
Открита ли е причината  
за инфаркта, диабета  
и болестта на Алцхаймер? 

Всичко, което знаете  
и не знаете за коронавирусите

Лечебни растения  
в помощ на психиката

Течното злато - медът

Този екземпляр получихте във Вашата аптека:

(място за печат на аптеката) 

май, юни ‘2020
брой 121

СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА
тираж 60 000 екз.

безплатен 

екземпляр

www.naturprodukt.bg



2

ОТКРИТА ЛИ Е ПРИЧИНАТА  
ЗА ДИАБЕТА, ИНФАРКТА  

И БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР?

Определяните от здравни-
те експерти като „цивили-
зационни“ или „лайфстайл“ 

болести – сърдечно-съдови забо-
лявания, Алцхаймер, диабет тип 
2 и някои видове рак - засягат 
най-вече хора в напреднала въз-
раст. Те са отговорни за 70% от 
всички смъртни случаи в свето-
вен мащаб, а в някои държави като 
Великобритания достигат до 90%! 
С десетилетия учените обвиня-
ват за това нездравословното хра-
нене, високия холестерол, обез-
движването, лошите навици, стре-
са или неблагоприятните гени и ги 
посочват като фактори, които биха 

Болестите, от които умират милиарди, доскоро бяха припис-
вани на нездравословeн начин на живот. Нови изследвания 
показват, че e възможно причинителят да се окаже бактерия, 
която се крие в устната кухина. 

направили повече или по-малко 
вероятно разболяването от болес- 
тите-убийци, но е факт, че досега 
истинският причинител е оставал 
неизвестен. Това, което се е знаело 
със сигурност е, че засягат хора 
в напреднала възраст и с увели-
чаване средната продължителност 
на живота започват да придобиват 
наистина стряскащи размери. 
Но ето че болест след болест уче-
ните започват да откриват скри-
то участие на бактерии, които ата-
куват органи и кооптират имунна-
та ни система, за да наберат сила 
и подсигурят собственото си оце-
ляване, като част по част бавно 

естествено като при всяка смяна 
на парадигмата среща съпротива в 
научните среди. Но някои изследо-
ватели, разочаровани от многого-
дишни безплодни търсения на при-
чините, а следователно и на ефек-
тивно лечение на т.нар. „възрасто-
ви болести“, са предпазливо раз-
вълнувани. И с право: това ново 
знание може да промени всичко!
Най-лошите виновници, които по 
всяка вероятност играят роля в 
широк кръг опасни заболявания, 
са бактериите, които предизвик-
ват болести на венците. Това са 
най-разпространените заболя-
вания на старостта – фактически 
„най-разпространените болести на 
човечеството“, както ги определя 
Маурицио Тонети от университета 
на Хонг Конг. В САЩ 42% от хора-
та на и над 30-годишна възраст 
страдат от заболявания на вен-
ците, но стойностите нарастват на 
60% при прехвърлилите 65 годи-
ни, а в Германия дори на 88%. 
Поразително много от проблемите 
на остаряването – от ревматоидния 
артрит до болестта на Паркинсон – 
са по-вероятни, протичат по-остро 
или и двете при хора със заболява-
ния на венците. Възможно е, разби-
ра се, и още нещо да се обърка и 
то да доведе до заболяване на вен-
ците и другите болести. Но има все 
повече доказателства, че между тях 

ни унищожават. Възможно ли е 
да бъдат победени инфарктите и 
болестта на Алцхаймер единстве-
но чрез овладяването на микро-
би, както това се случи с унищожа-
ването на причинителя на язвата – 
Helicobacter pylori?

Какво общо имат  
бактериите в устата  

с „възрастовите  
заболявания“?

Досега участието на бактерии 
напълно убягваше от внимание-
то на учените. Това донякъде се 
дължи на факта, че те проявя-
ват тенденция да действат много 
бавно, да остават латентни за 
дълги периоди и да се крият във 
вътрешността на клетките, което 
прави трудно култивирането им в 
лабораторни условия - златен стан-
дарт за свързването им с болес- 
ти. Но ето че ДНК секвенцията 
разкри бактерии на места, къде-
то наличието им никога не се е 
предполагало. При това предиз-
викват възпаление само по начи-
ните, наблюдавани при тези забо-
лявания. Откритията толкова про-
тиворечат на досегашните знания 
и се проявяват при толкова много 
болести, всяка със своя отделна 
изследователска общност, че осъз-
наването им едва започва да ата-
кува наложилите се разбирания. И 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

съществува директна връзка: бак-
териите, отговорни за болестите 
на венците подпомагат възникване-
то на „възрастовите“ заболявания. 
Косвените доказателства със 
сигурност са поразителни. В САЩ 
щатите, които отделят федерални 
средства за стоматологични раз-
ходи на населението, включител-
но свързаните с превенция и лече-
ние на болести на венците, в край-
на сметка плащат между 31 и 67% 
по-малко от щатите, спестяващи 
си тези средства, за да подпомагат 
по-късно живеещите там хора при 
инфаркти, диабет, инсулти или рак. 
Частните застрахователни компа-
нии също изнасят подобни данни и 
затвърждават този модел, разкри-
ва Дейвид Ойциус от университета 
Пасифик в Сан Франсиско.
Но как е възможно бактериите, 
които причиняват болести на вен-
ците, да играят роля при всички 
тези толкова различни болестни 
състояния? За да се отговори на 
този въпрос, трябва да се просле-
ди как те обръщат собствената ни 
имунна система срещу нас. 

под венците, тя предизвиква въз-
паление. При това имунните клетки 
наводняват инфекциозното огнище 
и унищожават както болестотвор-
ните причинители, така и соб- 
ствените инфектирани клетки. Ако 
това продължава твърде дълго, се 
образува бедно на кислород прос-
транство между венеца и зъба – 
т.нар. венечен джоб. Определено 
количество бактерии се възпол- 
зват от незаетото пространство, 
заселват се в джоба и започват 
да се размножават. Една от тях – 
Porphyromonas gingivalis – е особе-
но коварна. Тя нарушава стабил-
ната бактериална общност и удъл-
жава възпалението. Това може да 
изглежда нелогично – повечето 
патогени се опитват да блокират 
или избегнат възпалението – имун-
на реакция, чиято цел  е именно да 
ги унищожи и най-често ги убива, 
преди да изключи отново. Но след 
30 - 40-годишна възраст въпросно-
то „изключване“ започва да дефек- 
тира, като води до хронично въз-
паление, участващо във „възрас-
товите заболявания“, причината за 
което оставаше неизвестна.
Бактерията Porphyromonas gingivalis 
може да има пръст в това. „Тя всъщ-
ност продължава възпалението 
чрез производството на молекули, 
които блокират някои възпалител-
ни процеси, но не всички“, - обяс-
нява Каролине Генко от универси-
тета Тъфтс в Масачузетс. В резул-
тат отслабеното възпаление нико-
га не унищожава напълно бактери-
ите, но продължава да опитва, като 
убива собствени клетки по време 
на процеса. Отломките са празник 
за Porphyromonas gingivalis, която 
за разлика от повечето бактерии, 
се нуждае от протеини за изхран-
ването си. При този деструктивен 
процес се освобождава и желязо-
то, от което се нуждаят бактери-
ите и което поради тази причина 
тялото обикновено държи заклю-
чено. „Тeзи бактерии манипулират 
взаимодействието си с имунния 
отговор на гостоприемника, за да 
подобрят шансовете за собствено-
то си оцеляване“, - изтъква Джордж 
Хаджишенгалис от университета в 
Пенсилвания.

Контрол на венците
В определен момент инфектира-
ният зъб пада, но много преди това 
Porphyromonas gingivalis се е спа-
сила, като е преминала в кръв-

Коварната бактерия 
Porphyromonas gingivalis 

Устната кухина приютява над 
1000 бактериални вида в стабил-
на общност, в която потенциални-
те лоши участници се контролират 
от обкръжаващите ги мирни бакте-
рии. Навсякъде другаде в тялото, 
включително по кожата или лига-
вицата на червата бактериални-
те общности живеят върху защите-
ни с предпазен филм клетки, външ-
ният слой на които постоянно се 
промива, като по този начин се 
освобождава от инвазивни микро-
организми. Зъбите обаче няма 
как да бъдат ефективно промити, 
нито изхвърлени от устата, изтъква 
Тонети. Там бактериите обитават 
твърда повърхност, която пробива 
външния защитен клетъчен слой. 
Ако бактериалната плака върху 
зъбите живее достатъчно дълго, 
за да се втвърди и разпространи 
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ин, така че да може да се крие във 
вътрешността на имунните клет-
ки“,  - обяснява Генко. Тя проник-
ва също в клетките, облицоващи 
артериите, като остава в латентно 
състояние на тези места. От време 
на време се активизира, за да за- 
владее нова клетка, но иначе оста-
ва скрита от антибиотици и имун-
на защита. Въпреки това обаче, 
дори скрита в клетките на тяло-
то, Porphyromonas gingivalis про-
дължава да активира или блоки-
ра различни имунни сигнали, като 
дори променя генната експресия 
на кръвните клетки, за да може да 
мигрира до други зони на възпале-
ние, където бактерията да се при-
качи и пирува отново.

