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ЗДРАВИТЕ ЗЪБИ  
РАЗТОВАРВАТ ТЯЛОТО

Холистичните лечебни мето-
ди като традиционната 
китайска медицина (ТКМ) 

са обръщали внимание на връз-
ките между различни части на 
организма още преди 4 000 годи-
ни. Макар и отскоро все пове-
че изследвания в съвременна-
та западна медицина установя-
ват удивително взаимодействие 
между зъбите, тялото и психиката. 
„Естествено не всяко неразполо-
жение се корени в устата“, - казва 
докторът по дентална медицина 
Хубертус фон Тройенфелдс в кни-
гата си „Здравето започва в уста-
та“. „Но винаги си заслужава да се 

Възпалено коляно може да не ви дава мира, докато не бъде изваден 
мъртвият ви зъб. Мускулните крампи могат да зачестят, ако не бъдат 
отстранени златните коронки. Това са само няколко примера за връз-
ката между състоянието на зъбите и здраве-
то в организма. Основна цел на холистичното 
зъболечение е чрез здравите зъби да се раз-
гърне лечебна сила за цялото тяло.

надникне в устата, ако човек не се 
чувства напълно здрав.“ Тъй като 
причините невинаги се крият там, 
където се появяват оплакванията. 
В крайна сметка човешкият орга-
низъм функционира като единна 
цялост. А това означава, че него-
вите подзони и органни системи са 
в интензивна взаимовръзка.

Мъртвите зъби  
– бомба със закъснител 
Достатъчно основания да се тър-
сят причини в устата, ако хронич-
ни заболявания не се повлияват 
добре от терапия, има и според 
доктора по холистична стоматоло-

метали и други зъбозаместващи 
материали“, - предупреждава д-р 
Детмер. Ако въпросните вещества 
са преработени и поради непре-
къснатата абразия от дъвкател-
ните повърхности попаднат в сто-
машно-чревния тракт, е възможно 
да се наблюдават феномени като 
например необясними повръща-
ния. Неблагоприятната постановка 
на зъбите и неправилната захапка 
също могат да предизвикат разно-
образни последици. „От едностран-
ното претоварване на челюстни-
те стави страдат мускули и връзки, 
и това се пренася на гръбначния 
стълб. Типични оплаквания в тези 
случаи са напрежения и схващания 
на врата, болки в гърба и главата, 
но също шум в ушите и нощно скър-
цане със зъби (бруксизъм). Към 
най-честите причини за неправилна 
захапка спадат смученето на пръст 
в детска възраст, нелекувани праз-
нини между зъбите и стрес. 

Престъпник номер едно: 
пародонтит 
Други злосторници, които според 
холистичните медици могат чувст-
вително да нарушат баланса в орга-
низма и да застрашат здравето, са 
възпалителните огнища в устна-
та кухина. Статистическите данни 
показват, че в зависимост от въз-
растовата група те засягат между 
45 и 65% от възрастното населе-
ние на Европа. Ако са засегнати 
само венците, специалистите опре-
делят това като гингивит. Ако обаче 
те се отдръпнат назад и се обра-
зуват дълбоки венечни джобове, 
пародонтитът – възпалението на 
целия пародонт със съединителна 
тъкан, съдове и кости – не е дале-
че. „От заболяването страдат пове-
че от половината германци“, - твър-
ди Флориан Детмер. „А при хора-
та между 65 и 74 години процентът 
вече е близо 88! Огромно натовар-
ване за целия организъм“, - преду-
преждава холистичният стоматолог. 
„Тъй като докато защитните сили се 
опитват да се справят дилемата в 
устата, те занемаряват други орга-
ни и системи в организма.“

гия от Мюнхен Флориан Детмер. 
„Всички болести, които са при-
дружени от възпалителен процес, 
могат да са повлияни от зъбите“, 
- е на мнение специалистът. „Това 
може да се прояви в ревматич-
ни оплаквания, податливост към 
заразяване или постоянна умора.“  
Причината може да се коре-
ни например в лечение на зъбен 
корен, придружено от умъртвява-
не на нерви или пък дължащ се 
на кариес мъртъв зъб. Често пъти 
се прави опит подобни зъби да се 
лекуват чрез отстраняване на зъб-
ната пулпа, включително зъбния 
нерв. Но поради факта, че тази 
процедура никога не може да про-
тече напълно стерилно, е възмож-
но мъртвите зъби да се превър-
нат в източник на токсични мета-
болити. Поради тази причина те 
могат в крайна сметка да предиз-
викат оплаквания, за които конвен-
ционално мислещите медици да 
не намират обяснение с годи-
ни. В холистичната медици-
на се счита, че отстранява-
нето на мъртвия зъб в пове-
чето случаи е най-доброто 
решение.
„Често пъти при тестовете 
се открива също непо-
носимост към 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

Плаката  
– бактериален биофилм
Този порочен кръг обикновено 
се задвижва от свръхбактериал-
но изобилие. По принцип устна-
та кухина на всеки човек се оби-
тава от уникална комбинация на 
полезни и болестотворни микро-
организми. В сравнение с бактери-
алния микс в червата тя е напъл-
но естествена и в повечето слу-
чаи непроблематична. Превръща 
се в рискова, едва когато във фло-
рата на устната кухина преоблада-
ват болестотворни бактерии. Това 
се случва най-вече при липса на 
устна хигиена в съчетание с непра-
вилно хранене: особено с богати 
на захар храни, които се превръ-
щат в киселини, хранещи вредни-
те микроби в устата. Ако чистене-
то на зъбите редовно се пренебрег-
ва, това неизбежно създава лепка-
во кисело покритие – т.нар. зъбна 
плака. В медицината тя се опре-
деля като бактериален биофилм, 
който в зряло състояние може да 
се противопостави на защитните 
сили в организма. От това стра-
да не само пародонтът, но и емай-
лът, независимо че е най-твърдата 
субстанция в тялото. Последицата 
е кариес и създаващ проблеми 
зъбен камък.

Здрави зъби,  
по-ниска кръвна захар
Други съпътстващи хронични въз-
палителни заболявания като диа-
бет тип 2 продължават да задвиж-
ват порочния кръг. Това, което не 
се знае от мнозина, е, че диабе-
тът сe придружава от свръхпро-
дукция на определени медиато-
ри, които от своя страна стимули-
рат хронични възпалителни реак-
ции. „Съществуват много изслед-

вания, които показват, че пародон-
титът и диабетът взаимно се сти-
мулират и потенцират“, - подчерта-
ва д-р Детмер. Други студии свиде-
телстват също, че успешно лекува-
ният пародонтит може да доведе до 
чувствително снижаване нивата на 
кръвната захар.

Своевременно разпознаване 
на предупредителните  
сигнали
Нелекуваният пародонтит рано 
или късно довежда до загуба на 
зъби. Коварното в случая е, че 
заболяването много рядко се при-
дружава от болка. Тихо и тайно 
болестотворните причините-
ли буквално прояждат пътя си 
през костите.  И, за съжаление, 
важните предупредителни сиг-
нали като зачервявания, отоци 
или дори кървящи венци често 
пъти биват банализирани и пре-
небрегвани. Подобни предвестни-
ци обаче трябва да се приемат 
насериозно и своевременно да се 
потърси консултация - в идеалния 
случай с холистичен медик, тъй 
като засегнатите от пародонтит 
най-често са податливи на бак-
териални възпаления през целия 
си живот. А те могат да обхва-
нат цялото тяло: по кръвен път 
пародонтитните микроби могат да 
проникнат навсякъде в организма.  
„При заболяванията на периферни-
те съдове пародонтитът се нареж-
да сред най-големите индивидуал-
ни рискови фактори“, - подчерта-
ва д-р Хубертус фон Тройенфелдс. 
Според едно американско изслед-
ване при хронично възпаление 
на венците се повишава рискът 
от сърдечен инфаркт или друго 
уврежданe, предизвикано от кръв-
ни съсиреци, с около 25%. 

Здрав зъб Пародонтит

Здрав 
венец

Отдръпване 
на венеца

Нормално костно ниво Редуцирано костно ниво
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Какво трябва да знаят 
бременните жени
За бременните жени и желаещи-
те да станат майки също е важно 
да обръщат колкото е възможно 
по-рано внимание на проблемите 
в устата и да се грижат за здраве-
то на своите зъби. Стоматологът 
фон Тройенфелдс предупреждава: 
„При бременните жени пародонти-
тът повишава риска от преждевре-
менно раждане.“ Според изследва-
нията на университета Чапъл Хил 

в Северна Каролина, САЩ, нелеку-
ваният пародонтит повишава риска 
от преждевременно раждане със 
7,5 пъти!

