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ПСИХИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ
ЗАПОЧВАТ В ЧЕРВАТА
Хората с психични заболявания често страдат от чревни проблеми. И това
не е никак случайно. Макар проучванията да са все още в зародиш, все
повече научни изследвания показват, че т.нар. микробиом в червата играе
важна роля при аутизъм, депресии и други ментални нарушения.

З

а да разберат психичните разстройства, учените
изследват в днешно време
далеч не само мозъка. Една от
зоните, която все по-често привлича вниманието им, са именно червата. Идеята за подобна, по-скоро неочевидна, връзка обаче не е
нова. Медикът Джеймс Паркинсон,
който дава името си на описаното
от него за първи път заболяване,
забелязва още през 1871 година,
че при пациентите му се наблюдават също чревни оплаквания като
коремни болки или констипация.
Независимо от това, науката по
онова време насочва вниманието си единствено върху мозъка.
Имунната система, която ни предпазва от болестотворни причини-

тели обаче, се намира навсякъде
в тялото. И когато патогените проникват в организма през устата било то с храната, или чрез ръцете – червата играят много важна
роля. При това ако повърхността им бъде измерена в разгънато положение, се вижда, че представляват най-големият вътрешен
орган в човешкото тяло. Науката
обаче се е посветила на комуникацията между мозъка и червата
едва от около 10 години.
Изследването на начина, по
който си комуникират мозъкът
и червата е трудно. Често пъти
проучванията се извършват върху
плъхове и мишки, за да се разбере
каква роля играят мозъкът и червата при хора с психични нарушения
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и разстройства. За целта ирландският изследовател Джон Крайън
например имплантира човешки
изпражнения на хора с депресия в
червата на плъхове – т.нар. фекална трансплантация. По този начин
плъховете се сдобиват с чревен
микробиом, подобен на страдащи
от депресия хора. Така гризачите разполагат с всички бактерии,
гъбички, вируси и други микроорганизми, които обитават червата
на депресираните хора – някои от
тях полезни, други болестотворни.
Ученият установил, че при плъхове с пренесена фекална проба от
депресивни пациенти определено
се забелязва подобно на депресия
поведение. Но фекалната трансплантация е само първата крачка.
Изследователите проучват също
много други органични процеси и
взаимовръзки - например определено възпалително вещество
в кръвта или рецептор (клетъчен
протеин, който отразява комуникацията между клетките). Поради
тази причина при друг експеримент
учените премахнали т.нар. таксоподобен рецептор 4 при тествани
животни, страдащи от болестта на
Паркинсон, който играе важна роля
за активиране на вродената имунна система. Резултатите показали, че след това гризачите по-рядко развивали чревни възпаления
и по-малко страдали от типичните
за заболяването двигателни проблеми.

Досега оставаше неизвестно как
точно протича комуникацията
между червата и мозъка. На първо
място те биха могли да комуникират посредством десетия черепно-мозъчен нерв – т.нар. блуждаещ нерв (nervus vagus). Този
голям нервен път минава от стомашно-чревния тракт до мозъчния ствол. Някои учени обаче не
са привърженици на тази хипотеза, тъй като блуждаещият нерв не
e в пряк контакт с цялото дебело
черво, където се намират повечето бактерии. За доказване на хипотезата си изследователите биха
могли да прережат блуждаещия
нерв при опитни животни и да проследят какво се случва след това
в онези области на мозъка, които
се свързват с определени нарушения. На второ място комуникацията би могла да протича чрез
кръвната циркулация. Голяма част
от учените предполагат, че промяна в чревната флора се отразява на дейността на имунната система. Активираната по този начин
защитна система гарантира, че в
кръвта се натрупват повече цитокини - протеини, които играят важна
роля при възпалителни реакции. Те
могат да достигнат също до мозъка, където биха могли да повлияят

ка. Това довежда до моторно-двигателните симптоми на заболяването: мускулни тремори, по-ситни и бавни движения, нестабилна походка. Изследванията показват също така, че когато страдащи
от болестта на Паркинсон мишки
бъдат поставени на диета със
здравословни мазнини и баластни
вещества, с които е известно, че се
хранят полезните бактерии, гризачите се движат по-добре.
Подобно
на
болестта
на
Паркинсон балансът на чревната флора при аутизма също
е нарушен: както хората, така и
мишките с аутистично поведение
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имат различен микробиом от здравите индивиди. При това е нарушен не само балансът на чревната
флора, но засегнатите разполагат
и с по-малко бактериално разнообразие. Засега обаче не е познат
специфичен бактериален щам,
който да е отговорен за заболяването. Други студии пък показват, че
при мишките с алергия към краве
мляко се наблюдава аутистично
поведение: те прекарват по-малко време със себеподобните си,
мият се по-често в нова среда и
се движат странно. Освен това се
наблюдава увеличение на определен протеин в мозъка при аутистични гризачи подобно на това в
мозъка на мишки с алергия към
краве мляко. Този протеин, известен като mTOR, повлиява растежа на клетките, както и клетъчната
функция. Но и тук учените все още
не са наясно дали проблемът възниква първоначално в мозъка, или
в червата.
Взаимовръзка между чревната
флора и мозъка според учените определено има. В един експеримент с плъхове например е
предизвикано поведение, подобно на депресия, чрез възпаление
в корема. При това възпалителният процес освобождава цитокини в кръвта. В проучването изследователите имплантирали канюла
(вид тръбичка с малки електроди) в Nucleus accumbens - мозъчния център за възнаграждение - на
плъховете. Когато гризачите бивали пускани да тичат в колело, те
получавали слаба токова стимулация, която предизвиквала приятно
усещане. Плъховете с възпаление
на коремните гънки тичали и въртели колелото по-бързо от здравите.
Очевидно при тези животни цитокините се грижели за това, нервните клетки по-бързо да усвояват
освободения серотонин, така че
по-малко от него да остава в синаптичната празнина. Подобен дефицит върви ръка за ръка с депресивните настроения, поради което
засегнатите плъхове все повече
се опитват да си създават приятни усещания чрез токовите стимулации. На същия принцип действат антидепресантите – те забавят производството на серотонин.
Учените приемат, че тези механизми протичат по сходен начин при хората. Имунната система на плъховете и мишките
е много подобна на човешката.

