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НОВА СИЛА ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА

Вирусите не се страхуват от 
контакти. Напротив, те вся-
чески се стремят да влязат в 

директен контакт с друг организъм и 
охотно се оставят да бъдат пренася-
ни от едно място на друго в търсе-
не на нови възможности за разпрос-
транение. Независимо дали това 
се случва по въздушно-капков път 
при кихане и кашляне, чрез ръко- 
стискане или докосване на заразе-
ни повърхности, ако открият под-
ходяща среда и нищо не застане 

Добрите защитни сили помагат на организма да преминава през периода на вирусните инфек-
ции безпроблемно, дори когато всички наоколо кихат и подсмърчат. Как точно функционира 
имунната система, какво може да я направи по-силна и какво й вреди.

т.нар. адаптивен, специфичен иму-
нитет. Системата като цяло функ-
ционира на един и същи принцип: 
чуждо тяло – било то вирус, бак-
терия, гъбичка, сажди или прахо-
ви частици - попада някъде в орга-
низма и при това уврежда клет-
ки. На засегнатото място се разви-
ва инфекция. Тя засяга специфич-
ни имунни клетки, които с помощ-
та на невромедиатори призовават 
помощ. Алармираните имунни клет-
ки бързо се насочват към зоната на 
действие, справят се с интервенци-
ята и засегнатото място може да се 
излекува. Същото се случва напри-
мер при кражба с взлом или пожар, 
когато задействалата се алармена 
система или детектор бързо докар-
ва намиращите се наблизо поли-
цаи или пожарникари, които хващат 
крадеца или пък гасят възникналия 
огън. Едва след това се отстраняват 
щетите и се почиства. Ако се при-
държаме към тази представа, съв-
сем нагледно става ясно защо имун-
ната система бива определяна като 
„защитни сили“.
Седем органи и съответно орган-
ни системи са свързани с имунната 
система. Първата механична защит-
на стена съставят кожата и лига-
вицата. Някои попаднали директ-
но върху тях болестотворни при-
чинители биват унищожавани още 
от високата им киселинност и вед-
нага транспортирани навън, напри-
мер чрез двигателната активност на 
власинките в бронхите или носна-
та лигавица, последвана от кашли-
ца или носен секрет. При това пома-
гат също стомашната киселина и 
ензимите в слюнката или слъзна-
та течност. Друга бариера за при-
хващане е разположена в устната 
кухина. Сливиците влизат в дирек-
тен контакт с проникналите през 
устата или носа бацили. Тяхното 
стратегическото местоположение и 
висока сетивност им помагат да ги 
идентифицират като имунни враго-
ве и отрано да алармират защит-
ните сили.
Подобно на кръвоносната лимф-
ната система обхваща цяло-
то тяло – нейната съдова мрежа 
е пълна с водниста лимфна теч-
ност. Лимфопотокът минава покрай 
клетките, като прихваща отлъчени-
те отпадни вещества и болестотвор-
ни причинители и в крайна смет-
ка ги доставя на извеждащите ги 
от организма „колеги“ - отделител-
ни органи като черния дроб, бъбре-

на пътя им, те започват масира-
на атака за завладяване на нови 
територии. Това, че при естествена-
та им борба за оцеляване докарват 
на приемния организъм висока тем-
пература, хрема или кашлица, за 
тях е не по-малко неприятно, откол-
кото за нас. Тъй като въпросните 
оплаквания са методи, чрез които 
тялото се защитава, като се опитва 
да умъртви и изхвърли нежеланите 
натрапници.
За целта в организма е създадена 
ефективна мрежа от специалисти 
за самозащита, чиято единствена 
задача е да откриват болестотвор-
ни микроорганизми, други вредни 
вещества, мутирали или дегенери-
рали клетки и да ги изхвърлят от 
тялото – имунната система.

Седемте защитници  
на нашето здраве
С една част от защитните сили – 
вроденият, неспецифичен имунитет 
– сме снабдени още при раждане-
то си, друга развиваме в течение на 
живота си чрез постоянно учене – 

ците и червата. На повечето по-го-
леми кръстовища, например в сла-
бините, на шията или при аксила-
зите, са разположени т.нар. лимфни 
възли. Те филтрират болестотвор-
ните причинители, произвеждат 
антитела и често се усещат болез-
нени по време на инфекция. Най-
голямо количество защитни клет-
ки обаче се образуват от стволови-
те клетки в костния мозък. Там се 
размножават левкоцитите (белите 
кръвни клетки). След това те попа-
дат в кръвта и така се разпростра-
няват из цялото тяло. 
Като „мозък“ на имунната защита 
специалистите определят тимус-
ната жлеза. В нея се образуват 
Т-левкоцитите, известни още като 
Т-клетки (Т като тимус) или фаго-
цити. Тя представлява нещо като 
тренировъчен център за Т-клетките, 
където те се обучават да правят 
разлика между „присъщ“ и „чужд“ 
на тялото, между „доброкачес- 
твен“ и „злокачествен“ и така полу-
чават тясна специализация да уни-
щожават чужди, болни или мутира-
ли клетки.
За далака (слезката) – шестия 
участник на защитната бригада – 
се знае, че при нужда може да бъде 
отстранен без опасност за живо-
та. Действително, човек не се нуж-
дае от далак, за да оцелее, но орга-
нът не е маловажен и изпълнява 
редица полезни функции в организ- 
ма, между които например е про-
чистването на кръвта. Преди всичко 

Ехинацея! 
Не искам да се разболея!

Капки Ехинацея Форте на Д-р Тайс 
ще Ви предпазят от простуди така, 

както чадърът 
Ви предпазва от дъжд!

Растителен имуностимулатор,  
препоръчван при простудни заболявания  

на дихателните пътища.

Лекарствен продукт без рецепта, съдържа ехинацея. 
За възрастни и юноши над 12 г. 
Преди употреба прочетете листовката!
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За контакти: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД 
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обаче неговите трабекуларни арте-
рии са пълни с гладни клетки. Ако 
открият наблизо вируси или бак-
терии, те ги идентифицират като 
храна и ги метаболизират. В слезка-
та освен това се образуват имунни 
клетки (лимфоцити). Новите научни 
изследвания показват, че далакът 
целенасочено изследва патогените 



3

Нова сила  
за имунната система 

Как да се справим  
с простудните  
инфекции

За рисковете  
и страничните реакции

Борба с бръчките  
при проблемна кожа

Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

януари, февруари ‘2020
брой 119

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

“

“

ДИРЕКТНО ДЕЙСТВИЕ 
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СИНБИОТИК
(ПРОБИОТИЦИ+ПРЕБИОТИК)

 КАПСУЛА 
ДНЕВНО

АНТИБИОТИЧНА ТЕРАПИЯ |ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАНЕТО 
ЗАПЕК  | РАЗТРОЙСТВО | ЛОШ ИМУНИТЕТ 

за антиген и след това ги предста-
вя на адаптивната, учеща се имун-
на система. Така с течение на вре-
мето тя е в състояние все по-добре 
да реагира на нови болестотвор-
ни причинители. Това е и причина-
та, поради която хората с отстранен 
далак са по-податливи на инфекции. 
И накрая в червата – преди всичко 
в края на тънките черва и начална-
та част на дебелото черво, извест-
на като сляпо черво или цекум – 
се помещава по-голямата част от 
произвеждащите антитела клетки в 
нашето тяло, известни като В-клетки 
или В-лимфоцити. Те не само откри-
ват и унищожават патогени и вред-
ни вещества, но забелязват също 
техния недоброкачествен характер. 
Така при следващ контакт веднага 
преминават в режим на защита.

