност да свързва вода-
та. Именно това приковава инте-
реса на медицината и козметика-
та към нея.

Защо се нуждаем  
от хиалуронова  
киселина
Хиалуронът е истински гений, що 
се отнася до начина му на функ-
циониране в организма, особе-
но по отношение на капацитета  

добре. Тъй като влиза в състава 
на синовиалната течност, в ста-
вите и хрущялите хиалуронова-
та киселина служи не само като 
смазващо средство, но и като 
своеобразен ресор. Друга нейна 
важна задача е осигуряването на 
съединителната тъкан и кожата 
с влага и хранителни вещества. 
Предполага се също така, че дъл-
говерижната хиалуронова кисели-
на притежава предотвратяващи 
рака свойства.

Хиалурон срещу  
бръчки
Хиалуроновата киселина може да 
свърже 6000 пъти повече вода 
от собственото си тегло! Това я 
прави идеално средство преди 
всичко срещу видимите следи 
на времето: бръчките. Казано по 
друг начин, 1 грам хиалурон може 

Хиалуроновата киселина се счита за чудодейно 
оръжие в антиейджинг козметиката, но намира 
терапевтично приложение и при проблеми със 
ставите или очите. Нищо чудно, тъй като тази 
присъщата на организма субстанция е активно 
вещество с многостранно действие.

за свързване на водата в съот-
ношение с масата. Това е особе-
но ясно забележимо при очите, 
където в стъкловидното тяло 98% 
от течността са свързани само 
с 2% хиалуронова киселина. 
Желеподобното ядро на между- 
прешленните дискове също извли-
ча полза от съдържащия се в тъка-
ните хиалурон, тъй като не позво-
лява на течността да се сгъстява.
С негова помощ се осигурява 
също така устойчивост на натиск 
и телесната тежест се понася по-

да свърже 6 литра вода. При това 
той създава водни депа, които се 
грижат за повишаване еластич-
ността на тъканите и намаляване 
дълбочината на бръчките. Тези 
водни резервоари представляват 
също така защитен слой, който 
предпазва клетките от токсини-
те на околната среда, UV-лъчите, 
свободните радикали и подобря-
ва междуклетъчния транспорт. 
Това прави възможно както оси-
гуряването на клетките с храни-
телни вещества, така и своевре-
менното извеждане на отпадни-
те продукти от организма. При 
това поради противовъзпалител-
ните си свойства хиалуронова-
та киселина подсилва собствени-
те защитни сили на кожата, като 
по този начин оказва позитивно 
действие на цялостното й със-
тояние.

ХИАЛУРОН ЗА СТАВИ, 
ОЧИ И КОЖА
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Области  
на приложение
Поради ценните си влагозадър-
жащи свойства хиалуронът при-
тежава широк диапазон на дей-
ствие, като намира приложение  
в три големи области:

Козметиката 
Позитивните свойства на хиалу-
роновата киселина я превръщат в 
интересна суровина за козметич-
ната индустрия и тя започва да 
придобива все по-голямо значе-
ние за нея, особено през послед-
ните години. Използват се основно 
две форми на хиалуронова кисе-
лина: дълговерижна и късовериж-
на. Дълговерижната хиалуронова 
киселина действа на горните сло-
еве на кожата и има незабавно 
видим ефект. Тя свързва влагата, 
„тапицира” кожата и по този начин 
постига изглаждащ и освежаващ 
резултат. Късоверижната хиалу-
ронова киселина напротив рабо-
ти в дълбоките слоеве на кожата, 
където се грижи за изравняване 
на водните нива и постигане на 
дълготрайни положителни ефек-
ти. В много козметични продук-
ти се комбинират и двете форми 
хиалурон, с което се цели пости-
гането на оптимално действие. 
Серумите и кремовете, съдържа-
щи хиалуронова киселина, пости-
гат все по-добри видими резул-
тати и вече са се доказали като 
отлични средства в антиейджинг 
козметиката.