А205/01.10.2015

на биологичните процеси в синапсите - свързващите точки между
нервните клетки. За учените обаче
все още е трудно да си представят как цитокините биха могли да
проникнат през кръвно-мозъчната
бариера.
От познатото досега по въпроса как болестта на Паркинсон е
свързана с червата е известно,
че чревната флора на страдащи от
заболяването пациенти се различава от тази на здравите хора: при
тях балансът между полезните бактерии и тези, които предизвикват
инфекции, е нарушен. Освен това
хората с болестта на Паркинсон
често имат по-пропусклива чревна лигавица. Това улеснява проникването на патогени и причинява чревни възпаления. Бактериите
и другите възпалителни вещества
от своя страна са по-склонни да
попаднат в кръвта и мозъка. При
страдащите от Паркинсон пациенти също става въпрос за възпалителни процеси в мозъка: при
това протеинът алфа-синуклеин се
натрупва в нервните клетки, за да
образува т.нар. тела на Леви. В
следствие на това умират определени нервни клетки, които произвеждат допамин, и по този начин
възниква дефицитът му в мозъ-
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Вече съществуват опити на фекална трансплантация при хора. И
действително проучванията при
тях също показват, че депресивните симптоми вървят ръка за ръка
с увеличаване на възпалителните
вещества. Предимството на опитите с животни е, че учените могат
да разгледат по-отблизо ролята на
отделните рецептори или възпалителни вещества. При това учените предполагат, че нещата се
объркват първо в червата. Те са на
мнение, че болест като Паркинсон
започва с генетично предразполо-
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жение. Засегнатите следователно
са с висок риск от заболяване, но
не бива да се забравя, че част от
микробиома също се унаследява.
Неблагоприятните условия на
живот като стрес, замърсяване
на въздуха или неправилно хранене гарантират размножаването на вредните чревни бактерии.
Здравословната храна, от друга
страна, може да намали симптомите, но пациентите трябва да постоянстват в дългосрочен план, в противен случай патогенните бактерии ще се върнат отново. Затова

специалистите препоръчват да се
избягват бързите закуски, готовите храни и да се приготвят ястия
с пресни продукти. Прекомерната
консумация на наситени киселини води до възпаления: в мастната тъкан на хората с наднормено тегло могат да бъдат открити
много повече възпалителни вещества отколкото в тази на индивиди с нормално тегло. Ние все още
не сме се отдалечили особено от
примитивните хора, свикнали да
съхраняват цялата енергия, която
получават, за времена на оскъдица и лишения. Затова е важно да
не се преяжда и във всекидневната програма да се включва повече
движение.
При направените опити с фекална трансплантация от здрави
на болни хора учените са отчели
подобрение единствено при определени възпаления. Изследователи
от амстердамската болница AMC
например не са отчели статистически значими подобрения при хора
с хронично чревно възпаление.
Независимо от това установили, че
фекалната трансплантация работи сравнително добре при малка
група хора, най-вече за членове от
едно семейство, тъй като чревните
им бактерии са по-сходни.
Върху ефекта на хранителни
добавки като млечните бактерии, за които се предполага, че

допринасят за здравословна чревна флора, учените все още не са
на едно мнение. Медиците дълго
време са били убедени, че полезните микроорганизми, известни като пробиотици и пребиотици, не биха могли да преживеят контакта със стомашната киселина. По-новите изследвания
обаче показват, че тези хранителни добавки се отразяват здравословно на някои хора. Поредица
от студии доказват, че пребиотиците подобряват имунната защита на
червата. Те представляват определени захари, с които полезните
бактерии процъфтяват. Но някои
специалисти продължават да се
съмняват, че от подобни добавки има ефект. Скептицизмът им е
донякъде оправдан. Към известните семейства бактерии спадат
бифидобактериите и лактобцилите. Но успоредно с тях съществуват много други видове, за които
се знае твърде малко или нищо,
затова не може да се определи как
точно действат и дори дали спадат
към полезните или вредните микроорганизми. В действителност преди
всичко балансът между видовете е
от значение. Но медиците определено се нуждаят от по-ясна картина
на взаимовръзките: една бактерия,
например, може да зависи от друга,
за да произведе продукт, който поддържа имунната система. n

Млечнокиселите бактерии
облекчават депресията
Киселото мляко със сигурност не лекува напреднала депресия.
Пробиотичните средства обаче съдействат за преодоляване на
леки или умерени нарушения в настроението. До такова заключение стигнали учени от Сингапур и британския Нотингам в специализираното издание „Journal of Affective Disorders“. При хора с нормално настроение обаче, то не се подобрявало повече при прием
на пробиотик (в сравнение с плацебо). Групата изследователи с
ръководител Йео Вии-Сонг към сингапурския Национален университет събрала над 600 научно-медицински документи по темата за пробиотиците. Сред тях обаче учените открили едва няколко, които отговаряли на всички изисквания: 10 експеримента са
опитали ефектите върху хора и са регистрирали тяхното настроение, както и обичайните методологични критерии за качество,
включително произволното разпределение на тестваните субекти
в групи за лечение и за контрол. При това участниците докрая не
били сигурни дали всъщност приемат пробиотици, или не. В крайна сметка изследването обхванало около 1300 изследвани лица,
които в зависимост от проучването консумирали или фиктивен
препарат (плацебо), или млечно-кисели бактерии под формата на
таблетки, или млечни продукти всеки ден в продължение на 3 до
20 седмици.
Според получените резултати изследваните лица, които не
страдали преди това от смущения в настроението, не се
повлияли от пробиотиците. То
се подобрило единствено при
онези участници, при които към
началото на експеримента била
отчетена депресивна симптоматика. Ефектът бил определен като „умерен“, както показала обичайната мярка за практическа значимост на промените. При това действието започнало
най-късно след няколко седмици. Наред с други неща, британско
проучване със 132 пациенти в напреднала възраст също показва,
че консумацията на напитки от кисело мляко с лактобацили в продължение на 3 седмици разведрява мрачните настроения. Друга
френска студия пък свидетелства, че депресивните симптоми като
гняв или враждебност намаляват, след като тестваните лица получават лактобацили и бифидобактерии в продължение на 30 дни.
Голямото предимство на млечнокиселите бактерии според изследователите е, че при приема им тестваните лица не се оплакват
от неблагоприятни странични реакции. Как точно действат обаче
засега остава неясно. Това може да се случва посредством т.нар.
чревно-мозъчна меридиана, чрез която чревните бактерии могат
да потискат стресовите реакции в мозъка. Фактът, че приемът на
пробиотици може да успокои една свръхактивна стрес-меридиана, е намирал чести доказателства при опити с животни. Това, че
пробиотиците подсилват имунната система и противодействат на
възпаленията, е добре документирано също при хора. В изследвания от последните години вниманието многократно се насочва
към предполагаема връзка между имунната система, възпалението и депресията.
Независимо от това, лекарите признават, че все още съществуват
практически въпроси, останали без отговор. Засега не е известно например кои бактерии и в какви дози са най-ефективни. Друга
загадка е защо пълномасленото кисело мляко с естествено съдържание на мазнини очевидно е с по-добро действие от обезмаслената версия със същата бактериална концентрация. Учените
откриват и още един сериозен
проблем: за разлика от изсушените чрез замразяване изследователски препарати не се обръща достатъчно внимание за поддържането живи на млечнокиселите бактерии в предлаганите в търговската мрежа млечни
продукти.
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БЪРЗА ПОМОЩ

КОРОНАВИРУС ИЛИ ГРИП?
Инфекциите с новия коронавирус и „истинският“ грип (инфлуенца) биват често пъти сравнявани: и двете заболявания причиняват
подобни симптоми и могат да протекат тежко. Те обаче са причинени от различни видове вируси. По какво се различават и как могат
да бъдат разпознати прочетете в следващата статия.
Как човек да разпознае
дали страда от грип
или от COVID-19?