Никой път не подминава 
микробиома 
Храносмилателният тракт участва 
и по друг начин в присъщите на 
организма защитни сили. Червата 
-  най-големият орган в човешкото 
тяло - са дебели само няколко сан-
тиметра, но са значително по-дъл-
ги. Възрастен човек разполага с 4 
до 8 метра черва, което означава, 
че общата им площ може да достиг-

не от 250 до 500 квадратни метра, 
което отговаря на размера на 1-2 
тенис корта. Предостатъчно място, 
за да бъдат домакин на богат микро-
биом и да приютят до 80% от всички 
имунни клетки в тялото – своеобраз-
на паралелна вселена от микроорга-
низми в невъобразимо голямо коли-
чество: 100 милиарда или 10 пъти 
повече, отколкото клетки съдър-
жа човешкият организъм. Научният  
свят е насочил относително отско-
ро вниманието си към този орган в 
органа, но през последните годи-
ни натрупа солидни знания и преос-
мисли разбиранията си за неговото 
значение за нашето здраве. 
Независимо от това, че тялото се 
опитва да отстрани бактериите, час-
тично се състои от някои и живее 
с тях в симбиоза. Т.нар. полезна 
микрофлора е съставена преди 
всичко от различни бактериални 
видове и лактобацили, но не липс-
ват също вируси и гъбички. Те не 
само населяват червата, но правят 
себе си полезни, дори незамени-
ми за „домакинството“ на обитава-
ния от тях организъм. Те разграж-
дат несмилаемите части от храната, 
произвеждат витамини и чрез свое-
то присъствие тренират имунната 
система. Имунните клетки постоян-

Имунна 
система

Тимус 

Аксиларни 
лимфни 
възли

Сливици  
и аденоиди

Костен 
мозък

Ингвинални 
лимфни 
възли

Далак
Пайерови 

плаки

Апендикс
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но упражняват върху тях умение-
то си да различават „приятелите“ от 
„враговете“, като развиват толерант-
ност спрямо полезните бактерии, а 
онези, които разпознават като вред-
ни неутрализират. Ако не са в със-
тояние или пропускат възможнос-
ти да разпознават правилно патоге-
ните, в тялото се промъкват болес-
тотворни причинители и тогава хва-
щаме настинка след настинка. Или 
пък могат да идентифицират без-
обидни вещества, например поле-
ни или фъстъци, като врагове и да 
предизвикват свръхреакция спрямо 
тях, както се случва например при 
алергиите. При автоимунните забо-
лявания защитните сили се обръ-
щат дори срещу собствените, при-
същи на организма клетки.
Изследванията го доказват и уче-
ните са единодушни в това, че кол-
кото по-шарена и разнообразна е 
микробиомната общност в червата, 
толкова по-добре. Стресът, богати-
те на захар и мазнини храни, както 
и изтребващите бактериите анти-
биотични препарати за сметка на 
това нарушават баланса на микро-
флората и улесняват проникване-
то на болестотворни причинители. 
За да се възстанови микробиомният 
баланс и обогати видовото разноо-
бразие, е добре при необходимост тя 
да се подсилва с пробиотични, пре-
биотични или синбиотични препара-
ти. И не на последно място изобили-
ето от добри чревни бактерии служи 
както защитна бариера: те просто 
не оставят жизнено пространство за 
вредни натрапници, които да се засе-
лят на чревните стени и да разгърнат 
оттам своето разболяващо действие.

Това, което ни закалява, 
поддържа здравето ни 
За някои хора закаляването звучи 
донякъде брутално. Съвсем не е 
необходимо обаче човек да изрязва 
дупка в леда и да скача в замръзна-
ло езеро. Става дума не за изтеза-
ние, а за тренировка и подсилване 

на имунната защита чрез регуляр-
но дразнене. При това първото, за 
което се сещат повечето, е сауната. 
Множество изследвания действи-
телно доказват, че редовните посе-
щения на сауна осезаемо снижа-
ват риска от инфекциозни заболява-
ния. Но съществуват и други, лесно 
осъществими в домашни условия 
методи, основани на дразнене чрез 
температурна разлика – като кон-
трастни душове, последователно 
обливане на прасците или ръцете 
с топла и студена вода. 
Живелият през 19 век свещеник 
Себастиан Кнайп разработва цяла 
система от закаляващи водни про-
цедури, включващи бани, контраст-
ни обливания, упражнения във 
вода, киснене на краката, контраст-
ни водни компреси, лечение с пара, 
„оросяване на крайниците“ чрез босо 
ходене по роса и др. Така поставя 
началото на балнеолечението, съз-
давайки популярната до ден дне-
шен терапия на Кнайп. Известният 
натуропат се обръща към природа-
та и започва да се занимава с нетра-
диционна медицина, след като на 
28 години се разболява от нелечи-
мата за онова време туберкулоза и 
лекарите не възлагат големи надеж-
ди за оздравяването му. Тогава той 
поема лечението си в свои ръце, 
като се потапя в ледено студените 
води на Дунава за няколко секунди и 
се връща на бегом у дома. Повтаря 
тази  процедура всеки ден, докато 
не успява да се пребори с болестта. 
Водолечението му включва преди 
всичко редуване на топли и студе-

ни водни процедури. В своята прак-
тика той открива, че повтарянето 
на изстудяване и веднага след това 
сгряване на тялото действа изклю-
чително енергизиращо и има осеза-
ем здравословен ефект при реди-
ца оплаквания като ставни заболя-
вания, проблеми с кръвното наляга-
не, бъбреците или стомаха, алергии, 
дихателни нарушения, уроинфекции, 
кожни болести и др. Днес терапията 
на Кнайп се практикува в много бал-
неолечебни и СПА центрове не само 
за подсилване на имунната система 
и общ оздравителен ефект, но също 
за освобождаване от стрес и негатив-
ни емоции, за постигане на вътрешен 
баланс, тонизиране на духа и тялото, 
укрепване на дихателната и сърдеч-
но-съдовата системи, подобряване 
на метаболизма, обмяната на вещес- 
твата и кръвообращението.

ността им. Друг защитен механи-
зъм се развива чрез стимулиращо 
кръвообращението действие, при 
което попадат повече хранителни 
вещества и кислород в организма. 
Колкото по-добре е кръвоснабдена 
една тъкан, толкова повече имун-
ни клетки и фагоцити се образу-
ват там. Така, ако при вдишване 
попадне например риновирус върху 
носната лигавица, той ще срещ-
не много по-сериозен отпор при 
добре кръвоснабдена и овлажне-
на тъкан. Подобреното кръвоснаб-
дяване може лесно да бъде видяно 
при прилагане на едно от упражне-
нията на Себастиан Кнайп в домаш-
ни условия: напълнете ваната или 
малък леген със студена 12 до 18 
градуса вода. След това на щърке-
лов принцип стъпвайте в нея първо 
с единия, а после с другия крак. 
След всяко стъпване напълно изли-
зайте от водата. При това кожата 
порозовява от нахлулата в разшире-
ните съдове кръв с цел затопляне. 
Накрая, както съветва натуропатът, 
не се подсушавайте след баня, а в 
продължение на 15 минути извърш-
вайте движения, които да ви помог-
нат да се сгреете и да изсъхнете 
равномерно – така тялото ще се 
темперира по-добре и температу-
рата ще бъде равномерна навсякъ-
де. После не забравяйте да обуете 
топли чорапи и да се насладите на 
няколко минути покой. 

