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ИМУННА ЗАЩИТА:  
ГОРЧИВИЯТ ВКУС НА МИКРОБИТЕ

Представете си най-лошата настин-
ка, която някога сте преживява-
ли. Носът ви е напълно запушен и 
едвам си поемате въздух. Натискът 
в синусите ви предизвиква адско 
главоболие, а с нарушеното обоня-
ние всяко ястие има вкус на стар 
картон. Вие сте отпаднали, болни, 
чувствате се направо ужасно. А сега 
си представете, че тези симптоми 
не изчезват след няколко дни или 
седмици, а са постоянното ви със-
тояние – може би за няколко дни 
са по-слабо изразени, но в крайна 
сметка винаги се завръщат с пълна 
сила. Точно така изглежда живо-
тът на хора, страдащи от хроничен 
синузит. При това заболелите съв-
сем не са малко – около 35 милиона 
американци са засегнати от болест-
та, над 3 милиона германци и сто-
тици хиляди българи. Много болни 

Рецептори за горчиви вещества могат да бъдат открити не само 
върху езика, а навсякъде в човешкия организъм. Поради факта, че 
разпознават токсините, те оформят първата фронтова линия в бор-
бата с микробните патогени.

приемат кортизонови препарати 
или се подлагат на продължителна 
антибиотична терапия. Ако и това 
не помогне, се прибягва до слож-
на оперативна намеса, при която 
лекарите почистват инфектираните 
околоносни кухини. През послед-
ните години честотата на подобни 
интервенции все повече нараства, 
тъй като поради прекомерна упо-
треба антибиотиците губят своята 

но също в други зони на дихателни-
те пътища, в сърцето, белите дробо-
ве, стомашно-чревния тракт и други 
органи. Поради тази причина изсле-
дователите предполагат, че те са 
част от вродения имунитет, който се 
различава от адаптивната защита 
на тялото със своите патрулиращи 
антитела и имунни клетки. Докато 
на организма са необходими часове 
или дни, за да произведе специфич-
ни антитела срещу вируси и бакте-
рии, горчивите рецептори реагират 
в рамките на минути. Механизмите, 
които те задвижват обаче не дей- 
стват срещу определени микроби, 
а срещу всички възможни патогени.

Езикът може да разпознае 
отровната храна по вкуса

Ако човек разглежда вкусовите 
рецептори като част от система за 
мониторинг, която реагира на про-
никването на чужди вещества, тяхно-
то участие в имунната система има 
смисъл. Поставени върху повърх-
ността на езика, те задействат сиг-
нали, които предават информация за 
хранителното съдържание и токсич-
ността на приетата храна в мозъка. 
Човек може да възприеме пет основ-
ни вкусови характеристики с езика 
си: горчиво, сладко, солено, кисело 
и умами. Петият вкус, получил името 
от откривателя си проф. Кикунае 
Икеда в началото на 20 век в Япония, 
може да се преведе като „приятен“ 
и олицетворява нежния и приятен 
послевкус. Подобно на другите 4 вку-
сови характеристики той предизвик-
ва отделяне на слюнка, стимули-
ра езика, небцето, задната прегра-
да на устната кухина и гърлото, като 
усилва вкусовите усещания, особено 
ако са подкрепени със специфичен 
аромат. С други думи, прави храна-
та по-вкусна и желана. Така чувство-
то за вкус действа като вратар, който 
ни съветва дали трябва да преглът-
нем хапката или не. Наред с други 
неща, горчивите рецептори реаги-
рат на растителни токсини, включи-
телно на вещества като алкалоиди, 
които включват например стрихнина 