Новият коронавирус SARS-CoV-2
и разнообразните грипни патогени
принадлежат към различни вирусни щамове, но често пъти причиняват много сходни симптоми.
Наблюдават се обаче и някои разлики.
Общи симптоми на грип и
COVID-19
Често срещани общи симптоми при инфекции, причинени от
SARS-CoV-2 или грипен вирус са:
l Кашлица
l Висока температура
l Изтощение
l Възпалено гърло

l Главоболие и болки в тялото
l Хрема (по-често при COVID-19)

Гаденето, повръщането и диарията са доста редки спътници и
при двете заболявания. И двете
инфекции могат да се развият в
опасна пневмония. Те могат също
да увредят други органи и да се
разпространят в цялото тяло. При
COVID-19 обаче тежкото протичане на болестта се проявява значително по-често.
Разлики между грип и COVID-19
В симптомите и протичането на
двете вирусни инфекции се наблюдават някои съществени разлики:
Бързо или бавно протичане на
заболяването: Важен диференциатор е преди всичко скоростта, с която се развиват болестите.

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!

A 182 / 03.09.2015

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!
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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Симптомите на грипа обикновено
се появяват внезапно. Пациентите
започват да се чувстват зле в рамките на часове и често развиват
висока температура. При коронавирусната инфекция се наблюдава
тенденция заболяването да се влошава бавно в продължение на дни.
Нарушения на усещането за
вкус и мирис: Много пациенти с
COVID-19 внезапно забелязват, че
не могат да усетят вкуса или мириса на нищо, понякога дори в съвсем началния стадий на заболяването. Подобни симптоми могат
действително да се проявят и при
тежка настинка, но са с по-малък
интензитет и се развиват значително по-бавно.
Хрема и сухота на носната лигавица: Коронавирусната инфекция
е свързана с хрема много по-често
от грипа. При това сред първите й
симптоми е специфично усещане
за сухота на носната лигавица (все
едно е направена промивка на
носната кухина), която се наблю-

дава около 12 дни, като по време
съвпада или предшества загубата
на обоняние и вкус.
Главоболие: Макар да се среща и
при двете инфекции, характерното за COVID-19 главоболие много
трудно се повлиява от обичайните
обезболяващи медикаменти, които
в повечето случаи са ефективни
при грип.
Треска: Докато при грипна инфекция температурата се повишава
рязко и височината й е съизмерима със сериозността на заболяването, при тежките, дори критични пациенти с COVID-19 треската
може да бъде умерена до ниска,
понякога едва забележима.
Само тестът може да донесе
сигурност
Абсолютна сигурност дали зад
заболяването се крие Sars-CoV-2
или грипен вирус може да бъде
постигната единствено чрез направен лабораторен тест.
RT-PCR тест за наличието на
SARS-CoV-2 (научното име на
COVID-19) е световният стандарт
за диагностициране на коронавирус. Изследването се извършва с
проба от назофарингеален и орофарингеален секрет, като със стерилен тампон се взима натривка
дълбоко от гърлото или от носа.
Тъй като COVID-19 е РНК вирус,
се използват определени ензими, които конвертират РНК в ДНК.
Затова изследването се нарича
RT-PCR – обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция
(Reverse Transcription Polymerase
Chain Reaction). Правилното вземане на пробите е изключително
важно за надеждността на резултата, поради което трябва да се
извършва само от специално обучени за процедурата медицински
специалисти.

дни след появата на симптомите или при подозрения за излагане на риск.

COVID-19 или грип: кое
заболяване е по-опасно?

Т.нар. бързи тестове за антитела
са серологични кръвни тестове, в
които се търси наличието на IgM и
IgG антитела срещу COVID-19. За
да се образуват антитела в тялото, са необходими от няколко дни
до седмици и те могат да останат в
кръвта няколко седмици или месеци след възстановяване. Затова
тестовете за антитела не трябва да се използват за диагностициране на активна коронавирусна
инфекция. При това все още не е
известно дали наличието на антитела означава бъдещ имунитет
срещу COVID-19. Серологичните
кръвни тестове за антитела са подходящи при задържане на клиничните симптоми повече от 10 дни и
/ или отрицателен резултат от PCR
тест. Те обаче не са подходящи
за откриване на остра инфекция
или безсимптомно носителство на
болестта.
Бързите
антигенни
тестове за COVID-19 се извършват от
назофарингеален секрет, подобно
на PCR тестовете. Те търсят антигена в протеина в обвивката на
вируса. Бързите антигенни тестове
са по-бързи от PCR-диагностиката,
имат чувствителност 93,3% и специфичност 99,4%. Налагат се като
добър скринингов тест и при грипоподобни симптоми могат за 30
минути да покажат с достатъчно голяма вероятност дали става
въпрос за коронавирус.
Съществуват също така комбинирани антигенни тестове за
COVID-19, грип А и грип B с една
проба и добавяне на бърз тест за
RSV за бързо диференциране на
различните респираторни вируси и
първоначално ориентиране в сходната симптоматика на тези инфекции. Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен
пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми. За разлика от бързите кръвни
тестове за антитела, антигенните
тестове могат да открият вируса в
по-ранна фаза. Чувствителността
на положителната проба е 100%,
ако тестът се изпълни от 0 до 3

Новият коронавирус SARS-CoV-2
е значително по-опасен от повечето грипни патогени. Според експертите той се е разпространил
наскоро от животни върху хора.
Следователно човешката имунна
система все още не разполага с
ефективна стратегия срещу този
патогенен вид.
По-тежко протичане на COVID-19
Инфекцията COVID-19 протича
по-тежко от грипа и по-често е с
фатален край. Това се потвърждава от проучване на института
Робърт Кох за хода на заболяването при грип и пациенти с COVID19, които трябва да бъдат лекувани в болница. При него повече от изследваните пациенти с
COVID-19 (22%) и тези с грип
(14%) се е наложило да бъдат
обдишвани с кислороден апарат.
Продължителността на процедурата по обдишване била средно
10 дни за болните от COVID-19 –
повече от два пъти по-висока от
тази за болните от грип (4 дни).
При това 21% от страдащите от
COVID-19 са починали, докато при
пациентите с грип с летален изход
от заболяването са били 12%.
Смъртността на COVID-19: 16 пъти
по-висока от грип в САЩ
В САЩ смъртността от инфекция
на всички регистрирани хора, заразени със SARS-CoV-2, e 0,8% - и
по този начин 16 пъти по-висока
от тази при грип, който е свързан
със смъртност 0,05%. Тези цифри
обаче могат да бъдат различни
в европейските страни. Докато
смъртността от грип например в
Германия е малко по-ниска от тази
в САЩ, възможно е смъртността от COVID-19 да бъде по-висока, тъй като в тази страна има
по-голям дял от възрастни хора.
От друга страна здравната систе-