Подсилваща  
програма от природата
От един метод, който при всички 
случаи стимулира кръвообраще-
нието и снижава риска от инфек-
ции, човек може да се възползва 
напълно безплатно: разходките на 
чист въздух. Ако престоява твърде 
дълго в прекалено затоплени поме-
щения, лигавицата му все повече 
изсъхва от сухия въздух. Появяват 
се цепнатини, през които болес-
тотворните причинители могат да 
проникнат по-лесно и в по-големи 

Действащият механизъм зад 
топло-студените процедури е насо-
чен към неспецифичния, следова-
телно вроден имунитет. Чрез повта- 
рящите се студени дразнения се 
подобрява топлинната регулация 
на тялото и тя засилва бързина-
та на своята реактивност, което ни 
прави по-неподатливи на простуд-
ни заболявания. Топлината разши-
рява кръвоносните съдове, студът 
ги свива, после те отново се раз-
ширяват – ефективна тъканна тре-
нировка, която подобрява еластич-
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хайде... лека нощ

С мелатонин, пасифлора и хмел, 
магнезий и витамин В
• Допринася за по-бързото заспиване  
• За нормалната функция на съня
• Поддържа спокойствието
• Намалява чувството 
  на отпадналост и умора

Търсете в аптеките!
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количества. Навън влажността на 
въздуха е по-висока, а физическата 
активност допълнително активира 
имунната система. Дори при възник-
нало простудно заболяване е добре 
човек да не се отказва от разходките 
на открито – ако се облече добре, но 
не прекалено. Не бива обаче да пре-
калява с физическото натоварва-
не и да изтощава организма си, тъй 
като имунната система се нуждае от 
всичките си сили при инфекция.
Те могат да бъдат стимулирани 
също с помощта на лечебни рас-
тения, съдържащи противомикроб-
ни активни съставки, които пома-
гат на имунната система в борбата 
й срещу болестотворните причини-
тели. Към тях спадат например гор-
чичните масла в латинката и хряна. 
Ехинацеята се е използвала още 
от индианците в Северна Америка 
срещу инфекции и трудно зараства-
щи рани. От многобройните науч-
ни изследвания в днешно време се 
знае, че съдържащите се в расте-
нието кафеени киселини, алкамиди 
и флавоноиди повишават защитни-
те сили на организма, като активи-
рат фагоцитите в кръвта и тъканите. 
Благодарение на своите бактерио-
статични (способност за потиска-
не растежа на бактериите) и имуно-
модулиращи свойства пеларгони-
ята (Pelargonium sidoides), извест-
на още като африкански здравец, 
е отлична алтернатива на конвен-
ционалната терапия при респира-
торни заболявания и в редица слу-
чаи може да замени антибиотиците 
или да подпомогне антибиотичната 
терапия. В традиционната африкан-
ска медицина растението се е при-
лагало от векове – предимно  при 
инфекции на дихателните пътища. 
Според съвременната наука билка-
та дължи забележителния си ефект 
на съдържащите се в корена й фар-

макологично активни съставки като 
дъбилни вещества (преди всичко 
катехини като кумарин), флавонои-
ди, полистероли и етерични масла. 
Така пералгонията стимулира имун-
ната система, скъсява продължи-
телността на заболяването и облек-
чава болестните симптоми, като 
създава защитен филм върху лига-
вицата, който предпазва от прикре-
пянето на вируси и потиска размно-
жаването на бактериите.
Много подсилващи имунитета ве- 
щества могат да бъдат приети и чрез 
храната, особено ако в готвенето се 
използват пресни, непреработени, 
регионални продукти. Добре е да не 
се пренебрегва също правилото да 
се приемат три порции зеленчуци и 
две порции плодове на ден от кол-
кото е възможно по-разнообразни 
сортове. При големи натоварвания 
като стрес или хронични заболя-
вания може да възникне завишена 
потребност от витамини и микро-
елементи, които е добре да бъдат 
доставени на организма чрез храни-
телни добавки.
При постоянно повтарящи се инфек-
ции трябва да се внимава също 
за достатъчна доставка на цинк. 
Недостиг от микроелемента може 
да се наблюдава например при 
недостатъчна консумация на риба 
и месо. При установен чрез кръвен 
тест дефицит в организма, той тряб-
ва да бъде попълнен с предписан 
от лекар цинков препарат, който не 
бива да бъде приеман без основа-
ние или продължително време, тъй 
като предозирането на цинк препят-
ства усвояването на мед и от своя 
страна може да доведе до недостиг 
на мед в тялото.
Шуслеровите соли при всички слу-
чаи доставят на тялото минерал-
ни вещества, но не ги заместват в 
организма като хранителна добав-
ка, а в разредена форма се използ-
ват като регулация за вътреклетъч-
но подобряване на химичните про-
цеси. Най-ефективно е те да се при-
емат в началото на грипен период 
като превенция и за подсилване на 
самолечебните сили на организма.
 Силата на позитивните 
емоции
Има още един фактор, отговорен 
за това доколко добре можем да 
се справим с атакуващите ни виру-
си и инфекциозни заболявания – 
нашият мозък. Както са установили 
изследователите от университета 

в Уисконсин, посредникът между 
емоциите и имунната система 

е разположен в намиращия 
се зад челото префронтален 

кортекс. В проведен от тях 
експеримент те помоли-
ли доброволци да опи-
шат своите най-доб- 
ри и най-лоши прежи-

вявания, като при това 
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НА ОКОТО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ

измервали мозъчната им активност. 
Учените установили, че позитивни-
те чувства активират лявата, а нега-
тивните - дясната част на кортек- 
са. Накрая на участниците била 
поставена противогрипна ваксина. 
Регулярни контролни тестове през 
следващите 6 месеца показали, че 
при участниците с често и силно 
активен ляв префронтален кортекс, 
с други думи с позитивна нагласа и 
настроение по време на тестовете, 
се наблюдавало трайно образува-
не на повече антитела в сравнение 
с участниците с по-висока активност 
в десния кортекс. Това показва, че 
щастливите хора са с по-добър иму-
нен отговор, следователно по-ряд-
ко боледуват и по-бързо се възста-
новяват при болест. Други резул-
тати от научни изследвания също 
потвърждават направените изводи: 
сълзите от щастие съдържат пове-
че фагоцити и Т-помощни клетки в 
сравнение с тези от ярост, мъка или 
болка. В носния секрет на изследва-
ните участници, които по-често се 

смеели, били открити повече под-
силващи защитата имуноглобулини. 
Хората, които не могат да бъдат 
описани като щастливци със слън-
чев характер, и така страдат до- 
статъчно, че не се чувстват по-чес-
то радостни и безгрижни. Означава 
ли това, че са виновни също за чес-
тите си настинки? Не, разбира се! 
Но това обяснява защо здравето 
им е толкова крехко. Освен това им 
дава шанс да преосмислят цялост-
ната си нагласа. Страховете, трево-
гите и негативните емоции поставят 
тялото в състояние на стрес и пови-
шават кортизоловите нива в кръв-
та, което от своя страна блокира 
възстановителните процеси, води 
до тъканни увреждания и наруше-
ния на имунната система. Те могат 
да бъдат успешно редуцирани чрез 
методи за отпускане като медита-
ция, автогенен тренинг, прогре-
сивна мускулна релаксация, диха-
телни упражнения и йога. На който 
това не помага, е добре да опита с 
регулярно практикуване на спорт за 
издръжливост - при леки депресии 
той е със също толкова добър ефект 
като антидепресантите, но без нега-
тивните странични реакции. Всичко, 
което разгражда стреса, автоматич-
но подсилва имунната система.
Малкото светлина и лошото време 
през зимата засилват и т.нар. сезон-
но обусловените депресии. Те са 
свързани също с намаляването в 

организма на витално вещество, 
което не приемаме с храната, а син-
тезираме с помощта на слънчевите 
лъчи – витамин D. Кръвните стой-
ности също доказват тази взаимо-
връзка. При изглаждането на въз-
никналия дефицит чрез приема на 
D-витаминен препарат засегнатите 
от сезонни депресии могат бързо 
да възстановят настроението си. 
Известното като „слънчев хормон“ 
вещество при всички случаи е от 
голямо значение за имунната сис-
тема. За целите на голямо мета-из-
следване сътрудниците от универ-
ситета Куин Мери в Лондон обра-
ботили данните на близо 12 000 
души от 14 страни и открили мно- 
жество доказателства за това, че 
приемът на витамин D действително 
може да предотврати острите диха-
телни инфекции. Статистическите 
данни показват, че на голяма част от 