ефективност. Според статистически-
те данни всяко пето изписване на 
антибиотик в САЩ е предназначено 
за възрастен пациент с риносину-
зит. Медицинското лечение на това 
заболяване следователно има зна-
чителен принос за появата и раз-
пространяването на резистентни на 
антбиотици бактерии като устойчи-
вите на метицилин Staphylococcus 
aureus (MRSA) например. 
Много учени се опитват да предот- 
вратят подобно пагубно развитие. 
На първо място те искат да раз-
берат как епителните клетки, раз-
положени по дихателните пъти-
ща, се защитават срещу инфекции. 
Всеки човек вдишва дневно около 
10 000 литра въздух, който съдър-
жа неизброимо количество виру-
си, бактерии и гъбични спори. На 
първа линия в защитата на организ- 
ма срещу тези патогени е нашият 
нос, който улавя безброй мръсни 
частици, вируси, микроби или спори, 
като ги задържа и изхвърля навън. 
Предвид постоянния бактериален 
товар, на който сме изложени, е изу-
мително, че повечето хора рядко 
страдат от респираторни инфекции.
Една от причините за това може 
да се намира буквално на върха 
на езика ни. На повърхността му 
са разположени вкусови рецептори, 
които реагират на горчиви вещес-
тва и предават съответните сетив-
ни възприятия. Тези протеини, които 
могат да бъдат открити също в носа, 
имат и друга задача: да отблъскват 
болестотворни нашественици. Както 
показват научните изследвания, те 
задвижват три защитни механизма. 
Първо, задействат сигнална кас-
када, която привежда в движение  
ресничките (цилиите) на покривния 
респираторен епител, които транс-
портират слуз и болестотворни час-
тици от белите дробове и диха-
телните пътища. Второ, стимули-
рат клетките на дихателните пъти-
ща да отделят азотен моноксид (NO) 
– субстанция, която убива микроби-
те. Трето, изискват освобождава-
нето на антибактериални пептиди, 
т.нар. дефензини.
Изненадващо учените открили, че 
рецепторите за горчиви вещества се 
намират не само на езика и в носа, 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

вещества (които често имат тръпчив 
вкус) от дихателните пътища.
Приблизително по същото време 
екип, ръководен от Томас Фингър 
от Университета в Колорадо, рабо-
ти върху химиосензорни клетки (от 
носния епител на плъхове), които 
притежават рецептори за горчиво 
и реагират на определени бакте-
риални сигнални молекули, извест-
ни като N-ацил хомосерин лактон 
(AHL). Грам-отрицателните бактерии 
винаги отделят AHL, когато се обра-
зуват биофилми, т.е. съвкупност от 
микроби, които се слепват и съз-
дават матрица, в която са до 1000 
пъти по-резистентни на антибиотици 
от единичните бактерии. Екипът от 
Колорадо установил, че освободени-
ят по време на образуването на био-
филм AHL стимулира активността на 
химиосензорните клетки в носа на 
гризачите. Така сигнални молекули 
стават първите бактериални вещес-
тва, за които експериментално е 
доказано, че стимулират тъканните 
клетки чрез рецептори за горчиво. И 
по всяка вероятност тези рецептори 
са включени, когато тялото реагира 
на микробни нашественици.
Вдъхновени от това, през 2011 г. 
учени от Университета в Пенсил-
вания, заедно с експерти от 
Monell Chemical Senses Center във 
Филаделфия, водеща институция в 
областта на изследванията на мириз-
ми и вкусове, започват да търсят вку-
сови рецептори в човешкия носен 
епител. Когато става ясно, че типът 
рецептор влияе върху чувствител-
ността на болка в носа, те насочват 
цялото си внимание към темата.
В изследванията си учените се кон-
центрират над T2R38 – най-добре 
проучения рецептор за горчиво от 
тип T2. Той съществува в няколко 

и никотина. Горчивите вкусове обик-
новено се възприемат като непри-
ятни, защото показват наличието на 
потенциално вредни вещества.
Навременното разпознаване на 
опасностите е жизненоважно. 
Вероятно затова разполагаме с 
поне 25 различни вида рецептори 
за горчиви вещества, които обра-
зуват семейството на T2R (вкусо-
ви рецептори, тип 2) Тяхното разно- 
образие вероятно се е появило като 
еволюционна адаптация за открива-
не на широк спектър от отрови, за 
да се предотврати поглъщането им. 
От друга страна, възприемаме слад-
кия, соления, киселия вкус и умами 
само с един вид рецептор.

Когато микробите имат токсичен вкус 
	Рецептори, които откриват горчиви вещества, има не само върху езика, но 
и в телесни органи, които никога не влизат в пряк контакт с храната.
	Според последните резултати от изследванията, тези вкусови рецептори 
могат да предизвикат спешни реакции на защитните сили на организма чрез 
бързодействащи антидоти, насочени срещу бактериите.
	Терапевтичното стимулиране на молекулите с горчиви вещества би могло 
да подсили естествената имунна защита, да помогне в борбата с инфекци-
ите и по този начин да направи конвенционалните антибиотични средства 
по-малко използваеми.