Porphyromonas  
gingivalis избягва  

имунната защита и води 
до възпаление

Едно обяснение защо болестите на 
венците правят по-вероятно раз-
витието на диабет или болест на 
Алцхаймер, е фактът, че те при-
бавят „възпалително натоварва-
не“. Но Porphyromonas gingivalis 
действа и по-директно: бактерията 
е открита във възпалени тъкани на 
мозъка, аортата, сърцето, черния 
дроб, далака, бъбреците, ставите и 
панкреаса на мишки, а в много слу-
чаи и на хора.
Най-силни доказателства има за 
това, че Porphyromonas gingivalis 
причинява болестта на Алцхаймер, 
която представлява две трети 
от всички видове деменция и 
понастоящем е петият по големи-

на причинител на смърт в свето-
вен мащаб. Дълго време причи-
ната за болестта се обясняваше с 
натрупването на два мозъчни про-
теина – амилоид и тау. Но тази тео-
рия се разпада: при хора с доказа-
на деменция може да не се наблю-
дава подобно натрупване, дока-
то хора с наличие на много такива 
протеини може да нямат деменция 
– и което е най-показателно, нито 
едно лечение, основано на тази 
теория, не е намалило или подоб- 
рило симптомите.
Но ето че наскоро групи учени 
от 8 университета и компанията 
Кортексим от Сан Франциско откри-
ха протеин за усвояване на ензими, 
наречен гингипайн, който се синте-
зира единствено от Porphyromonas 
gingivalis, в 99% от мозъчните 
проби на хора, починали от болест- 
та на Алцхаймер, в нива, съответ-
стващи на тежестта на състояние-
то. Те откриват бактерията също в 
ликвора (гръбначно-мозъчната теч-
ност). При това въвеждането на 

Porphyromonas gingivalis:  
майстор на укриването

Ако бактерията Porphyromonas gingivalis е частично виновна за широк кръг 
възпалителни заболявания като болестта на Алцхаймер или сърдечни болес-
ти, защо просто не бъде убита? За нещастие, тя е брилянтна в избягването на 
защитата ни: спотаява се във вътрешността на клетките, където антителата не 
могат да я достигнат, и често пъти е в латентно състояние, което я прави неви-
дима за антибиотиците, атакуващи бактериите най-вече по време на делене.
Бихме могли да се ваксинираме срещу Porphyromonas gingivalis, но ваксини-
те действат чрез индуциране на антитела. Хората със заболявания на венците 
вече имат антитела, но те, изглежда, правят малко, за да я спрат.
Може би е по-добре да разполагаме с антитела по-отрано и да предотвра-
тим инвазията на Porphyromonas gingivalis в устната кухина, още докато сме 
млади. Ерик Рейнолдс от университета в Мелбърн, Австралия, провежда кли-
нично изследване на ваксина, която е насочена към гингипайните – усвояващи 
протеините ензими, които Porphyromonas gingivalis създават. Каролине Генко 
от университета Тъфтс в Масачузетс, САЩ, също работи върху антигинги-
пайнова ваксина. „Ключът е изобщо да се предотврати образуването на коло-
нии“, - е убедена тя. 
Проблемът е, че много от нас вече разполагат с бактерията. Рутинната абразия 
на венците чрез хранене или миене на зъбите може да освободи микробите в 
кръвния поток, дори ако човек не страда от заболяване на венците. Оттам те 
могат да се разпространят в тялото и да причинят възпаление.
В направените от компанията Кортексим изследвания, антибиотици са убили 
Porphyromonas gingivalis в мишки, но те бързо стават резистентни. За да бъде 
ограничена резистентността, вместо опита бактерията да бъде убита, може би, 
е по-добре да се блокира способността й да причинява заболяване. Кортексим 
разполага с медикамент, който прави това чрез блокиране на гингипайни-
те. При мишки той е обърнал характерното за болестта на Алцхаймер мозъч-
но увреждане без съпротива от Porphyromonas gingivalis, а при малко клинич-
но изследване с хора e отчетено подобрение на възпалението и някои стой-
ности на болестната картина. Понастоящем е в ход по-широкомащабно кли-
нично изследване.
След като всичките тези болести включват възпаление, защо просто не се бло-
кира самата инфекция? Отговорът е прост: Ако това бъде направено, то може 
да ни остави отворени към микробите, с които този имунен отговор се бори 
или да блокира други жизненоважни дейности, които имунните сигнали пра-
вят. Поради тази причина някои компании разработват медикаменти за блоки-
ране единствено на специфични възпалителни сигнали. Но подправянето на 
сложната човешка имунна система, без да бъдат нанесени щети – както показ-
ва Porphyromonas gingivalis – ще бъде сериозно предизвикателство.    

ния поток. Там имунната систе-
ма образува срещу нея антитела, 
които обичайно защитават тялото 
от микроби. Но антителата срещу 
Porphyromonas gingivalis изглеж-
да са по-скоро маркер за нейното 
преминаване, отколкото ефектив-
на защита. Хората, разполагащи с 
подобни антитела в кръвта си, е 

по-вероятно да си отидат в следва-
щото десетилетие, отколкото онези, 
които нямат такива. И е по-вероят-
но да развият ревматоиден артрит, 
да получат сърдечен инфаркт или 
инсулт. „Това може да се дължи 
на факта, че веднъж попаднала 
в кръвта, Porphyromonas gingivalis 
променя повърхностния си проте-
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бактерията в миши организъм при-
чинява симптоми на Алцхаймер, а 
блокирането на гингипайна възста-
новява щетите.  
При половината от мозъчните 
проби на хора без симптоми на 
Алцхаймер също били открити гин-
гипайн и амилоид, но в значително 
по-ниски нива. „Така, както човек 
би и очаквал, ако Porphyromonas 
gingivalis причинява болестта, 
тъй като увреждането може да 
се натрупва в продължение на 20 
години, преди да започнат да се 
проявят симптомите“, - е мнението 
на Кейси Линч от Кортексим.
Изследователи на деменция-
та обаче поставят под въпрос как 
една бактериална причина може 
да бъде причислявана към генетич-
ните рискови фактори за болестта 
на Алцхаймер. Обяснение на това 
може да даде изследователска 
група от Швеция. Хората с висок 
генетичен риск произвеждат опре-
делена форма на имунен протеин, 
наречен ProE, който се унищожа-
ва от болестта. Шведските изсле-
дователи установили, че гингипай-
ните много по-успешно унищожа-
ват ProE, отколкото други форми на 
имунни протеини.
Бактерията Porphyromonas 
gingivalis може също така буквал-
но да разбие сърцето ни. Има все 
повече доказателства за причин-
но-следствена връзка с атероскле-
розата или „втвърдяването на арте-
риите“. Изследователите са откри-
ли Porphyromonas gingivalis в маст-
ните отлагания по съдовите стени, 
които причиняват опасните кръв-
ни съсиреци (тромби). Ако част от 
тях запушат кръвоносните съдове 
в сърцето или мозъка, те причиня-
ват сърдечен инфаркт или инсулт. 
„Бактерията задейства молекуляр-
ните промени в артериалните плаки, 
които са типични за атеросклероза-
та“, - обяснява Генко. Учените са 
открили също, че Porphyromonas 
gingivalis създава липопротеини, 
за които се смята, че задействат 
атеросклерозата (при всички поло-
жения я причиняват при свине)  
и засяга артериите като при диета 
с високо съдържание на мазнини. 
Лакшмия Кесавалу от университе-
та на Флорида, който е култиви-
рал жизнеспособни Porphyromonas 
gingivalis от атеросклеротични 
аорти на мишки, нарича бактерия-
та „причинно-следствена“.

