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ХОРМОНИТЕ – СИГНАЛНИТЕ 
ВЕЩЕСТВА НА НАШЕТО ТЯЛО

чани и кацат само върху опреде-
лени цветя.
С помощта на хормоните се регули-
рат биологичните процеси в орга-
низма: обмяната на веществата, 
сексуалното развитие, изграждане-
то на мускулна маса, менструал-
ния цикъл, психическата активност. 
Може да се каже, че почти всички 
органи в човешкото тяло не само 
улавят хормонални сигнали, но и 
сами произвеждат хормони. Най-
известните представители са хипо-
таламусът, епифизата, щитовидна-
та, надбъбречната жлези, яйчни-
ците и тестисите, но също панкре-
асът, стомашно-чревният тракт и 
дори кожата.

Когато човек говори за хормо-
ни, си мисли преди всичко 
за класическите представите-

ли на вида: естроген, тестостерон, 
тиреоидни (щитовидни) хормони. 
До днес обаче са познати близо 100 
различни разновидности на влия-
ещите на здравето и психиката ни 
биохимични медиатори, а учените 
предполагат, че съществуват много 
други, все още неоткрити. Затова 
с нетърпение очакват какви нови 
познания ще им донесат бъдещите 
открития в тази област.
Терминът хормон произхожда от 
гръцката дума “ormao”, която озна-
чава „движа, подбуждам“. Първият, 
открит през 1901 година, хормон 
е адреналинът. По-късно са изо-
лирани също естрогенът, кортизо-
лът и тестостеронът. Откритията 

Нашите хормони представляват биохимични медиатори, които функционират като 
сигнални и транспортиращи вещества в организма. Те управляват множество проце-
си в тялото и повлияват значително психическото ни състояние. А знаем за тяхното 
съществуване едва от 100 години.

при населяващите Америка инди-
ански племена била популярна кон-
сумацията на животински вътрешни 
органи, между които и произвежда-
щи хормони жлези, като се смята-
ло, че те носят здраве, виталност 
и дълголетие. Към средата на 18 
век на базата на опити с животни 
от науката било открито, че опре-
делени „жлези“ (като щитовидна-
та и надбъбречната) взимат важно 
участие в обмяната на вещества-
та и биологичните процеси в тяло-
то. При тези експерименти били 
отстранявани споменатите жлези 
при животни и били наблюдавани 
последиците за органичните проце-
си и поведение. 
Научно-медицинският клон, който 
се занимава с хормоните, се нари-
ча ендокринология. С лекари от 
тази област се консултират паци-
енти, за които възникват съмне-
ния, че оплакванията им се дъл-
жат на хормонални нарушения. 
Хормоналните стойности могат да 
бъдат установени от специалисти-
те чрез тестове на кръв, урина 
или слюнка. Но диагностиката не 
е никак проста. Тъй като хормони-
те са като пеперуди: трудно е да 
бъдат уловени, лесно е да бъдат 
наранени и се разпадат като прах. 
Освен това „летят“ по различно 
време и в различни концентра-
ции: зависят от сезона, от месеч-
ния цикъл и от дневния ритъм. 
Всичките тези фактори следова-
телно трябва да бъдат взети под 
внимание при диагностицирането 
на евентуално нарушение. Затова 
резултатите, които могат да поро-
дят съмнение в диагнозата, тряб-
ва да бъдат контролирани, преди 
започването на терапия.

Всеки хормон  
си има собствен рецептор 
Като биохимични медиатори хор-
моните предават информация. Те 
могат да се свържат с определени 
рецептори („приемници“) в клетки-
те, където предават своята инфор-
мация или команда. Всеки хормон 
разполага със собствен рецептор в 
целевата клетка, или - ако решим 
да използваме отново сравнение-
то с пеперудите – те биват привли-

отварят пред медицинската наука 
нови перспективи, тъй като преди 
това се е считало, че „пренасяне-
то на информация“ към т.нар. целе-
ви органи в човешкото тяло се осъ-
ществява единствено чрез нервни-
те пътища. Действително подозира-
ло се е, че съществува и друго въз-
действие, но то не е могло да бъде 
доказано. Още в древни култури 
като старогръцката, римската или 

При това всичко е регулирано: 
съществуват контролиращи инстан-
ции, които следят производството 
на хормони, стимулират или спират 
отделянето им и се грижат за тях-
ното разграждане. Най-известният 
контрольор е т.нар. фийдбек меха-
низъм, т.е. методът на обратната 
връзка. Да вземем за пример щито-
видната жлеза: тя получава своите 
импулси от хипофизата. С помощ-
та на TSH-хормоните хипофизата 
или регулира, или задържа произ-
водството на хормони в щитовид-
ната жлеза (на Т3 и Т4). ТSH успява 
да достигне щитовидната жлеза по 
кръвен път с помощта на транспор-
тиращи молекули. Т3 и Т4 при всич-
ки случаи попадат в кръвта и кон-
центрацията им бива проверява-
на от хипофизата. Ако тя установи, 
че щитовидната жлеза произвеж-
да твърде малко хормони, отделя 
повече TSH, а ако те са прекалено 
много, редуцира количеството му. 
Щитовидната жлеза следователно 
не може да прави каквото си иска, 



33

Хормоните – сигналните  
вещества на нашето тяло

Леките рани от всекидневието

Естествена помощ  
за мускули и стави

Със здрава чревна флора  
се отслабва по-лесно

Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

май, юни ‘2019
брой 115

СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА
тираж 60 000 екз.

безплатен 

екземпляр

www.naturprodukt.bg

Редактор: Анета Калчева, Консултанти:  Маг. Фарм. Доротея Набоко, 
Маг. Фарм. Елена Стоянова, Худ. Оформление: АПЛА ПРЕСС, Издава: 
ЛЕМОНДИМ, Адрес за контакт: София 1528, бул. „Христофор Колумб”  
№ 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 3, вход 4; 
Тел.: 02/ 979-12-19; apteka@bgnet.bg; www.naturprodukt.bg
В списанието са използвани снимки от Depositphotos.

СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

се влияе от т.нар. лимбич-
на система. Тя принадле-
жи към най-старите отде-
ли на мозъка. Успоредно 
с разнообразните влияния 
на физическо ниво, тази 
мозъчна област е „отговор-
на“ за нашите чувства, за 
емоционалната ни памет 
и за боравенето със стра-
ха и стреса. В резултат 
на това не само хормони-
те повлияват психическо-

то ни състояние, но и обратно - пси-
хическото ни състояние влияе върху 
нашите емоции и хормонални нива.
Човек би могъл да предположи, че 
хормоните реагират бавно при зна-
чими ситуации, тъй като предава-
нето на информация може да про-
дължава с часове. И това е така, 
когато тя преминава от лимбична-
та система през хипоталамуса към 
хипофизата и щитовидната жлеза 
например. Но съществува и бързо, 
случващо се за части от секундата 
отделяне на хормони, което проти-
ча например при появата на страх. 
Когато видите, че към вас препус-
ка тигър с нападателен вид, ще 
изпитате рязък прилив на адрена-
лин. Вашите мускули ще се напрег-
нат, зениците ви ще се разширят, 
сърцето ви ще започне да бие по-
бързо, кръвното ви налягане ще се 
повиши, циркулиращата в стомаш-
но-чревния тракт кръв ще се реду-
цира и ще се насочи към мускули-
те. Всичко това означава, че тялото 
ви се подготвя да посрещне опас-
ността – трябва да се биете или 
да бягате.
Подобно насищане с адреналин 
човек изпитва и в състояние на 
стрес. Тъй като лимбичната систе-
ма не е в състояние детайлно да 
разграничи и оцени стреса. Както 
преди 10 000 години за нея и до 
днес важи: стресът означава, че 
няма нищо за ядене или че ни 
грози заплаха отвън. Един пример 
за това, че първичното регулира-
не на производството на хормони 
(все още) не се е приспособило към 
модерния начин на живот, който се 
е променил драстично през послед-
ните 100 години.
Произвежданият от надбъбречната 
жлеза адреналин следователно се 
отделя както при страх, така и при 
стрес и се разгражда чрез движе-
ние, основано на прастария прин-
цип „бий се или бягай“. Колкото по-
близо е движението до генерира-