европейците не достигат препоръч-
ваните стойности на жизненоваж-
ния витамин. Който прекарва малко 
време на открито и последователно 
използва слънцезащитни продукти с 
висок фактор, е добре да установи 
статуса си на витамин D чрез кръ-
вен тест и при наличен дефицит да 
вземе своевременно мерки.
Човек може да допринесе много за 
това, имунната му система да рабо-
ти оптимално и да върши добре 
работата си. Има разбира се и много 
камъни, които могат да преобърнат 
колата (вж. карето). Като социал-
ни същества едва ли ще можем да 
избегнем всички опасности от зара-
зяване. Един метод обаче помага 
винаги, тъй като отстранява болес-
тотворните причинители още преди 
да са влезли в контакт с имунна-
та система: миенето на ръцете! n

Познати врагове на имунната система
Това са някои от факторите, които могат да отслабят имунната систе-
ма и да затруднят нейната функция:
Стрес  
При хроничен стрес, се задържат прекалено високи нива на кортизол в 
кръвта. Стрес хормонът се свързва с рецептори, като отделя по-малко 
интерлевкини – важни участници в развитието на имунния отговор. Тези 
медиатори активират клетките-убийци (фагоцитите) и подтикват имунни-
те клетки да се размножават. Ако те липсват, имунната система отслабва. 
Бързо хранене
Индустриално преработените храни почти не съдържат баластни и витал-
ни вещества, необходими за здравето на клетките. За сметка на това са 
пребогати на захар, сол и нездравословни мазнини. Това не само води до 
затлъстяване, но струва на имунната система допълнителни сили, тъй като 
й се налага да се справя и с вредните вещества от преработените продукти. 
Отрови от продуктите за удоволствие
Алкохолът потиска активността на белите кръвни клетки, като парали-
зира преди всичко дейността на фагоцитите. Никотинът също отслаб-
ва имунната система, поради което в кръвта на пушачите се наблюдават 
по-малко имуноглобулини, раните им зарастват по-трудно и са по-подат-
ливи на инфекции. Всякакъв вид попаднали в организма отрови обреме-
няват имунната система, която мобилизира силите си за борба с тях и това 
затруднява борбата й с атакуващите я вируси и бактерии.
Липса на сън
През нощта имунният отговор е по-силен отколкото през деня, тъй като се 
бори по-ефективно с инфекциите по време на сън. Студия на университе-
та Любек показва, че в кръвта на хора спали по-малко от 6 часа на нощ в 
продължение на над 4 седмици има 50% по-малко антитела в сравнение с 
нормално спящите. 
Медикаменти 
Някои препарати препятстват дейността на имунната система като хими-
отерапията или прилаганият при автоимунни заболявания кортизол. 
Антибиотичните терапии също водят като странично действие след себе 
си отслабване на имунната защита, тъй като унищожават не само вред-
ната, но и полезната микрофлора в червата. Продължителният прием на 
всякакъв вид обременяващи черния дроб медикаменти може да се отрази 
негативно на имунната система и да пренасочи силите й към задръстили-
те тялото отрови. В това число влиза също злоупотребата с приемания при 
простудни заболявания парацетамол.
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БЪРЗА ПОМОЩ

Как да се справим  
с простудните инфекции

Когато не се лекуват правилно, дори безобидни инфекции могат да 
доведат сериозни последици след себе си. Какво прави една занема-
рена простуда толкова опасна и как да предотвратим усложненията. 
Кои активни вещества и рецепти облекчават оплакванията.

При появата на типични симпто-
ми на грипна инфекция, би трябва-
ло всъщност да се радваме, са на 
мнение специалистите. Тъй като 
те показват, че имунната ни систе-
ма функционира. Защитната реак-
ция на организма в крайна смет-
ка се състои в това, причините-
лите на инфекцията – по прави-
ло вируси – да бъдат открити, уни-
щожени и изхвърлени. С помощта 
на високата температура, хрема-
та и кашлицата тялото се опит-
ва да направи именно това – да 
отстрани болестотворните причи-
нители. Този естествен процес не 
бива да бъде веднага потискан, за 
да може имунната система да си 
свърши добре работата. Възможно 
е човек да изпитва болки или дис-
комфорт от високата температура. 
Не бива обаче да забравя, че тя 
се повишава точно толкова, кол-
кото е необходимо за унищожа-
ването на бацилите в организма. 
Температуропонижаващите сред-
ства следователно по-скоро пре-
чат, отколкото помагат на този про-
цес и могат да удължат болест-
ния период, докато растителни-
те секретолитични препарати под-
помагат лигавичната функция и 
съдействат за по-бързото оздра-
вяване.

Симптомите сигнализират: 
имунната система работи
В зависимост от това доколко силна 
и реактивна е имунната система, тя 
си свършва работата и човек прос-
то се чувства отпаднал за извест-
но време. Това обаче невинаги е 
така. Ако защитните сили не успе-
ят навреме да елиминират болес-
тотворните причинители, с проти-
чащия по дихателните пътища и 
ларинкса секрет те могат да про-
никнат по-дълбоко. На своя про-
фесионален жаргон специалисти-
те определят това като „смяна на 
етажите“. Така болките в гърлото 
могат да преминат в ларингит или 
ангина, а кашлицата в бронхит или 
брохопневмония. Или пък носната 
лигавица може да набъбне толко-
ва много, че средното ухо и синуси-
те да се превърнат в развъдник на 
патогени поради лошото проветря-
ване. По този начин лесно може 
да възникне инфекция на средно-
то ухо или синузит – сериозни забо-
лявания, които вече не са „просто 

настинка“ и ако бъдат също занема-
рени, могат дори да хронифицират.
Един от четирите важни преду-
предителни сигнали за възможно 
усложнение според експертите е 
засилващата се болка. Тя вина-
ги е знак, че в играта са се включи-
ли бактерии. Нашето тяло е пълно 
с всякакви микроорганизми, които 
в обичайно състояние не ни вре-
дят по никакъв начин. Едва кога-
то лигавицата е отслабена от виру-
сите, те започват да се размножа-
ват и добиват патогенен характер, 
т.е. стават болестотворни. На второ 
място е задържащата се дълго 
време висока температура, която 
също може да е знак за бактери-
ална инфекция. За усложнение на 
трето място може да свидетелства 
чувството за голямо неразполо-
жение и отпадналост, а на четвър-
то дихателни проблеми.  

Защита чрез топлина,  
покой и влажни лигавици 
Действително рядко се стига до 
тежки усложнения като възпаления 

на сърдечния мускул, белите дро-
бове или бъбреците, но дори при 
минимално съмнение е добре човек 
да се консултира с лекар, който да 
направи EКГ, рентген или ехография 
при нужда. Особено при наличие 
на индивидуален риск. Той зависи 
също така от конкретните условия – 
дали човек е подложен на стрес или 
пък страда от съпътстващи заболя-
вания като алергии. Имунната сис-
тема на страдащите от алергия към 
домашен прах например е отслабе-
на през цялата година. Някои меди-
каменти като кортизон или антибио-
тици също отслабват имунитета. В 
тези случаи, за хората в напредна-
ла възраст, както и за всички, които 
не искат да рискуват с усложнения 
специалистите препоръчват: топли-
на, покой и овлажняване на възду-
ха по време на простудно заболява-
не. Както и секретолитични расти-
телни средства за подпомагане на 
лигавичната функция. Това според 
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експертите е напълно достатъчно в 
95% от случаите. Трябва също така 
да се избягват теченията, да се пре-
установи спортната дейност и да се 
поемат големи количества течности 
(вода, билкови чайове, бульони). От 
помощ могат да бъдат инхалациите, 
промивките на носа и спрейовете с 
морска вода.