ма в Германия все още не е била
подлагана на екстремно претоварване.
Защо данните за смъртността са
толкова различни?
Опасността от COVID-19 може да
бъде оценена точно, едва когато пандемията бъде преодоляна.
Настоящите данни варират значително в зависимост от региона. Една от причините е броят
на неотчетените случаи: колкото
по-малко са откритите инфекции,
тъй като се провеждат по-малко
тестове например, толкова по-висока е смъртността. Статистиката
се основава най-вече на броя на
регистрираните смъртни случаи,
разделен на общия брой регистрирани случаи. Броят на неотчетените случаи често не се взима предвид. Здравните грижи в дадена

държава и възрастовата структура също оказват сериозно влияние
върху риска от смърт от COVID-19.
Смъртността на COVID-19 ще
намалее
В бъдеще смъртността от инфекции от COVID-19 вероятно ще
намалее.
Благодарение
на
нарастващите познания за болестта, както и използването на медикементи, които са класифицирани
като полезни, тежко болните пациенти вече могат да бъдат лекувани
по-ефективно. Това ще функционира още по-добре с разработването на нови лекарства.
Най-голяма надежда се възлага на
разработването и разпространяването на ваксина, с която да бъдат
защитени приоритетно рисковите
групи, които са най-застрашени от
летален изход.

Предпазва ли грипната
ваксина и от COVID-19?
Не. Тъй като става въпрос за два
много различни вирусни щама,
грипната ваксина не предлага
пряка защита срещу SARS-CoV-2.
Но има важни причини пациентите с висок риск да се ваксинират
навреме, особено при настоящата пандемия.
По-висок риск от инфекция
Има доказателства, че съществуващата грипна инфекция увеличава риска от заразяване с коронавирус с 2 до 2,5 пъти. Това
се предполага от математически
изчисления от изследователи от
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е вероятен начин на предаване.
Предполага се, че в случай на
короноврусна инфекция този вариант играе само подчинена роля.
Ако другият човек обаче току-що
се е изкашлял в ръката си, вероятността от зараза е доста висока.

Кой патоген
е по-заразен – грипният
вирус или SARS-CoV-2?

Института по инфекции на Макс
Планк в Берлин и от Института Луи
Пастьор в Париж. Следователно
ваксинацията срещу грип би намалила риска от инфекции.
Рискови двойни инфекции
Съществува и опасността от екстремно натоварване, причинено
от едновременното протичане на
две инфекции. В случай на двойна инфекция на имунната система се налага да се справи с два
патогена. Засегнатите следователно могат да заболеят много по-сериозно, отколкото ако са заразени само с един вид вирус. Това
се отнася също за двойна инфекция с грип и COVID–19 с пневмококи, срещу които рисковите пациенти също трябва да бъдат ваксинирани.
Предотвратяване претоварването на здравната система
Ваксинацията срещу грип, която
покрива възможно най-голям кръг
от вирусни щамове, може да помог-
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не за предотвратяване на заплахата от претоварване на здравната
система. Колкото по-малко хора се
разболеят от сезонен грип, толкова повече възможности остават за
лечение на други пациенти – включително болни от COVID-19.

Как човек се заразява
с грип и COVID-19?
И двете заболявания се разпространяват по подобен начин, а
именно по въздушно-капков път –
чрез миниатюрни капчици, които
се изхвърлят при кашляне, кихане или говорене. Задържащите се
във въздуха инфектирани частици, т.нар. аерозоли, също играят
немалка роля. Според експертите те изглеждат особено важни за
инфектирането със SARS-CoV-2.
Друг възможен път на заразяване са контактните инфекции чрез
замърсени предмети като дръжки на врати, парапети или копчета
на асансьор. Ръкостискането също

Новият тип коронавирус е по-заразен от грипа: Според актуалните изчисления болен от COVID19 заразява средно 2 до 3 други,
докато с грип 1 до 3. Добре е да
се знае, че хората, инфектирани с
грип и коронавирус, могат да заразят другите, преди самите те да
развият симптоми.
По-дълъг инкубационен период
при коронавирус
Според Световната здравна организация (СЗО) хората се разболяват средно в рамките на 5 дни след
заразяването с новия коронавирус. Независимо от това може да
отнеме до две седмици, докато се
появят първите симптоми. Грипът
обикновено се проявява много
по-бързо: инкубационният период
варира от няколко часа до 2 дни.
SARS-CoV-2: заразен още преди
появата на симптоми
Това означава, че при новия коронавирус времевият период, в
който заразените могат да предадат инфекцията на други неоткрити хора, е значително по-дълъг. Все още обаче не е ясно кога
точно започва рискът от разпространение на болестта. Доколкото е

известно досега, повечето пациенти са заразни 1-2 дена преди появата на симптоми.
SARS-CoV-2: заразен и без симптоми
Съществува и друг сериозен проблем: някои хора са заразени, но
не проявяват видими симптоми,
което затруднява задържането на
разпространението на инфекцията. Това е възможно както при
COVID-19, така и при грип, но при
коронавируса тази високорискова
фаза продължава по-дълго.
Пациентите с COVID-19 са заразни по-дълго
По принцип болните пациенти също са заразни. Засегнатите
отделят много вируси, особено
когато имат тежки симптоми, и ги
предават на други хора. Когато
състоянието на болните се подобрява, количеството разпръсквани
вируси обикновено също намалява. Според учените от института Робърт Кох повечето пациенти с грип са заразни около 4 до
5 дни след началото на заболяването. В случая на SARS-CoV-2,
заразените хора с леко протичане на болестта предават вируси,
които могат да се репликират до 10
дни. Пациентите с тежка форма на
заболяване могат да бъдат заразни много по-дълго: в случай на
грип средно 7 дни, при COVID-19
до 3 седмици.

За децата грипът е
по-опасен от SARS-CoV-2
За разлика от грипа, от който
децата често се разболяват тежко,
инфекцията с новия коронавирус
обикновено протича без симптоми или много леко – поне това
показват направените досега проучвания. Тежки или дори критични болестни картини се наблюдават при много малка част от засегнатите деца и юноши и има отчетени само няколко смъртни случаи.
Изключително рядко деца могат
да развият тежък мултисистемен
възпалителен синдром – т.нар.
синдром на хиперинфламация във

връзка с COVID-19. Клиничната
картина е подобна на болестта на
Кавазаки с възпаление на кръвоносните съдове (васкулит) на преден план.
Децата лесно прихващат и предават грипа, което ги превръща в
основен двигател за неговото разпространение. Според настоящото
ниво на познание това не изглежда да е така при SARS-CoV-2.
Досегашните проучвания показват, че те предават коронавируса
по-рядко от възрастните, независимо от това, че могат да развият
подобно голямо количество вируси в гърлото.