а изпълнява това, което й е наре-
дено от хипофизата. Най-малкото 
тогава, когато човек е в добро здра-
вословно състояние.
Хипофизата обаче може да бъде 
заблудена: тя не е в състояние 
да отличи истинските хормони от 
изкуствените. Ако някой пациент 
страда например от хипофункция 
на щитовидната жлеза (намалено 
производство на тиреоидни хормо-
ни), тогава хипофизата започва да 
произвежда повече TSH, за да регу-
лира дееспособността на жлеза-
та. Ако човек започне да приема 
изкуствени тиреоидни хормони, то 
хипофизата счита, че щитовидната 
жлеза отново функционира нормал-
но. Тя не отчита измамата и реду-
цира отделянето на TSH.
Хормоналната  
йерархия функционира  
чрез контролиране  
и обратна връзка 
Йерархията на хормоните обаче 
стига по-далече от хипофизата. Тя 
от своя страна бива контролира-
на чрез хипоталамуса  - при всич-
ки случаи чрез хормони и фийдбек-
механизъм. Но хипоталамусът също 
не е всевластен господар, той пък 

Как работят хормоните

Хормони Целева клетка



44

щото страх или стрес преживяване, 
толкова по-успешно е разграждане-
то на адреналина. Който е подло-
жен на стрес в офиса си, е добре да 
прави паузи от време на време, за 
да се раздвижи по стълбите между 
етажите, ако няма време за друго.
Освен класическите болести на 
хормоналната система, в днешно 
време съществуват и други врагове, 
нарушаващи хормоналния баланс: 
т.нар. ксенохормони – молекули 
от околната среда, съдържащи се 
например в някои опаковки, които, 
попадайки в организма, се дър-
жат като присъщи на тялото хор-
мони. Те са в състояние да ими-
тират собствените хормони или да 
блокират хормоналните рецепто-
ри в целевите клетки. Някои при-
тежават транспортиращи молеку-
ли, което не позволява на собстве-
ните хормони да бъдат пренасяни, 
други забавят хормоналното раз-
граждане.

Хормоноподобните  
вещества обременяват 
човека и околната среда
Към замърсителите принадлежат 
например екскретираните части от 
противозачатъчни средства и мно-
жеството медикаменти, които не 
са разградени в пречиствателни-
те станции и попадат в питейна-
та вода. Също придаващите меко-
та фталати и бисфенол А в пласт-
масовите изделия оказват хормо-
ноподобно действие. За първи път 
фаталното влияние на тези вещес-
тва и остатъците от медикаментите 
било изследвано през 70-те години 
на XX век в блатата на национал-
ния парк Евърглейдс във Флорида. 
Шокиращите резултати показали, 
че много от обитаващите там али-
гатoри са станали хермафродити. 
Изследванията потвърдили нали-
чието на естрогенна доминантност, 
която направила мъжките кроко-
дили безплодни. При обитаващите 
местността орли също се наблюда-
вали все повече неоплодени яйца 
и деформации на половите органи. 
Накрая причината била установена: 
въведените във водоемите отпадни 
води съдържали много вещества с 
естрогеноподобно действие, както 
и остатъци от медикаменти и про-
тивозачатъчни средства. За учени-
те било трудно е да повярват, че 

Най-известните хормони и тяхното действие
СТХ (соматотропен хормон) (отделя се от предния дял на хипофизата): Известен 
още като растежен хормон, соматотропинът регулира растежа на тялото, като в 
детска възраст стимулира удължаването на костите, а след пубертета и удебеля-
ването им. Освен това разгражда мастните натрупвания и повишава метаболизма, 
като отговаря за белтъчната, въглехидратната обмяна в тялото и нивата на кръв-
ната захар.
ФСХ (фоликулостимулиращ хормон) и ЛХ (лутеинизиращ хормон) хипофи-
за): Регулират процеса на узряване на яйцеклетките и сперматозоидите и секреци-
ята на полови хормони.
ФСХ и ЛХ при жената управляват функцията на яйчниците, като ФСХ стимули-
ра растежа на фоликулите в яйчника (под негово влияние се секретират и женските 
полови хормони - естрогени), а ЛХ въздейства върху доминантния фоликул, което 
води до неговото узряване. Пикът на ЛХ  предизвиква разпукването на фоликула 
(овулацията) и образуването на т.нар. жълто тяло.
ФСХ и ЛХ при мъжа управляват производството на сперматозоиди, като ФСХ 
стимулира сперматогенезата (образуването на сперматозоиди), а ЛХ регулира 
секрецията на тестостерон.
Естроген (яйчници): Управлява менструалния цикъл при жените и стимулира узря-
ването на яйцеклетката. Нейна прицелна тъкан е лигавицата на матката, но повлия-
ва също състоянието на лигавиците в устната кухина, червата и влагалището.
Тестостерон (тестиси): Стимулира растеж на тялото, окосмяване на тялото и бра-
дата (но не и на косата!), способства за изграждането на мускулна маса и стимули-
ра узряването на сперматозоидите.
ТСХ / ТТХ (тироид-стимулиращ или тиреотропен хормон) (хипофиза): Оказва 
въздействие върху щитовидната жлеза и регулира секрецията на тиреоидни хормо-
ни, способства усвояването на йод от организма.
Тиреоидни хормони (Т3 и Т4) (щитовидна жлеза): Регулират метаболизма и тегло-
то като контролират изгарянето на мазнините за енергия или телесна топлина, оказ-
ват влияние при образуването и разграждането на холестерол. При това стимулират 
синтеза на белтъчини, повлияват водния баланс в организма и обмяната на вещес-
тва в костите. Незаменими са при процесите на растеж и съзряване, включително 
за развитие на мозъка.
Глюкокортикоиди (надбъбречна жлеза): Кортизолът и кортикостеронът (същес-
твуват много разновидности) повлияват минералния състав на организма, въз-
действат върху обмяната на веществата (въглехидрати и белтъци), функциите на 
сърцето, стомаха, бъбреците, мозъка. Те имат противовъзпалително и противоалер-
гично действие (блокират отделянето на хистамин). Потискат образуването на съе-
динителна тъкан от лимфната система, както и производството на антитела.
Aдреналин / нордадреналин (надбъбречна жлеза): Увеличено отделяне при физи-
чески или психически алармиращи фактори. Предизвиква увеличено кръвоснабдя-
ване на мускулите, намалено кръвоснабдяване на стомаха и червата, мобилизира-
не на захарните резерви, повишаване на сърдечния пулс и ударния обем, увелича-
ване на кръвното налягане. 

Ендокринна система

Хипоталамус 
Епифиза  

Хипофиза   

Щитовидна жлеза   

Тимусна жлеза

Надбъбречни жлези

Панкреас 

Яйчници
(Жени)

Тестиси
(Мъже) 
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подобно негативно влияние ще се 
ограничи само в животинския свят.

Естрогенната  
доминантност – скритата 
заплаха на модерния свят
Естрогенът е ключов хормон за рас-
тежа на костите, съсирването на 
кръвта и репродукцията както в 
женското, така и в мъжкото тяло. 
Обременяването на организма с 
ксеноестрогени обаче може да 
доведе до хормонален дисбаланс, 
известен като естрогенна доми-
нантност.
Ксенохормоните пречат на нор-
малното функциониране на ендо-
кринната система, но основният 
проблем с тях е, че те не се раз-
граждат, след като попаднат в 
тялото, а се съхраняват и натруп-
ват в мастните клетки. Учените са 
на мнение, че натрупването на ксе-
ноестрогени е причината за раз-
витието на редица заболявания и 
нарушения в човешкия организъм 
като затлъстяване, диабет, стери-
литет, преждевременно прекъсва-
не на бременността, ендометриоза 
и някои видове рак. На това може 
да се дължи дори все по-ранното 
полово съзряване на децата.
Симптомите на естрогенно доми-

трудно да бъдат избегна-
ти, тъй като те са нався-
къде около нас. Съдържат 
се в пластмасовите продук-
ти, в използваните в селско-
то стопанство пестициди и 
дори в лаковете за нокти. 
Някои от химикалите, широ-
ко използвани в производ-
ството на стоки за дома, 
храни и козметика също 
попадат в списъка с ксено-
хормоните. Независимо от 
широкото им разпростра-
нение в околната среда и 
бита, човек може да напра-
ви някои дребни промени в 
ежедневието си и по този 
начин да намали степента 
на излагане на вредното им 
въздействие. 