Ако бактериите  
на венците предизвикват  

много други болестни 
състояния, можем да ги 

спрем по-рано
Американската асоциация за сър-
дечни заболявания се съгласява, 
че болестите на венците представ- 
ляват независим рисков фактор за 
сърдечно съдовите заболявания, но 
не го нарича причинно-следствен. 
Аргументът е, че независимо от 
факта, че лечението на болести на 
венците подобрява състоянието на 
втвърдените артерии, проучванията 
не са открили, че то редуцира сър-
дечните инфаркти или инсултите. 
Според Стив Домини от Кортексим 
това може да се дължи на факта, 
че докато лечението на венците 
помага на артериите, като облекча-
ва възпалителното натоварване, не 
премахва Porphyromonas gingivalis, 
които вече са в кръвоносните съдо-
ве. За потвърждаване на връзката 
са необходими клинични изследва-
ния, но те са скъпи и трудни – осо-
бено при положение, че бактериал-
ната хипотеза е все още в ранния 
си стадий. 

По-ясна е връзката с диабет тип 
2, при който хората губят чувстви-
телност към инсулина и евентуал-
но не са в състояние да контроли-
рат кръвната си захар. В наши дни 
заболяването се превръща в пан-
демия, като вината за това се при-
писва на обичайните лайфстайл 
заподозрени – нездравословно 
хранене, обездвижване, стрес и т.н. 
Диабетът влошава болестите на 
венците, тъй като високите нива 
на кръвна захар увреждат имун-
ните клетки. Но съществува и 
обратна зависимост – болести-
те на венците влошават диабе-
та и лечението му помага подобно 
на добавянето на втори препарат 
към медикаментозната терапия на 
засегнатия според Американската 
академия по пародонтология. 
Лечението понастоящем се препо-
ръчва от диабетните асоциации, 
но нито една от тях не е вклю-
чила заболяванията на венците 
като рисков фактор. Както и при 
другите болестни състояния има 
доказателства, че Porphyromonas 
gingivalis стимулира диабета не 
само чрез увеличаване на възпа-
лителното натоварване в организ- 
ма, но може да оказва и директно 
въздействие върху черния дроб и 
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панкреаса за намаляване на инсу-
линовата чувствителност.
„Много е трудно да се устано-
ви причинно-следствената връз-
ка при комплексно заболяване“, - 
казва Генко. На учените е извест-
но, че ако в миши организъм бъде 
въведено определено количество 
Porphyromonas gingivalis, гризачи-
те развиват болест на венците - 
както и диабет, ревматоиден ар- 
трит, атеросклероза, затлъстява-

не на черния дроб и симптоми на 
болестта на Алцхаймер. Знае се 
също, че при хора заболявания-
та на венците правят по-вероятно 
развитието на изброените болест-
ни състояния, че засегнатите тъка-
ни изобилстват от Porphyromonas 
gingivalis и те причиняват специ-
фични клетъчни промени, типични 
за съответните заболявания.
Ако за всички тези болести има 
по-пряка причина, това може 

в крайна сметка да доведе до 
по-ефективни терапии, а също до 
обяснение по какъв начин лоши-
те лайфстайл навици довеждат 
до тяхната поява. Така напри-
мер хора, които консумират пове-
че алкохол, са склонни да имат 
повече Porphyromonas gingivalis 
и са по-податливи на болести по 
венците. Никотиновият дим също 
помага на бактерията да проникне 
в клетките на венците. Физическата 
активност - единственият извес-
тен начин за намаляване риска от 
болестта на Алцхаймер – подоб- 
рява състоянието при заболяване 
на венците, като потиска възпале-
нието и прекратява храненето на 
Porphyromonas gingivalis.
Съществува обяснение и за лоши-
те хранителни навици. Дъглас 
Кел от университета в Манчестър, 
Великобритания, е убеден, че кръв-
та ни съдържа много спящи бакте-
рии, които се нуждаят само от доза 
свободно желязо, за да се събу-
дят и причинят заболяване. Това 
може да обясни защо консумация-
та на твърде много червено месо и 
захар или твърде малко плодове и 
зеленчуци довежда до болестните 
състояния, определяни като циви-
лизационни заболявания – всич-
ки те повишават желязото в кръвта.
 

Дългият път
Не съществуват официални меди-
цински препоръки за предотвратя-
ване на цивилизационните болес-
ти, които да включват „посете-
те вашия зъболекар“, поне още не. 
„Пародонталните заболявания тряб-
ва да бъдат по-ясно признати от 
общността като установен рисков 
фактор“, - е на мнение Домини. Един 
от най-ясните рискове е за болест-
та на Алцхаймер. Но в насоките 
на Световната здравна организация 
(СЗО) не се споменава нищо за пре-
венция на заболяванията на венците.
„Няма достатъчно доказателства 
за това, че лечението на болес-
ти на венците редуцира риска от 
деменция“, - отговаря на нападки-
те Бенои Варен от СЗО. Насоките 
на СЗО препоръчват да се избягват 
диабет и високо кръвно налягане, 
въпреки заявяването, че има малко 
или никакви доказателства, че това 
спира болестта на Алцхаймер.

„Може би е твърде лесно човек да 
се подиграе с идеята, че почиства-
нето на зъбите с дентален конец 
може да допринесе за по-доброто 
здраве на мозъка“, - казва Маргарет 
Гатц от университета на Северна 
Калифорния, САЩ. И това, може 
би, е част от причината, поради 
която тази идея все още не се 
е възприела от масовата медици-
на. „Има дълга история на ден-
тални и медицински лекари, които 
работят отделно в своята област 
и не си сътрудничат“, - изтъква 
Томас Кохер от университета в 
Грайфсвалд, Германия. Но също 
така отразява здраво вкоренилото 
се вярване, че сърдечният инфаркт 
и другите животозастрашаващи 
цивилизационни заболявания са 
резултат от неправилен начин на 

Микробна теория
Редица бактерии могат да играят роля в предполагаемо несвързани бо- 
лести. „Porpionbacterium acnes например са най-известни с причинява-
нето на акне, но изглежда увреждат също така дисковете, които свър-
зват гръбначните прешлени – често срещана причина за силните болки 
в гърба“, - казва Ондрей Слаб от Масариковия университет в Бърно, 
Чехия.  Porphyromonas gingivalis се свързва с най-широк кръг от заболя-
вания. Ето още някои, освен изброените болестни състояния: 
Ревматоиден артрит: Porphyromonas gingivalis присъстват в ставите на хора, 
които получават това болестно състояние преди да се проявят симптоми и е 
единствената  бактерия, за която е известно, че участва в заболяването.
Болест на Паркинсон: Porphyromonas gingivalis и създадените от тях усвоя-
ващи протеините ензими – гингипайни са открити в кръвта на хора, страдащи 
от болестта на Паркинсон, като стимулират възпалението и болезнените крам-
пи, наблюдавани при това болестно състояние.
Бъбречна болест: Пародонтитът се асоциира с хроничното заболяване на 
бъбреците и лечението на венците помага за подобряване на състоянието им.
Затлъстяване на черния дроб: Открити са повече Porphyromonas gingivalis 
в засегнати органи, отколкото в здрави и те влошават болестта при мишки. 
Лечението на венците подпомага състоянието на черния дроб.
Рак: Бактерията е била открита при ранен стадий на рак на устата,  хранопро-
вода, стомаха и панкреаса, като Porphyromonas gingivalis променя клетъчните 
функции по начини, типични за тези видове рак.

“
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живот, а не от бактерия. При това 
може да отнеме десетилетия да се 
променят подобни основни пара-
дигми в науката. Същото се случи 
и когато бактерия, а не стресът или 
стомашната киселина, беше посо-
чена като основен причинител на 
язвата на стомаха. След като десе-
тилетия са били убедени в подоб-
ни обяснения, много медицински 
експерти не са склонни да призна-
ят, че е възможно амилоидът да не 
причинява болестта на Алцхаймер, 
а високият холестерол да не води 
до сърдечни болести.
С увеличаване средната продъл-
жителност на живота в световен 
мащаб, човечеството не разполага 
с десетилетия, преди т.нар. циви-
лизационни болести да се превър-
нат в здравни кризи, достатъчно 
тежки, за да разрушат здравните и 
обществени системи. Медицината 
се нуждае от нова парадигма. Това 
означава учените да се изправят 
пред възможността в крайна смет-
ка всичко да се свежда до обикно-
вени микроби. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

ВСИЧКО, КОЕТО ЗНАЕТЕ  
И НЕ ЗНАЕТЕ ЗА КОРОНАВИРУСИТЕ

В новогодишната нощ китайските власти информираха Световната здравна организация (СЗО) 
за зачестили случаи на пневмония с неясeн причинител. Засегнатите са от град Ухан – метро-
полия с около 11 милиона жители. Около седмица по-късно е установена причината – нов тип 
коронавирус, който получава името SARS-CoV-2, но добива световна популярност като COVID-
19. Първоначално вирусът се разпространява само в Китай, постепенно обхваща целия свят. На 
11.03.2020 СЗО официално обяви предизвиканата от COVID-19 пандемия.