Какво помага при инфекция
Сами по себе си простудните 
инфекции са относително  безвред-
ни за здравето – те идват и си оти-
ват, понякога по-бързо, понякога 
по-бавно. Това обаче не означа-
ва, че трябва да бъдат пренебрег-
вани – както заради самите нас, 
така и заради околните с отсла-
бен имунитет. Една простуда дей- 
ствително тренира имунната сис-
тема, но нещата могат да придо-
бият неприятен характер, ако не 
се вземат адекватни и своевремен-
ни мерки за нейното пълно излеку-
ване. Риновирусите в крайна смет-
ка не са единствените противници, 
с които имунитетът е принуден все-

Простуда или грип?
Простудата протича по-леко и като цяло е по-безобидно заболяване от грипа - прилики и разлики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИП (ИНФЛУЕНЦА) ПРОСТУДНА ИНФЕКЦИЯ
Начало на болестта Внезапно възникнали тежки оплаквания Постепенно развитие в рамките  

на няколко дни

Причинители Грипни (инфлуенца) вируси Риновируси

Типични симптоми l  Бързо покачваща се висока температу-
ра (над 39оС)

l Силна умора и отпадналост
l Суха, болезнена кашлица
l Силни болки в мускулите и крайниците
l Интензивно главоболие

l Хрема, запушен нос
l  Болки в гърлото (често пъти начален 

симптом)
l  Влажна кашлица (с образуване  

на секрети)
l Чувство на умора
l Масивно главоболие

По-нетипични симптоми Болки в гърлото, хрема Висока температура

кидневно да се сблъсква. Затова 
при претоварване е лесно човек да 
се зарази – в семейството, на рабо-
та, на обществени места или в теа-
търа, тъй като на вече разболелите 
се не се е искало да им пропадат 
купените билети. В нормални слу-
чаи простудните заболявания са 
много подходящи за самолечение, 
тъй като единственото, което тряб-
ва да се направи е да се даде шанс 
на имунната система да си свърши 
работата. При това има цяла палит-
ра от ефективни методи, които биха 
могли да подпомогнат оздравител-
ния процес. Ето какво препоръч-
ват специалистите, ако инфекция-
та се развива:

В носа 
Как се проявява: 
При някои започва с кихане, при 
други потича воднист секрет и вед-
нага се нуждаят от купища кърпич-
ки, на трети така се запушва носът, 
че едва дишат. Ако риновирусите 
са успели да проникнат в организ- 
ма най-често по въздушно-капков 
път, тялото се опитва да ги изхвър-
ли чрез увеличено производство на 
секрет или кихане. Следователно 
е разумно да не му се пречи да 
направи това. Тъй като отеклата 
носна лигавица обаче затруднява 
дишането, би следвало да се погри-
жите за нея и да я успокоите с под-
ходящи меки средства.
Как да си помогнете: 
l Спрей за нос – Активните със-
тавки като ксилометазолин за крат-
ко време стесняват съдовете, което 
позволява на лигавицата да отбъб-
не и облекчава дишането. Най-
добре е да се избере препарат без 
консервиращи вещества  и с допъл-
нителна порция грижа, например с 

добавката на декспантенол. Този 
тип продукти обаче не бива да се 
използват повече от 7 дни, тъй 
като продължителната им употре-
ба може да доведе до атрофия на 
лигавицата.
l Промивки на носа – Изотоничният 
солен разтвор помага за проми-
ването на болестотворните баци-
ли от носа – в случаите, когато гор-
ните дихателни пътища са все още 
свободни. Процедурата прочиства, 
овлажнява и предпазва дихателни-
те пътища, също превантивно.
l Етерични масла – колкото 
по-гъст е секретът, толкова по-труд-
но е той да бъде изхвърлен навън 
от подвижните фини власинки 
(цилии) в носа. Растителните пре-
парати за втечняване на секретите 
(например с миртол) могат да улес-
нят функцията им. По този начин 
е възможно също да се предот-
варати развитието на инфекция в 



9

околоносните кухини (синузит) или 
да се подпомогне оздравителни-
ят процес, ако усложнението вече 
е настъпило.

В бронхите 
Как се проявява: 
При дишане всичко в гърдите ври и 
кипи и въздухообменът става още 
по-тежък, когато към това се приба-
ви кашлица. Ако инфекцията про-
никне по-дълбоко в дихателните 
пътища, може да се разпростра-
ни в бронхите и да предизвика 
бронхит. Първоначално се появя-
ва суха дразнеща кашлица, която 
е възможно да се задържи дълго 
след отминаване на заболяване-
то. Т. нар. продуктивна кашлица 
напротив стимулира изхвърлянето 
на болестотворните причинители 
със секрета. Тук също важи прави-
лото да не се пречи на организма 
да се отърве от патогените, затова 
продуктивната кашлица не бива да 
се потиска! 
Как да си помогнете: 
l Сироп за кашлица – И при 
кашлица секретолитичните активни 
вещества (ацетилцистеин, амброк-
сол, както и растителни екстракти 
от бръшлян или мащерка) съдей- 
стват за по-бързото отминаване на 
инфекцията. Чрез постоянно драз-
нене непродуктивната суха кашли-
ца прекомерно обременява лигави-
ците. Срещу това помагат успокоя-
ващи дразненето противокашлични 
(антитусивни) сиропи за предпочи-
тане с растителни екстракти (напр. 
от живовляк или исландски лишей). 
Добре е те да се набавят от аптеч-
ната мрежа.

l Инхалации – Топлите водни 
пари, например от хипертонич-
ни солени разтвори, от расти-
телни отвари (с лайка, мащерка, 
мента) или пък обогатени с ете-
рични масла (евкалиптово, менто-
во, от лайка) втечняват секретите 
и улесняват извеждането на пато-
гените, отровите и отпадните про-
дукти извън организма. Това може 
да бъде направено по класическия 
начин - дишане над купа с покри-
та под кърпа глава - или с помощта 
на специален уред за инхалация, с 
който активните вещества проник-
ват дълбоко в бронхите. 
l Капки, таблетки - Екстрактите 
от корен на известната като 
африкански здравец пеларгония 
(Pelargonium sidoides) са с ефек-
тивно действие при респираторни 
заболявания. От една страна те 
създават защитен филм върху лига-
вицата, който предпазва от прикре-
пянето на вируси и потиска раз-
множаването на бактерии, от друга 
- подпомагат транспортирането на 
патогените извън тялото и стимули-
рат имунната система, което съкра-
щава болничния период до 2 дни. 