Изложени ли
са бременните жени
на особено голям риск?
Грипът често пъти протича по-тежко от нормалното при бременни
жени. Ето защо лекарите съветват
всички бъдещи майки да се ваксинират срещу грип. При коронавирусна инфекция обаче бременните жени изглежда не са с повишен риск от тежко протичане на
заболяването. Те като цяло спадат към по-младата част от населението. Експертите вярват, че при
заболяване от COVID-19 по-голямата част от тях ще развият леки
до умерени симптоми. Оценката
на наличните до момента данни
обаче показва, че в отделни случаи бременността може да увеличи риска от тежко протичане на
болестта. Това важи особено за
жени с допълнителни рискови фактори като висок индекс на телесна
маса (BMI), диабет, високо кръвно
налягане или сравнително напреднала възраст.

Как може човек
да се предпази
от коранавирус и грип?
Тъй като пътищата на заразяване
са много сходни, мерките за защита срещу грип и COVID-19 в много
отношения са еднакви:
l Спазване на дистанция от минимум 1,5 - 2 метра, когато наблизо
има други хора.
l Носене на маска в затворени
помещения и на места, на които
е невъзможно да се спазва дистанция.
l Доколкото е възможно, ограничаване на контактите (за предпочитане са социалните срещи на
открито).
l Често и старателно миене на
ръцете.
l Избягване на големи събития и
тълпи.
l Въздържане от ръкостискане,
целувки и прегръдки.
l Избягване докосването на лицето с непочистени ръце.
l Редовно и цялостно проветряване на затворените помещения.
Ваксиниране
Важна защита срещу сезонния
грип е своевременното ваксиниране срещу него. Независимо от
няколкото обещаващи вече готови ваксини срещу SARS-CoV-2, те
няма да бъдат достъпни за големи
части от населението до средата
на 2021 година.
Как човек да защити околните?
За да предпази околните от заразяване със SARS-CoV-2, човек
трябва да има предвид следните съвети:
l да остане вкъщи, ако се чувства
зле, има повишена температура
или респираторни проблеми;
l да изхвърля веднага използваните носни кърпички и да измива
основно ръцете си;
l да кашля не в дланите, а в свивката на ръката си;
l да се свърже с лекар първо по
телефона. n
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АФРИКАНСКОТО ЧУДО УМКАЛОАБО
Медикаментите с екстракт от африканска пеларгония са сред най-ефективните фитопрепарати срещу проблеми с дихателните пътища. В продължение на стотици години зулусите лекували всякакъв вид белодробни заболявания с помощта на билката. В наши дни науката доказа лечебната ефективност на забележителното африканско растение.

Във връзка с откритието на лечебната билка се популяризра една
история, според която през 1897
година страдащият от туберкулоза англичанин Чарлз Стивънс
предприел пътешествие до Южна
Африка. Към далечното пътуване го подтикнал неговият лекар,
който му разказал за чудодейно
растение, което се отглеждало
там. След изчерпването на всички познати на медицината по онова
време възможности, може би то му
предлагало шанс – колкото и минимален да бил той - да се излекува. На място Чарлз Стивънс научил от билкаря зулус, че варенето на корените на въпросното растение може да донесе облекчение
на оплакванията му. Той започнал
да се лекува по този метод и успял
да се излекува.
Растението със забележителни лечебни свойства е вид местна
пеларгония (Pelargonium sidoides),
известна още като африкански здравец. На учените отне повече от
100 години да докажат лекарствената му ефективност. Според тях
отговорните за терапевтичното му
действие активни вещества вероятно са голямото количество танини в

Лека нощ

Какво е умкалоабо?

Как се използва
африканският здравец

Народът Зулу използва пеларгонията като лекарство в продължение
на стотици години. Благодарение на
дружелюбното и открито отношение
на местните обитатели към болен
пътешественик, то става достояние на съвременния западен свят и
много повече хора могат да се възползват от лечебните му свойства.
Болести, срещу които африканският здравец е ефективен:
l простуда
l кашлица
l дрезгавост
l бронхит
l синузит
l тонзилит

Дуо

Сироп за кашлица и
болки в гърлото

Как действа екстрактът
от Pelargonium sidoides

През 2013 година преглед на поредица от научни студии установи,
че умкалоабо може да облекчи
остър бронхит, настинки и риносинузит, ефетът му се наблюдава също при някои вируси. Опити
ин витро показаха, че силно концентрираният специален екстракт
от растението предпазва лигавицата, като потиска прикрепването
на вируси към клетките на епитела. Така атаката им е блокирана
още на повърхността. Ако в отсъствие на тази профилактика вирусите вече са завладели територия
от лигавицата, той е ефективен
благодарение на други механизми
на действие - активира собствената защита и мобилизира клетките убийци. Те проникват в завладените от вируси клетки на лигавицата и ги унищожават. Но екстрактът действа също на бактериите,
като неговият директен и индиректен антибактериален ефект ограничава развитието им. В същото
време биват стимулирани ресничките на лигавицата, които увеличават честотата си на биене до
40%. Така се подобрява т.нар.
мукоцилиарен клирънс. Отокът на
лигавицата намалява, дихателни-
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Африканският здравец, чиито корени се използват за производство
на лечебни тинктури, добива популярност в западния свят най-вече с местното си име „умкалоабо“,
което често пъти съвпада изцяло
или частично с търговското име на
съответните лекарствени препарати. Растението има листа с формата на сърце и се отличава със
своите тъмночервени до черни цветове. Расте на пасища с камениста почва. Оригинално произхожда
от южната част на Африка, където се среща в района на Лесото
и Трансваал на височина до 2000
метра. Понастоящем се отглежда в
Южна Африка специално за медицински цели. Активната съставка се
извлича както от диви, така и от кул-

тивирани растения. Билките растат
в продължение на три години, преди
да бъдат събрани на ръка и измити.
След това суровината се преработва от съответната фармацевтична
компания в растителен медикамент.
След възстановяването си Чарлз
Стивънс пренася растението в
Европа и го продава като лекарство за белодробни заболявания.
Така той въвежда превърналото се
по-късно в хит лекарствено средство
в европейската медицина, много
преди то да е било научно изследвано за начина му на действие.

а
дец

Успокоява
дразнещата кашлица

съчетание с други съдържащи се в
билката полезни съставки.

близ

Как добива популярност
африканското растение

а

за огнедишащо
гърло
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за
кашлица

те пътища отново се освобождават и инфекцията бива овладяна.
Имуностимулиращото действие
на растението също допринася за
добрия терапевтичен ефект при
инфекциозни заболявания.
Pelargonium sidoides съдържа
различни медицински ефективни
активни съставки:
l етерични масла
l полистероли
l кумарини
l флавоноиди

Какво представлява
„естественият антибиотик“
Pelargonium sidoides?

На местен език „умкалоабо“ означава „тежка кашлица“. Зулусите
използвали билката предимно
срещу кашлица, но и срещу всякакви други форми на респираторни
инфекции. В днешно време лечебното растение се използва също
при фебрилни диарийни заболявания. Препаратите с екстракт от
Pelargonium sidoides се прославят
в последните години дори за лечение на домашни любимци.