Естетичната хирургия 
Лифтинг на лицето без скалпел? И 
естетичната хирургия откри хиалу- 
роновата киселина през послед-
ното десетилетие. Методът, при 
който с помощта на хиалурон 

кожата отново се подмладява, 
се нарича „течен лифтинг”. За 
разлика от класическия лифтинг 
при него гладкостта на кожата 
се постига не чрез опъване, а 
чрез попълване за балансиране 
на водните нива, като загубата на 
обем се изравнява чрез инжекти-
ране на хиалуронова киселина. 
Хиалуроновите филъри по пра-
вило се понасят много добре и 
постигат резултат, който може да 
трае до 1 година. При профе-
сионална употреба странични-

те действия са редки. Възможни 
са и други разкрасяващи про-
цедури с хиалуронови инжекции. 
С тяхна помощ могат например 
да бъдат изгладени неравности-
те в областта на носа или да 
се подобрява вида на белези. С 
хиалуронова киселина е възмож-
но да бъдат запълвани и по-го-
леми обеми като брадичка, скули 
и дори да се постигне безопера-
тивно увеличаване на бюста. При 
това обаче трябва да се помни, 
че резултатите не са постоян-

Хиалуронът обаче е от решаващо 
значение не само за красотата. 
Независимо от това, че по-голя-
мата част от него (около 50%) се 
складира в кожата, за да я осигу-
рява непрекъснато до най-дълбо-
ките слоеве с влага, той се съдър-
жа навсякъде в тялото. В стави-
те е отговорен за смазването и 
подвижността им, в стъкловид-
но тяло на очите поддържа лещи-
те влажни. По принцип организ-
мът сам произвежда хиалуроно-
ва киселина – един процес, който, 
за съжаление, се повлиява както 
от натоварванията на околната 
среда и стреса, така и от възраст-
та. Затова нивото й в организма 
започва да спада от 25-годиш-
на възраст и на 60 години от нея 
вече са останали около 10% от 
първоначалния обем. Резултатът 
е намалено съдържание на хра-
нителни вещества и влага в клет-
ките, което се изразява във види-
ми следи на остаряване и образу-
ване на бръчки. Ако субстанцията 
бъде въведена отвън, влагозадър-
жащите механизми се активират, 
клетките отново набъбват и кожа-
та добива по-гладък и свеж вид.
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ни и процедурите трябва да се 
повтарят през 1-2 години. Много 
успешна област на приложение 
е и инжектирането на устните, 
при което както при всяко друго 
скулптуриране на тялото с хиалу-
рон или алтернативни филъри 
е добре да се следват съветите 
на специалистите и да се внима-
ва за запазването на естествения 
им вид. Съществуват също ком-
бинирани процедури с участие-
то на хиалурон, каквото е напри-
мер лечението със студен лазер. 
При него кожата първо се трети-
ра със специален хиалуронов гел 
и след това се обработва със сту-
ден лазер. По този начин молеку-
лите на хиалуроновата киселина 
се навлажняват и разграждане-
то им се забавя, като ефектът се 
запазва до няколко седмици.

Медицината 
В медицината при всички случаи 
има области, в които хиалуро-
нът би могъл да намери прило-
жение. Една от тях е ортопедия-
та. Инжектирането на синтетична 
хиалуронова киселина в засегната 
става може да помогне тя да бъде 
отново добре смазана и нейните 
ресорните функции възстановени. 
В зависимост от продукта се пла-
нира поставянето на 1 до 7 инжек-
ции с междинно време около 60 
часа. По-често поставяните инжек-
ции обаче удължават това време и 
увеличават продължителността на 
ефекта, така че след поставянето 

на серия от хиалуронови инжек-
ции пациентът може да се радва 
на подобрение в рамките на месе-
ци и дори години. Друга област на 
медицинско приложение е офтал-
мологията, където хиалуронова-
та киселина влиза в състава на 
медикаменти за лечение на сухи 
очи или в натриевохиалуронови 
разтвори, които се използват при 
очната хирургия.