Дълго време се предполагаше, че 
рецепторът на коронавируса се 
среща предимно в долните диха-
телни пътища – такъв е случаят 
със SARS. За да зарази (и се преда- 
де нататък), вирусът трябва да се 
вдиша в белите дробове. „С други 

думи това е дълъг път от горните 
дихателни пътища до белия дроб“, 
- обяснява проф. Дростен. „Но този 
вирус очевидно успява активно да се 
размножава в гърлото, което е голя-
мата му разлика със SARS. Изводът 
е, че инфекцията е много по-бърза.“

Предаването  
на COVID-19 е по-лесно  
от предполагаемото
„Стана ясно, че вирусът се преда-
ва по-лесно, отколкото се смяташе 
в началото на епидемията. Това се 
вижда от броя на случаите, но и от 

Коронавирусите (CoV) пред-
ставляват голямо семейство 
от вируси, които причиняват 

заболявания, вариращи от лека 
настинка до по-тежки заболявания, 
като респираторен синдром (MERS-
CoV) или тежък остър респирато-
рен синдром (SARS-CoV). В момен-
та в света върлува нов коронави-
рус (nCoV) - щам, който не е бил 
идентифициран по-рано при хора. 
Коронавирусите са зоонози, т.е. 
такива, които се предават между 
животни и хора. Подробни изслед-
вания са установили, че SARS-CoV 
и MERS-CoV се предават от живот-
ни на хора. Известни са и коро-
навируси, които циркулират само 
между животни, но все още не са 
предадени на хора. Така напри-
мер коронавируси причиняват раз-
лични форми на хепатит, особе-
но при мишки. Причиняват също 
инфекциозен бронхит при пилета и 
гастроентерит при свине. При хора-
та инфекцията води до „грипна“ 
клинична картина.

Много предварителни оценки
Информацията за новия корона-
вирус се променя с бързи темпо-
ве, така че текущите оценки вина-
ги трябва да се разглеждат като 
предварителни. Въпросите, които 
се определят под голям натиск са: 
Колко лесно вирусът може да зара-
зява хора, какви симптоми развиват 
заразените (и колко бързо), колко 

лесно се предава патогенът от човек 
на човек – и колко опасен е новият 
вирус в сравнение с предишни огни-
ща като SARS или MERS?

Как се пренасят  
коронавирусите?
Някои коронавируси, които зася-
гат животни, могат да се преда-
ват и на хора – т.нар. зоонози. 
Това означава, че те циркулират 
между животни, но в определен 
момент мутират по такъв начин, 
че да се прехвърлят от животни 
към хора. Предаването от живот-
ни на човек изглежда много веро-
ятно и при COVID-19. По-голямата 
част от първите наблюдавани слу-
чаи могат да бъдат проследени до 
пазар в централния китайски град 
Ухан, където са продавани живи и 
мъртви животни. Противно на твър-
денията обаче точният произход на 
вируса все още не е установен.
„Няма нищо сигурно“, - обобща-
ва проф. Кристиан Дростен, дирек-
тор на Института по вирусология 
към берлинския институт Шарите. 
„Това, което е сигурно, е, че еколо-
гичният резервоар на всички тези 
коронавируси са определени видо-
ве прилепи като големият подко-
вонос (Rhinolophus ferrumequinum). 
Но подобно на други и този вирус 
вероятно има междинни гостопри-
емници.“ От кой междинен прием-
ник вирусът се е разпространил към 
хората е все още неизяснено.
 Коронавирусите могат да се 
предават и от човек на човек
Все още се изследва как точно се 
предава заразата от един човек 
на друг. Подобно на другите коро-
навируси COVID-19 най-вероятно 
се предава предимно по въздуш-
но-капков път и чрез контакт, т.е. 
чрез директно кашляне и физичес- 
ки контакт с болен човек или зара-
зени повърхности. Чисто въздуш-
но предаване не е доказано досега.

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!

A 
18

2 
/ 0
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За контакти: „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
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научните публикации за изчислява-
не на основната степен на възпроиз-
веждане. Той е почти толкова висок, 
колкото този на коронавируса SARS 
от 2003 година“, - изтъква проф. 
Ларс Шааде, вицепрезидент и ръко-
водител на Центъра за биологич-
ни опасности и специални патоге-
ни към института „Робърт Кох“. Въз 
основа на този основен коефици-
ент на възпроизводство (R0), изсле-
дователите се опитват да опреде-
лят как може да се развие пан-
демията. Той показва колко хора 
средно може да зарази инфектиран 
човек. В момента се приема стой-
ност между 2,4 и 3,3.  

Инфекция, заразна  
без симптоми?
Съобщава се за случаи, при които 
заразени хора без болестна симп-
томатика, са предали вируса. Това 
е важен фактор за оценяване на 
това колко лесно може да се раз-
пространи болестта. Вирусите ста-
ват особено опасни, ако мигрират 
много бързо от човек на човек. 
Именно вероятността за преда-
ване на вируса през инкубацион-
ния период налага карантиниране-
то на рискови индивиди. За момен-
та предполагаемият инкубационен 
период е до 14 дни.
Екип от китайски учени са уста-
новили също така, че заразени-
те с COVID-19, които са разви-
ли болестни симптоми, могат да 
инфектират околните около 20 дни 
или докато починат от болестта. 
По-дългото вирусно разпростране-
ние е важна насока при взимане 
на решения за карантинния пери-
од на хоспитализираните пациенти 
и антивирусното лечение на хора, 
диагностицирани с COVID-19.

Предаване чрез хранителни 
продукти и играчки?
Засега няма случай, за който е 
доказано, че хора са се зарази-
ли с COVID-19 по друг начин – 
например чрез консумация на 
замърсена храна или вносни играч-
ки. Експертите смятат, че инфек-
цията по този път е малко веро-
ятна. Възможно е обаче предава-
нето чрез повърхности, които са 
били замърсени преди това с виру-
си – т.нар. контактна инфекция. 
Коронавирусите могат да оцелеят в 
продължение на над две седмици, 
особено върху гладки повърхнос- 
ти, които остават заразни за този 
период. Това прави толкова важна 
редовната им дезинфекция.

Доколко опасен  
е коронавирусът?
Коронавирусът очевидно 
причинява различна по сте-
пен на тежест симптомати-

ка: от безобидна настинка и инфек-
ция на горните дихателни пътища 
до типичните признаци на вирусна 
пневмония – висока температура с 
кашлица, задух и затруднено диша-
не, мускулни болки и отпадналост. 
Главоболието и хремата са по-ряд-
ко срещани. В редки случаи се 
наблюдават също стомашно-чрев-
ни разстройства.
Вече е ясно, че при по-голяма 
част от засегнатите (около 80%) се 
наблюдават само леки симптоми на 
настинка – или никакви.  При 20% 
обаче заболяването протича тежко. 
В рисковата група попадат по-въз-
растните пациенти и хора с пре-
дишни заболявания. Голяма част 
от починалите са с нарушена имун-
на система или много възрастни. 
Анализ на първата група китайски 
пациенти (общо 191 възрастни), 
приети за лечение при избухва-
не на епидемията в Ухан просле-
дява модела на характеристиките 
на хората, които са оцелели след 
инфекция с COVID-19 и тези, които 
не са. Леталните случаи са със 
средна възраст 56 години, като 62% 
от тях са били мъже. Около поло-
вината от тях били с придружава-
щи хронични заболявания, най-чес-
то диабет или високо кръвно наля-
гане. От 191 изследвани хоспитали-
зирани пациенти от първата вълна 
137 били излекувани и изписани, а 
54 починали от болестта. Средното 
време от установяване на болестта 
до изписване от болницата било 22 
дни. Пациентите, които не оцелели 
от инфекцията, починали средно 
18,5 дни след появата на болестна 
симптоматика.