Устната хигиена  
е най-добрата защита
Как могат да бъдат предотврате-
ни възпаленията в устната кухина? 
„Най-добрата превенция е основ-
ната устна хигиена с почиства-
не на зъбите два пъти на ден по 
минимум 3 минути“, - е катего-
ричен д-р Детмер. „Допълнително 
трябва всекидневно да се изпол-
зват конец за зъби и / или интер-
дентални четки за междузъбните 
пространства и труднодостъпните 
зони. Ако това се извършва съвест-
но, дори съществуващ пародонтит 
може да бъде потиснат.“ И действи- 
телно едва ли има друга област 
в медицината, в която е възмож-
на толкова лесна и бързо осъщес- 
твима трайна превенция. Или пък 
толкова елементарно противодей-
ствие на болестните процеси – при 
това във всяка възраст. Веднъж 
на половин година се препоръч-
ва професионално почистване на 
зъбите при стоматолог. Разумно е 
да се откажат цигарите, тъй като 
никотиновите отлагания благопри-
ятстват между другото образува-
нето на плака. При това изследва-
нията показват, че рискът от разви-
тието на пародонтит е 3 пъти по-го-

лям при пушачите в сравнение с 
непушачите.
Професионалното почистване на 
зъбите предствалява едновремен-
но превенция и терапия. В случай, 
че то не е достатъчно, при напред-
нал пародонтит е възможно да се 
наложи малка хирургична интер-
венция, за да може разположените 
до челюстните кости повърхности 
на зъбния корен да бъдат основно 
почистени. Понякога е наложител-
но и прилагането на антибиотич-
на терапия. При пациенти, които 
имат непоносимост към антибиоти-
ци или искат принципно да се отка-
жат от тях, холистичните стоматоло-
зи използват меко лазерно лечение 
като по-безвредна алтернатива – 
т.нар. антимикробна фотодинамич-
на терапия. „При това върху предва-
рително почистените зъбни повърх-
ности се нанася оцветяващ раз-
твор , който се прикрепя към неже-
ланите микроби. Чрез последвало-
то облъчване с мек лазер оцветява-
щото вещество се активира и уни-
щожава болестотворните бактерии.“  

Преоткриване на старите 
лечебни средства
В холистичната медицина широко 
разпространение намират натурал-
ните домашни лечебни средства 
като например каденето на тамян 
за активизиране на самолечебни-
те сили на организма. Изсушената 
смола на босвелия (Boswellia 
serrata), известна още като индий-
ска лиана, е позната най-вече като 

Холистични тестови процедури
За да могат да бъдат открити чувствителните взаимовръзки между 
устата, зъбите и тялото, холистичната медицина се нуждае между дру-
гото от следните изследвания:  
Електроакупунктурна диагностика по метода на Райнхолд Фол (ЕАДФ) 
Биофункционалният тестов метод е разработен от д-р Райнхолд Фол през 
50-те години на 20 век. Той се основава на корелацията на точките на измер-
ване (известни от традиционната китайска медицина) и функционално-
то състояние на съответстващите им органи и системи в организма. ЕАДФ 
позволява ранна диагностика на различни патологични и предпатологични 
нарушения, включително в предклиничния етап от развитието на болестите, 
когато симптомите са слабо изразени или липсват. Методът позволява също 
да се откриват скрити или латентни огнища на инфекция, поносимостта към 
определени материали и субстанции, както и да се предвиди ефективността 
на всеки един лечебен метод.
Токсикологичен тест
Той се осъществява чрез обикновено взимане на проба с памучен тампон 
от венечните джобове на предполагаемо мъртви зъби. По-късно в лаборато-
рията се изяснява дали зъбът отделя отрови, уврежда нервите, или блоки-
ра жизненоважни за обмяната ензими. При токсикологичния тест във венеч-
ния джоб е възможно да бъдат разпознати и налични бактерии, които могат 
да засегнат други органи.
Микробен тест 
Тест за маркерни микроби показва какъв тип микроорганизми в какви 
количества се съдържат в устната кухина. Той може да предложи ключо-
ва помощ при лечение на пародонтит, като дава сведения дали редовното 
почистване на венечните джобове е достатъчно като терапия, или е необхо-
димо включване на допълнително антибиотично лечение. Както и при ток-
сикологичния тест процедурата е напълно безболезнена – взима се проба с 
малък тампон от венечния джоб. 
Тестване на слюнката
В слюнката като биоактивна течност се разтварят метални йони, например 
от амалгамата (амалгамни частици) от зъбни пълнежи. В първата проба се 
установява металната концентрация, която постоянно се намира в слюнката. 
След 10-минутно дъвчене на дъвка се взима втора проба, за да се проследи 
степента на абразивност. Стойностите показват дали при дъвченето се отде-
ля увеличено количество метали, които обременяват организма.
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средство за кадене. Миризмата й 
действително е доста интензивна, 
тъй като съдържа босвелиеви кисе-
лини и етерични масла, отговорни 
между другото за мощното й проти-
вовъзпалително действие. Капсули 
с екстракт от босвелия се предла-
гат и като хранителна добавка. 
За всекидневно поддържане на 
зъбите и венците, за подсилване на 
полезната флора в устната кухина 
и като противодействие срещу въз-
палителни процеси в аптеките, дро-
гериите и биокозметичните щандо-
ве се предлагат многообразни гото-
ви разтвори за плакнене на уста-
та с натурални растителни екс-
тракти като невен, мента, кора от 
конски кестен, мирха, салвия или 
ратания. Последното растение е 
използвано още от древните инки 
като средство на грижа за зъбите и 
устата. Добре е да се прави разли-
ка между тези натурални продукти 
и другите готови разтвори за устна 
хигиена с високо алкохолно съдър-
жание, разработени на базата на 
химически активни вещества като 
цитилпиридиниев хлорид или три-
клозан. „Използването им за дъл-
госрочна терапия е неразумно“, - 
споделя мнението си холистикът 
д-р Детмер. „С тяхна помощ човек 
умъртвява също полезните бакте-
рии и сериозно нарушава балан-
са на устната флора.“ Те следва да 
бъдат прилагани при тежки инфек-
ции или при други стоматологични 
проблеми, но едиствено за кратко-
срочна терапия.
Билките и подправките също са 
на почит в холистичната медици-
на. Звездите сред лечебните под-
правки са индийската куркума 
и добилият широка популярност 

при зъбобол карамфил. И двете 
подправки са известни със свои-
те антибактериални свойства. Те 
могат да бъдат приготвени като 
чай: 2 ч.л. куркума и 2 пръчици 
карамфил се заливат с 1 чаша 
вряла вода и се оставят да се запа-
рят 10 минути. След изстиване на 
запарката е възможно да се изпол-
зват също като разтвор за плакнене 
на устната кухина.
Един от най-древните холистични 
методи за устна хигина е аюрведи-
ческото пречистване с растител-
но масло. Прилагането му е лесно 
и изключително ефекасно: сутрин 
преди закуска на гладно в уста-
та се поставя 1 с.л. студено пресо-
вано сусамово или слънчогледово 
масло (шарлан) и то започва да се 
движи в устна кухина, като се пре-
карва между зъбите, „дъвче“ се и се 
върти из цялата устна кухина. След 
5 до 10 минути заедно със свърза-
ните отровни вещества от устата 
сгъстеното олио се изплюва, устна-
та кухина се изплаква основно със 
студена вода и зъбите се почистват.

Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

                   облекчава умствените и физическите 
симптоми на стреса и преумората.
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• Повече спокойствие и енергия
• Намалява умората, раздразнителността  
  и напрежението
• По една таблета два пъти дневно
• Много добра поносимост
• Растителен лекарствен продукт

Стресирани?