Може да помогне  
на очите и ставите 
Името хиалурон произхожда от 
гръцката дума за „стъклен“ – 
указание за това, че субстан-
цията се съдържа в стъкловид-
ното тяло на очите. Затова не 
е изненадващо, че би могла да 
помогне при сухи или уморе-
ни очи. С помощта на съдържа-
щи хиалуронова киселина капки 

за очи или разтвори за плакне-
не на клепачите могат да бъдат 
избегнати възпаления и зачер-
вявания на очите. Също препа-
рати за контактни лещи могат 
да съдържат хиалурон, който не 
само поддържа лещите смазани, 
но и осигурява по-голям комфорт 
при носенето им. Субстанцията 
може да бъде открита и в някои 
капки за нос, където съдейства 
за допълнителното овлажнява-
не и възстановяване на носна-
та лигавица.
Според експертите около 40 
милиона европейци страдат от 
износване на ставите, извест-
но още като артроза. При това 
от заболяването са засегнати не 
само възрастни хора. Все пове-
че са младите пациенти със став-
ни проблеми, на които се поста-
вя подобна диагноза. Ставните 

повърхности в тялото се свързват 
чрез хрущялна маса, която се под-
държа интактна и функционална 
посредством смазване със сино-
виална течност именно с помощ- 
та на хиалурон. Хрущялната 
маса по естествен начин съдър-
жа хиалуронова киселина, която я 
овлажнява и се грижи за необхо-
димото смазване на ставите, оси-
гурявайки им оптимална подвиж-
ност и защита. С течение на вре-
мето обаче в резултат на особе-
но голямо или специфично нато-
варване, възрастови или болест-
ни промени може да се стигне до 
износване, свързано с изтрива-
не на хрущяла и ставите (артро-
за). При това собственото произ-
водство на хиалурон и смазване-
то намаляват, което предизвик-
ва болезнено триене в ставите, 
например в коленете. Това може 
да доведе до сериозни здраво-
словни проблеми в ставите, свър-
зани с частично или пълно обез-
движване и влошаване качество-
то на живот.

Съпътстващи  
терапии с хиалуронова 
киселина 
Често пъти разграждането на хру-
щялно вещество и съответните 
увреждания на ставите са толко-
ва напреднали, че медиците пре-
поръчват оперативна намеса. За 
да се направи този период кол-
кото е възможно по-комфортен 
за пациента, докато се изчаква 
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назначената дата за операция, 
засегнатите стави могат предва-
рително да бъдат обогатени със 
синтетична хиалуронова кисели-
на. В резултат на това хрущял-
ният слой бива отново снабден с 
достатъчно хранителни вещества 
от синовиалната течност и по-
движността на ставите се подо-
брява. Който иска „да ходи по 
облаците”, може дори да се снаб-
ди с обувки с желирани стелки, 
съдържащи хиалуронова кисели-
на, и така допълнително да подо-
бри състоянието на краката си.

лина се разгражда за относител-
но кратко време, и второ, защо-
то желаният ефект се наблюдава 
предимно при случаите на начал-
на артроза. Предмет на дискусия 
са също така възможните стра-
нични действия върху ставите и 
най-вече провокирането на въз-
паления.

Гладка, сияеща кожа
Чрез своите влагозадържащи и 
свързващи течностите свойства 
хиалуроновата киселина прави 
кожата чиста, свежа и опъна-

веднага, но в зависимост от кон-
центрацията си хиалуронова-
та киселина се разгражда отно-
во в рамките на 3 до 6 месеца. 
Независимо от това използване-
то на субстанцията за антейджинг 
цели е изключително популяр-
нo, тъй като като цяло е с добра 
поносимост и възможностите за 
негативни странични ефекти са 
относително ниски. При инжекти-
рането могат да се появят отоци 
и сини петна, които изчезват след 
няколко дена.
Освен чрез инжекционно въвежда-
не хиалуроновата киселина може 
да бъде прилагана с помощта на 
капсули, ампули, гелове, кремо-
ве или серуми. Тогава обаче суб-
станцията не достига до по-дъл-
боките слоеве на кожата и ефек-
тът е по-слаб от този при директ-
ното инжектиране. В тези слу-
чаи желаният ефект зависи както 
от концентрацията на активно-
то вещество, така и от качество-
то на използваната суровина. На 
пазара съществуват също препа-
рати за вътрешна употреба под 
формата на различни хранител-
ни добавки. Резултатът от приема 
им е подобен – в кожата се задър-
жа повече влага, производството 
на еластин и колаген се регули-
ра, като се постига изглаждащ и 
подмладяващ ефект. С помощта 
на хиалуронова киселина могат 
да се третират не само бръчки, 
но също да се моделират устни, 
уши, нос, дори бюст и зърна.