Смъртността  
изглежда по-ниска
Ако се сравнява смъртността (т.е. 
броят на заразените хора, които 
умират от болестта) на новия 
COVID-19 с тази на предишни епи-
демии с коронавируси, тя изглежда 
по-ниска – въз основа на потвърде-
ните случаи е около 3,5%. Тъй като 
броят на неоткритите инфекции 
обаче вероятно е много по-голям, е 
възможно смъртността да се окаже 
по-ниска. Вирусологът Кристиан 
Дростен предполага, че реално тя 
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се движи между 0,3 и 0,7% - стой-
ности, близки до тези на сезонните 
грипни инфекции. Учените обаче все 
още не разполагат с окончателни 
данни. За сравнение: починалите от 
SARS инфекция са около 10 до 11%.

Кой е особено застрашен?
Независимо от изнесените данни 
за смъртността, опасността не бива 
да се подценява и към анализа на 
фактите трябва да се подхожда с 
повишено внимание: според  оцен-
ка на китайските здравни власти 
рискът от летален изход на инфек-
цията с COVID-19 се различава 
значително – в зависимост от въз-
растта, пола и предишните забо-
лявания. За анализа са оценени 
данни от около 50 000 открити слу-
чаи на заболели от коронавиуса в 
Китай, като са направени следните 
изводи: рискът за младите хора е 
доста нисък. От 50-годишна възраст 
рискът от летален изход на инфек-
цията се увеличава значително - с 
около 1,3%. Най-уязвими обаче са 
хората над 80-годишна възраст – 
до 14,8% умират от новия корона-
вирус. Леталният изход е по-веро-
ятен за хора, болни от диабет или 
коронарни сърдечни заболявания. 
Рискът COVID-19 да се окаже смър-
тоносен се увеличава с възрастта, 
а също при хора, които показват 
симптоми на сепсис или проблеми 
със съсирването на кръвта. Според 
данните на китайските учени повече 
от половината хоспитализирани с 
вируса пациенти са развили сепсис.
До каква степен тези цифри могат 
да бъдат съотнесени към епиде-
мията в Европа, разбира се, е съм-
нително. Независимо от това, те 
дават първоначална картина как се 
разпределя рискът. 

По-опасен ли е коронавирусът 
от сезонния грип?
Сезонният грип убива много хора 
по света всяка година. Много пове-
че, отколкото коронавирусът е убил 
досега. Независимо от това не може 
да се направи извод, че новият коро-
навирус е по-безвреден от сезонни-
те грипни вируси и онези, които 
твърдят, че COVID-19 е не по-опасен 
от обикновен  грип, грешат! Първо, 
защото хората никога не са били 
заразявани с новия вирус, поради 
което не съществува групов иму-
нитет в населението. Второ, защо-

то освен с естествен имунитет, не 
разполагаме и с ваксина. При това 
поради високия процент на инфек-
ция рискът от бързо разпростране-
ние по целия свят доведе до панде-
мия, която затрудни здравните сис-
теми в много страни до степен на 
невъзможност да бъдат лекувани 
всички нуждаещи се. Не бива да се 
забравя също така, че все още не е 
теглена чертата и не е ясно колко 
висок ще се окаже процентът на 
смъртност при COVID-19 (CFR). 

Няма групов имунитет 
срещу новия вирус  
в населението
Срещу вируса би помогнала иму-
низация, но все още не е съз-
дадена ваксина срещу COVID-19. 
Имунитетът възниква от годиш-
ните грипни вируси. Според СЗО 
около 15% от населението се зара-
зява с един от циркулиращите грип-
ни щамове всяка година, което му 
дава частичен имунитет. Това води 
до създаването на групов имунитет 
в населението срещу определени 
грипни вируси. Без групов имунитет 
вирусът може да се разпространи 

бързо, понякога на няколко вълни 
и да зарази голяма част от населе-
нието на света. Това може да дове-
де до пандемия, която да вземе 
много жертви, дори ако процент-
но общата смъртност не е особено 
висока. Пандемията от 1968 година 
например е била със смъртност под 
половин процент, но въпреки това е 
убила около 1 до 4 милиона души 
по целия свят.

Съществува ли вече терапия?
Не. Все още няма подходящи сред-
ства за борба с коронавирусите. 
Проучване, стартирало малко след 
епидемията, понастоящем тест-
ва комбинация от агенти, които са 
показали потенциални ползи за 
вируса на SARS. Добри резулта-
ти са отчетени и при комбинира-
но лечение с хининови препарати и 
антибиотици. Все още обаче няма 
достатъчно натрупан опит и убеди-
телни клинични резултати. 
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Разработва се и ваксина. При това 
не се налага учените да започват 
всичко отначало: вирусът на SARS 
вече има своите първи разработки. 
За съжаление, развитието на вак-
сините не беше завършено - кога-
то огнището на болестта затихна, 
изследванията бяха преустановени. 
Сега те са подновени. Предвижда 
се клиничните изследвания на 
ваксината да започнат в края на 
април. Независимо от това експер-
тите смятат, че вероятно ще отнеме 
година, за да бъде разработена и 
тествана действаща ваксина срещу 
новия вирус. Ускорени изследвания 
се провеждат успоредно в САЩ и 
някои европейски страни.

Какво помага?
Класическите лечебни методи, 
които се препоръчват при грипни 
симптоми: почивка на легло и много 
течности, както и всички методи 
за подсилване на имунната сис-
тема – повече сън, здравословна 
храна, достатъчно витамини и осо-
бено витамин D, растителни иму-
ностимулиращи средства като ехи-
нация, умкалоабо и куркума, микро-
елементи като цинк и селен, био-
флавоноиди, антиоксиданти, рутин, 
резвиратрол и др.

Ще отслабне  
ли вирусът през лятото?
COVID-19 е нов патоген, но показва 
някои общи черти, особено с виру-
си на настинка и грип: тук също се 

ване на носа. Вирусите могат също 
да попаднат върху повърхности и 
да навлязат в лигавиците на уста-
та, носа или очите, пренесени чрез 
замърсени ръце, като по този начин 
заразят други хора. Затова е важно:
 Ръцете да се мият редовно: поне 
20 секунди със сапун до китката.
 Да се киха или кашля в свивката 
на ръката (в свитата в лакътя ръка), 
а не в дланта.
 Човек да не се ръкува – ако иска 
да спази ритуала, вместо това да 
подава лакти.
 Да докосва лицето си колкото е 
възможно по-малко, да се избягва 
контакт с лигавици (очи, нос, уста).
 Да не се натискат бутони в асан-
сьора или ключове на лампи с 
пръст. Ако човек не разполага с 
ръкавици или санитарна кърпичка, 
e по-добре да се използва лакът.
 Да се избягва докосването на 
брави, дръжки и перила на общес- 
твени места.
 Да се проветряват често и основ-
но обитаваните помещения.
 Да се избягва струпването на 
много хора, особено в затворени 
помещения.

Предпазни маски?  
Само в един случай:
За да не бъдат заразявани други 
хора при вече налични симптоми. 
За здравите хора от друга стра-
на повечето маски не предлагат 
сигурна защита – те се овлажня-
ват от кондензирания въздух при 
дишане и защитната им барие-
ра се отстранява само след 20 
минути. Единствено FFP3 маски-
те предлагат добра защита срещу 
това. Проблемът е, че предпазни-
те маски могат да внушат невяр-
но чувство за сигурност и най-важ-
ните защитни мерки (като добро 
измиване на ръцете) да бъдат пре-
небрегнати. Според специалисти-
те повечето маски са безполезни, 
за да се предпази човек от инфек-
ция. При това хартиените маски 
са напълно неподходящи, тъй като 
през тях преминава почти всичко. 
Еднократните медицински маски 
нос-уста действително улавят кап-
ките слюнка, но защитният им 
ефект е под въпрос. Строителните 
маски срещу фини прахови части-
ци тип N95 предлагат малко по-доб-
ра защита, тъй като задържат до 
95% от частиците, по-големи от 0,3 
µm, но през тях се диша трудно. 

касае за респираторна инфекция, 
която се предава чрез директен 
контакт със заболял или по въздуш-
но-капков път. Именно предаване-
то на заразата най-вече по капков 
път е вероятно причината, поради 
която грипните вълни отшумяват 
през лятото: при кихане и кашляне 
обикновено се образуват сравни-
телно големи капки, които не стигат 
много далече.
Когато обаче въздухът е твърде 
сух, например в отопляеми поме-
щения през зимата, водата се изпа-
рява много бързо. Така във възду-
ха остават дребни капчици, които 
дълго време могат да се задър-
жат там като огнища на инфекция. 
Изследване на Центъра за кон-
трол и превенция на заболявани-
ята (Center for Disease Control and 
Prevention - CDC) показва, че при 
влажност 20% инфекциозните виру-
си остават в стаята 4 до 5 часа след 
кашлица.