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

Стресът и напрежението оставят следи
Стресът отдавна се счита за една от основните причини за бруксизъм (от 
гр. brymos- скърцам) – парафункционална реакция на скърцане със зъби. 
„Нощното скърцане със зъби сигнализира, че страдаме от хронично напре-
жение и – по една или друга причина – в буквалния смисъл на думата се 
самоизяждаме“, - казва д-р Хубертус фон Тройенфелдс. Горната и долна-
та челюсти силно се притискат една в друга и зъбите извършват плъзгател-
но движение, което се характеризира със специфичен звук. Създаващото 
се при това напрежение може да достигне 20 до 30 пъти по-голямо при-
тискане от нормалния дъвкателен натиск. Резултатите от едно бразилско 
изследване показват, че все повече тийнейджъри са засегнати от явление-
то, за което се посочват различни причини – от натоварването в училище 
до социалния стрес. 
Терапия: 
Безцветните силиконови шини (ортодонтски ритейнъри) могат да разто-
варят зъбите, мускулите и челюстните стави от огромното напрежение и 
да предпазят изтриването на зъб-
ния емайл. Решението на проблема 
обаче изисква холистична терапев-
тична концепция и насочване на уси-
лията към отстраняване на източни-
ка на напрежение. При силно емо-
ционално натоварване си заслужава 
да се опита с практикуване на релак-
сиращи техники и следване на указа-
ния за разтоварване на стреса.
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Съвети и тркове  
за поддържане  
на здравето в устата
l Изберете правилна четка за 
зъби: Мийте зъбите си минимум 2 - 
3 минути два пъти на ден – сутрин и 
вечер. По принцип за предпочитане 
са меките четки за зъби пред твър-
дите, тъй като много хора упраж-
няват твърде силен натиск при 
почистването и в дългосрочен план 
това може да нанесе поражения на 
зъбния емайл и венците. Меките 
четки се грижат също за стиму-
лиращ кръвообращението масаж 
на венците. Още по-ефективно и 
щадящо е почистването на зъби-
те с електрически четки за зъби 
с висока честота на почистващи-

те движения. Важно е да се помни 
също така, че четките за зъби тряб-
ва да се обновяват на всеки 6 до 
8 месеца.
l Сменяйте пастата за зъби: 
Учените предполагат, че вредни-
те бактерии в устната кухина могат 
да се приспособят към пастата за 
зъби, ако тя се използва всеки-
дневно продължителен период от 
време. Развитието на подобна ре- 
зистентност може да бъде избег-
нато, ако марката или типът паста 
за зъби се сменят и избраните про- 
дукти се редуват.
l Всекидневно почиствайте 
междузъбните пространства: 
Именно в труднодостъпните меж-
дузъбни пространства се натруп-
ва най-много плака. Там бакте-

риите могат необезпокоявано да 
се размножават и да предизви-
кат образуване на кариес. Затова 
трябва редовно да се използва 
конец за зъби и / или интерден-
тална четка. 
l Почиствайте след пауза при 
приемане на кисели напитки: 
След приемане на съдъжащи кисе-
лини храни и напитки като плодо-
ве, сокове, вино или плодови чайо-
ве е добре да се направи пауза от 
около 30 минути преди почиства-
не на зъбите. Киселините правят 
зъбния емайл по-мек и уязвим на 
натиск, затова е разумно да се 
изчака киселините да се отмият, а 
зъбите реминерализират с помощ-
та на слюнката. 
l Сиренето се грижи за зъбите: 
След употребата на кисели храни 
парче сирене може да възстано-
ви калциевия дефицит от зъбна-
та повърхност. Традицията за сер-
виране на сирена след хранене 
осигурява не само гурме наслада, 
но регулира също слюноотделяне-

то и реминерализирането на зъб-
ния емайл. 
l Отстранявайте бактериите от 
езика: Грапавата повърхност на 
езика осигурява на бактериите иде-
ално място за заселване и размно-
жаване. Особено сутрин след изми-
ване на зъбите е важно основно да 
се почиства езикът със специално 
приспособление или с обикновена 
лъжица за хранене – няколко пъти 
прекарайте ръба й отвътре навън 
по продължение на езика и после 
обилно изплакнете устната кухи-
на с вода. 
l Регулярно почиствайте зъби-
те си при професионалист: Най-
доброто почистване на зъби е при 
професионалист и то не може 
да бъде заместено с нищо друго. 
Освен че сериозно се затруднява 
прикрепването на бактерии и създа-
ването на устойчиви колонии, един-
ствено при регулярните профилак-
тични прегледи могат своевременно 
да бъдат открити и лекувани евен-
туално възникнали поражения. n

Професионално почистване на зъбите
С помощта на ръчни инструменти или ултразвук стоматолози-
те отстраняват всички твърди и меки отлагания по зъбите, както 
и неестетичните оцветявания от кафе, чай, вино или никотин. 
Съществуващите венечни джобове при всички случаи се почистват 
основно. След това зъбите се полират, за да се избегне прикрепване-
то на бактериите към неравната повърхност. Накрая се третират с 
флуорид, за да се предотврати загубата на минерали от зъбния емайл. 
Флуорид: Преди често се твърдеше, че съдържащите флуорид пасти за зъби 
са вредни и дори отровни. Причината за това е, че флуоридът често се е бър-
кал с флуора. Като чист елемент последният е действително силно отровен. 
За флуорида (който се състои от елементите натрий, калций и флуор) през 
2018 година камарата на германските стоматолози излага следната пози-
ция: „Според научните изследвания “отровността“ на флуорида е 10 пъти 
по-ниска от тази на готварската сол.“ При това както при всяко друго нату-
рално лечение отровността зависи от дозата. Съдържащите се в пастите за 
зъби количества са несравними с критичните дози, които биха могли да раз-
гърнат токсичен потенциал. За възрастни се препоръчват пасти за зъби с 
1000 до 1500 ppm, а за деца с максимум 500 ppm флуорид. Активната със-
тавка подсилва зъбите чрез реминерализация и е единственото вещество, 
което може да направи това. Всеки, разбира се, може сам да вземе реше-
ние каква паста за зъби да изпол- 
зва. „Аз препоръчвам съдържаща 
флуорид паста за зъби“, - е категори-
чен холистичният стоматолог Флориан 
Детмер. „Но е ясно също така, че при 
една оптимална устна хигиена, съче-
тана със здравословно за зъбите хра-
нене, флуоридът не е задължителен.”

 БЕЗ АСПАРТАМ

mg 
000000

ХИДРОЛИЗИРАН 
КОЛАГЕН ЗА ПИЕНЕ

ЗДРАВИ СТАВИ | СТЕГНАТА КОЖА
БИОТИН | ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА | ВИТАМИН С

НАЙ-БОГАТИЯТ 
НА КОЛАГЕН 
ПРОДУКТ*

*в България към настоящия момент
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА
Милиони хора всекидневно изпитват болка в някоя част на тялото си. 
Понякога тя представлява не просто симптом, а самото заболяване. 
Холистичният терапевтичен подход дава нови надежди на засегнатите.

се научи да контролира болката, а не 
тя него.“ Това обаче изисква активно 
съдействие от негова страна: в край-
на сметка никой не може да опише или 
разбере болката си по-добре от самия 
пациент.

Терапевтичното  
разнообразие  
като фактор за успех
За да може да бъде възстановена по- 
движността на засегнатия, физиотерапи-
ята е сред първите терапевтични мето-
ди от антиболковата програма. С нейна 
помощ не само се мобилизират муску-
лите, но се постига значително по-добро 
усещане за тяло и движение, подсилва 
се психиката и намалява чувството за 
безпомощност. Успоредно с това меди-
каментите са важен градивен елемент 
на мултимодалното лечение – но само 
като временно решение: те намаляват 
нивото на болка и често пъти правят 
физиотерапията изобщо възможна. С 

тази първа стъпка обаче все още нищо 
не е постигнато: най-важният елемент 
на мултимодалната терапия е психо-
логическата подкрепа. Индивидуалните 
или  групови дискусии целят не само да 
информират засегнатите за болестната 
им картина, но също да ги мотивират да 
възвърнат активността си. „Постоянната 
болка прави хората самотни – та кой би 
искал да прекарва времето си с някого, 
който постоянно се оплаква“, - казва д-р 
Янсен. Най-често това води до отказ-
ване от хобита и социална изолация, 
тъй като човек не прекарва достатъчно 
време с приятелите си.
„Така хроничните болки водят до лич-
ностна промяна и вече самостоятелни, 
свързани с болката болести“, - изтък-
ва специалистът. Те могат например 
да провокират различни психически 
състояния като гняв, стрес, тревожност, 
страхова невроза или депресия, които 
от своя страна да предизвикат засил-
ване на болката. Методите за отпуска-

1 КАПСУЛА ДНЕВНО

Всеки изпитва понякога болки - в 
главата, гърба или корема - и е 
благодарен, когато отшуми. Но 

какво става, ако тя не изчезва? Когато 
болката присъства постоянно? Всеки 
ден и всяка нощ? За болния това е кош-
мар, от който няма събуждане, посто-
янно ограничение и намаляване качес- 
твото на живот. Само в Германия от 
хронични болки страдат 12 милиона 
души. При това с увеличаване средна-
та продължителност на живота число-
то на засегнатите нараства. Все още не 
е изяснено кога точно се стига до хро-
нифициране. „Според една дефиниция 
болката се определя като хронична, ако 
се задържи над 3 месеца“, - казва д-р 
Ян-Петер Янсен, специалист по анес-
тезия, интензивна медицина, специали-
зирана болкова терапия и медицински 
директор на основания от него преди 
12 години Център за лечение на болка-
та в Берлин.
Отправна точка за хронични болки 
най-често са заболявания като артро-
за, остеопороза или проблеми с гърба, 
но също мускулни напрежения, дължа-
щи се на неправилна стойка или прето-
варване на тялото. Неправилната стой-
ка например може да доведе до необра-
тими последици, свързани с трайни про-
мени на гръбначния стълб и болезнени 
дископатии като дискови протрузии или 
хернии. Предизвиканите от засегнати 
нерви оплаквания – т.нар. невропатични 
болки – вследствие на контузии, обмен-
ни болести или операции могат да пре-
върнат живота на засегнатите в посто-
янно страдание. Към хроничните болко-
ви заболявания спадат също фиброми-
алгията и комплексния регионален бол-
ков синдром (CRPS).