По-добро здраве  
и външен вид
Независимо под каква форма се 
използва, хиалуроновата кисели-
на забавя стареенето на кожата и я 
подмладява отвътре, като изглаж-
да бръчките и изравнява нерав-
ностите. Тя предлага ефектив-
на и безопасна алтернатива на 
ботокса и естетичната хирургия в 
борбата със следите на времето. 
При това е с добра поносимост, 
нисък риск от странични действия 
и може да бъде открита под раз-
нообразни форми на приложение. 
Междувременно ефектът й е убе-
дително доказан, като той не се 
повлиява от типа кожа или пола, но 
се наблюдават по-добри резултати 
при по-млада и по-тънка кожа.
Хиалуронът освен това оказва 
позитивно действие върху стави-
те, може да намери приложение 
в поддържащата терапия при про-
блеми с междупрешленните диско-
ве на гръбначния стълб, да проти-
водейства на сухотата в конюнкти-
вата и да бъде от помощ при лече-
ние на белези и рани. Подобреният 
транспорт на хранителни вещества 
между клетките, неутрализирането 
на последиците от негативни фак-
тори и подсилването на собстве-
ните защитни механизми на кожа-
та намаляват не само бръчките, но 
също зачервяванията и възпалени-
ята, като благоприятстват оздрави-
телните процеси и редуцират обра-
зуването на белези. n

В медицинските кръгове на лече-
нието с хиалуронова киселина се 
гледа по-скоро като на съпътства-
ща терапия, осигуряваща вре-
менно облекчение. Първо, защо-
то въведената хиалуронова кисе-

та. Затова субстанцията често 
се използва във филъри против 
бръчки. При тях се инжектира 
хиалуронова киселина в по-дъл-
боките слоеве на кожата, извест-
ни като кориум. Ефектът е видим 

Очаквайте!

Неустоими 
устни!

С най-новите продукти от серията  
Pharma Hyaluron!
Грижа за устни – обемен филър, 7 мл
 l  два цветови нюанса  

– Rose и Marsala
 l  с кръстосано свързан хиалурон  

за видим обем  
и незабавен ефект!
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Плодовата маса и семките на радващия 
с разнообразните си цветове едър есе-
нен плод съдържат много антиоксиданти 
и витамини. Нищо чудно, че се отразяват 
толкова добре на кожата и на косата.

треба. Ценните съставки от плодо-
вата маса, маслото или сока про-
никват директно в кожата и косата, 
като гарантират оптимална грижа 
направо от природата. Преди всич-
ко съдържащите се в плода и сем-
ките алфа- и бета-каротин са тези, 
които правят тиквата толкова ценна 
за кожата. Тъй като тези вторични 
растителни вещества, превръща-
ни от организма във витамин А, са 
сред най-важните унищожители на 
свободни радикали, които можем 
да доставим на тялото си отвън.
Веществата (витамини, минерали, 
полифеноли и др.), които имат анти-
оксидантно действие, се делят най-
общо на две групи – водно- и маст-
норазтворими. Водноразтворимите 
циркулират из кръвообращението, 
но не се задържат дълго в организма, 
тъй като се изхвърлят от бъбреците. 
Те помагат най-вече за неутрализи-
ране на свободните радикали, които 
се отделят при вдишване на замър-
сен въздух и цигарен дим (например 
витамин C). Мастноразтворимите 
антиоксиданти се задържат доста 
по-дълго в организма. Те се при- 
движват към мастните тъкани, къде-
то се натрупват и полезният им 
ефект е по-дълготраен. Именно те 
помагат при регенерацията на кожа-
та, и по-специално на колагеновата 
матрица (когато тя е увредена, елас-
тичността на кожата намалява и се 
образуват бръчки).
В борбата си с отговорните за окси-
дативния стес в организма агре-
сивни частици мастноразтворими-
те каротини са подкрепени от вита-