Прогнозирането е трудно, 
честотата на инфекцията 
може да остане висока
„Поради сходните пътища на 
инфекция с грипните и простудните 
вируси, инфекциите, причинени от 
COVID-19 също могат да намале-
ят през лятото“, - е на мнение Лука 
Цицин-Сайн, вирусолог от Центъра 
за изследване на инфекциите в 
Хелмхолц. Сезонният грип обаче 
се различава от COVID-19 по една 
важна точка. „Населението все още 

няма групов имунитет към новия 
патоген“, - обяснява Цицин-Сайн. 
Това от своя страна увеличава про-
цента на заболелите от инфекция-
та както през зимата, така и през 
лятото. „Тук имаме коренно разли-
чен сценарий, отколкото при грипа 
и не можем нито да потвърдим, 
нито да изключим, че инфекциите, 
причинени от новия коронавирус, 
ще отшумят през летните месеци“, 
- подчертава вирусологът. Ето защо 
е толкова важно максимално да 
се ограничи разпространението на 
патогена, като доколкото е възмож-
но се избягва струпването на повече 
хора и се отменят масовите прояви.

Какво може  
да направи всеки лично?
Тъй като сезонът на грипа не е при-
ключил, успоредно могат да се поя-
вят симптоми, подобни на тези, 
причинени от новия коронавирус: 
внезапна треска, отпадналост, суха 
кашлица, затруднено дишане. Така 
съществува риск хора с „обикновен“ 
грип да отидат в изолирана болни-
ца, тъй като са сбъркани с пациен-
ти с коронавирус. За да се избегнат 
ненужни съмнения или дори двой-
ни инфекции, СЗО и Институтът 
„Робърт Кох“ препоръчват ваксина-
ции срещу грип, магарешка кашли-
ца и пневмококи. Това се отнася 
преди всичко за хора от рискови 
групи, т.е. на възраст над 60 годи-
ни, бременни жени от втория три-
местър, хора с хронични заболява-
ния (като сърдечно-съдови, бело- 
дробни болести и диабет), жите-
ли от домове за стари хора и слу-
жители с повишен професионален 
риск като медицински персонал, 
полицейски, погранични части или 
работници в сферата на обслуж-
ването.
Хората от тези групи са с висок риск 
да развият тежка или дори фатална 
инфекция, тъй като са с отслабена 
имунна система поради здравослов-
ния си статус или са изложени на 
постоянна опасност от заразяване 
поради служебните си задължения.

Задължително е да се спазват 
правилата за хигиена
Коронавирусите могат да бъдат 
предадени по въздушно-капков път 
– чрез кихане, кашляне или издух-
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Най-добра вирусна защита предла-
гат маските тип FFP3, но дишането 
през тях също е тежко.

Какво трябва да направи 
човек, ако има симптоми?
Ако човек има чувството, че про-
явява симптоми, първо трябва да 
се обади на домашния си лекар 
или на дежурен медицински цен-
тър. По този начин няма да изложи 
на риск от заразяване други хора. 
След това с лекаря трябва да обсъ-
ди как да процедира – дали и кога 

тоянието си и получат инструкции. 
Това се отнася също за пътници, 
които са били в рискова зона през 
последните 14 дни и сега проявя-
ват симптоми. Но дори без проя-
вата на симптоми при контакт на 
пациент, диагностициран с COVID-
19, или след връщане от рискова 
дестинация, е разумно и отговор-
но да се спазва 14-дневна изола-
ция – максималният инкубационен 
период на инфекцията, през който 
е възможно да се прояви болестна 
симптоматика.

начин“, - обяснява Тимо Улрихс, про-
фесор по глобално здраве в уни-
верситета Akkon за човешки науки 
в Берлин. „Само с един или по-мал-
ко засегнати региони подобно нещо 
е възможно. Ако има много огнища 
на зараза едновременно, за съжа-
ление, вече не.“ Тъй като разпрос-
транението става трудно за ограни-
чаване, когато пътищата на инфек-
цията вече не могат да се управля-
ват. Точно както се случи в Италия, 
Испания, САЩ, Великобритания. 
Първоначално вирусът се бе раз-
пространил незабелязано. За да се 
избегне това е разумно да се про-
веждат случайни тестове в лекар-
ските кабинети – в допълнение към 
целевите тестове при съмнения за 
инфекция с COVID-19. Хората с рес-
пираторни заболявания при всички 
случаи е разумно да бъдат тества-
ни за новия коронавирус. В проти-
вен случай е възможно неправилно 
да се диагностицира сезонен грип.

Предотвратяване  
на неконтролираното  
глобално разпространение
Още отначалото на избухване на 
епидемията с новия коронавирус 
бяха предприети мерки за ограни-
чаване на по-нататъшното глобал-
но разрастване: като се започне от 
скрининг на пристигащи пътници с 
термокамери, спиране на полети-
те до и от рискови дестинации и се 
стигне до затваряне на границите с 
рискови държави и въвеждане на 
мерки за ограничаване на социал-
ните контакти.
За съжаление, скринингът на при- 
стигащите от рискови зони, който 
засича повишена температура на 

пътниците, не е много ефективна 
мярка, както показва едно изслед-
ване от 2015 година. Така напри-
мер в Сингапур през 2009 година 
на летището са били открити едва 
15 от 116 души, заразени със свин-
ски грип. В Япония само 10 от 151 
пътуващи със свински грип са били 
идентифицирани от контролните 
служби на летището. Проблемът се 
състои в това, че пътниците могат 
да са заразени и да пренесат виру-
са, без да развият симптоми като 
повишена температура или те все 
още да не са се проявили. Именно 
това налага превантивната изола-
ция на всички пътували до рискови 
дестинации.
Много повече смисъл има в скри-
нинга на излизане, т.е. проверки 
при напускане на страната. СЗО 
препоръчва такъв контрол за всич-
ки страни, в които е налична вирус-
ната епидемия. В условията на 
пандемия СЗО обяви международ-
на спешна медицинска помощ за 
COVID-19, което означава, че стра-
ните членки трябва да координират 
своите мерки срещу разпростране-
нието на вируса помежду си. n

посещението в болнично заведе-
ние има смисъл или дали е нало-
жително посещение на медицински 
екип в дома. 
За хора, които са били в кон-
такт с пациенти, диагностицира-
ни с вируса, важи следното: при 
налични симптоми, вариращи от 
лека настинка до пневмония, тряб-
ва да си останат вкъщи, да избяг-
ват директен контакт с други хора 
и да се свържат с домашния си 
лекар или специализиран меди-
цински център, за да обсъдят със-

Важно: да се забави  
разпространението  
на новия коронавирус
Актуалният фокус е да се забави 
разпространението на вируса кол-
кото е възможно повече и ако може, 
да се прекъсне веригата на инфек-
ция. Затова се полагат максимални 
усилия за идентифициране и изо-
лиране на всички контактували със 
заразени хора. „В най-добрия слу-
чай локалната епидемия може да 
бъде овладяна и заличена по този 
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Валерианата отпуска  
и се грижи за добър сън 
Коренът от валериана (Valeriana 
officinalis) може да се изпол- 
зва като чай, тинктура или лечебен 
фитоекстракт в таблетна форма. 
Съдържащите се в него съставки 
показват успокояващи, стимулира-
щи заспиването и съня, слабо спаз-
молитични и отпускащи мускулату-
рата свойства. Седативният и съно-
творен ефект на растението е дока-
зан в поредица от научни изследва-
ния, според които билката намаля-
ва вътрешната възбудимост, скъся-
ва времето за заспиване, подобрява 
качеството на съня  и редуцира нощ-
ните събуждания.
За 1 чаша приспивателен чай 1 ч. 
л. от изсушения и нарязан на ситно 
корен от валериана се залива с 1 
чаша (150 мл) вряща вода, оставя се 
да се запари под капак за около 10 
минути и се прецежда. За седативен 
ефект от не особено вкусния чай (по 
желание могат са се добавят други 
по-ароматни билки и / или да се под-
слади с мед) се изпиват няколко чаши 
в рамките на деня, но задължително 
1 чаша преди лягане, ако човек иска 
да се възползва от приспивателното 
действие на билката. 
Много популярни са също валери-
ановите капки (валерианова тинкту-
ра), които обаче най-често не се дози-
рат достатъчно. За да се постигне 
терапевтичен ефект възрастен човек 
трябва да приема на части 1 до 3 ч. л. 
от капките на ден. При нарушения на 
съня с най-добро действие са висо-
ко дозираните валерианови фито- 
препарати (400 до 600 mg екстракт 

на таблетка). Те съдържат концентриран 
извлек (екстракт) от корена на расте-
нието. Възрастни и деца над 12 годи-
ни могат да приемат по 1 таблетка 
преди сън. При по-тежки нарушения 
на съня може да се приеме допълни-
телно още една таблетка в ранните 
вечерни часове. Както и при другите 
растителни лечебни средства човек 
се нуждае от известно търпение и не 
бива да очаква мигновен ефект.