Справяне с усещанията
Много пациенти се чувстват безпомощ-
ни пред положението си и се предават. 
„Няма значение какво правя, все едно 
нищо не помага“, - е честото оправда-
ние на засегнатите. Дълго време 
те просто търпят героично бол-
ката, вместо да положат уси-
лия да се справят с нея. Това 
обаче е опасно. Тъй като 
след 3 до 6 месеца тялото 
може да развие т.нар. „болко-
ва памет“ – хроничен болков син-
дром, който се проявява без причина. 
Тогава в мозъка се образуват своеоб-
разни болкови пътеки по нервните пъти-
ща, по които нервните клетки предават 

постоянни алармиращи сигнали. При 
това най-често за оплакванията вече 
не съществува разпознаваема причи-
на. „Болката загубва своята предупре-
дителна функция – тя става независима 
и развива свое собствено заболяване“, - 
предупреждава д-р Янсен. Докато паци-
ентите получат адекватна помощ, поня-
кога минават години. В подобни случаи 
е разумно да се приложи стационар-
на болкова терапия, каквато се предла-
га и в Клиниката за лечение на болката 
в Берлин. „Проведените през послед-
ните години изследвания показват, че 
една координирана по време и съдър-
жание терапевтична програма в група 
от до 8 пациенти е най-ефективното 
лечение“, - споделя опита си д-р Янсен. 
„Най-често терапията е с продължител-
ност 14 дни, макар в някои случаи да 
се налага по-дълго лечение“, - допълва 
специалистът.

Борба с болката в екип
При т. нар. мултимодална болкова тера-
пия на масата за обсъждане сядат заед-
но невролози, ортопеди, интернисти и 
специалисти по болката, заобиколени 
от физиолози, физио- и спортни тера-
певти. „Тяхната цел не е - както повече-
то мислят – освобождаване на пациен-
та от болката. Това по принцип не може 
да бъде постигнато за толкова късо 
време“, - уточнява експертът. Целта на 
мултидисциплинарния подход е посто-
янно и трайно намаляване на болка-
та, което да позволи на засегнатите да 
водят нормален живот. С други думи: 

„Пациентът трябва да 
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не като прогресивна мускулна релакса-
ция, автогенен тренинг или медитация 
могат да намалят усещането за болка 
и от тази гледна точка са важни за мул-
тимодалната терапия. Друга възмож-
ност предлагат алтернативните лечеб-
ни методи, с които е възможно да се 
допълни индивидуалната страндартна 
терапия. Пациентите например се обу-
чават как сами да приготвят и прилагат 
компреси с хрян или извара.

Храна срещу болка?
С помощта на определени хранител-
ни вещества възпалението в орга- 
низма може да бъде ограничено. Преди 
всичко растителните масла, плодовете 
и зеленчуците се отразяват благотвор-
но на тялото.
l Зеленчуци – Съдържащите се в тях 
антиоксиданти са истинска полицей-
ска охрана за спиране на възпалителни-

те процеси в организма. Най-богати са 
тъмно зелените зеленчуци като броко-
ли, зелено зеле, спанак, бок чой, зелени 
салати, брюкселско или къдраво зеле. 
Техните витамини, минерали и микрое-
лементи подсилват също имунната сис-
тема.
l Плодове – Различни видове плодо-
ве са богати на вторични растител-
ни вещества, които също притежават 
антиоксидантно действие и противо-
действат на възпалителните процеси в 
организма. Препоръчва се приемането 
на череши, портокали, боровинки, ана-
нас и папая - като най-добрите противо-
възпалителни продукти, които природа-
та може да предложи.
l Риба – Тлъстите морски риби като 
сьомга, херинга и скумрия при всички 
положения имат противовъзпалителен 
ефект. Те са богати на омега-3 мастни-
те киселини DHA и EPA, които произ-

хождат от микроводораслите и миниа-
тюрните ракообразни, служещи им за 
храна. Който не обича риба, е разумно 
да допълва храненето си с омега-3 пре-
парати от аптеката.
l Растителни масла – Дали добаве-
ни към салата, зеленчуково смути, или 
приемани в чист вид преди закуска – 
качествените студено пресовани рас-
тителни масла доставят много ценни 
омега-3 мастни киселини, за които е 
доказано, че могат да ограничат меди-
аторите на възпалението в организма. 
Особено препоръчителни са ленено-
то, ореховото, рапичното и конопено-
то масла.
l Подправки – Благодарение на бога-
тото си съдържание на етерични масла 
и люти вещества подправките също 
могат да оказват лечебено действие. 
Затова чесънът, джинджифилът, чилито 
и куркумата трябва често да присъстват 
в ястията. Изследванията доказват тях-
ното ефектинво действие. Така съдър-
жащият се в корена на куркумата курку-
мин може да намали например възпале-
нията при артроза и псориазис. 

Нови стратегии  
срещу хронични болки
Постоянното страдание, чийто източ-
ник е собственото тяло, може да бъде, 
ако не предотвратено, то поне облекче-
но. Ето няколко съвети от специалисти 
за по-добро справяне с болките в еже-
дневието.
l Приемане на болката – За да овла-
деят болката, мнозина намаляват дви-
жението си и се придържат към щадя-
щи, ограничителни стратегии. Това, за 
съжаление, не функционира. Тъй като 
колкото повече внимание човек обръ-
ща на болката си, толкова повече значе-

ние й придава. И в един момент всичко 
започва да се върти около нея. Затова е 
по-добре да се откаже от желанието за 
контрол и да остави болката да същес- 
твува. Подобно приемане означава, че 
човек допуска присъствието й, но не се 
оставя да бъде доминиран от нея. Тази 
нагласа отваря път за нови стратегии 
при справяне с болката.
l Лекуващият лекар като парт-
ньор – Дори да сте с главна роля 
при овладяването на болката, това не 
означава, че трябва да правите всич-
ко сами. Поддържайте контакт с леку-
ващия си лекар и не се оставяйте да 
бъдете отпращани, бъдете настойчиви. 
Хроничната болка е заболяване и вие 
имате право на лечение и насочване 
към болкотерапевт. В най-добрия слу-
чай лекуващият ви лекар ще бъде ваш 
съветник и ще ви свързва с експерти от 
всички дисциплини, които имат отно-
шение към вашия случай. Изградете 
съюз с лекуващия си лекар. При всич-
ки положения вие трябва да сте актив-
ната страна, но лекарят може да ви под-
крепи да преминете успешно през фази-
те на болката.
l Не преставайте да бъдете активни 
– Срещайте се с приятели, посещавайте 
музеи, правете излети. Наслаждавайте 
се на красивите неща в живота и релак-
сирайте съзнателно – с благотворна 
вана или любима книга. Удоволствието 
разсейва – болката минава на заден 
план – и вие си връщате радостта от 
живота. Планирайте повече време за 
движение през седмицата. Физическата 
активност стимулира отделянето на 
повече опиоиди в тялото - т.нар. ендор-
фини имат стимулиращо настроение-
то действие. 
l Превърнете се в експерт – Знанието 
помага да се преодолее възприета-
та пасивност спрямо заболяването. 
Превърнете се в експерт на собстве-
ната си болест. Информирайте се какви 