Изследванията успяха за първи път
да докажат ефективността на екстрактите от корен на билката през
70-те години на 20 век. Оттогава в
европейските аптеки започват да
се предлагат фитопрепарати предимно под формата на тинктури.
Екстрактът притежава антибактериален, антивирусен и цитопротективен ефект. Pelargonium sidoides
повишава имунната защита по
начин, който възпрепятства размножаването на микроби. В резултат на това в медиите се утвърждава терминът „билков антибиотик“.
Билковият лекарствен продукт се
предлага в аптеките без рецепта и
се препоръчва за лечение на хронични и остри инфекции, особено на дихателните пътища, но се
използва също при тонзилит.

Научните изследвания
доказват ефективността
на африканския здравец

През 2003 година учени от университета във Фрайбург тестваха
ефективността на агента върху 465
пациенти с бронхит. Проучваните
лица получавали или екстракт от
Pelargonium sidoides, или фиктивно
лекарство (плацебо) в продължение
на 7 дни. Медикаментът намалил
тежестта на симптомите (особено

сухата кашлица) с около 70%, докато в групата, приемала плацебо,
симптомите намалели с около 30%.
Така изследователите стигнали до
извода, че африканският здравец
оказва положителен ефект върху
бронхита. При това учените са на
мнение, че в немалко случаи тинктурата предлага добра алтернатива
на антибиотичната терапия, макар
невинаги да е възможно тя да бъде
заменяна с билковия медикамент.
Подобни проучвания с близък процент на успех са провеждани и при
лечението на тонзилит.

Употреба: как
се използва екстрактът
от Pelargonium sidoides?

Екстрактът от африкански здравец
се предлага най-често под формата на тинктура и се приема на
капки сутрин, обед и вечер, като
е възможно разреждането им с
вода. Макар по-рядко, екстрактът
се предлага и в таблетна форма,
като подобно на капките се приема три пъти на ден. Дневната доза
не трябва да надвишава 30 капки
за малки деца, 60 капки за деца и
90 капки за възрастни. Тинктурата
съдържа 12% алкохол, което доведе до критики от страна на някои
педиатри за използването на медикамента от малки деца. Един от
производителите обаче изтъква, че
алкохолното съдържание в препоръчваната дневна доза не надвишава това в чаша ябълков сок.

Области на приложение

Екстрактът от африканското растение умкалоабо се използва най-вече при простуда, кашлица и пресипналост, остър бронхит, инфекции на
синусите и тонзилит. Медицинско
одобрение съществува особено за
прилагането на медикамента при
остър бронхит при деца на възраст
над 1 година и при възрастни.

Противопоказания: Кога да
не се приема тинктурата?

При склонност към кървене или
приемане на медикаменти за разреждане на кръвта, специалистите
препоръчват да не се използва екстрактът, тъй като съдържащите се
в него кумарини увеличават риска
от кървене. Приемът на тинктурата
може да се избягва също по време
на бременност и кърмене поради факта, че препаратът съдържа
алкохол. n
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АРОМАТНИ ВАНИ
ЗА СЕТИВАТА И ЗДРАВЕТО
Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и чрез нея организмът може
да поема активни вещества от лечебни растения. Предложените тук успокояващи вани се отразяват добре както на здравето, така и на психиката.

Т

инктури, етерични масла,
цветя и билки: с малко лечебни познания човек може да
подкрепи здравето си не само отвътре, но и отвън. При това колко
е приятно в студено време да се
отпусне в топлата вана! Или – в
случай, че разполага само с душ –
да се наслади на затопляща баня
на краката. Ако добави тиха музика и чаша ухаещ чай, запали ароматна свещ и се зачете в приятна
книга, ще отпусне не само тялото,
но и психиката си. Подобни релаксиращи ритуали са важни, затова е
добре да се превърнат в ежедневна практика – те редуцират стреса
и по този начин подсилват имунната
система, като осигуряват благотворна пауза в забързаното ежедневие.

Ефективно отвън

Ваната може да бъде полезна като
ритуал за отпускане, но също и като
лечебно средство. Това се отнася
особено за хората, които не харесват тинктурите и билковите чайове.
Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и може да поеме активните
съставки, съдържащи се в билките,
плодовете, корените и цветята.

Растенията предлагат на организма помощ при самолечение както
отвътре, така и отвън през кожата
чрез съдържащите се в тях етерични масла, дъбилни вещества, глюкозиди, флавоноиди, горчиви съставки и много други полезни вещества. Топлите вани обаче не са подходящи по всяко време. Подобно на
сауната горещите водни процедури са табу при наличието на висока температура. В подобни случаи
по-подходящи са затоплящи бани
на краката с мащерка в началната фаза, компреси, чайове, торбички с лук за ушите или промивки на
носа със солен разтвор. За баня на

краката към водата трябва да се
добави една четвърт от посочените за добавките за вана количества.
Пациентите със сърдечно съдови
проблеми също трябва да внимават с горещите вани. За тях температурата на водата не трябва да
надвишава 32 градуса.

Експериментът с чесън

Това, че не само веществата, предназначени за вана, са ефективни,
но и тези за бани на краката, може
да се докаже чрез прост експеримент: счукват се няколко скилидки чесън и се разпределят върху
две памучни кърпи, които се увиват

около стъпалата. Отгоре се поставят найлонови торбички, които се
затварят добре, за да не се разнася миризмата на чесън, а ръцете се измиват основно. След около
час човек може да усети вкуса на
чесъна в устата си. Експериментът
с този компрес показва, че активните вещества, съдържащи се в баните за крака, не след дълго започват
да действат в цялото тяло.

Перфектната билкова вана

Метод 1
Избраните билки се разпределят в
памучни торбички, затварят се добре
и се потапят във ваната. В началото
температурата на водата трябва да е
около 40 градуса, за да могат растенията и техните активни съставки да
разгърнат своето действие. От време
на време е добре торбичките да се
изстискват. Подходящата температура за престой във ваната е между 35
и 38 градуса.
Метод 2
От билките се приготвя отвара,
запарка (около 10 до 20 минути)
или студен извлек. След това течността се прецежда и се добавя
към водата във ваната. За да се
разпредели равномерно, й се помага, като се разбърква с ръка.
Метод 3
Прави се маслен екстракт, смесва се с естествен емулгатор (напр.
сметана) и се изсипва във ваната. Разбърква се добре с ръка. При
маслена баня е добре главата да се
държи нависоко, за да се предпази
косата от омазняване.

Успокояваща вана
с портокалови кори
и лавандула

за дълбок, здрав сън, добро
настроение и срещу вътрешно
безпокойство
Съставки: 3 ч.л. изсушени настъргани или начупени портокалови
кори, 3 ч.л. изсушен хмел, 3 ч.л.
цвят от лавандула, 20 капки етерично масло (от мандарина), 200
мл прясно мляко.
Приготвяне: Билките и портокаловите кори се разпределят в памучни торбички и се затварят добре.
Добавят се към вода с температура 40 градуса, а при изстиването
й до 35-38 градуса, преди влизане
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във ваната, допълнително се прибавят ароматното масло, млякото и
се разбъркват с ръка. Престоят във
ваната не трябва да е по-дълъг от
20 минути.
Употреба: Ваната се взима вечер
преди сън за успокояване на психиката и релаксиране. Портокалът
прогонва страховете, лавандулата
успокоява.