Жълтият кантарион - 
доказан балсам за душата 
Жълтият кантарион (Hypericum 
perforatum) е единственото лечебно 
растение с доказани антидепресив-
ни, с други думи повишаващи настро-
ението и стимулиращи активността, 
свойства. За ефективен терапевти-
чен ефект билката се използва преди 
всичко под формата на готов фито- 
препарат.
Депресията се проявява чрез посто-
янно потиснато, песимистично 
настроение и пасивност, възможни са 
също суицидни мисли и намерения. 
При по-леки оплаквания, например 
потиснато психическо състояние със 
страхово-тревожни промени в настро-
ението, човек може да опита самоле-
чение като потърси подходящ фито- 
препарат от аптеката. При изразени 
симптоми и преди всичко при нали-
чие на суицидни мисли и намерения, 
задължително трябва да се потърси 
лекарска помощ.
Съвременната университетска меди-
цина също признава ефективността 
на сухите екстракти от жълт кантари-
он при леки и средно тежки депресии. 
Предимството им пред синтетичните 
антидепресанти е в добрата поноси-
мост и по-малкото нежелани странич-

Всеки човек представлява неде-
лима цялост от психика и тяло. 
Затова психическите пробле-

ми (напр. страх) се проявяват също 
като физически проблеми (учесте-
но сърцебиене или екстрасистоли - 
„прескачане“ на сърцето). И обратно-
то телесни оплаквания (напр. сър-
дечни ритъмни нарушения) могат да 
предизвикат страх. Тези взаимовръз-
ки са обект на изследване на психосо-
матичната медицина. Независимо че 
психиката до ден днешен не е напъл-
но изследвана, тя се дефинира като 

съвкупност от всички неосъзнати  
и съзнателни процеси в тялото.
Ако страда психиката, синтетичните 
и растителните психофармакологични 
лекарствени средства могат да повли-
яят настроението, интелектуалните 
способности и поведението, тъй като 
те въздействат на централната нервна 
система. За разлика от синтетичните, 
при билковите препарати лечебното 
действие е по-бавно, за сметка на това 
те се понасят по-добре от организ- 
ма и не го натоварват с толкова много 
нежелани реакции.

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  
В ПОМОЩ НА ПСИХИКАТА

Все повече хора страдат от психически оплаквания и заболявания. Причините за това са 
най-разнообразни. За овладяване на симптомите лекарите изписват предимно синтетични 
медикаменти, които могат допълнително да обременят организма с множество негативни 
странични реакции. Затова като основна терапия при по-леки оплаквания или като помощна 
алтернатива при по-тежки симптоми е разумно да се използват лечебни растения или про-
изведени от тях билкови препарати. Най-важните растителни помощници за психиката и екс-
пертни съвети за тяхното ефективно дозиране.

Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

                   облекчава умствените и физическите 
симптоми на стреса и преумората.

А2
05

/0
1.
10

.2
01

5

• 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
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ни реакции. Все още не е еднознач-
но обяснено кои съставни вещества в 
билката са отговорни за нейния анти-
депресивен ефект. Вероятно цял ком-
плекс от активни вещества, но преди 
всичко съдържащият се в растение-
то хиперфорин инхибира повторно-
то поемане на определени медиато-
ри (невротрансмитери като серото-
нин, допамин и норадреналин) в кон-
тактните точки между нервните клет-
ки (синапсите) в мозъка. Така на раз-
положение е по-голямо количество 
медиатори за пренос на информация 
между нервните клетки, което води до 
намаляване на депресивната симп-
томатика.
В зависимост от тежестта на депре-
сивното състояние се приемат 
по-ниско или по-високо дозирани екс-
трактни фитопрепарати, като висо-
ко дозираните лекарствени сред-
ства с жълт кантарион се отпускат по 
рецепта. При това трябва да се обър-
не специално внимание на посоче-
ните в листовката на препарата вза-
имодействия с други медикамен-
ти. Съдържащите с в билката със-
тавки могат да ускорят отделянето на 
други лекарствени средства и по този 
начин да намалят тяхната ефектив-
ност. Между жълтия кантарион и про-
тивозачатъчните също могат да въз-
никнат нежелани взаимодействия.
При употребата на препарати с екс-
тракти от жълт кантарион хората със 
светла или фоточувствителна кожа 
трябва да избягват силното слън-
чево или UV-лъчение. То може да 
доведе до свръхчувствителна свет-
линна реакция на кожата (фотосен-
сибилизация). Добре е също така 
да се знае, че забележим антиде-
пресивен ефект може да настъпи 
най-рано 2 седмици след началния 
прием на съответния фитопрепарат. 
Предпоставка за траен терапевтичен 
резултат е редовният прием на рас-
тителния антидепресант за период от 
минимум 3 месеца.  

Маточината  
успокоява нервите  
и раздразнения стомах
Маточината (Melissa officinalis) при-
надлежи към най-старите лечебни 
растения на човечеството и интере-
сът към нейната терапевтична стой-
ност не е загубен до днес. С лечеб-
на цел се използват изсушените 
листа на билката. Лечебното расте-
ние се отличава със седативни (успо-
кояващи), газогонни, спазмолитични, 

но също слабо антибактериални и 
антивирусни свойства. С лечебна цел 
обикновено се използва под формата 
на чай или фитофармакологичен пре-
парат с екстракт от маточина. 
За приготвянето на лечебен чай 2 
до 4 ч. л. изсушени и натрошени на 
ситно листа се заливат с 1 чаша (150 
мл) вряща вода, оставят се да се 
запарят под капак за около 10 мину-
ти и се прецеждат. При вътрешно 
напрежение, безпокойство, раздраз-
нителност или дължащи се на нев-
роза нарушения на съня се приема 
по 1 чаша от прясно приготвения чай 
няколко пъти на ден.
Който има градина, е добре да си 
посади маточина и да приготвя чая 
от прясна билка, като го подслажда с 
мед. Така освен лечебния ефект, ще 
се радва на приятно вкусово изживя-
ване. Добрата поносимост на мато-
чината позволява употребата й дори 
при бебета и малки деца, ако стра-
дат от състояния на безпокойство, 
дължащи се на невроза нарушения 
на съня и храносмилателни оплаква-
ния. Фитофармаколозите препоръч-
ват при бебета да се приема 1 чаша 
чай на ден, разделена на части, а при 
малки деца до 3 чаши на ден.
По-малко известен е терапевтичният 
ефект на билката при раздразнен сто-
мах. При това от заболяването страдат 
милиони. Те се оплакват от местеща се 
болка в горната част на стомаха, сто-
машни спазми, чувство за пълнота на 
стомаха, липса на апетит, гадене и епи-
зодично повръщане. При лекарски пре-
глед обаче не се установяват болест-
ни промени на стомаха. Все по-често 
педиатрите установяват заболяването 
дори при ученици - вероятно следствие 
от училищния стрес. 
Кои фактори предизвикват раздраз-
нения стомах? Към централната 
нервна система (мозъкът) принад-
лежи също лимбичната система – 
мозъчна област, в която преживява-
ния като стрес, гняв, вълнение, страх 
или социални проблеми емоционал-
но се оценяват и преработват. Чрез 
вегетативната нервна система лим- 
бичната система повлиява стомаш-
ната дейност. Ако натоварванията на 
лимбичната система са прекалено 
силни или продължителни, наруша-
ват нормалната дейност на вегета-
тивната нервна система, като довеж-
дат и до описаните симптоми на раз-
дразнен стомах.
Действащите съставки в маточина-
та подпомагат тази проблематика по 
два начина: техните седативни свой-
ства защитават лимбичната система 
и я предпазват от свръхстимулация, 
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имаш 
нужда 
от

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!