На първо място да намали, докол-
кото е възможно, употребата на 
пластмасови изделия – да не съх-
ранява храна в пластмасови кутии и 
да не използва многократно пласт-
масовите бутилки за вода. Тъй като 
фталатите и бисфенол А се отде-
лят най-интензивно при висока тем-
пература, е особено важно да не се 
пренася топла храна в пластмасо-
ви кутии и да не се претопля после 
в тях в микровълнова печка, както 
и да не се пие вода от пластмасо-
ви бутилки, които са били изложени 
на слънце. Добре е да се използват 
стъклени или керамични съдове за 
съхранение на храна и напитки.
Разумно е да се ограничат също 
така препаратите, които съдържат 
силни химикали и вместо битова 
химия да се използват традици-
онни средства за почистване като 
сода бикарбонат или лимон. За 
предпочитане е човек да се снабдя-
ва с хранителни продукти с извес-
тен произход или от контролира-
но био производство. Плодовете и 
зеленчуците от супермаркета е ра-
зумно да се белят, а зеленолистни-
те зеленчуци да изкисват във вода. 
Ако се пие вода от чешмата, е добре 
да се сложи филтър за пречиства-
не на хлора. Трябва да се избягва 
и употребата на козметика с пара-
бени и фталати. Използваните при 
производството на стоки за дома, 
козметика и храни ксеноестроге-
ни могат да бъдат избегнати, ако 
се четат внимателно етикетите на 
продуктите. Трябва да се внимава 
например за:
l  4-метилбензилиден камфор и 

бензофенон, използвани често 
в слънцезащитните козметични 
средства;

l  парабени (етилпарабен, метил-
парабен, бутилпарабен, пропил-
парабен);

l  бисфенол А и фталати, използва-
ни за омекотяване на пластмасо-
ви изделия;

l  хлор. n

ниране могат да бъдат свързани с 
намалено либидо, проблеми с мен-
струалния цикъл и остър предмен-
струален синдром, задържане на 
вода и усещане за подутост, умора, 
главоболие, постоянна раздразни-
телност и депресивни състояния, 
безсъние, забавен метаболизъм и 
косопад. 
За съжаление ксеноестрогените е 

Адреналин
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЛЕКИТЕ РАНИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО
Малки наранявания ни заплашват отвсякъде. Най-важно за оздравяването им е те 
да бъдат добре почистени и предпазени от инфекция. Неправилното им третира-
не може да доведе до неприятни последици и да повиши риска от образуване на 
белези. Според съвременното научно становище обаче раните трябва да се под-
държат влажни, а не сухи!

Ожулено коляно при пада-
не от скейтборд, поря-
зан пръст при белене на 

зеленчуци или вдигнал се мехур 
след докосване на гореща тен-
джера – малките наранявания по 
кожата се случват често в еже-
дневието и са нормални преживя-
вания в живота. Доброто в случая 
е, че като по чудо всичко отново 
заздравява.
За какво обаче трябва да се вни-
мава при леките наранявания, 
за да се излекуват те по-бързо 
и се предотврати образуването 
на белег? И в кои случаи е по-
добре човек да потърси лекар-
ска помощ?

Първо авто-прочистване  
и едва след това  
дезинфекция
Повечето малки рани оздравя-
ват сами. Тялото разполага със 
собствени лечебни механизми, 
които с лекота се справят с леки-
те травми. Най-важното прави-
ло при това е чистотата. Всяка 
рана трябва първоначално да се 
промие с хладка вода (за пиене 
или дестилирана). Студената 
вода свива кръвоносните съдове, 
с гореща - кръвта се съсирва. И 
в двата случая се пречи на рана-
та да кърви до чиста кръв и да се 
прочисти сама.

На засегнатото място не бива да 
остане нито едно чуждо тяло или 
нечистотия, в противен случай ни 
застрашава „татуировка от мръ-
сотия“, е на мнение Улрих Клайн 
от дерматологичния център във 
Витен, Дортмунд. „Който иска, 
може накрая да нанесе дезинфек-
циращо средство или гел“, - съвет-
ва специалистът. Но не преди рана-
та да се е прочистила сама и да е 
спряла да кърви. После е добре 
да се покрие така, че да остане 
влажна. Поддържането на рана-
та суха не се препоръчва, неза-
висимо че именно този съвет за 
лечение е бил следван поколения 
наред. Образуването на коричка и 
възникналите поради това сърбеж 
и чесане повишават риска от обра-
зуване на белег - това е актуално-
то научно становище. Изключение 
правят единствено повърхностни-
те ожулвания.
Ако тече много кръв, превързване-
то на раната не е правилно реше-
ние. Вместо да се обработва нара-
няването, усилията следва да се 
съсредоточат към спиране на кръ-
вотечението с турникет или под-
ръчни средства и ако това не даде 
резултат, пострадалият трябва 
бързо да се отправи към болнично 
заведение. Професионална помощ 
се изисква и когато са засегна-
ти по-дълбоки кожни слоеве, про-
никнало е замърсяване в дълбо-
чина или при увреждане на сухо-
жилия и нерви. И разбира се, при 
всички случаи, когато се наблюда-

ва изтръпване, безчувственост или 
обездвижване. 
При всяко нараняване трябва да 
се прави справка в имунизацион-
ния паспорт. Ако последната вакси-
на срещу тетанус е отпреди пове-
че от 5 години, тя трябва незабав-
но да се поднови. Опасността не 
бива да се подценява. Макар и по-
малко, в днешно време продъл-
жават да умират хора от коварно-
то заболяване. Дори в Германия 
срещу 450 смъртни случая през 
1950 година, в днешно време все 
още умират около 12 души на годи-
на от тетанус. Според дерматоло-
гът Клайн в началото на 21 век това 
е немислимо.
Ожулвания 
Повърхностните наранявания тряб-
ва да се почистят, изсушат и обез-
печат със санитарна лепенка. 
По-дълбоките ожулвания или таки-
ва, които са върху голяма площ, 
трябва да бъдат прочистени и 
дезинфектирани от лекар.
Прободни и порезни рани 
Случват се много често по време на 
готвене или майсторене в домашни 
условия. Ако не е засегната чувстви-
телността на тъканите или подвиж-
ността, е достатъчно след почиства-
нето на раната гладките ръбове на 
срязването да се съединят и задър-
жат 2 до 3 минути. Накрая трябва да 
се сложи лепенка, която да държи 
раната затворена и влажна.
Контузии 
Натъртванията могат да бъдат 
много болезнени, тъй като се обра-
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ЛЕКИТЕ РАНИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО

зува хематом, следователно навли-
за кръв в тъканите. Важно прави-
ло при кръвонасяданията е засег-
натото място да се постави нависо-
ко и да се охлади с лед или изсту-
дена силиконова торбичка, за да се 
спре отокът. Но трябва да се внима-
ва мястото да не се преохлади, за 
да се избегнат поражения по кожа-
та, свързани с измръзване. Лекарят 
може да направи тест за намалена 
чувствителност и да отвори хемато-
ма, ако притиска околни тъкани.
Изгаряния и измръзвания 
Колкото по-лошо е изгарянето и 
колкото по-малък е пациентът, тол-
кова по-неотложно е отиването на 
лекар. При кърмаче дори петно от 
изгаряне с големина 10 квадратни 
сантиметра може да бъде опасно. 

То отговаря на изгаряне при 
малко дете, което обхва-

ща повърхността на 
едната му ръка. 

животно, то може да пренесе бяс. 
Също ухапването от ваксинирано 
домашно куче носи висока опас-
ност от инфекция. При това нара-
няването най-често е със сложна 
картина, тъй като при него се ком-
бинират кръвонасядания, порезни 
и разкъсни рани. Най-опасни обаче 
са човешките ухапвания - слюнка-
та на Homo Sapiens съдържа над 
един милиард микроби на милиме-
тър. Одраскванията от котка също 
са в зоната на риска, тъй като 
всяка десета котка, включително 
сред домашните любимци, е пре-
носител на доброкачествена лим-
форетикулоза (известна още като 
болест на котешкото одраскване) 
– остро инфекциозно заболяване, 
характеризиращо се с повишена 
температура, обща отпадналост и 
регионален лимфаденит.
Разкъсни рани 
Ако се получи малка разкъсна рана 
на незабележимо място, тя тряб-

ва да се почисти, покрие и 
поддържа стерилна. При 

по-големи разкъсвания 
на кожата или такива 
по лицето, трябва да се 
потърси лекарска помощ 

– най-малкото, за да се 
избегне евентуално образу-

ване на белег. Специалистът ще 
дезинфекцира раната, ще оправи 
ръбовете й и при необходимост ще 
я залепи или зашие.  