Имуностимулираща вана
с теснолист живовляк

като предпазна мярка в сезона
на простудите и грипа
Съставки: 6 - 8 ч.л. изсушен или
два пъти повече пресен, нарязан
на ситно теснолист живовляк, 200
мл прясно мляко.
Приготвяне: Билките се сваряват
за кратко в 1 л вода, добавя се млякото и разтворът се оставя да се
запари под капак около 10 минути.
Течността се прецежда и се добавя
към водата във ваната.

Употреба: При начални симптоми
на инфекциозно заболяване или
заболял в близкото обкръжение
тази вана подсилва имунната защита. Престоят във ваната трябва да
е при температура 35-38 градуса,
не по-дълъг от 20 минути. Ваната
с живовляк може да бъде допълнително обогатена с метличина.

Вана с розмарин за спортисти

стимулира кръвообращението при студени крайници, ефективна срещу мускулна треска
Съставки: 6 – 8 клонки изсушен
или пресен розмарин, 500 мл растително масло, 250 мл ябълков
оцет, 8 с.л. мляко на прах.
Приготвяне: Розмаринът се поставя на дъното на стъклен съд с
широко гърло, залива се с растителното масло и се затваря добре.
Напълно покритите с маслото розмаринови клонки се оставят да
престоят 6 седмици на тъмно. След
това маслото се прецежда и пълни
в тъмен стъклен съд. 100 мл от розмариновото масло, 250 мл ябълков оцет и 8 с.л. мляко на прах се
добавят към водата във ваната.
Престоят в нея е при 35 - 38 градуса, не по-дълъг от 20 минути.
Употреба: Розмаринът действа
едновременно тонизиращо и успокояващо – рядко срещано свойство при билките. При това растението действа противовъзпалително и успоредно с това помага
при изтощение, стрес, слабо кръвообращение и вътрешно безпокой-

ство. Добавеният към ваната ябълков оцет действа антибактериално
и може да успокои кожните инфекции. Той може да предложи помощ
също при гъбички на краката, екземи и псориазис. Млякото на прах
действа като емулгатор, което означава, че свързва мастните с водните елементи във ваната, така че
маслото да не изплува на повърхността на водата. То се грижи и за
доброто състояние на кожата.

Вана с мед и мляко
и солен пилинг за красива
кожа и стегнати тъкани

помага при суха и загрубяла кожа
през студените месеци на годината
Съставки:
За пилинг във ваната: 5 с.л. груба
морска сол, сокът от 2 лимона;
За добавката за вана: 90 г прясно
мляко или суроватка на прах, 4 с.л.
пчелен мед.
Приготвяне: Солта се смесва с
лимоновия сок и се поставя до
ваната. Млякото на прах и медът се
изсипват директно във водата и се
разбъркват с ръка.
Употреба: След 5 минути престой във ваната човек трябва да
се изправи и основно да изтърка тялото си с лимоновата сол,
предназначена за пилинг. След това
отново трябва да легне във ваната, като изсипе остатъка от пилинга във водата, за да се разтвори солта в нея. За разлика от нормалната баня, при която от кожата се извлича влага, при солената
баня солта се отлага в роговия слой
на кожата, където свързва влагата. Това запазва естествения защитен слой на кожата и тя не изсъхва.
Баните с мляко се препоръчват
и при кожни болести като невродермит или алергични реакции, но
също при лечение на целулит и за
подкрепа на диети или лечебно гладуване заради присъщия им детоксикиращ и стягащ тъканите ефект.
Ако човек разполага със суроватка, може допълнително да стимулира прочистването на организма си с
млечно-суроватъчна напитка.

Билкова вана за добър сън

nомага при заспиването и за
качествен нощен сън
Съставки: 1 шепа пресен лавандулов цвят (алтернативно 3 ч.л.
изсушена лавандула), 2 ч.л. изсушен корен от валериана (лечебна
дилянка).
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Приготвяне: Съставките се разпределят в 2 памучни торбички и
се затварят добре. Добавят се към
вода с висока температура, която
се охлажда до към 39 - 40 градуса.
Престоят във ваната трябва да е
не по-дълъг от 10 минути, като торбичките се изстискват многократно.
Употреба: Чрез съдържанието си
на етерични масла мащерката и
маточината разтварят секретите
също при инхалация и унищожават
бацилите, джинджифилът затопля
и успокоява главоболието.

Антиспазматична, противовъзпалителна вана с лайка

Приготвяне: Билките се сваряват
за кратко в 1 л вода, добавя се млякото и разтворът се оставя да се
запари под капак около 10 минути.
Течността се прецежда и се добавя
към водата във ваната. Престоят
във ваната трябва да е при 35 - 37
градуса, не по-дълъг от 20 минути.
Употреба: Лавандулата и валерианата са високо ефективни успокояващи
билки - както приети вътрешно, така и
приложени външно. Може да се запази част от чая, да се разреди с топла
вода като напитка, да се подслади с
мед и да изпие вечер преди сън. Както
към добавката за вана, така и към
вечерния чай може да бъде добавена
също маточина – тя действа отпускащо и антивирусно при настинка.
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Противопростудна вана
с мащерка и джинджифил

при кашлица, хрема и преохлаждане
Съставки: 3 ч.л. изсушена мащерка, 2 ч.л. изсушена маточина, 2
ч.л. риган, ½ чаена чаша настърган
джинджифил.

ефективна при коремни спазми,
болки, безпокойство, простуда
или рани
Съставки: 150 г изсушен цвят от
лайка, 50 г изсушен липов цвят, 50 г
изсушен цвят от лавандула, 200 мл
прясно мляко, по желание 20 капки
разведряващо етерично масло
(напр. от ванилия или канела).
Приготвяне: Билките се разпределят
в няколко памучни торбички и се затварят добре. Добавят се към вода с температура 40 градуса, която се охлажда
до 35-38 градуса. Допълнително към
ваната се добавят ароматното масло
и млякото при температура около
35-38 градуса и се разбъркват с ръка.
Престоят във ваната не трябва да е
по-дълъг от 20 минути.
Употреба: Липата облекчава спазмите, стимулира потенето и действа отпускащо; лайката оказва противовъзпалително действие
също при вдишване, лавандулата
успокоява и действа антисептично.