Пътят на болката
Едва когато дразненето достигне мозъка, то става осезаемо за засег-
натите. Ето как възниква болката:
l Причинителят – В кожата, мускулите и органите са разполо-
жени рецептори за болка (свободни нервни окончания), които 
преобразуват механичните, химични, електрически, екстремно 
студени или горещи дразнения в болкови стимули.
l Пътят – Посредством нервните пътища болковите стиму-
ли стигат до гръбначния и след това до главния мозък, което 
предизвиква алармиращо усещане. Веднага се задвижват 
бързи рефлекси като например при докосване на гореща ютия 
или котлон.
l Реакцията – Превключващите центрове в мозъка възприемат 
болката и преценяват между другото къде точно се намира и 
колко силен е болковият дразнител. Мозъкът активира частич-
но и облекчаващи болката медиатори.
Обезболяващите средства могат да се прилагат при източни-
ка на болка – отпусканите без рецепта лекарства като ASА, 
диклофенак или ибупрофен спират образуването на меди-
атори на болката и по този начин облекчават оплакванията. 
Възможно е също медиаторите да бъдат спирани по пътя 
им към мозъка: много от изписваните по рецепта медикамен-
ти като морфин или кодеин блокират предаването на болко-
ви импулси в гръбначния и централния мозък. Парацетамолът 
също би следвало да стопира по-нататъшното им предаване.
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групи за самопомощ има във вашето 
обкръжение и се включете в някоя от 
тях. Обменът с други засегнати предос-
тавя ценни съвети, но също грижа, учас-
тие и разбиране.
l Силата на позитивните мисли – 
Бъдете оптимисти! Който непрекъсна-
то мисли или говори за болката, я усил-
ва, докато увереността в подобрение-
то отслабва възприятието за болка. 
Констатации като „Тази болка ще ме 
довърши“ или „Нищо не мога да напра-
вя срещу болката“ трябва да бъдат 
избягвани. Упражненията за отпуска-
не могат да подпомогнат контролиране-
то на негативни мисли. Говорете често 
с близки хора за състоянието и нужди-
те си. Изслушването, съпричастието, 
разбирането и подкрепата имат висока 
стойност при възстановяването.

Обезболяващите под лупа
На пазара се предлагат много лекар-
ствени средства с различни активни 
съставки. Действието на кои от тях в кои 
случаи е ефективно? И как точно трябва 
да се приемат? 

Има ги в домашната аптечка на всяко 
домакинство и много от хората пося-
гат към тях, когато нещо ги заболи. Най-
популярните активни съставки са позна-
тите на всеки ибупрофен, парацетамол, 
ацетилсалицилова киселина (ASA) и 
диклофенак. И хората си мислят: всич-
ките са еднакви. Затова посягат към 
медикамент, с който разполагат в момен-
та или който вече им е помагал при 
друго оплакване. Тези субстанции обаче 
в никакъв случай не са идентични – 
всяка от тях е с различна химична струк-
тура. „Затова съществуват различия 
също в начина им на действие, във въз-
можните странични ефекти и области на 
употреба“, - предупреждава проф. Ханс-
Раймунд Цасер, експерт по ортопедия, 
ревматология, специализирана болкова 
терапия и медицински директор на DRK-
болков център в Майнц.
l Главоболието и мигрената не са 
едно и също нещо! Дали за главо-
болие, изкълчване на крака, мускулна 
треска или за болки в крайниците при 
настинка – често пъти се приема един 
и същ медикамент. „Обезболяващите 
средства трябва да се използват в съот-
ветствие с конкретните оплаквания.“ 
64% от европейците обаче не знаят 
кое средство при коя болка може да 
помогне. 
Една голяма група от обезболяващи-
те представляват т.нар. нестероидни 
антиревматици (NSAR) като ибупро-
фен и диклофенак. Те не само успоко-

, 

Студено или топло?
Кое ще подейства по-добре зависи от типа болка. Правилото 
гласи: струденото помага при остри болки, топлото е по-под-
ходящо за хронични оплаквания като при ревматични заболя-
вания.
Според научните изследвания лечебното постене с изцяло 
вегетарианска храна също може да намали болките при въз-
палителен ставен равматизъм поне за половин година.

яват болката, но имат и противовъзпа-
лителен ефект. Към друга се причисля-
ва класикът на всяка домашна аптечка 
– парацетамолът. За разлика от NSAR 
той притежава само болкоуспокояващо 
и температуропонижаващо действие, 
което го прави по-подходящ за упо-
треба при инфекции. Алтернатива при 
атаки на мигрена са т.нар. триптани. Те 
целенасочено и избирателно отиват към 
зоните, където протичат мигренозни-
те болестни процеси. Специалистите ги 
препоръчват най-вече при тежки, резис- 
тентни на лечение мигренозни болки.

l Продължителността и началото 
на действие също играят важна роля 
при избора на подходящ медикамент. 
Активните съставки АSA и ибулизин 
например успокояват оплакванията след 
около 15 минути. Други обезболяващи 
средства са с особено голяма продъл-
жителност на действие. Отпусканият по 
рецепта напроксен например осигурява 
облекчение до 12 часа, а наратриптанът 
до 24 часа, докато действието на други 
активни вещества е едва 4 до 8 часа.
l Няма действие без страничен 
ефект. Кое обезболяващо средство за 
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кого е най-подходящо зависи също от 
здравословното състояние на пациента. 
„Който е с чувствителен стомах, страда 
от възпаление на стомашната лигавица 
или язва на стомаха, е по-добре да не 
приема NSAR“, - съветва проф. Цасер. 

зано с негативни странични реакции, 
включително при отпускани без рецеп-
та медикаменти. 
l Нищо прекалено много или твър-
де дълго! При приема на обезболява-
щи важи правилото: не по-дълго от 4 
последователни дни и не повече от 10 
дни в месеца. Когато човек избере опре-
делен медикамент, той трябва да бъде 
достатъчно добре дозиран и приеман в 
правилното време. При всички положе-
ния е задължително да се спазват ука-
заните в листовката на препарата дози. 
Могат да се делят само тези таблетки, 
за които изрично се знае, че е възмож-
но да бъдат делени и това е указано в 
листовката. От съществено значение е 
също така обезболяващите да се при-
емат с достатъчно количество течност 
– най-добре с чаша течаща, а не мине-
рална вода. Това повишава разтвори-
мостта на таблетките и ускорява тях-
ното действие. Обезболяващите, които 
могат да раздразнят лигавиците, трябва 
да се приемат с храна или след хране-
не. Преди всичко възрастните хора при-
емат едновременно повече медикамен-
ти. Рискът от взаимодействия в подобни 
случаи е особено висок. Кое обезболя-
ващо средство с кой медикамент влиза 
във взаимодействие може да бъде раз-
лично при различните случаи. Общи 
указания могат да бъдат открити в лис-
товката на продукта. При съмнение е 
добре да се потърси съвет от лекар или 
фармацевт. Важно: Ако човек забеле-
жи, че независимо от приема на обезбо-
ляващо средство болката не намалява, 
трябва да потърси лекарска помощ. n

Активна 
съставка

Подходяща при... Единична  
доза

Начало  
на действие 

след...

Продължи- 
телност  

на действие

Интервал /  
най-висока доза

Важно е да се знае

Ацетил-
салицилова  

киселина  
(ASА)

Умерени болки като главоболие или болки  
в кръста. Действа температуропонижаващо  
и противовъзпалително. Поради силния 

противосъсирващ ефект не се  
препоръчва преди хирургични  

и стоматологични интервенции.

500 – 1000 
mg

15 минути 2 – 4 часа Минимум 4 часа, 
най-много 3 пъти на 
ден. Макс. дн. доза 

3000 mg
Не повече от 3  

последователни дни!

Поради разреждащите кръвта свойства  
в ниски дози ASА се използва и за превенция 
от повторен сърдечен инфаркт в ниски дози. 

Повишава риска от стомашно-чревни  
проблеми 2,5 пъти.

Дикло-
фенак 

Средно тежки болки и възпаления. 
Области на приложение: при спортни 

травми, ставни оплаквания, ревматизъм  
и следоперативни болки.

25 mg 15 - 20 
минути

4 – 6 часа Минимум 4 часа, 
най-много 3 пъти  

на ден.
Не повече от 4  

последователни дни!

За предпазване от негативни странични  
реакции без лекарски съвет да се използва  

за кратко във възможно най-ниски дози.  
Под формата на маз може да предизвика 

обрив.
Ибупрофен 

Ибулизин

Умерено силни болки в главата,  
крайниците, ставите, зъбите. Показан 

също при рани, ПМС, възпаление  
и температура.

Комбинацията с лизин ускорява  
началото на действие - подходящ  

при мигрена.

200 – 400 
mg

684 mg
*отговаря на 

400mg ибупрофен

30
минути

15 минути

около
4 – 6 часа

6 – 8
часа

Мин.6 часа, най-много 
3 пъти на ден. Макс. 