Нано сребро за по-бързо  
възстановяване
Третирането на раните с препарати, 
съдържащи сребърни наночастици, 
може да осигури сигурна антими-
кробна защита и да ускори оздра-
вителния процес. Проведените 
тестове доказват в пъти по-добра 
ефективност на наночастиците в 
сравнение с други лечебни актив-
ни съставки, включително антиби-
отици. Това показва, че може да 
бъде избегната както антибиотич-
ната резистентност, така и излиш-
ното антибиотично натоварване на 
организма при лечението на рани. 
Използването на сребърни наночас- 
тици предлага отличен съвременен 
метод за лесно достигане до мяс-
тото на инфекция и предотвратява-

не на поемането на антибиотици от 
съседни тъкани. 
Наносреброто спира растежа на 
болестотворни микроорганизми и 
е с доказано ефективно антимик-
робно действие дори в много малки 
концентрации. Изследванията 
показват, че то редуцира също 
аеробните микроорганизми, изоли-
рани от кожата. А това означа-

ва, че използването му по повърх-
ността на кожата, я предпазва от 
бактериални инфекции и предот-
вратява появата на кожни възпа-
ления. Дерматологичните тестове 
потвърждават липсата на дразнене 
и алергични реакции, особено при 
съвременния физически метод за 
получаване на сребърни наночас-
тици, известни като aXonnite. n

Най-добрата бърза помощ при 
малки изгаряния е студената (но 
не и ледената) вода. Тя успоко-
ява болката и редуцира обмяна-
та на веществата в засегнатото 
място. Това предотвратява тъкан-
ните увреждания, които се причи-
няват от отделянето на отпадни 
вещества от клетките при изгаря-
нето. Засегнатото място трябва да 
се третира с препарат срещу изга-
ряне (гел или спрей) и да се покрие 
така, че да се поддържа влажно. 
Изгаряне от първа степен е и пре-
дизвиканото от интензивни слънче-
ви бани зачервяване.
При измръзвания е важно, засегна-
тото място да не се затопля твърде 
бързо. Това застрашава с изгаряне, 
тъй като са нарушени терморегула-
цията и възприятието за температу-
ра. Нанесените мазила и препарати 
не трябва да са твърде мазни.
Рани от ухапвания 
Тук важи правилото: Винаги на 
лекар! Ако ухапването е от диво 

Химически метод (йони Ag+): 
Състои се в провеждане на химич-
ни реакции, включващи сребърни 
съединения и разделяне на сре-
бърните йони от останалата част 
на химичната молекула. Ag + йон 
е нестабилен и търси противопо-
ложен йон, за да създаде химиче-
ска молекула, и съществува риск 
от неконтролируеми връзки на 
химически молекули, включител-
но вредни или токсични за човеш-
кото здраве. За да запазят своя-
та биоцидна активност, произво-
дителите са принудени да ги ста-
билизират с допълнителни хими-
чески съединения като полимери 
или киселини. Това влияе върху 
безопасността, тъй като е некон-
тролируем процес.

Методи за получаване  
на сребърни наночастици

Физически метод (наночасти-
ци aXonnite): Характеризира се 
с фрагментация на благород-
ния метал с възможно най-ви-
сока чистота (99,99%) до раз-
мери най-често от 2 до 8 nm.  
Среброто остава под формата 
на инертни частици с висока 
активност при ниска концентра-
ция. Целият процес се извършва 
в специално подготвена среда 
на деминерализирана вода, при 
поддържане на най-високи стан-
дарти за чистота. Продуктът е 
чист метал във водна среда, 
физически и химически стабилен 
и частиците проявяват селектив-
на активност само към бактерии, 
вируси и гъбички.
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ЕСТЕСТВЕНА ПОМОЩ  
ЗА МУСКУЛИ И СТАВИ

„Дърво и камък да седи, ти да не седнеш“ – съветва стара българска поговорка, друга пък немска 
гласи: „Който седи – ръждясва“. И действително тези, които търсят възможности да се раздвижат, 
а не да поседнат, остават жизнени и енергични до дълбока старост. Специалистите съветват как  
и в напреднала възраст човек може да стимулира мускулната сила и подвижността си.

телни емоции. Спортуването в група 
е препоръчително, тъй като повиша-
ва мотивацията и помага да се прео-
долее вътрешната инертност.
Физиотерапевтката обаче предупреж-
дава: „Преди започването на интен-
зивна спортна дейност при всички 
положения се препоръчва провер-
ка на здравословния и фитнес статус 
при кардиолог. Това се отнася особе-
но за нетренираните възрастни хора, 
както и за пациенти със сърдечно-съ-
дови проблеми, високо кръвно наля-
гане или други здравословни оплак-
вания.“ 
Често пъти болките, напрежението 
и втвърдяването на мускулатурата 
обезкуражават възрастните хора и ги 
настройват пораженчески към стиму-
лиращата здравето физическа дей-
ност. Особено често засегнати са гър-
бът, вратът и раменете. Поради уве-
личаващите се болки спортуващи-
те в напреднала възраст несъзнател-
но заемат щадяща позиция на тяло-
то, която води до допълнително нару-
шаване на стойката и засилване на 
напрежението. Така се създава още 
един порочен кръг, от който човек 
трябва да положи усилия да излезе. 

Надникнете в кухнята 
вместо в аптечката
Ефективна помощ при подобни 
оплаквания може да бъдат откри-
та не само в аптечката, но и в кух-
нята. Със сварени картофи или 
смес от синапено и пшенично браш-
но човек може лесно да приготви 
благотворно действащи затоплящи 
компреси, които освобождават мус-
кулатурата и отпускат напрежения-
та.  Направеният в домашни усло-
вия солен пилинг повишава кръвооб-
ращението и регенерира. За външна 
употреба могат да бъдат приготвени 

пен повишава риска от падане при 
възрастни хора.“ Затова умереният 
спорт, целенасочените гимнастичес-
ки упражнения и редовното движе-
ние са от първостепенно значение 
за хората в напреднала възраст – те 
са безценни за тяхното физическо и 
психическо здраве. 

Подсилване  
на мускулатурата
Добрата новина е, че никой не е 
прекалено стар, за да тренира. И 
това може да спре загубата на мус-
кулна маса и да подобри подвиж-
ността дори на хора над 90-годиш-
на възраст. Според Верена Пехщайн 
оптималната спортна програма за 
възрастни хора включва комбина-
ция от 60% тренировки за издръж-
ливост, 30% упражнения за под-
вижност, сръчност, координация и 
баланс на тялото и 10% за мускул-
на сила. „Тренировките за издръж-
ливост са с най-голям здравосло-
вен ефект“, - обяснява експертката. 
„Към тях спадат плуването, колоез-
денето, спортното ходене, туризмът, 
бавният джогинг и разходките. За 
този тип физическа активност човек 
трябва да отделя 3 пъти на седмица 
по 45 минути – също и когато време-
то не е благоприятно. Така мускула-
турата се изгражда бавно, но посто-
янно.“ Упражненията, които предла-
га на пациентите си не са тежки за 
изпълнение, но ефективно подобря-
ват подвижността и тонуса на тялото, 
особено когато се практикуват регу-
лярно – 2 до 3 пъти на седмица по 
15-30 минути. Те са представени в 
края на статията, разделени по мус-
кулни групи.