мисълта, че в тиквата се съдържат 
обновяващи кожата и разхубавява-
щи я субстанции.

Бета-каротин и витамини
В днешно време здравословните 
съставки на тиквата са добре позна-
ти, но не с ефекта от своето външ-
но приложение. Множеството ценни 
хранителни вещества, съдържащи 
се в големия плод, обаче разгръ-
щат силите си не само при вътре-
шен прием, но и при външна упо-

Предполага се, че още индианците 
са открили тиквата като козметично 
средство. Първоначално те смач-
квали плода, смесвали го с вода 
и поставяли кашата върху рани от 
изгаряния или малки наранявания, 
за да може плодовата маса да регу-
лира оздравителния процес. После 
забелязали, че засегнатото място 
не само заздравявало по-бързо, 
но и кожата наоколо подобрявала 
вида си – ставала по-свежа, глад-
ка и мека. А това навеждало на 

мините С и Е, като последният 
се съдържа в големи количества 
преди всичко в семките и извли-
чаното от тях масло. Успоредно с 
неутрализиране действието на сво-
бодните радикали, тези витамини 
стимулират също образуването на 
структурния протеин колаген, като 
по този начин оказват многостран-
но действие срещу стареенето на 
кожата. Не на последно място в 
тиквата се съдържа жизненоваж-
ният витамин D, който играе зна-
чителна роля не само за натрупва-
нето на минерални вещества, но и 
за регулиране на клетъчното диша-
не. И като че ли това не е достатъч-
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но, тиквата съдържа още ценния 
микроелемент цинк, който подсил-
ва имунните сили на горните сло-
еве на кожата, а определени ензи-
ми стимулират отстраняването на 
мъртвите клетки. Това прави кожни-
ят пилинг с плодова маса от тиква 
особено нежен и ефективен.

Плодова маса, масло и сок
По принцип за козметични рецеп-
ти може да бъде използван всеки 
вид тиква, но се препоръчва най-
вече сорта хокайдо. Наред с вита-
мините А, С и Е, както всяка друга 
тиква, този предпочитан в кухнята 
и за козметични цели сорт съдър-
жа също витамин Т – рядък вита-
мин, който се намира в жълтъка 
или сусама и е единственият, който 
регулира метаболизма и пред- 
отвратява пълнеенето. Освен в дие-
тичната кухня обаче хокайдото – 
тъмнооранжева на цвят, с мека пло-
дова маса и крехка кора – е изклю-
чително подходяща за външно при-
ложение. И то не само защото кора-
та й се реже лесно. Много по-важно 
за нейния разхубавяващ ефект е, 
че съдържанието на каротин е осо-
бено високо, за което свидетелства 
и наситеният оранжев цвят на топ-
лолюбивия сорт. Тиквите тип цигул-
ка и подходящата за печене бяла 
тиква също са приемливи вари-
анти при приготвянето на пилин-
ги и маски. От значение е те да са 
свежи и с колкото е възможно по-
наситен цвят на плодовата маса.
Докато за пилинга или маската за 
лице е достатъчно единствено отно-
сително бързото сваряване на пло-
довата маса, за приготвянето на 
дневни кремове е необходимо и 
набавянето на други съставки. С 
маслото от тиквени семки е най-доб- 