Фактът, че горчивите рецептори 
играят роля не само върху езика, 
но и в други органи, стана ясен за 
първи път през 2009 г., когато изсле-
дователи, ръководени от Майкъл 
Уелш от Университета на Айова, 
откриха T2R върху епителните клет-
ки на белите дробове. Плътният 
слой слуз, разположен върху тях, 
улавя микроорганизмите и замърси-
телите, които проникват в организма 
с вдишвания въздух. Най-фините 
тънки реснички на епителните клет-
ки се движат с честота 8 до 15 пъти 
в секунда и със слузта изтласкват 
както микробите, така и други час-
тици в посока към гърлото, откъ-
дето човек ги поглъща или изплю-
ва. Изследователите отбелязват, че 
ресничките на епителния слой на 
респираторния тракт се задвижат 
по-бързо, веднага щом горчивите 
вещества започнат да стимулират 
техните T2-рецептори. Това показва, 
че по всяка вероятност рецепторите 
за горчиви вещества помагат за пре-
махването на потенциално опасни 
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кой вариант присъства чрез секвени-
ране на рецепторните гени. За целта 
те довеждат клетките в контакт с 
фенилтиокарбамид (PTC), вещество, 
което често се използва в тестовете 
за вкус и действа върху рецептора 
T2R38. Интересният резултат пока-
зал, че епителните клетки на „супер 
вкусово възприемчивите“ освобож-
дават много азотен моноксид след 
стимулиране с PTC, но не и тези на 
„вкусово невъзприемчивите“.

Използване на токсични 
газове в организма:  
с азотен монооксид  

срещу бактерии  
в дихателните пътища

Това откритие подкрепя тезата, че 
има връзка между вкусовото осеза-
ние и имунната система. Азотният 
моноксид действа по два начина 
срещу бактерии в дихателните пъти-
ща. Първо, той стимулира цили-
арните епителни клетки да увели-
чат честотата на своите движения; 
второ, убива бактериите директ-
но. Газообразното вещество про-
никва от епителните клетки в лига-
вичния слой и след това в разпо-
ложените там микроби, като увреж-
да мембраните, ензимите и ДНК във 
вътрешността им. Обикновено сте-
ните на параназалните синуси отде-
лят големи количества азотен моно-
ксид, който се разпределя в диха-
телните пътища и предотвратява 
инфекциите.

който кодира нечувствителната вер-
сия на рецептора T2R38. Тези хора 
не възприемат определени горчиви 
вещества и затова могат да бъдат 
описани като „вкусово невъзприем-
чиви“. Други 20% от светлокожите 
хора имат 2 генни копия на чувстви- 
телния рецепторен вид, така че 
възприемат същите вещества като 
изключително горчиви („супер вкусо-
во възприемчиви“). Останалата част 
пък притежават и двата варианта 
в една единствена версия между 
двете споменати крайности.
След това учените изследват човеш-
ка епителна тъкан, иззета по опе-
ративен път от носа и синусите, и  
сравняват поведението на клетки, 
които носят или силно чувствител-
ната, или неактивната версия на 
рецептора T2R38, като определят 

вариации при хората, защото гени-
те, които го кодират, се появяват в 
различни форми (полиморфизми), 
като някои от най-често срещани-
те варианти откриват в ресничките 
на носния и параназалния синусов 
епител. Ето защо изследователите 
насочват вниманието си върху вли-
янието, което оказват различните 
конфигурации на рецептора T2R38 
върху поведението на епителните 
клетки. При това попадат на две 
форми, които предизвикват напъл-
но различни сетивни възприятия. 
Едната е изключително чувствител-
на подобно на рецептора за вкус 
на езика, докато другата е корен-
но различна. Около 30% от всич-
ки хора със светла кожа са носите-
ли на две копия (едно от майката и 
едно от бащата) на генния вариант, 

Учените предполагат, че податли-
востта на човек към инфекции на 
горните дихателни пътища зависи 
от рецепторния вариант на T2R38 
на техните дихателни епителни 
клетки. Така те откриват, че епител-
ните клетки на „супер вкусово въз-
приемчивите“ хора увеличават чес-
тотата на съкращението на цили-
ите особено бързо след активира-
нето на рецепторите за горчиво, но 
също много ефективно елиминират 
бактериите чрез отделяне на азотен 
моноксид. При това гореспоменати-
те бактериални сигнални вещества, 
например AHL, директно стимули-
рат човешките T2R38-рецептори. 
Епителните клетки на „супер вкусово 
възприемчивите“ регистрират бакте-
риална AHL с помощта на T2R38-
молекули и след това произвеждат 
азотен моноксид, докато клетките 
на „вкусово невъзприемчивите“ не 
го правят. Следователно, първите 
са много по-способни от вторите да 
се борят с AHL-освобождаващи бак-
терии. Изводът на изследователи-
те е, че епителните клетки на диха-
телните пътища използват горчивия 
рецептор T2R38 за откриване на 
микроби и иницииране на защитни 
реакции срещу тях.
Междувременно бяха разширени 
познанията за ролята на вкусовите 
рецептори в носа. При хората, както 
и при гризачите, тези молекули 
могат да бъдат открити в химиосен-
зорните клетки, при това не само 