Ежедневно движение 
В нормалното ежедневие има много 
възможности за подсилване на дви-
гателния апарат – отиване до магази-
на с велосипед вместо с кола, изпол-
зване на стълбите вместо асансьора, 
по-рано слизане от автобуса и мина-
ване на разстоянието до дома пеша. 
Танците, градинарството и дворни-
те игри като мини голф, петанк или 
бочия също стимулират подвижност-
та, координацията, равновесието, 
мускулатурата, а доставят и положи-

не се използват, бързо отслабват, 
особено в напреднала възраст. По 
същия начин ставите, които не се 
натоварват, губят своята стабил-
ност. Последицата е загуба на сила, 
издръжливост, подвижност, коорди-
нация и способност за поддържа-
не на баланс. Това в голяма сте-

Никога не е късно човек да про-
мени навиците си, но колко-
то по-рано, толкова по-доб-

ре, затова не бива да отлага. Дори 
малки промени в заседналия начин 
на живот като въвеждането на леки 
упражнения в ежедневието дават 
бърз ефект и усещането, че човек 
прави нещо добро за здравето си. 
Който е млад, може да избира сред 
най-различни спортни дейности, 
които интегрира естествено в днев-
ния си план. С натрупване на годи-
ните обаче тези възможности нама-
ляват все повече. „Така се завър-
та порочен кръг“, - обяснява немски-
ят физиотерапевт Верена Пехщайн, 
която работи предимно с малки деца 
и възрастни хора. „Мускули, които 
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също лечебни масла и мазила, които 
съдържат регулиращи и активиращи 
активни съставки като розмарин или 
арника. Много ефективно действие 
има и алкохолният извлек от върбова 
кора, който съдържа болкоуспокоява-
щи и противовъзпалителни субстан-
ции (вж. рецептите по-долу). При упо-
требата на тези приготвени в домаш-
ни условия лечебни средства обаче 
трябва да се внимава за взаимодей-
ствието им с други приемани медика-
менти (напр. антикоагуланти). 

Помощ при артроза
Тинктурата от върбова кора, както 
и споменатите домашни лечеб-
ни средства с розмарин и арника 
могат при всички случаи да помогнат 
при артроза. Заболяването поразява 
преди всичко тазобедрените стави, 
прешлените на гръбначния стълб, 
раменете и коленете, но е възмож-
но да засегне също други или всич-
ки стави. Ценено от прастари време-
на средство за успокояване на став-
ни болки са баните с изсушени пол-
ски треви или приемът на стрити на 
прах плодове от шипка. При това 
е важно да се осигури извеждане-
то на отпадните продукти на обмя-
ната от възпалените и болезнени 
стави с помощта на лечебни чайове. 
С диуретично действие са например 
билки като коприва, хвощ и брезови 
листа, които могат да бъдат купени 
във всяка аптека или дрогерия, ако 
човек не иска да ги събира сам. От 
тях може да се приготви чаен микс, 
който е ефективен също при оплак-
вания, свързани с подагра.

Лечебни рецепти  
от кухнята 
Зехтин с розмарин и плодове от 
хвойна при артроза – Необходими 
са 2 шепи плодове от хвойна, 1 
шепа пресни розмаринови иглички, 
500 мл био зехтин. Плодовете от 
хвойна трябва да се начукат леко 
в хаванче и заедно с розмарина да 
се залеят с половин литър зехтин. 
Бутилката трябва да престои 4-6 сед-
мици на светло до слънчево място 
и маслото след това да се преце-
ди. Съхранявано на тъмно и студено 
място, то е годно за употреба мини-
мум 6 месеца. Прилага се външно по 
1-2 пъти на ден, като с него се маса-
жират болезнените стави. Осигурява 
топлина и добро кръвообращение.
Баня с изсушени полски треви 
при ревматизъм - Необходими са 2 
пълни шепи изсушени полски треви. 

Те се заливат с 1 л гореща вода, 
оставят се да се запарят за 10 мину-
ти и течността се прецежда. Отварата 
се добавя към водата за вана, в която 
се преседява 15-20 минути. Банята 
повишава кръвообращението, успо-
коява болките и отпуска. Отразява се 
добре също при износване на стави-
те и мускулни болки.
Кисело мляко с билки за пред-
отвратяване на остеопороза - 
Необходими са 1 кофичка кисело 
мляко и 1-2 ч.л. пресни билки и 
подправки (напр. коприва, листа от 
глухарче, мента, магданоз, копър). 
Билките се измиват, нарязват на 
ситно и смесват с млякото. Приема 
се като закуска между храненията. 
Както млякото, така и билките са 
богати на калций – това попълва 
дефицитите, предотвратява недости-
га от минерала и дава енергия.   
Мехлем с арника при болки и 
напрежение - Необходими са 2 с.л. 
изсушени листенца от цвят на арни-
ка, 200 мл био зехтин, 35 г натурален 
(неизбелен) пчелен восък, 3-4 капки 
етерично масло от хвойна или роз-
марин. Билката се залива със зех-
тина в огнеупорен съд и се нагрява 
на водна баня. Вари се леко около 
2 часа при 70 градуса - ако започ-
не да кипи, температурата се нама-
лява. Оставя се да престои 1 нощ, 
след това за кратко се затопля и 
се прецежда. Прецеденото арнико-
во масло отново се затопля на парна 
баня и в него се разтопява пчелни-
ят восък. След като се охлади леко, 
в него се добавя и разбърква ете-

но се смесват с неголямо количес- 
тво топла вода и се разбъркват на 
гъста каша. Тя се разпределя върху 
тънка ленена кърпа – така, че при 
сгъването й от едната страна каша-
та да е покрита само с един слой 
от плата. После с тази еднослойна 
част се поставя върху болезненото 
място. Усещането за известно щипа-
не по кожата е нормално. Когато 
започне да пари, компресът тряб-
ва да се махне и кожата да се нама-
же с малко крем или масло. Ако се 
използва готово синапено брашно и 
действието му е слабо, то може да 
се смеси с по-малко пшенично браш-
но. Между кожата и синапената каша 
обаче винаги трябва да има 1 слой 
кърпа, за да не се стигне до изгаря-
ния. Компресът затопля, стимулира 
кръвообращението, помага за отпус-
кане на напрежението и облекча-
ва болките.
Компрес с картофи при напреже-
ние - Необходими са 3-4 картофа. Те 
се измиват добре, сваряват с кожа-
та и намачкват с лъжица до получа-
ването на каша. Подобно на сина-
пения компрес картофената маса 
се разпределя върху кърпа, оста-
вя се малко да изстине и топлият 
пакет се поставя върху болезнено-
то място. Компресът се маха преди 
картофите да са напълно изстинали. 
Налагането с картофи затопля, сти-
мулира кръвообращението, помага 
да се отпусне напрежението и да се 
успокоят болките.

Пилинг с морска сол за регене-
рация и мускулно отпускане - 
Необходими са борови, елхови или 
смърчови иглички, едра морска сол, 
етерично масло от ела или смърч. 
Игличките трябва да се нарежат на 
ситно с нож или домакинска ножи-
ца. В буркан се редят един след друг 
ред сол и ред иглички. След това се 
добавя етеричното масло и всичко 
добре се разбърква. При съхранение 
на тъмно и студено пилингът е годен 
за употреба минимум 1 година. По 
време на душ, сауна или парна баня 
пилингът се масажира върху мокра-
та кожа. Оставя се за кратко да дей-
ства и след това се отмива със сту-
ден душ. Кръвоснабдява болезнени-
те мускули и стави и регенерира при 
изтощение.

ричното масло и мехлемът се прех-
върля в добре затварящ се чист бур-
кан. Съхраняван на тъмно и студено 
място, мехлемът е годен за употре-
ба минимум 1 година. При необхо-
димост мазилото се втрива в болез-
нените части на тялото. Ефективно 
облекчава ревматични оплаквания 
и ставни възпаления, има противо-
възпалително действие и стимулира 
кръвообращението. 
Синапен компрес за затопляне - 
Необходими са 2 части синапени 
семена или брашно и 1 част пшенич-
но брашно. Ако се използват синапе-
ни семена, те трябва да се смелят 
на фино брашно. Двата вида браш-

Тинктура с върбова кора при 
мускулни болки и напрежения 
- Необходими са 1-2 шепи прясна 
или изсушена върбова кора и 500 мл 
водка. Върбовата кора се начупва или 
нарязва на едро (дотолкова, че парче-
тата да могат да преминат през гърло-
то на бутилката) и се поставя в стък-
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лен съд, който трябва да е пълен до 
половината. Вътре се налива водката 
– така, че кората да е напълно покри-
та. Бутилката се оставя да престои 4 
седмици на светло, слънчево място 
и веднъж на ден силно се разклаща. 
След това се прецежда в чист, добре 
затварящ се съд и се съхранява на 
тъмно и студено, като тинктурата е 
годна за употреба минимум 1 година. 
Възрастни могат да приемат по 10-15 
капки 3 пъти на ден – по желание раз-
редени с вода. Действието на капки-
те е противовъзпалително и болко-
успокояващо при артроза, подагра и 
напрежение. Да не се използва заед-
но с антикоагуланти!
Чаен микс при подагра - Необходими 
са 50 г листа от коприва, 50 г брезови 
листа, 50 г хвощ и 50 г върбова кора. 
Билките си смесват. 1 ч.л. от бил-
ковия микс се залива със 150 - 200 
мл вряща вода, оставя се под капак 
да се запари 10 минути и се пре-
цежда. Като лечение се изпива по 1 
чаша 3 пъти на ден. След 6 седмици 
се прави пауза. Чаеният микс регу-
лира бъбречната функция и стиму-
лира обмяната на веществата, което 
помага също при подагра. Да не се 
използва при едеми заради ограни-
чената сърдечна и / или бъбречна 
дейност. Да не се приема заедно с 
антикоагуланти!