ре човек да се снабди от био-щан-
довете. Така ще може да е сигурен в 
неговия натурален състав и правил-
на обработка. Обогатените с масло 
от тиквени семки кремове са особе-
но подходящи за много суха, напу-
кана или лющеща се кожа, пред-
пазват от образуването на бръчки 
и могат да предотвратят дори обра-
зуването на стрии по време на бре-
менност. Маслото е добре да се 
съхранява на тъмно и студено, най-
добре в хладилник.
При изгубила блясъка си, изтоще-
на коса с цъфтящи краища може да 
помогне лечение със сок от тиква. 
С него може да се сдобиете по два 
начина: или 200 г тиквена маса 
(най-добре сорт хокайдо с кората) 
се вари 10 минути и се използва 
отварата, или с помощта на сокоиз-
стисквачка сокът се извлича от пар-
чета сурова тиква. В най-концентри-
рана форма обаче този сок може да 
се набави от аптека или дрогерия.

Пилинг на тялото  
при суха кожа
Съставки: 50 г тиквена маса, 1 ч.л. 
кафява захар, 1 щипка сол.
Приготвяне: Тиквената маса се 
вари 5 минути и се смачква на 
пюре. Добавят се захарта, солта и 
сместа се разбърква.
Употреба: Цялото тяло се натрива 
с пилинговата смес. Особено сухите 
места като ръцете, лактите и петите 
е добре да бъдат третирани много-
кратно. Накрая тялото трябва да се 
изплакне обилно с топла вода.

Плакнене на косата  
подобрява нейната структура
Съставки: 50 мл тиквен сок, 20 мл 
вода от хамамелис, 3 капки ябълков 
оцет, 1 капка масло от чаено дърво.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват в добре затваряща се 
бутилка, която се разклаща до пъл-
ното им хомогенизиране.
Употреба: Така полученият разтвор 
се нанася върху прясно измита коса 
и се втрива в скалпа с масажни 
движения. Оставя се да действа 
5-10 минути и се изплаква обилно 
с топла вода. Добре е процедурата 
да се повтаря многократно в про-
дължителен период от време.

Маска за лице подхранва  
чувствителната кожа с витамини 
и полезни активни вещества
Съставки: 40 г тиквена маса, 1 ч.л. 
мед, 1 с.л. пълномаслено прясно 
мляко.
Приготвяне: Тиквената маса се 
вари 5 минути и се смачква на 
пюре. Добавят се медът, прясното 
мляко и сместа се разбърква.
Употреба: Сместа се нанася рав-
номерно върху лицето и шията. 
Оставя се 10-15 минути да действа 
и се изплаква обилно с топла вода.

Дневен крем успокоява  
кожата и се грижи за нейната 
регенерация
Съставки: 4 г пчелен восък, 6 
г какаово масло, 5 мл масло от 

тиквени семки, 15 мл слънчогледо-
во олио, 10 мл бадемово масло, 1 
капка лавандулово масло, 2 капки 
масло от здравец.
Приготвяне: Сваряват се 30 мл 
вода и се оставят да изстинат до 60 
градуса. Пчелният восък, какаовото 
масло, маслото от тиквени семки, 
слънчогледовото олио и бадемово-
то масло се загряват в метален съд 
на водна баня до разтопяването на 
всички съставки. Добавя се топлата 
вода и сместа се разбърква с мик-
сер на високи обороти. Добавят се 
ароматните масла от лавандула и 
здравец и кремът се бърка бавно 
на ръка до пълното му изстиване. 
След това се пълни в добре затва-
рящо се бурканче.
Употреба: Нанася се върху лицето 
всяка сутрин. n

Хидратираща маска за лице  
за всеки тип кожа
Съставки: 1-2 чаши тиква, 1 шепа тиквени семки, 1 с.л. мед.
Приготвяне: Тиквената маса се сварява на пара за 5 до 10 минути, 
докато омекне.  Поставя се в блендер заедно с тиквените семки и меда 
и се пасира до получаване на хомогенна смес. Ако маската има нужда 
от разреждане, може да се използва водата от варенето.
Употреба: Сместа се нанася равномерно върху почистената кожа 
на лицето и шията. Оставя се 20-25 минути да действа и се изплаква 
обилно с топла вода.