Противовъзпалителна
вана с невен и шапиче

оказва благотворно действие и
спира възпалението
Съставки: по 50 г изсушени или
100 г пресни цветове от невен и
шапиче, 200 мл мляко.
Приготвяне: Билките се кипват в
1 литър вода, след това към водата се добавя млякото. Разтворът

се оставя да се запари под капак
около 10 минути. Прецежда се и се
добавя към водата във ваната.
Употреба: Ваната с невен е ефективна при язви, мехури, възпалени, болезнени варици (разширени
вени) и раздразнени очи. Тя може
да помогне също при ожулвания,
екземи, травми, рани от залежаване, хемороиди, лошо заздравяващи и всякакви други видове рани
или кожни възпаления. Невенът
(Calendula officinalis) се използва
вътрешно при стомашни и чревни язви или като разтвор за гаргара при рани в устата. В шапичето (Alchemilla vulgaris) се съдържат
свиващи вещества, които ускоряват
зарастването на рани. Добавката
за вана с шапиче и антимикотичния
невен може да се използва също
като седяща баня при изпускане
(инконтинеция). За целта към съда
с вода за седяща баня се добавя ¼
от посоченото количество.

Освежаваща и регулираща
вана при сутрешна умора

помага за сутрешно освежаване
и тонизиране
Съставки: 1 шепа пресен бял равнец, 1 шепа прясна мента, 250 мл
прясно мляко.
Приготвяне: Билките се заливат с
1 литър вряща вода и се оставят да
се запарят под капак за 10-20 минути. Запарката и млякото се добавят
към водата и се разбъркват с ръка.
Престоят във ваната е при 32 градуса, не по-дълъг от 10 минути.
Употреба: Белият равнец пречиства кръвта и детоксикира организма, ментата събужда и тонизира, а
млякото прави кожата мека. n

Напуканите устни не са признак на неадекватна
грижа, по-често са следствие на липсващите защитни
потни или мастни жлези. С правилни (домашни) средства те могат да бъдат защитени от външни влияния.

КАК ДА ЗАЩИТИМ УСТНИТЕ
СИ ОТ СУХОТА И НАПУКВАНЕ
Кожата на устните е изключително
тънка и поради тази причина много
по-чувствителна към сух въздух,
топлина и студ. Ако изгуби твърде
много влага, тя може бързо да изсъхне и да се разрани, което не само
изглежда неестетично, но е и болезнен процес. Отделно от това за бактериите е лесно да проникнат в раничките и да предизвикат възпаления.
Редовната грижа с правилните продукти е от особена важност, тъй като
това, което повечето не знаят, е, че
много от предлаганите на пазара продукти за грижа на устните са именно
причината за тяхната сухота.

Защо конвенционалните
балсами за устни не са добри
За производството на конвенционални балсами за устни често се използва
евтино парафиново масло (Paraffinum
Liquidum или Petrolatum), т.е. рафиниран нефт, който има тенденцията да
изсушава кожата, вместо да я подхранва. С други думи, колкото по-често човек
използва стик за овлажняване на устните, толкова по-сухи стават те. Но това
не е всичко: в състава на много балсами за устни влизат вредни за здравето съставки, т.нар. минерални масла.
Подозира се, че съдържащите се в
тях въглеводороди, МОАН (Mineral Oil
Aromatic Hydrocarbons) и MOSH (Mineral
Oil Saturated Hydrocarbons) оказват
канцерогенен и мутагенен ефект върху
нашето тяло. Затова специалистите
препоръчват балсами за устни от натурална козметика, в които по принцип не
се използва минерално масло.

Сезонната грижа е важна
Тъй като чувствителните устни реагират негативно както на топлина, така
и на студ, грижите трябва да се адаптират към сезонните условия. През

лятото е от съществено значение да
се използва балсам за устни с UV
защита (минимум SPF20) – той предпазва кожата от слънчевите лъчи и
предотвратява изсушаването. През
зимата пък трябва да се разчита на
балсам за сухи устни, който предпазва чувствителната кожа от студа.

Пет практични съвета
при грижа за устните

1. Ако усещате устните си сухи, не
ги навлажнявайте с език – слюнката,
която се изпарява на повърхността,
ще ги направи още по-сухи!
2. Премахвайте мъртвата кожа с
нежен ексфолиант за устни – но само
два пъти седмично. Като алтернатива е подходяща мека четка за зъби.
3. Т.нар. маски за устни могат да
помогнат за възстановяването им. В
зависимост от производителя тя трябва да се остави да действа минимум
15 минути, а най-добре през цялата нощ.
4. Маслото за устни може да помогне
за подхранването им с важни хранителни вещества. Не забравяйте обаче
да измиете добре ръцете си преди
нанасянето му.
5. Най-простият трик за красота при
сухи или напукани устни е приемането на много течности – в идеалния
случай 2 литра вода на ден. Така ще
поддържате цялото си тяло хидратирано.

количество и да се остави да действа за кратко.
l Масло от какао и от ший: Докато
какаовото масло е ефективно срещу
сухи и увредени устни през лятото,
маслото от ший е особено подходящо през зимните месеци, като предпазва устните както от сухия въздух
в затоплените помещения, така и от
студеното, влажно време навън.

Три прости рецепти
за домашно направен
балсам за устни

Рецепта 1
Необходими съставки: 10 г кокосово масло, 10 г масло от ший, 10 г пчелен восък; по желание 2-3 капки етерично масло (напр. какаово); малки
бурканчета или празни стикчета за
червило.
Приготвяне: Маслата и восъкът се
стопяват на парна баня и бъркат до
пълно хомогенизиране на съставки-

те. Накрая се прибавя етеричното
масло и готовата смес се пълни в
приготвените съдини. Съхранява се
на тъмно и студено място, най-добре
в хладилник.
Рецепта 2
Необходими съставки: 5 г мед, 5 г
какаово масло, 5 г пчелен восък, 10
мл масло от жожоба; по желание 2-3
капки етерично масло (напр. ванилия); малки бурканчета или празни
стикчета за червило.
Приготвяне: На парна баня се стопява пчелният восък. След разтварянето му се добавя какаовото масло и
се бърка до хомогенизиране на съставките. След сваляне от котлона се
прибавят маслото от жожоба, етеричното масло и най-накрая медът.
Съхранява се на тъмно и студено
място, най-добре в хладилник.
Рецепта 3
Необходими съставки: 2 ч.л. вазелин, 1 ч.л. мед, 2 ч.л. бадемово масло,
1 ч.л. цветно или безцветно червило;
2 бр. празни стикчета за червило.
Приготвяне: Съставките се стопяват
на парна баня, като се бъркат до хомогенизиране. Готовата маса се пълни в
стикчета, които се изстудяват в хладилник до стягане на балсама. n

Най-добрите домашни
средства срещу сухи
и напукани устни

l Мед: Той не само осигурява влага,
но прави устните меки и еластични.
Трябва да се нанесе директно върху
кожата и да се остави да попие за 5
минути. След това трябва внимателно да се избърше с кърпичка. Не е
добре да се облизва, тъй като върху
устните отново ще има слюнка.
l Зехтин: Маслиновото масло предлага идеална грижа за устните. То
снабдява кожата с подхранващи съставки, прави я мека и еластична – при
това се съдържа във всяко домакинство. Необходимо е единствено да се
разнесат няколко капки върху устните.
l Кокосово масло: Необработено,
в естествената си форма кокосовото масло може да успокои сухите
устни и напуканите ъгълчета на устата. Достатъчно е да се нанесе малко
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