Упражнения  
за ръцете и краката
Лицеви опори към стената – 
Застанете фронтално към стена на 
разстояние малко по-малко от дъл-
жината на ръцете. Подпрете двете си 
длани на стената, сгъвайте и разгъ-
вайте ръцете. При това се старайте 
да стягате корема навътре и да дър-
жите гърба максимално изправен. 
Това упражнение тренира мускулату-
рата на ръцете, раменете и гърдите.
Кръгове с ръцете – Вдигнете ръце-
те настрани от тялото и ги опънете. 
Правете с тях малки кръгове във въз-
духа – първо напред и после назад 
по 10 пъти. Упражнението тренира 
мобилизацията.
Кръгове с раменете – С отпус-
нати до тялото ръце въртете едно 
след друго лявото и дясното рамо – 
напред и назад. При това раздвиж-
вайте цялата горна част на тялото. 
Повтаряйте упражнението във всяка 
посока по 8 пъти. Упражнението тре-
нира мобилизацията.

на на раменете крака) вземете по 
1 пластмасова бутилка с вода (500 
мл) във всяка ръка и оставете ръце-
те да висят надолу до тялото. Сега 
повдигнете бавно изпънатите в лак-
тите ръце настрани на височината 
на раменете – така, че дланите с 
бутилката да са с посока към земята. 
Задръжте на височина на раменете и 
после бавно отпуснете. Направете 2 
серии по 6 повдигания. Упражнението 
тренира мускулна сила.

Упражнения за краката 
и задните части
Повдигане на краката от изправе-
но положение – Подпрете се здра-
во на облегалката на стол за опора. 
Сега повдигнете изпънатия в коля-
ното външен крак настрани и го вър-
нете обратно. При това дръжте тяло-
то изправено и не го накланяйте към 
пода. Повторете 8 пъти, обърнете 
стола и изпълнете упражнението с 
другия крак. Тренира мобилизация-
та на бедрата и подсилва мускули-
те на краката.
Люлеене на краката от изправе-
но положение – Хванете се здра-
во за облегалката на стол с лява-
та ръка, а дясната подпрете на хъл-
бока. Изпънатият десен крак дви-
жете напред и назад, като внимава-
те тялото ви да остава изправено. 
Повторете 8 пъти, обърнете стола и 
сменете посоката. Тренира мобили-
зацията на бедрата и подсилва мус-
кулите на краката.
Юзда – С изправен гръб седнете на 
ръба на стол. Обхванете с гимнас-

Кръгове с ръцете във въздуха – 
Застанете в стабилен стоеж с опъ-
нати настрани ръце на височина-
та на раменете. Изписвайте кръгове 
във въздуха едновременно с двете 
ръце – напред и назад по 10 пъти във 
всяка посока. Упражнението тренира 
мобилизацията.
Повдигане на бутилки с вода 
настрани – В стабилен изправен 
стоеж на тялото (с леко сгънати в 
коленете и разтворени на широчи-

Повдигане на бутилки с вода 
напред - В стабилен стоеж на тялото 
вземете по 1 пластмасова бутилка с 
вода (500 мл) във всяка ръка и оста-
вете ръцете до тялото да висят надо-
лу. Сега повдигнете бавно изпънати-
те в лактите ръце напред на височи-
ната на раменете – така, че дланите 
с бутилката да са с посока към земя-
та. Задръжте на височина на рамене-
те и после бавно отпуснете до тяло-
то. Направете 2 серии по 6 повдига-
ния. Упражнението тренира мускул-
на сила.
Свиване и разгъване на ръцете 
с бутилки с вода – От стоящо или 
седнало положение вземете по 1 
пластмасова бутилка с вода (500 
мл) във всяка ръка. Сгънатите ръце 
в лактите и движете към тялото и 
обратно, като разгъвате до около 
90 градуса. Бутилките трябва да 
сочат към тялото. Ръцете могат да 
се тренират и поотделно – първо 
лявата, после дясната - по 10 пъти 
всяка. Упражнението тренира мус-
кулна сила.
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тически ластик стъпалото на еди-
ния крак и го хванете от другия край 
с двете ръце. Сега издърпвайте 
изправения в коляното крак нагоре 
срещу съпротивлението на ластика 
и го отпускайте обратно. Изпълнете 
упражнението 10 пъти и повторете с 
другия крак. Подсилва мускулатура-
та на вътрешната и външната част 
на бедрата.
Повдигане на пръсти и на пети – 
Който се чувства несигурен, може 
да се подпре на стол или на стена-
та при изпълнението на това упраж-
нение. При изпънати крака се по-
вдигат петите от пода и се задър-
жа стоеж върху пръсти. После стъ-
палото се отпуска, повдигат се пръс-
тите и отново се задържа стоеж на 
пети. Добре е упражнението да се 
изпълнява бавно и плавно. Повтаря 
се 10 пъти. Тренира мускулатура-
та на прасците и мобилизацията на 
глезените. 
Упражнения на краката с 
ластик – Завържете гим-
настически ластик така, 
че да се получи клуп с 
широчина на раменете 
и го поставете на гле-
зените си. Подпрете се 
стабилно на облегалката 
на стол и повдигнете изпъ-
натия в коляното външен 
крак срещу съпротивле-
нието на ластика. Бавно 
го върнете обратно дотолко-

ва, че ластикът да остане обтегнат. 
Повторете 10 пъти и сменете крака. 
Тренира мобилизацията на тазобед-
рената област, подсилва мускулату-
рата от външната страна на бедрата 
и задните части.

Упражнения за гърба
Котешки гръб – свински корем – 
Заемете колянна опора, като глава-
та е насочена към пода. Извивайте 
гърба първо само нагоре и после 
само надолу, но при това не движе-
те главата и най-вече не я дърпай-
те назад при изпълнение на „свин-
ския корем“. Изпълнете по 10 пъти 
във всяка посока. Тренира мобили-
зацията.
Движения с гимнастически ластик 
– Хванете гимнастически ластик с 
двете ръце. Повдигнете ги на висо-
чина на раменете и изпънете пред 
себе си. Разтягайте бавно ластика, 
като дърпате ръцете настрани, дока-
то не удвои дължината си. Задръжте, 
бавно върнете в изходна позиция и 
повторете. Направете 3 серии 
по 2 упражнения. 
Тренира мускулна 
сила.

Ножици – Заемете стабилен осно-
вен стоеж с крака на широчината 
на раменете, леко сгънати в коляно-
то. Наведете горната част на тяло-
то леко напред. Движете изпънати-
те пред тялото ръце като ножица 
в удобно за вас темпо, което  ви 
позволява да пазите равновесие. 
Упражнението стяга тялото и трени-
ра мускулна сила.
Наклони настрани – От стаби-

лен основен стоеж с леко сгъна-
ти в коленете крака на широчина на 
раменете извийте дясната ръка над 
главата и бавно наведете тялото си 
наляво. При това се опитайте да не 
се навеждате напред и да разтяга-
те максимално лявата част на тяло-
то си. Повторете на другата страна. 
Изпълнявайте упражнението бавно 
по 2 пъти на всяка страна. Тренира 
мобилизацията. n
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СЪС ЗДРАВА  
ЧРЕВНА ФЛОРА СЕ  
ОТСЛАБВА ПО-ЛЕСНО

За влиянието на чревните бактерии върху телес-
ното тегло се знае отскоро. Стана известно 
обаче, че чревната флора, наричана още микро-
биом, подпомага храносмилането, произвежда 
хранителни вещества, предпазва имунната сис-
тема и регулира теглото. И когато се храним с 
подходящи храни, които стимулират полезнитe 
(„добрите“) бактерии, оставаме стройни.   