В гърлото 
Как се проявява: 
При много хора простудната инфек-
ция се проявява първо на това 
място. Преглъщането става болез-
нено, усеща се драскане в гърло-
то, при някои се появява дрезга-
вост. Простудните вируси раздраз-
ват лигавицата на устната кухи-
на. Инфекцията може да се раз-
пространи, като обхване сливиците 
(ангина) и / или средното ухо (оти-
тис медиа).
Как да си помогнете: 
l Таблетки за смучене – От една 
страна те доставят успокояващи 
съставки на засегнатото място 
(напр. с лечебни растителни екс-
тракти от исландски лишей, салвия, 
лайка, мащерка, мед или по-нови с 
хиалуронова киселина). Успоредно 
с това регулират слюноотделяне-
то, което по-бързо отмива болес-
тотворните причинители от застра-
шената зона. С локално обезбо-
ляващо действие са препаратите, 
съдържащи лидокаин или бензи-
дамин.
l Чай – По време на инфекция е 
добре да се приемат повече теч-
ности от обичайното. Те също под-
помагат втечняването на секрети-
те и изхвърлянето на патогените 
извън тялото. Дори само топлата 
вода успокоява болките, но състав-
ни вещества като цинеол (напри-
мер в чая от салвия) действат също 
бактерицидно и дезинфекциращо. 
Хладките растителни отвари или 
солени разтвори са много подходя-
щи и за гаргара. 
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l Води за уста, спрейове за 
гърло,– Те могат чисто физически 
да отмият вирусите и бактериите от 
устната кухина. Антибактериалните 
води за уста, особено мицеларни-
те, идеално дезинфекцират устна-
та кухина и с помощта на съдър-
жащите с в тях мицели редуцират 
количеството на болестотворните 
причинители в устата. Спрейовете 
действат на принципа на осмозата. 
Те карат течността от тъканта в гър-
лото да потече заедно със съдър-
жащите се в нея микроби, успо-
редно с това образуват предпазен 
филм върху раздразнената повърх-
ност на лигавицата.  

На кожата
Как се проявява: 
При постоянно бърсане на носа 
кожата около ноздрите бързо се 
раздразва, зачервява и е възмож-
но да се възпали. Дишането през 
устата и повишената температура 
могат да предизвикат също фини 
цепнатини по устните. Тези изсу-
шени участъци по кожата са от вто-
ростепенно значение за оздрави-
телния процес и са по-скоро нега-
тивен страничен ефект, но могат 
да създадат значителен диском-
форт и да бъдат относително 
болезнени. При това неприятно-

то оплакване може да бъде лесно 
облекчено.
Как да си помогнете: 
l Кремове, мехлеми – Попитайте 
в аптеката за специализиран 
мехлем, който подпомага възста-
новяването на разранената кожа 
около носа. Може да се нанася на 
тънък слой след всяко почиства-
не на носа.
l Стик за устни – При изпръхване 
и нацепване лесно ранимата нежна 
кожа на устните може да бъде въз-
становена със стик за устни, съдър-
жащ лечебни съставки (напр. пан-
тенол или хиалуронова киселина). 
l Лечебни вани – Допълнителна 
грижа за кожата и лигавиците пред-
лагат също обогатените с етерич-
ни масла вани (напр. евкалипто-
во, ментолово или камфорово). 
Инхалирането на лечебните масла 
се отразява благотворно на диха-
телните пътища,  но те оказват 
оздравителното си действие  и като 
преминават през кожата в кръво-
обращението.

Внимавайте с антибиотиците!
Защо трябва да сте особено внимателни при приема  

на тези високоефективни медикаменти. 

Лечимите в днешно време инфекциозни бактериални заболя-
вания са били най-често смъртоносни в миналото. При това 
в недалечното минало. Дали обаче защото се приемат твър-
де често или неправилно (например при вирусна инфекция, 
срещу която са неефективни, или не достатъчно дълго, както 
е според предписанието), все повече бактерии развиват резис-
тентност към тях. Така е възможно да загубят своето действие. 
Мултирезистентните патогени, които реагират нечувствително 
на повечето антибиотици, ни връщат 80 години назад във вре-
мето. Както и в миналото, лекарите не могат да направят кой 
знае какво при инфекция с подобни болестотворни причините-
ли и те отново стават животозастрашаващи. Затова антибио- 
тици трябва да се приемат само в краен случай колкото е въз-
можно по-малко, за да могат да продължат да помагат ефек- 
тивно в случай на нужда.
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ЗА РИСКОВЕТЕ  
И СТРАНИЧНИТЕ РЕАКЦИИ…

Ако се лекува, настинката отнема 7 
дни, а ако не се лекува - 1 седмица. В 
популярния шеговит израз има немал-
ко истина. Основният въпрос опира 
до това, как човек преминава през 
болестния период – дали наистина се 
чувства зле, или трайно се подобря-
ва. В крайна сметка няма нищо лошо 
в това обременяващите симптоми да 
бъдат облекчавани, също и с отпус-
кани без рецепта таблетки, спрейо-
ве, сиропи или капки от аптеката, на 
чието надеждно действие може да се 
разчита. Но предложенията са толкова 
много! И всички обещават едно и също 
– бързо и безпроблемно оздравява-
не. Така ли е обаче в действителност? 
Специалисти обясняват какви клопки 
могат да дебнат при медикаментозно 
самолечение.

Без рецепта  
не означава безопасно 
Няма нищо лошо в това при обик-
новена простудна инфекция човек да 
прибягва към самолечение. При поло-
жение, че осъзнава, че то не може 
съществено да повлияе развитието и 
продължителността на болестта. Но 
има разбира се разлика дали тази сед-
мица ще протече със силно главобо-
лие, мускулни болки, кашлица и тол-
кова запушен нос, че да препятства 
дишането, или пък симптомите ще 
бъдат смекчени и това ще подобри 
както настроението, така и оздрави-
телния ефект на спокойния нощен сън. 
При това обаче човек трябва внимател-
но да подбира лекарствените средства, 
с които лекува обременяващите симп-
томи, тъй като и отпусканите без рецеп-
та препарати могат да крият рискове 
– да имат неблагоприятни странични 
действия или да си взаимодействат с 
други медикаменти. Човек не бива да 
смесва двете понятия: отпускани без 
рецепта не означава безопасни! Преди 
всичко трябва да се внимава за взаи-
модействие с други лекарствени сред-
ства. Статистиката за злополуки показ-
ва нарастване на смъртните случаи 

… питайте и четете по-често. Тъй като дори отпусканите без рецепта лекарствени 
средства могат да крият опасности и да провокират негативни странични действия. 

но на общоприетото мнение, макар 
повечето хора да разгръщат листов-
ката единствено с мисълта за тази 
част -  може да се обърне внимание 
на възможните странични реакции. 
Някои специалисти препоръчват дори 
тези указания да не се четат предва-

при пътнотранспортни произшествия, 
което е лоша новина. Но трябва да се 
знае също, че според оценката на екс-
пертите 10 пъти повече смъртни случаи 
се дължат на предотвратимо лекар-
ствено взаимодействие, отколкото слу-
чилите се при ПТП. 

Как може  
да се намали рискът
Преди всичко хората, принудени да 
приемат медикаменти заради хронич-
ни заболявания, могат да предупредят 
за това и да се консултират с апте-
каря. Той може да предложи квалифи-
цирана помощ при избора на подходя-
що за тях лекарствено средство, дори 
когато става въпрос за витаминен пре-
парат или хранителна добавка. Макар 
да не държат цялата информация в 
главата си, фармацевтите разполагат 
с обширна база данни, в която могат 
да направят справка и да преценят 
дали теоретично е възможно опасно 
взаимодействие. Хората често пъти не 
осъзнават колко много фактори могат 
да повлияят терапията – както пози-
тивно, така и негативно.
Много важно е също така винаги да 
се чете листовката на препарата. 
От особено значение е да се обър-
не внимание на два абзаца: за какво 
трябва да се внимава преди приема-
не на медикамента, т.е. указанията 
за контраиндикации - кога е противо-
показано или нежелателно да се при-
ема лекарственият продукт. Важни са 
също указанията за употреба или как 
следва да бъде приеман медикамен-
тът за безопасно постигане на опти-
мален ефект – за какъв период от 
време, в какви дози, по кое време на 
деня и как (напр. на гладно, с храна, 
вода и пр.). Едва след това - обрат-

рително, а само при наличие на нео-
бичаен, несвързан със заболяването 
симптом (като сърбящ обрив, стомаш-
ни болки, разстройство или др.), тъй 
като много хора са склонни да разви-
ват симптоматика на психосоматич-
на основа. При наличие на необичан 
симптом обаче, е задължително да се 
направи справка с листовката и да се 
потърси заменянето на медикамента с 
безопасна алтернатива. 