6

Жълт кантарион при сезонна депресия
През тъмните месеци на годината много хора страдат от т.нар. 
сезонна или зимна депресия. Липсата на светлина повиша-
ва отделянето на допринасящия за чувството на умора нев-
ромедиатор - мелатонин. Успоредно с това концентрацията на 
разведряващия настроението серотонин намалява. За разли-
ка от класическите депресии, засегнатите не страдат от липса 
на сън и апетит, а напротив изпитват непреодолима нужда от 
сън, както и остър глад за въглехидрати, особено за шоко-
лад, тъй като този тип продукти са богат източник на серото-
нин. Симптомите на зимна депресия могат да се проявят с раз-
лична сила. Хората с изразена сезонна депресия е добре да 
потърсят лекарска помощ. Освен съвета да се прекарва пове-
че време на открито, специалистът  може допълнително да 
помогне със светлинна терапия, съчетана с приемането на 
фитопрепарат с жълт кантарион.

като по този начин нормализират дей-
ността на свръхактивната нервна сис-
тема. Успоредно с това разгръщат в 
стомаха спазмолитичния си, газогонен 
и нормализиращ храносмилателната 
дейност ефект. Антибактериалните им 
свойства оказват допълнително пози-
тивно действие на стомашно-чрев-
ния тракт. Така се стига до успокоява-
не на обременителната симптомати-
ка. За лечение на раздразнен стомах 
е подходящ приемът на фитофарма-
кологичен препарат с екстракт от 
маточина под формата на таблет-
ки, капсули, тинктури или сиропи в 
продължение на няколко седмици. 
Фитофармакологичните лекарствени 
средства са терапевтично по-ефек-
тивни, тъй като са с по-голяма концен-
трация на активните съставки в срав-
нение с приготвения от маточина чай.   

Лавандулата  
– ароматен анксиолитик 
и стабилизатор. 
В миналото лавандулата (Lavandula 
angustifolia) се е считала преди всич-
ко за популярна суровина на кла-
сически мъжки парфюм. В днешно 
време ароматната билка е призна-
та също като ефикасно лечебно рас-
тение. За терапевтична употреба се 
събират лилавите й цветчета малко 
преди разцъфтяване и се изсушават. 
Съдържащото се в тях ценно етерич-
но масло притежава ефективни успо-
кояващи, анксиолитични, противовъз-
палителни, спазмолитични и газогон-
ни свойства. Лавандуловото масло е 
натурален анксиолитик и безвредна 
алтернатива на синтетичните тран-
квиланти – психоседативни средства с 
успокояващо действие, които премах-
ват тревогата, страха, безпокойството 

и други нарушения в емоционалната 
сфера. Те се използват предимно за 
лечение на неврози, протичащи с без-
покойство, страх и напрежение, като 
премахват психичната възбуда, без 
да нарушават съзнанието и интелек-
та. Характерно за тях е наличието на 
противогърчово и централно миоре-
лаксиращо (отпускащо мускулатура-
та) действие, което допълнително раз-
товарва съпровождащото психически-
те проблеми физическо напрежение. 
Макар с по-бавно и по-слабо действие 
от синтетичните медикаменти фито-
фармакологичните препарати с екс-
тракт от лавандула показват добър 
ефект и са значително по-безвредни, 
особено при дългосрочна употреба.
За чаша успокояващ чай 1 до 2 ч. 
л. изсушен лавандулов цвят се зали-
ват с 1 чаша (150 мл) вряща вода, 
оставят се да се запарят под капак 
за около 10 минути и се прецеж-
дат. Възрастните могат да приемат 
до 3 чаши от така приготвения чай. 
Предлаганите в търговската мрежа 
лавандулови добавки за вана прите-
жават регулиращо кръвообращение-
то на кожата действие и се препо-
ръчват като помощна терапия при 
функционални нарушения на кръво-
обращението. Вътрешно лавандуло-
вото масло се приема като фитоте-
рапевтично лекарствено средство 
при състояния на безпокойство или 
страх, както и при нарушения на съня. 
То обаче е ефективно също при син-
дром на раздразненото дебело черво, 
стрес и симптоми на изтощение. n
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ТЕЧНОТО ЗЛАТО - МЕДЪТ

Медът оказва благотворно действие на 
цялото тяло. Прави кожата гладка и елас-
тична, косата силна и блестяща, а ценните 
му съставки подсилват имунната система и 
действат антибактериално.

Още Хипократ, легендарни-
ят лекар от древността, е при-
знавал лечебните свойства на 
пчелните продукти като ефектив-
но средство против кашлица. В 
Древният Рим медът бил нари-
чан небесен лек и още тогава 
бил използван за успокояване и 
изглаждане на кожата. 
Медът съдържа повече от 200 
хранителни и витални вещества. 
80% от него с състои от плодо-
ва и гроздова захар, поради което 
се счита за богат на калории про-
дукт (в 10 г се съдържат 30 kkal). 
Затова, когато става въпрос на 
тялото да се достави бърза енер-
гия, една лъжица от ценния пче-
лен продукт е идеалният дос-
тавчик. При това медът съдържа 
аминокиселини, минерални ве- 
щества, ензими, протеини, вита-
мините С, В2, В6, цинк и много 
други полезни съставки. Ензимите 
произвеждат дезинфекциращи 
субстанции, на които се дължи 
неговия противовъзпалителен и 
антибактериален ефект - медът 
има меко антибиотично действие. 
Поради факта че съдържа тол-
кова много разнообразни биоак-
тивни вещества, болестотворните 
причинители нямат никакъв шанс 
да развият резистентност спря-
мо тях. Има ефективно действие 
например при хроничен синузит и 
упорита кашлица. Изследванията 
показват също, че може да бъде 
постигнат добър лечебен ефект 
при малки наранявания и възпа-
ления по кожата. Медът предпаз-
ва и почиства раната, като при 
това извлича водата от колони-
зираните с бактерии участъци и 
по този начин предотвратява раз-
множаването на бацилите. Освен 
това свързва водата и я задържа 
в тъканите, а леко киселите му 
рН-стойности подсилват защит-
ния киселинен слой на кожата. 

Ето защо дори за суха и чувстви-
телна кожа сместа от мед и мас-
линово масло осигурява перфект-
на грижа.

3 пчелни съкровища  
за имунната система
Прополис: Представлява един 
вид слепваща субстанция, с 
помощта на която пчелите редят 
пчелните пити. За целта те съби-
рат смола от кората на дървета, 
като я смесват със своята слюн-
ка. Прополисът подсилва имуни-
тета, тъй като е богат на флаво-
ноиди, витамините А, В, С и Е.  
Може да бъде открит в аптечна-
та мрежа под формата на тинкту-
ра или прах.
Пчелно млечице: Известната 
още като „желе роял“ кремо-
образна смес се произвеж-
да от младите пчели-работнич-
ки за храна на майката и тър-
теите. Притежава висока храни-
телна стойност и е с неверо-
ятно богат състав на полезни 
вещества – протеини, въглехид- 
рати, органични киселини, маст-
ни вещества, минерални съеди-
нения, полови стероиди, 18 ами-
нокиселини, липиди, витамин В 
комплекс, витамините С, Н, РР 
и редица други активни състав-
ки като петиди, стероли и пр. 
Благодарение на уникалния си 
състав този произвеждан трудно, 
бавно и в ограничени количес- 
тва ценен пчелен продукт под-
силва защитните сили, но пови-
шава също и общата дееспособ-
ност на организма. Най-често се 
предлага в ампули за пиене.
Полени: До 70 килограма цве-
тен прашец събира една пчелна 
колония за година и ги съхранява 
в пчелната пита като хранителен 
запас. С високото си съдържа-
ние на витамини и вторични рас-
тителни вещества между друго-

то успокояват възпаления. Могат 
да бъдат открити под формата 
на капсули и прах.

Нежна вода за лице
Раздразнената кожа на лице-
то може да бъде успокоена с 
приготвена в домашни условия 
медена вода. За целта 1 с. л. се 
разтваря в 100 мл леко затопле-
на дестилирана вода и се нанася 
върху лицето с памучен тампон.
 
Гланц за косата
Накъсаната, изтощена, загуби-
ла блясъка си коса може да въз-
върне своята жизненост с помощ- 
та на 1 чаша мед. За целта медът 
се втрива в корените и върхове-
те на косата, а остатъкът се раз-
пределя върху останалата й част. 
Оставя се да действа 15 мину-
ти, след това се измива обилно с 
шампоан и косата се фризира по 
обичайния начин. 

Мека и гладка кожа
Загрубелите участъци на лакти-
те, коленете, петите, прасците 
или гърба могат отново да станат 
меки и деликатни чрез намазва-
не с неразреден натурален мед. 
За целта той се разпределя с лек 
натиск върху загрубелите места 
по кожата, оставя се да дей- 
ства около 15 минути и се отми-
ва обилно с топла вода. Отлично 
средство за възстановяване и на 
изпръхнали, напукани 
устни. n