вия, животът в червата е бил 
точно толкова неизследван, кол-
кото и този на Марс. Значението 
на чревната флора дълго време 
е било подценявано и пренебрег-
вано от научните среди. Новите 
методи за анализ обаче разкри-
ват неподозирани гледки в храно-
смилателния тракт. Там обитават 
над 100 милиарда живи бактерии! 
Това са 10 пъти повече микро-
би, отколкото клетки притежава 
човешкото тяло. И тези микроор-
ганизми могат повече от обикно-

Още преди няколко годи-
ни червата и обитаващите 
ги бактерии се считаха за 

тема табу, която човек не обсъж-
даше нито със семейството, нито 
с приятелите си. Междувременно 
те се превърнаха в център на 
интерес не само за тесните спе-
циалисти, но също за експер-
ти от други области и пациен-
ти. Поради факта, че в минало-
то много от бактериите е било 
трудно да бъдат култивирани и 
доказани в лабораторни усло-

трими както и между страда-
щи от адипозитас и по-строй-
ни хора показват, че при над-
нормено тегло съотношението 
между двата основни бактери-
ални щама бактероидити и фир-
микути е в състояние на дисба-
ланс. При това именно бактери-
алния микс е отговорен за това 
доколко добре или лошо ще бъде 
усвоена храната в храносмила-
телния тракт и колко калории от 
храната ще бъдат извлечени. Ако 
количеството на фирмикутите – 
„почистващите бактерии“ – нараст- 
не с около 20%, тогава ден след 
ден в тялото ще се усвояват 10% 
повече калории. Това може да не 
звучи толкова много, но сумирано 
в рамките на 1 година се равня-
ва на допълнителни 8 килограма. 
Успоредно с това заедно с увели-

веното преобразуване на храна: 
те произвеждат дузини вещества, 
които по кръвен път попадат във 
всяка клетка на тялото – вита-
мини, медиатори, антиоксидан-
ти и късоверижни мастни кисе-
лини. Чревните бактерии оказ-
ват влияние върху трите най-го-
леми информационни системи в 
човешкия организъм: хормонал-
ната, нервната и имунната.
Очевидно е, че безбройните 
микроби, които обитават черва-
та, но също лигавиците и кожа-
та, в голяма степен повлияват 
здравето и благосъстоянието ни. 
Междувременно са добре изслед-
вани взаимоотношенията между 
телесното тегло и микрофлората 
в червата. Тъй като очевидно има 
постоянни различия в състава на 
чревната флора и съотношение-
то между добрите и лошите „пре-
образуватели на храна“, макар 
в миналото този факт да не е 
бил приеман на сериозно и дори 
осмиван в научните среди.

По-стройни  
с правилните бактерии:  
разнообразието е важно
До този извод стига изследова-
телската група под ръководство-
то на биолога Джефри Гордън в 
лабораториите на Вашингтонския 
университет в Сейнт Луис. 
Сравненията между затлъстели 
мишки и техни по-слаби посес-
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чаващото се тегло бактериалното 
разнообразие в храносмилател-
ния тракт намалява.
Сега изниква въпросът за кокош-
ката и яйцето. Дали хората с над-
нормено тегло имат различна 
чревна флора, защото се хранят 
по-нездравословно и често пося-
гат към бързите закуски и слад-
кишите? Или микроорганизмите 
в червата им са действителните 
виновници за това, че не могат 
да се отърват от излишните кило-
грами? Отговор на този въпрос 
дало едно изследване, при което 
фекални проби на затлъстели 
мишки били пренесени на по-сла-
би гризачи. В рамките на късо 
време при непроменено хранене, 
те започнали постоянно да над-
дават тегло.

време отново да се храним нор-
мално, килограмите бързо се 
връщат. Статистиката показва, че 
80% от желаещите да отслаб-
нат, не успяват да задържат за 
продължително време тегло-
то, което постигат чрез диети. 
Актуално изследване на изра-
елския научно-изследователски 
институт Вайсман доказва, че не 
само липсата на воля и дисцип- 
лина са виновни за йо-йо ефек-
та, а съдействащата за наде-
беляване чревна флора посто-
янно застава на пътя на тънка-
та талия. Промените в обмяна-
та на веществата, които с години 
били считани за основни винов-
ници за това „скоростно влак-
че“, можели да бъдат изключени 
като причина след всеобхватните 
тестове, които били проведени. 

При хората също се наблюдават 
подобни промени: ако на чрев-
ната флора й липсва разнообра-
зие, т.е. е населена от малко 
видове микроорганизми и бакте-
риите от групата на фирмикути-
те преобладават, теглото бавно, 
но постоянно тръгва нагоре. Тъй 
като чревната флора повлиява 
не само количеството на кало-
риите, които се усвояват от хра-
ната. Бактериите са в състояние 
да произвеждат и „хормони на 
ситостта“, които, освен че регу-
лират енергийния баланс, атаки-
те на глад и апетита, повлияват 
също вкусовите рецептори и по 
този начин стимулират желанието 
ни към определен вид храни.

Чревната флора  
има сериозно участие  
в йо-йо ефекта
Чревната флора може да е 
виновна и когато след провеж-
дане на диета за отслабване, 
теглото бързо започне отново да 
нараства. Докато броим калории, 
отказваме сладкишите и се при-
държаме към строги хранителни 
изисквания, теглото ни намаля-
ва. Когато започнем обаче след 

Учените установили, че кратко-
трайните диети и хранителни пре-
устройства не са в състояние да 
препрограмират „удебеляващата“ 
чревна флора в „отслабваща“. За 
това били необходими минимум 5 
до 6 месеца със здравословно и 
балансирано хранене.
При опитите с животни люлее-
нето на теглото нагоре-надолу е 
възможно дори чрез пренасянето 
на чревни бактерии от мишка на 
мишка. Ако на слаб гризач бъде 
пренесена фекална проба, при-
надлежала на подлагана преди 
това на диети затлъстяла мишка, 
то при нея също се наблюдава 
йо-йо ефект, независимо че до 
този момент тя не е била подла-
гана на лечебно гладуване. Това 
откритие събужда надеждата, че 
с търпение и правилно хранене 
човек може трайно да противо-
стои на неблагоприятния йо-йо 
ефект. При всички положения 
обаче този, който иска да отслаб-
не, трябва не само да брои кало-
рии, но и да се грижи за чревната 
си флора. И то в продължение на 
месеци, а не на дни и седмици.

Антибиотиците  
трайно нарушават 
„чревния мир“
Какво в действителност наруша-
ва естествения баланс в червата? 
Подозрението веднага пада върху 
модерния стил на живот, характе-
рен с бедно на баластни вещес-
тва, богато на мазнини хранене и 
честа употреба на медикаменти. 
Отскоро микробиомните изследо-
ватели насочиха вниманието си 
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две години по-късно при цяла 
поредица от микроорганизми все 
още се наблюдава трайна липса, 
която често пъти се запълва от 
щамове, които стимулират възпа-
ления и нарушения на обмяната.
Неблагоприятно действие върху 
микробната общност в храно-
смилателния тракт оказват също 
„стомашните“ таблетки като инхи-
битори на протонната помпа 
(омепразол, пантопразол, езо-
мепразол). Ако съдържанието на 
киселини в стомаха се понижи, 
обитаващите лигавицата на уст-
ната кухина микроби могат да 
стигнат до червата, да се засе-
лят там и да променят състава на 
чревната флора, въпреки че не 
принадлежат към нея.
По-малко известно е, че лечеб-
ното гладуване след прочиства-
не с глауберова сол също може 
да доведе до смущения в попу-
лацията от микроорганизми в 
червата. Подобно на антибиоти-
ците слабителните средства от 
всякакъв вид не правят разли-
ка между „добри“ и „лоши“ бак-
терии и изчистват всичко от чер-
вата. Така след „прочистването“ 
чревната флора бива тласната в 
посока към възпаление и покач-
ване на тегло. Затова и тук е от 
помощ още по време на лечеб-
ното гладуване да бъдат приема-
ни благоприятни микроорганиз-
ми като бифидо- или млечно-ки-
сели бактерии и баластни вещес- 
тва под формата на хранител-
ни добавки. Проучванията ясно 
показват, че чрез тази комбина-
ция чревната флора се възстано-
вява по-бързо и дори е в по-доб-
ро състояние отпреди лечебно-
то гладуване. Това означава, че 
дори след прочистване на черва-
та, целящо подобряване на със-
тоянието им, е необходимо чрев-
ната флора да бъде възстано-
вявана минимум 4 до 8 седмици 
чрез приема на синбиотик.