Какви проблеми  
могат да донесат  
противопростудните 
средства
Някои пациенти не са наясно, че ком-
бинираните противопростудни препа-
рати винаги съдържат обезболяващо 
средство, понякога повече от едно. 
Ако допълнително приемат ибупро-
фен или парацетамол за главоболие-
то, сумарно това може дойде на орга-
низма в повече. Тогава ибупрофенът 
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може да предизвика стомашни оплак-
вания, а за парацетамола е извест-
но, че продължителното му предози-
ране обременява черния дроб и може 
да предизвика увреждането му. Затова 
е добре човек не само да се придър-
жа към препоръчаната доза на всеки 
отделен препарат, но да има пред-
вид и сумарния ефект, когато прие-
ма няколко медикаменти със сходни 
активни съставки.
При сърдечносъдови проблеми, след 
инфаркт или инсулт хората често пият 
разреждащи кръвта средства. Това не 
бива да се подценява и при настин-
ка с лека ръка да се приемат препа-
рати, съдържащи ацетилсалицилова 
киселина, тъй като е възможно да се 
засилят нежеланите странични ефек-
ти. Съдържащият се в противогрипни-
те медикаменти ибупрофен пък може 
да отслаби действието на лекарствата 
за понижаване на високо кръвно наля-
гане. При използването на комбинира-
ни препарати човек винаги трябва да 
се информира какво точно и в какви 
количества се съдържа в тях.
При това е разумно човек да не прека-
лява с противопростудните средства и 
да се придържа към правилото: колко-
то по-малко, толкова по-добре. Добре 
е да се приемат медикаменти вечер, за 
да се подсигури спокоен сън на орга-
низма, необходим за неговото възста-
новяване. През деня на тялото трябва 
да се осигури преди всичко покой, т.е. 
възможност имунната система да си 
свърши добре работата, включително 
чрез температура, кашлица и хрема. 
По-разумно е също така да се избират 
растителни препарати, които макар с 
по-меко действие са достатъчно ефек-
тивни и значително по-безвредни.

За какво друго  
трябва да се внимава
Около 5% от предлаганите на паза-
ра медикаменти оказват ефект върху 
възможностите за реакция, които 
могат да се отразят на способности-
те за шофиране. При противопростуд-
ните средства този процент е дори 
по-висок. Най-широко разпростране-
ните противогрипни препарати съдър-
жат например антихистамин – актив-
на съставка, която би следвало да 
действа срещу алергии. За нещас-
тие, тя спада към противоалергичните 
средства, които предизвикват отпад-
налост и умора. Действително успо-
редно се добавя кофеин, за компен-

сиране на този ефект, но той се раз-
гражда относително бързо. Така човек 
приема подобен препарат, започва 
да се чувства малко по-добре и си 
мисли: „Мога да отида на работа.“ Но 
още докато е в колата, действието 
на медикамента отслабва, връщат се 
главоболието и отпадналостта, но още 
по-засилени. Продуктът следователно 
е с временен ефект и създава измам-
но чувство за подобрение, което под-
тиква към неразумни решения.
Препоръчваните преди сън комбини-
рани противогрипни сиропи потискат 
дразнещата кашлица, но ако успоред-
но се приема и секетолитичен про-
дукт, целият секрет се задържа в брон-
хите. В случай че това се повтаря 
няколко дни, възниква опасност от 
развитие на бронхит или в по-лошия 
случай на бронхопневмония. Затова 
вместо комбинирани сиропи е по-ра- 
зумно да се приема секретолитичен 
сироп през деня и потискащ кашлица-
та продукт преди сън. Също спрейове-
те за нос е добре да се използват пес-
теливо, най-вече преди лягане, за да 
се осигури спокоен сън през нощта. 
Злоупотребата с тях може да доведе 
до привикване и атрофия на носна-
та лигавица.

При какви симптоми 
човек е по-добре да  
се обърне към лекар 
Най-вече, ако след 7 дни не настъ-
пи никакво подобрение, оплаквания-
та се влошат, но също при засилване 
на болестното усещане и при по-висо-
ка или повторно повишила се темпера-
тура. Недостигът  на въздух, гнойният 
или кървав секрет, както и болките при 
кашлица или дишане са обезпокоител-
ни симптоми, които задължително се 
нуждаят от лекарска намеса. Ако при 
наличие на бактериална инфекция ви 
бъде изписан антибиотик, не го при-
емайте с минерална вода, тъй като 
тя съдържа много калций и магнезий, 
които свързват определени антиби-
отици. Това означава, че молекули-
те се прикрепят една за друга и ста-
ват прекалено големи, за да преминат 
през чревната лигавица в кръвта, което 
със сигурност трябва да направят, за 
да разгърнат лечебното си действие. 
Същото, разбира се, се отнася за при-
емането на съдържащи минерали хра-
нителни добавки по време на антибио-
тичната терапия. Не забравяйте също 
така да компенсирате нанесените на 
микробиома щети чрез приема на под-
ходящ синбиотик. n
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БОРБА С БРЪЧКИТЕ  
ПРИ ПРОБЛЕМНА КОЖА

Всяка трета жена има желание да напра-
ви нещо срещу бръчките си, но заради 
чувствителна или проблемна кожа не смее 
да използва изглаждащи кремове. Каква 
грижа може да бъде приложена при кожни 
проблеми като невродермит, купероза или 
акне в зряла възраст.   

Между развиващите козме-
тични линии специалисти 
се е наложил английски-

ят термин “double trouble” (в пре-
вод – двойна беда), който описва 
проблемната кожа на много жени. 
Те от една страна се нуждаят 
от козметичен продукт, който да 
смекчава възрастовите линии, но 
от друга се безпокоят да не раз-
дразнят допълнително чувстви-
телната си кожа с високо концен-
трираните активни антиейджинг 
съставки. Поради тази причи-
на изследователите разработват 
козметични серии с нови субстан-
ции, които меко изглаждат кожата 
и в същото време я балансират.

Чувствителна кожа: 
Добре поносими пътеки 
към нова свежест 
Решаваща стъпка в тази посо-
ка правят т.нар. кремове с дер-
момембранна структура (DMS). 
Освен че укрепват роговия слой и 
възстановяват естествените бари-
ерни функции на кожата, DMS слу-
жат като източник на хранител-
ни вещества за кожните клетки, 
регулират нейния воден баланс 
и обмяна. При това я укрепват 
и намаляват отпуснатостта. След 
използването им чувствителната, 
възпалената или алергична кожа, 
често реагираща с дразнене, 
лющене, сърбеж и оток на обичай-
ни козметични средства, бързо се 
успокоява. DMS повече наподобя-
ват присъщите на кожата липиди 
от разпространените вода-в-мас-
ло текстури при това без участи-
ето на предизвикващите дразнене 
агресивни емулгатори като поли-
етиленгликол. „Докато последни-
те се свързват със собствените 
липиди на тялото и при следващ 
контакт с вода се отмиват, нови-
те текстури се интегрират без-
проблемно във външния предпа-
зен слой и постепенно се поемат 
от кожата“, - обяснява експерт-
ката от Хамбург, д-р Сабине Гют. 
Това осигурява бързо проникване 
на водоразтворимите биоактивни 
компоненти в дълбоките слоеве 
на кожата. Идеални за целта са 
антиоксидантите, които предпаз-

ват кожата от предизвикания от 
околната среда кожен стрес и по 
този начин от образуване на бръч-
ки. Особено интензивно действие 
имат добиваните от гроздови 
семки и люспи проантоцианиди-
ни (OPC), витамин Е, екстракти 
от зелен чай и Q10. Присъщият 
на тялото коензим дава важни 
импулси за обновяване на кожата, 
но започва бързо да се разграж-
да и намалява в организма след 
30-годишна възраст. Една нова, 
особено добре поносима форма 
на Q10 се добива от ферментира-
ла мая, която е почти идентична с 
естествената субстанция. Освен 
това учените изследват подобре-
ни молекули-носители: те пре-
насят активни съставки като вита-
мин С, които често предизвикват 
дразнене по кожата, „незабележи-
мо“ през роговия й слой и по този 
начин повишават тяхната поно-
симост.  