дн. доза 1200 mg 
ибупрофен. 

Не повече от 4  
последователни дни!

Без лекарски съвет да се използва  
краткосрочно във възможно най-ниски дози,  
за да се щадят стомошно-чревната лигавица  

и сърдечно-съдовета система. Отслабват  
ефекта на антихипертензивните средства като 

ACE инхибиторите.

Параце-
тамол 

Средни до умерени болки преди  
всичко при главоболие, ставни,  

мускулни болки и зъбобол.  
Има температуропонижаващо действие. 

Може да се използва  
по време на бременност.

500 – 1000 
mg

30 - 60 
минути

4 – 6 часа Мин.6 часа, най-много 
4 пъти на ден. Макс. 

дн. доза 4000 mg
Не повече от 3 после-

дователни дни!

Не е подходящ при чернодробни проблеми  
или висока консумация на алкохол. Може 

допълнително да увреди черния дроб. При  
ревматизъм или болки в крайниците  

не донася облекчение, тъй като не притежава 
противовъзпалително действие.

Напроксен Леки до умерено силни болки преди  
всичко ПМС, зъбобол и известен  

остеоартрит. Има температуропонижаващо  
и противовъзпалително действие.

220 – 440 
mg

45 минути до 12 часа Мин.8 часа, най-много 
3 пъти на ден. Макс. 

дн.доза 660 mg
Не повече от 4 после-

дователни дни!

За продължителна употреба, напр. при  
ставни оплаквания, да се приема само по 
лекарска препоръка. Според най-новите 

изследвания се отразява неблагоприятно на 
стомаха, но относително добре на сърцето.

Нара- 
триптан 

При продължаваща няколко часа  
мигрена. За пациенти с изразени  

мигренозни пристъпи и минимални  
прояви на гадене и повръщане.

2,5 mg 60 – 240 
минути

до 24 часа Минимум 4 часа, 
най-много 2 пъти на 

ден. 
Максимум 1 ден

Началото на действие може да отнеме до 4 часа, 
затова е добре да се предвиди ранен прием. 

Поради малкото странични действия е подходящ 
за чувствителни към терапия пациенти.

Тъй като при продължителна употреба 
нестероидните противоревматчни сред-
ства могат да увредят лигавицата на 
стомаха и дванадесетопръстеника. 30% 
от тежките случаи на язва на стомаха и 
червата при по-възрастни хора се дъл-

жат именно на продължителна употре-
ба на нестероидни обезболяващи сред-
ства. Други странични действия могат 
да се отразят негативно на кръвонос-
ните съдове, сърцето и кръвното наля-
гане. Съществува също риск от увреж-
дане на бъбреците. Освен това активни 
съставки като ASA, ибупрофен и дикло-
фенак повлияват съсирването на кръв-
та и повишават опасността от кръво-
изливи при нараняване. Това странич-
но действие има и предимства в някои 
случаи: много пациенти приемат ASA по 
лекарски съвет като превенция от повто- 
рен сърдечен инфаркт или инсулт – 
най-често в малки дози от 75 - 100 мг 
на ден. До тежки увреждания на черния 
дроб за сметка на това може да дове-
де продължителната употреба на пара-
цетамол или приемането му във висо-
ки дози. С особено внимание трябва 
да се подхожда също към комбинира-
ните препарати, при които се съчета-
ват повече активни съставки с обезбо-
ляващо действие като например ASА + 
парацетамол. „Неблагоприятните стра-
нични ефекти при тях не са толкова 
силно изразени заради ниските еди-
нични дози, но при непоносимост човек 
не знае коя от съставките е довела до 
неблагоприятната реакция“, - обяснява 
специалистът. „По принцип, ако лека-
рят не е посъветвал друго, е по-разум-
но човек да приема чисти субстанции. 
Така могат по-добре да се преценят 
действието и проявилите се странични 
ефекти“. Но човек трябва да е наясно, 
че при дългосрочна употреба действи-
ето на обезболяващите винаги е свър-
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ГИНКО БИЛОБА – УНИВЕРСАЛНО 
ОРЪЖИЕ ЗА СИВИТЕ КЛЕТКИ

В много отношения гинко било-
ба заема специално място 
както в ботаниката, така и 

в традиционната западна и източ-
на медицина. Специалисти от раз-
лични научни области признават 
изключителните му свойства и го 
определят като „дърво на хилядо-
летието“. 
Съществуването на растението 
може да бъде проследено назад в 
земната история до юрския пери-
од. Предшествениците му, същес- 
твували преди повече от 300 мили-
они години, наподобяват по-ско-
ро иглолистни дървета, докато 
днес са сходни с широколистни-
те. Според родословието си дър-
вото може да бъде класифицира-
но между папратовидни и семен-
ни растения. То е с височина 20 - 
35 метра, макар отделни екземпля-
ри в Китай да са достигали пове-
че от 50 метра, а широчината му в 
диаметър е около 3 и повече 
метра. Дълбоките му корени 
го правят устойчиво на вятър 
и сняг. Листата му са с харак-
терна ветриловидна форма, 
най-често врязани на върха, 
на което дължи определение-
то си „biloba“ („двуделен“). През 
лятото те са зелени, а през есента 
стават ярко жълти и бързо опадат, 
понякога само за 1 до 15 дни. Гинко 
е двудомно растение, което озна-
чава, че има репродуктивни орга-
ни само на единия пол. Мъжките 
репродуктивни органи – макро- 
спорофилите – са събрани в ресо-
видни съцветия, а женските семе-
пъпки се залагат по 1-2 на дълга 
дръжка. След опрашването от тях 
се развиват семената. Те са с голе-
мината на едра маслина и месес-
та обвивка, която при узряване на 
семената ферментира и излъчва 
неприятна миризма. 
Орехоподобните семена са особе-
но ценени в Азия и са традицион-
на китайска храна. Ястия от гинко 
се сервират по специални поводи 
като сватби или китайската Нова 

Препаратите с гинко билоба обещават повишаване на умствени-
те способности и се препоръчват срещу шум в ушите, виене на 
свят, отслабване на паметта, проблеми с оросяването, наруше-
ния на зрението и калциране на артериите. Производителите на 
растителни лекарствени средства предлагат гинко екстракти под 
формата на капки или дражета. Някои фактически данни за ефек-
тите на уникалното дърво и експертни съвети за подобряване на 
мозъчните функции.

наоколо било изгорено, мъртво или 
унищожено, на следващата пролет 
за всеобщо изумление от земята 
се е подал нежен филиз на гинко 
билоба. За невероятната жизнена 
сила на „храмовото дърво“ се раз-
казват легенди. На Изток хората се 
кланят пред гинко, молят се набли-
зо или търсят утеха.
През 1700 година първото расте-
ние гинко е донесено в Европа от 
немския лекар Енгелберт Кемпфер. 
През 60-те години на 20 век започ-
ват многобройни изследвания на 
дървото и са открити забележи-
телните му регенериращи и про-

година. Приписват им се свойства 
на афродизиак, но консумирани в 
големи количества или продължи-
телно време, могат да предизви-
кат отравяне с гинкотоксин. Заради 
статута си в будизма и конфуци-
анството, гинко са широко заса-
дени в Корея и някои части на 
Япония, където могат да бъдат 
срещнати екземпляри, надхвърля-
щи 1500-годишна възраст. Листото 
на дървото е символ на школата по 
японска чайна церемония урасен-
ке и символ на Токио. Гинко често 
се засажда в близост до манасти-
ри, което му е спечелило и името 
„храмово дърво“. В България рас-
тението се култивира от края на 
19 век и първите засадени дървета 
все още растат в Докторската гра-
дина или на входа 
на АГ „Шейново“ 
в София.