Подкрепяне на чревната 
флора с нож и вилица
Какво следователно е важно за 
регулирането на червата, когато 
човек иска да отслабне? Ако той 
промени хранителния си план, 
включи в него повече баласт-
ни вещества и по-малко мазни-
ни, сладки вещества и емулга-
тори, разнообразието на чрев-
ната флора се увеличава, съот-
ношението между „отслабващи-
те“ и „удебеляващите“ бактерии 
се развива благоприятно и възпа-

ленията изчезват. Дори само 
след няколко дни могат да 
бъдат установени забележи-
ми промени.

Важни за здравословното раз-
витие на чревните микроби са 
хранителните продукти, които в 

горната част на храносмилател-
ния тракт не могат да се раз-
градят напълно, т.нар. пребио-
тици. Те преминават неусвое-
ни по-надолу в червата и оста-
ват на разположение на обита-
ващите ги бактерии като „храна“, 
като по този начин стимулират 
растежа на желаните микроор-
ганизми. Пребиотиците могат да 
бъдат открити само в опреде-
лени продукти, което означава, 
че не всеки плод или зеленчук 
съдържа храна за добрите бак-
терии. На пребиотични съставки 
са богати зеленчуци като пащър-
нак, гулия, аспержи, артишок или 
плодове като смокини, кайсии и 
червени боровинки (включител-
но сушени) – следователно про-
дукти, които е трудно да бъдат 
открити в съвременните бързи 
закуски. Те се съдържат също в 

към антибиотиците като причи-
нители на наднормено тегло, тъй 
като нищо не нарушава „чревния 
мир“ толкова трайно, колкото бак-
териалните убийци. Още от 40-те 
години на XX век се знае от гове-
довъдството, че ниско дозирани-
те антибиотици водят до по-бързо 
угояване. При хората тези после-
дици също могат да бъдат отче-
тени по показанията на кантара: 
бебетата, които през първите 6 
месеца от живота си били леку-
вани с антибиотици, на 3 годишна 
възраст, както и при записване на 
училище често били с наднорме-
но тегло, също при липса на обре-
меняващи наследствени факто-
ри и последователно здравослов-
но хранене. При възрастните – 
независимо от трайно стабилна-
та им чревна флора – положе-
нието било подобно. От 48 
мъже, които пора-
ди операция 

трябвало да бъдат подложени на 
6-седмична антибиотична тера-
пия, при 17 души било отчете-
но увеличаване на BMI (индекс 
на телесна маса) с повече от 
10%, петима били диагностици-
рани дори с адипозитас (затлъс-
тяване). При 48-те мъже в срав-
нителна група, които не са прие-
мали никакви медикаменти, само 
при 1 човек било отчетено леко 
увеличаване на теглото.

Унищожените  
бактерии трябва  
да бъдат възстановени
Ако след антибиотична терапия 
човек не се погрижи за регенера-
ция на чревната си флора, отне-
ма минимум 6 месеца, докато се 
възстанови състоянието й отпре-
ди лечението. При две или пове-

че терапии в рамките на 
една година, 

овесените ядки, черното кафе и 
различните видове лук (кромид, 
праз, чесън, левурда, див лук и 
др.). Руколата, цикорията и раз-
новидностите на зелето също са 
добра храна за чревните бакте-
рии. Картофите, оризът и мака-
роните, когато са изстудени, при 
всички случаи съдържат пребио-
тици (устойчиво нишесте). Затова 
много подходяща за микробио-
ма храна са картофената салата, 
студените предястия с макаро-
ни и сушито. Възрастните трябва 
да приемат на ден 10 г устойчиво 
нишесте, 5-10 г инулин и няколко 
грама пектин, независимо дали с 
храната или под формата на хра-
нителна добавка. 
Пробиотичните храни, следо-
вателно такива, които доста-
вят живи микроорганизми, преди 
всичко млечно-кисели бактерии, 
при всички случаи се отразяват 
добре на здравето на червата. 
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точно обратното – че приемът им 
може да доведе до трайно уве-
личаване на теглото. Затова е 
важно при избора на пробиотици 
да се обърне специално внима-
ние на съдържащите се в препа-
рата бактериални щамове.
Да не се прекалява с хигиената, 
да се намали стресът, да се уве-
личи движението и да се отде-
ля повече време за готвене вмес-
то да се залага на бързи закуски 
– всичко това може да доприне-
се за това, от една тъжна чревна 
пустиня да се развие цъфтящ бак-
териален ландшафт. Необходими 
са обаче издръжливост и посто-
янство. Тъй като може да отнеме 
месеци, докато микробиомът се 
стабилизира. n

Затова на трапезата трябва често 
да присъстват храни като кисе-
ло зеле, туршии, кисело мляко, 
айрян, сирена и други ферменти-
рали по естествен път продукти.

Стимулиране  
на отслабването  
със синбиотици
Подобно благоприятно разви-
тие на чревната флора може да 
бъде постигнато чрез синбиоти-
ци – хранителни добавки, съдър-
жащи благоприятни за червата 
микроби (пробиотици) и пребио-
тични баластни вещества, които 
изпълняват ролята на храна за 
полезните бактерии. Изследване, 
в което взимат участие хора с 
голямо наднормено тегло, доказ-
ва ефекта от синбиотиците. С 
помощта на синбиотични храни-
телни добавки след 4 седмици 
при участниците се наблюдавал 
доказуем спад на удебеляващи-
те фирмикутни бактерии, а след 8 
седмичен прием на добавката – 
трайно намаляване на теглото. 
При контролната плацебо-гру-
па не била отбелязана никаква 
редукция на теглото. Освен това 
при групата, приемаща синбио-
тичен продукт, нивото на стрес 
хормоните трайно се понижило, 
което не било отчетено при участ-
ниците, приемали плацебо.
Други студии също 
доказват, че съществу-
ват бактериални щамо-
ве, които ефектив-
но подкрепят редукция-
та на теглото. Към тях при-
надлежат между другото млечно-
киселите бактерии Lactobacillus 
gasseri и Lactobacillus plantarum, 
както и Bifidobacterium breve или 
Bifidobacterium lactis. За други 
бактериални щамове пък като 
Lactobacillus reuteri е известно 

Къде може да откриете пектин,  
инулин и устойчиво нишесте

Много пектин се крие в обелките на цитрусовите плодове (които 
за съжаление най-често не се консумират), ябълките, дюлите, гор-
ските плодове, сливите и кайсиите. Съдържанието на пектин е 
особено високо при киселите плодове малко преди достигане на 
пълната им зрялост и при плодовете, които се отличават с твърда 
и жилава плодова маса като дюлите.
За богати на инулин се считат храните, в които ценният пребио-
тик може да бъде доставен чрез консумацията на 50 до 100 г от 
съответния продукт. Такива са пащърнакът, гулията, артишокът, 
сладкият корен (козята брада), цикорията.
Съдържанието на т.нар. устойчиво нишесте (RS от Resistant 
Starch) зависи най-често от степента на зрялост на плодовете, 
зеленчуците или варивата, но може да бъде постигнато също 
чрез термична обработка, последвана от охлаждане на съответ-
ния продукт. 100 г зрели банани съдържат от 1 до 3 г устойчиво 
нишесте, 100 г все още (леко) зелени банани съдържат между 5 и 
30 г (колкото по-зелени са, толкова по-високо е съдържанието на 
RS). Сварените горещи картофи доставят 3 г RS, докато в охладе-
ните те са от 5 до 10 г. Ако след това човек ги запече, т.е. ги затоп-
ли още веднъж, съдържанието на RS ще скочи над 15 г. Същото се 
отнася за ориза, макароните и пълнозърнестия хляб.
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