Купероза (розацея):  
Така изглежда тенът 
двойно възстановен 
Успокояването се отразява добре 
и на страдащата от разшире-
ни или спукани капиляри кожа: 
модерните емул-
сии за куперо-
за съдържат 

стабилизиращи съдо-
вете пептиди, които 
редуцират микровъз-
паленията и така 
е д н о в р е м е н н о 
предотвратяват 
разграждането на 
колагена и образу-
ването на бръчки. 
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Наскоро от етно ботаниците бе 
открит също така екстрактът от 
листа на африканското расте-
ние амбора, който оказва лечеб-
но действие при розацея, като 
предпазва от напукване крехките 
кръвоносни съдове, спира обра-
зуването на нови капиляри и поя-
вата на допълнителни зачервя-
вания. При това успокоява кожа-
та и подобрява нейното състоя-
ние. Екстрактът от червени 
водорасли също подсилва кръ-
воносните съдове и успоредно 

стимулира клетъчната регенера-
ция. Последователната слън-
цезащита е от особено значе-
ние за страдащата от купероза 
кожа, тъй като UV- лъчението не 
само води до преждевременно-
то й състаряване, но поставя под 
напрежение и кожните капиля-
ри, включително в слънчеви дни 
през зимата. Друго ново познание 
е свързано с ролята на чревния 
микробиом при купероза: спо-
ред изследвания на университе-
та в Генуа хранещите полезните 

Естественият хидратант – урея, 
маслото от жожоба, сквалан и 
витамин Е предпазват кожата от 
изсушаване, стимулират естес- 
твената регенерация и облекча-
ват сърбежа. Витамин В3 и ами-
нокиселината ектоин също я 
балансират и намаляват сърбе-
жа. Антиоксидантите успокоя-
ват и успоредно с това пред- 
отвратяват преждевременното 
стареене на кожата. „Чистите, 
ненаситени масла като масли-
новото или аргановото в този 
случай не са подходящи, тъй 
като се свързват с естествени-
те кожни мазнини и ги втечня-
ват. Така роговият слой омеква и 
може да свързва влага все по-ло-
шо“, - е на мнение д-р Сабине 
Гют. Съдържащите хиалуронова 
киселина кремове за сметка на 
това са идеални за изпълване на 
бръчките и изглаждане на фини-
те линии. „Присъщата на тяло-
то субстанция се понася добре 
дори при остри фази на нев-
родермит“, - е категорична екс-
пертката. Точно както паракрес 
или пептида аргирелин, които 
като растителна алтернатива на 
ботокса изглаждат мимически-
те бръчки. „Активните вещества 
против бръчки трябва обаче да 
се прилагат в обогатени кремо-

чревни бактерии пробиотични 
храни като кисело мляко, кисе-
ло зеле, туршии допринасят за 
смекчаване на кожните пробле-
ми. Приемането на пробиотич-
ни, пребиотични и синбиотич-
ни препарати от аптеката също 
могат да подобрят състоянието 
при розацея.

Невродермит: 
Изглаждаща  
и регенерираща грижа 
Особено при появата на атопич-
ни екземи микробиомът играе 
ключова роля, макар и обита-
ващият кожата: кръгообразната 
бактерия Staphylococcus aureus 
измества една голяма част от 
мирно съжителстващите щамове 
и променя активността на гени-
те, отговорни за поддържане на 
защитната бариера интактна.  За 
да може тя отново да бъде въз-
становена, са подходящи фос-
фолипидите и омега-3-маст-
ните киселини, като маслата 
от саша инчи, семена на чиа 
или перила. Керамиди-3 също 
представляват основен компо-
нент на защитно-бариерния слой 
на кожата, като изглаждат сухи-
те участъци и намаляват бръч-
ките. Те се съдържат в масла-
та от ший, макадамия и кокос. 
Ефективна помощ при възста-
новяването и поддържа-
нето на водно-липидния 
слой предлага също 
маслото от вечер-
на роза (Oenothera 
biennis). Съдържащите 
се в него ценни мастни 
киселини – цис-лино-
лова и гама-линолено-
ва – омазняват кожа-
та, подсилват естестве-
ните й барерни функ-
ции, овлажняват я в 
дълбочина и драстич-
но намаляват люще-
нето и дразненето. 
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ве, тъй като течните концентра-
ти и серуми е възможно да парят 
при втриване в кожата“, - допъл-
ва д-р Гют. 

Акне в зряла възраст: 
Смекчаване на бръчките  
и изчистване в една стъпка 
Според съвременните научни 
възгледи подобно на невродер-
мита мазната, нечиста кожа се 
дължи на нарушен микробиом – 
успоредно с промените в хор-
моналния баланс, които отно-
во стимулират производство-
то на себум (специфичен мас-
тен секрет, отделян от мастни-
те жлези) по време на менопа-
узата. Ако при това вътрешният 
стрес и влиянията на околната 
среда успеят да нарушат баланса 
на кожните бактерии, възникват 
микровъзпаления, които се проя-
вяват като пъпки или черни точки. 
Дилемата в случая е, че повече-
то козметични продукти за зряла 
кожа са разработени за суха така-
ва и съдържат масла и парафини, 
които са твърде богати на мазни-
ни. Съвременните производите-
ли обаче все по-често обръщат 
внимание на спе-
цифичните 

нужди на клиентките си и разра-
ботват също продукти за зряла 
нечиста кожа като регулиращи 
серуми и леки масло-във-вода 
емулсии с немазни изглаждащи 
съставки - алое вера, растител-
ни антиоксиданти, витамини, 
пептиди и киселини.  „Много от 
тези вещества, особено ретино-
лът, ниацинамидът и плодови-
те киселини, имат както проти-
вовъзпалително, така и изглаж-
дащо действие. Те успокояват 
и усъвършенстват кожата, акти-
вират клетъчното обновяване, 
предпазват от свободни радика-
ли и постепенно допринасят за 
по-стегната и устойчива кожа“, 
- обяснява Сабине Гют. Важно: 
сутрин и вечер кожата се нуж-
дае от меко почистване, което да 
отстрани натрупалите се вред-
ни вещества от околната среда 
и излишния себум, като успоред-
но с това успокои и регулира тена 
с противовъзпалителни активни 
вещества като млечни кисели-
ни, колоидно сребро, екстракти 
от теснолист живовляк, махо-
ния (здравница) или салицило-
ва киселина.
Учените виждат ново приложение 
и в т.нар. „стаен климат“ за кожа-
та, който може да се подобри чрез 
съдържанието на pH и по този 
начин да се стимулира растежа 
на обитаващите я полезни микро-
организми. При това регулира-
нето на pH-стойностите действа 
противовъзпалително и стимули-
ра кожното обновяване. „Докато 
здравият тен е с рН-стойности от 
около 4,9, при нечиста кожа те се 
движат около 6,8. При тези стой-
ности процъфтяват стимулиращи 
инфекциите бактерии. Емулсии с 
рН-стойности от около 3,5 пови-
шават киселинността и така нор-
мализират микробиома“, - раз-
яснява специалистката. Кожата 
отново се балансира, активни-

те вещества против бръчки 
се усвояват и оползотворя-

ват по-добре, като оста-
вят нервиращия про-

блем в миналото. n