чистващи свойства. В лаборатор-
ни условия бе доказана дори ефи-
касността му срещу туберкулозни 
бацили. На тези си свойства гинко 
дължи определението растителен 
антибиотик. 
В китайската медицина чаят от 
гинко се използва като „универ-
сален лек“ срещу бронхит, пара-
зити, обриви, белези от шарка, 
кожни болести или нощно напика-
ване. Според съвременното науч-
но становище употребата на рас-
тението като чай не се препоръчва, 
тъй като концентрацията на актив-
ни вещества е твърде ниска и по 

Устойчиви,  
дълголетни и лековити
Съчетанието от устойчивост на 
болести и неподатлива на насе-
коми дървесина правят дървета-
та гинко много дълголетни, като 
за някои екземпляри се твърди, 
че са на повече от 2500 години. 
Благодарение на високото кисeлин-
но съдържание на листата те се 
считат за почти резистентни на вре-
дители и болести, отрови от окол-
ната среда, радиоактивно лъчение 
и дори огън. Тази приспособимост 
прави възможно преживяването им 
дори в най-тежки условия. След 
атомната атака над Хирошима 
гинко са едни от малкото оцелели 
биологични видове. Когато всичко 
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вете. По тази причина препарати-
те с гинко могат да бъдат прилага-
ни при всички болести, свързани с 
нарушения на кръвообращението. 
Специалистите препоръчват при-
емането до 240 mg стандартизи-
ран сух екстрат на ден. Ефектът на 
ниско дозираните препарати оста-
ва под въпрос. Лечението трябва 
да се провежда в продължение на 
минимум 8 седмици с контролен 
преглед най-късно след 3 месеца. 
Ако за този период не се наблюда-
ва забележим терапевтичен ефект, 
продължаването му не е оправдано. 
Препарати с гинко се рекламират 
също под формата на хранителни 
добавки, но количеството на актив-
ни вещества в тях по правило е тол-
кова ниско или варира, че не може 
да се очаква забележимо действие.
В редки случаи се наблюдават 
алергични реакции към гинко екс-
тракти с леки стомашно-чревни 
оплаквания. Тяхното разреждащо-
то кръвта действие при всички слу-
чаи трябва да се взима под внима-
ние при прием на кръворазрежда-
щи медикаменти, например антико-

агуланти или тромботични 

болестта може да бъде забавено, 
ако мозъкът се упражнява интен-
зивно и се поддържа със спорт и 
съзнателно хранене.  

Мозъкът не унищожава  
нервни клетки дори  
в напреднала възраст 
За физиологичното стареене на 
мозъка са изложени доста, отчас-
ти противоречиви теории. Повечето 
хора продължават да са убедени, 
че мозъчните способности отслаб-
ват с напредване на възрастта, 
тъй като всеки ден умират хиля-
ди нервни клетки. Немалко съвре-
менни изследвания обаче опровер-
гават това становище. Изследвани 
били например мозъците на 20- 
до 100-годишни доброволци, при 
които не се наблюдавали познати 
заболявания, т.е. ставало въпрос 
за хора с нормално стареещи 
мозъци. При това изследователи-
те открили, че след 60-годишна 
възраст мозъкът действително се 
свива, но не се наблюдава загу-
ба на нервни клетки. Установили 
също, че до към 85-годишна въз-
раст обемът на мозъка намалява 
с около 6%. Това свиване обаче се 
дължи на смаляване големината 
на мозъчните клетки, докато коли-
чеството им остава непроменено.
От друга страна е всеизвестно, че 
определени мозъчни функции като 
памет, концентрация и умствена 
пъргавина намаляват с напредване 

на възрастта. На какво се 
дължат тогава тези пони-
жени умствени способ-

ности, след като умиране-
то на нервни клетки не е отговор-

но за това? Мозъчните изследова-
тели приемат днес, че в процеса на 
стареене намалява количеството 
на синапсите – местата за предава-
не на информация между неврони-
те. За разлика от нервните клетки 
тези места за връзка са динамич-
ни структури, които в зависимост 
от функционалните потребнос- 
ти на невроните се изграждат или 
разграждат. 

Тренирането на нервните  
клетки поддържа  
тяхната функция
Ако човек иска следователно да 
поддържа или подобри мозъчния 
си капацитет, е препоръчително да 
натоварва мозъка си, за да пред- 

ТВОЕТО 
ЗРЕНИЕ СЕ 

НУЖДАЕ ОТ
 ЛУТЕИН

ЛУТЕИН 32 МГ   ВИТАМИН А   ВИТАМИН В2   ВИТАМИН Е   ЦИНК

ПОДОБРЯВА НОЩНОТО 
ЗРЕНИЕ ПРИ 

УМОРЕНО ОКО 

ПОДДЪРЖА 
ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ, 
МАКУЛАТА И ЛЕЩАТА 

НА ОКОТО

ПРЕМИУМ
ФОРМУЛА
ЗА ЗДРАВИ ОЧИ

Обезпечаване на мозъка
Мозъкът е в постоянна активност, при това във всяка фаза на 
живота, дори по време на сън. Той извършва внушителна рабо-
та, за която се нуждае от огромно количество енергия. Чрез 
кръвта тази енергия попада в мозъчните клетки под форма-
та на глюкоза (гроздова захар). Но за да могат те да я оползо- 
творят, кръвообращението трябва да е в състояние да осигури 
два решаващи фактора: обезпечаване с кислород и доставка 
на течности. При това често пъти съдовете са по-податливи на 
нарушения в кръвообращението, отколкото на проблеми, свър-
зани с обусловено от възрастта стесняване. Стресът, непра-
вилното хранене, липсата на движение, недостатъчното пое-
мане на течности и тютюнопушенето също оказват негативно 
влияние. Логично е, че ако съзнателно протводейства на избро-
ените фактори, човек може  да регулира и подкрепи мозъчна-
та си функция.

време на приготвянето на отвара-
та значително варира. Едва когато 
активните вещества са доставени в 
организма в достатъчно количество 
чрез стандартизиран гинко-препа-
рат може да се разчита на надежд-
но действие. 

Гинко подобрява  
вискозитета на кръвта 
Множество изследвания доказват, 
че препарати, съдържащи листа 
от гинко, оказват позитивен ефект 
върху кръвния вискозитет чрез инхи-
биране слепването на тромбоцити 
(тромбоцитна агрегация) и оптими-
зиране еластичността на червени-

те кръвни клетки (еритроцити). По 
този начин се подобрява кръвообра-
щението в капирярните съдове, дос-
тавката на кислород и глюкоза в 
тъканите, което от своя стра-
на оказва позитивен ефект 
върху клетъчното производ-
ство на енергия. Освен това се 
ускорява отделянето на лактати от 
тъканите и се намалява киселинно-
то им съдържание. Доказано е също, 
че излишъкът на лактати в тъканите 
причинява лошо кръвоснабдяване.
Гинко оказва и директно действие 
върху съдовите стени, като релак-
сира гладката мускулатура и ста-
билизира пропускливостта на съдо-

антиреагенти. Едновременният им 
прием може да е противопоказан, 
затова е добре да се направи кон-
султация с лекар.
Разбира се, не е нито разум-
но, нито евтино човек цял живот 
да приема гинко препарати. 
Модерните изследвания предос-
тавят доказателства за това, че 
състоянието на мозъка в напред-
нала възраст не е съдба. За опре-
делени тежки мозъчни заболява-
ния като болестта на Алцхаймер, 
за съжаление, все още не е открит 
лек. Но дори при подобни случаи 
специалистите, включително пред-
ставителите на университетската 
медицина, са убедени, че особе-
но в ранен стадий развитието на 
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отврати разграждането на синап-
тични връзки. Това означава, че 
използването на нервните клетки 
поддържа тяхната функция. Много 
проблеми от всекидневния живот 
биха могли да намерят обяснение 
с тази теория. Докато човек ходи на 
работа и активно използва мозъка 
си, функцията на постоянно нато-
варваните нервни клетки не се про-
меня. Едва когато се пенсионира 
и се оттегли в „заслужена почив-
ка“, а умствените предизвикател-
ства намалеят, настъпват регресив-
ни промени. От друга страна се из- 
яснява също защо хората, които до 
преклонна възраст са професио-
нално активни, поддържат толко-
ва дълго умствената си пъргавина.

Хобитата поддържат 
мозъка и в напреднала 
възраст 
Един нормално остарял мозък на 
100 години все още притежава 97% 
интактни нервни клетки. Когато 
умствените способности в напред-
нала възраст намалеят, това се 
дължи предимно на нарушения на 
кръвоснабдяването на мозъка или 
на намалена функция на синаптич-
ните връзки. При това няма зна-
чение с какво ще се натоварва 
мозъкът. Важно е да се регули-
рат неговите функции и то по кол-
кото е възможно по-разнообразен 

начин. Хобитата например доста-
вят радост и успоредно с това мно-
гостранно стимулират тялото и пси-
хиката. Известно е, че дори увре-
дени мозъчни зони могат да бъдат 
възстановени, като други нервни 
клетки поемат функциите на мърт-
вите неврони. Най-добрият пример 
за подобен процес е ситуацията 
след инсулт. Дори хора, които пора-
ди настъпилото мозъчно уврежда-
не са получили едностранна пара-
лиза и страдат от загуба на говор, 
могат отново да се научат да ходят, 
хващат и говорят. Предпоставка за 
това са интензивните тренировки, 
които нерядко оставят ограничени-
ята в миналото. 

Много течности,  
здравословна храна  
и достатъчно движение 
Достатъчното приемане на теч-
ности като вода, билкови чайо-
ве, айрян или разредени плодо- 
во-зеленчукови сокове, както и 
високостойностната здравословна 
храна се подразбират от само себе 
си. Всички форми на движение – 
било то гимнастика, тичане, тури-
зъм, танци, колоездене или плува-
не - стимулират кръвоснабдяването 
в организма, представляват отлич-
на тренировка за сърцето и кръ-
вообращението, повишават отде-
лянето на хормони на щастието, 
повдигат настроението, подобряват 
концентрацията и предпазват от 
депресивни състояния.
Всеки трябва самостоятелно да 
открие своя индивидуален, разумен 
баланс между напрягане и отпуска-
не, при което не е задължително 
релаксиренето да се отъждествя-
ва с лягане на дивана. Пеенето, 
музицирането, рисуването, учене-
то на чужди езици – всеки трябва 
да открие своя индивидуален оазис 
на добро настроение. А това може 
да бъде също електрическо влак-
че, занаятчийска работилница или 
плетиво. n

Как могат да помогнат  
екстрактите с гинко билоба

Действие на стандартизираните екстракти с гинко билоба:
l Подобряване флуидността на кръвта
l  Повишаване обезпечаването на тъканите с кислород и глюкоза
l  Стабилизиране пропускливостта на съдовете чрез отпускане 

на мускулатурата
l Неутрализиране действието на свободните радикали
Разумно е прилагането им при следните оплаквания:
l Отслабване на паметта
l Нарушения на кръвообращението
l Виене на свят
l Шум в ушите
l Внезапна загуба на слух
l Главоболие
l  Колебания на настроението и страхови състояния при хора в 

напреднала възраст
l  Синдром на витрина (периферна артериална болест, свърза-

на с хронична исхемия в долните крайници)
l  Подкрепа при елиминационно лечение
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10 СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВ СКАЛП

Пърхут, сърбяща кожа на главата, бързо 
омазняваща се коса: в определен момент 
от живота много хора се сблъскват с непри-
ятните странични ефекти на проблемния 
скалп. При това могат да помогнат някои 
прости домашни средства. 

Терапия  
с подхранващи масла
В дългосрочен план мастна-
та терапия помага срещу суха, 
изтощена, чупеща се коса, но 
преди всичко срещу сух скалп. 
По принцип е подходяща употре-
бата на всяко растително масло 
- например маслиново, ленено 
или бадемово. С върховете на 
пръстите маслото трябва да се 
втрие в скалпа с нежни масаж-
ни движения и в най-добрия слу-
чай да се остави да действа 
през цялата нощ. За да не оста-
вя следи по възглавницата около 
главата може да се увие хавлие-
на кърпа, стара фланелка или да 
се постави шапка. На следваща-
та сутрин маслото трябва да се 
отмие с хладка вода и много мек 
шампоан.

Нежен пилинг
Чрез пилинг на скалпа се отстра-
няват мъртвите частици кожа, 
регулира се кръвообращението и 
се ускорява растежът на косата. 

Дори в домашни условия е лесно 
да се приготви натурален вари-
ант от растително масло с доба-
вена към него порция твърди 
частици като едро смляно кафе, 
сода бикарбонат, морска сол 
или кристална захар. Маслото 
и твърдите частици трябва да 
бъдат смесени в равни количес- 
тва. След обикновено измива-
не на косата така приготвена-
та смес се нанася върху кожа-
та на главата и 2 до 3 минути се 
масажира в скалпа, преди да се 
изплакне. Така скалпът и коса-
та ще бъдат освежени и под-
хранени.

Лечение с масло  
от чаено дърво
Етеричното масло от чаено 
дърво има антисептични свой-
ства и противодейства на причи-
нителите на сърбежа като гъбич-
ки или бактерии. Маслото тряб-

ва да се добави към мек шам-
поан в съотношение 1:10. От 
250 мл горещ чай от лайка, 2 
пълни с.л. сода бикарбонат и 2 
с.л. масло от чаено дърво човек 
може алтернативно да си напра-
ви и собствен шампоан. 

Нощна терапия  
с невен
Още от 12 век невенът 
се е използвал в Европа 
като ценно лечебно расте-
ние с многостранен терапевти-
чен ефект. За лечение на скалпа 
най-често се прилага като нощна 
терапия, по време на която рас-
тението разгръща благотворно-
то действие на своите подхран-
ващи, противовъзпалителни и 
хидратиращи съставки. За целта 
преди сън с нежни масажни дви-
жения в скалпа се втрива масло 
от невен, главата се увива с 
хавлиена кърпа, а на сутринта 
косата се измива с мек шампоан. 

Масаж на скалпа с мед
Медът подхранва и дезинфекци-
ра, затова е отлично средство за 
лечение на раздразнена кожа на 
главата. Медът може да се нане-
се върху влажната коса директно 
или разреден с известно количес- 
тво зехтин и да се втрие в скал-
па с леки масажни движения. 
Оставя се да действа около 15 
минути, после се отмива с хлад-
ка вода и, ако е необходимо, 

косата се измива с мек шампоан. 
Тъй като медът свързва водата 
поради високото съдържание на 
захар корените й биват подхра-
нени, а косата остава блестяща 
и жизнена.

Маска с ръжено брашно
За щадящо и успоредно с това 
подхранващо почистване на коса-
та и скалпа може да се използва 
също ръжено брашно. За целта 
3 - 4 с.л. брашно се смесва с 
известно количество хладка вода 
до получаване на гладка каша. 
Сместа се разпределя върху 
кожата на главата, след това с 
върховете на пръстите се втри-
ва и масажира с кръгови движе-
ния. Оставя се да действа някол-
ко минути и косата основно се 
измива с мек шампоан.

Измиване на косата  
с бакпулвер
А защо да не се опита и изми-
ване на косата с бакпулвер? 
Разбухващият печивата бял прах 
извлича излишните мазнини от 
косата и скалпа, без при това да 
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ги изсушава като при конвенцио-
налните шампоани. Вследствие 
косата се омазнява по-сла-
бо и успоредно с това е щадя-
що почистена. За целта 2 с.л. 
бакпулвер се разтварят в поло-
вин литър топла вода. При изми-
ването разтворът се изсипва на 
части върху главата и скалпът 
се масажира с нежни кръгови 
движения. Оставя се да действа 
около 3 минути и косата обилно 
се изплаква.

Плакнене на косата  
с ябълков оцет
Ефективен лосион за коса 
може да бъде лесно приготвен 
в домашни условия с помощта 
на купен от био щанд натура-
лен ябълков оцет. За целта 2 с.л. 
ябълков оцет се добавят към 1 л  
вода и разбъркват. След изми-
ване на косата целият разтвор 
се изсипва на части върху гла-
вата, като се втрива и масажи-
ра в скалпа. Добре е този раз-
твор да не се отмива от коса-
та, тъй като миризмата на оцет 
след късо време се изпарява 
и домашният лосион продължа-
ва благотворното си действие. 
Ябълковият оцет почиства запу-
шените пори по кожата на гла-
вата и намалява сърбежа, като 
оставя косата освежена и блес-
тяща. Успоредно с това стабили-
зира pH-стойностите на скалпа.

Прекалено честото 
миене влошава  
положението
Конвенционалните и особено 
силните шампоани против пър-
хут изсушават кожата на гла-

вата и особено при всекиднев-
но миене могат да нарушат 
естествения баланс на скалпа. 
Вследствие на това косата се 
дехидратира и бързо се появя-
ва дразнещ сърбеж. За да се 
компенсира възникналият дисба-
ланс, започват да се отделят 
повече мазнини и така се завър-
та порочен кръг. Ето защо е пре-
поръчително да се преосмис-
лят хигиенните навици и мие-
нето на косата да се редуци-
ра поне наполовина или повече. 
При това е разумно да се обърне 
внимание на избора на по-щадя-
щи почистващи средства.

Често разресване  
на косата
Редовното четкане на косата не 
само стимулира кръвоснабдява-
нето на скалпа, но и равномерно 
разпределя отделяните от кожа-
та естествени мазнини по коса-
та. При масажирането на скал-
па с четка се отстраняват също 
мъртвите епителни клетки, което 
отпушва порите и облекчава до- 
ставката на кислород в скалпа. 
Особено подходящи за целта са 
четките от естествен материал – 
например бук, маслиново дърво 
или бамбук. Те са нежни към 
кожата на главата и щадящо раз-
пределят естествените мазнини 
по косата. n