бл
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рецептори тип T2 (T2R), но и рецеп-
тори за сладък вкус тип T1 (T1R). 
Веднага след като T2R се стимули-
ра, клетката сигнализира на околна-
та тъкан за освобождаване на анти-
бактериални пептиди – така наре-
чените дефензини – в лигавицата 
на дихателните пътища, които са в 
състояние да унищожат много видо-
ве болестотворни бактерии, вклю-
чително Monas aeroginosa и MRSA. 
От друга страна, когато се стиму-
лира рецептор T1 за сладко, рецеп-
торите за горчиво намаляват своя-
та активност. Според учените този 
механизъм вероятно предотвратя-
ва прекомерно отделяне на дефен- 
зини. T1R рецепторите са открити 
и в други части на тялото, като пан-
креаса например. Там те реагират 
на съдържанието на захар в кръвта 
и стимулират собственото производ-
ство на инсулин в организма, който 
регулира нивото на кръвната захар.
По този начин вкусовите рецептори 
допринасят за системата за ранно 
предупреждение, която координи-
ра имунната реакция в дихателните 
пътища. Тяхната роля се различава 
значително от тази на подобните на 
пропусквателни пунктове рецептори 
(TLR), най-добре проучените „проте-
ини за ранно предупреждение“ досе-
га. TLR също предизвикват имун-
ни реакции, когато са стимулирани 
от определени бактериални субстан-
ции. Но завършването на процеси-
те, които задвижват, като форсирано 
производство на антитела например, 
обикновено отнема много часове и 
дори дни. T2R38 и други рецептори 
за горчиво, от друга страна, задей-
стват реакции, които влизат в сила 
в рамките на секунди или минути. Те 
изглеждат особено важни в ранните 
стадии на инфекция, когато за орга-
низма е необходимо да предприе-
ме незабавни защитни мерки. Само 
ако се окажат недостатъчни, на сце-
ната излизат други имунни рецепто-
ри, като предизвикват по-продължи-
телни, но, може би, по-ефективни 
защитни реакции.

По-рядко ли боледуват  
„супер вкусово  

възприемчивите“ хора? 
Поне срещу определени 

бактерии те са по-добре 
защитени

Многото версии на гените, които 
кодират T2R рецепторите за горчи-
во, правят ролята им в имунната сис-
тема още по-значима. Повечето от 
25-те рецептора за горчиви вещества 
имат няколко генни варианта, които 
правят техните носители повече или 

по-малко чувствителни към субстан-
ции с горчив вкус. Ако реакцията на 
горчиви вещества всъщност е част 
от антимикробната защита на орга-
низма, тези варианти също би след-
вало да са придружени от различна 
резистентност към инфекции. Поради 
тази причина чувствителните рецеп-
тори за горчиво би трябвало да са в 
състояние да предпазят от инфекция 
по-добре от нечувствителните.
Първите проучвания с участието на 
хора потвърждават това. Очевидна 
тестова група са милионите пациен-
ти с хронични инфекции на синуси-
те, които също така се възползват 
от новите научни познания. При това 
изследванията показват, че пациен-
тите с риносинузити са с по-лошо 
качество на живот от много пациенти 
с други хронични заболявания като 
сърдечни или белодробни например. 
Допълнително болестите на долните 
дихателни пътища като астма често 
се влошават, а опасните белодроб-
ни инфекции се появяват по-чес-
то. Анализите на микробната коло-
низация показват, че независимо от 
факта, че „супер вкусово възпри-
емчивите“ понякога развиват рино-
синтузит, е много по-малко вероят-
но да страдат от предизвикани от 
грам-отрицателни бактерии инфек-
ции в сравнение с „вкусово невъзпри-
емчивите“. Това изглежда правдопо-
добно, тъй като грам-отрицателните 
бактерии произвеждат AHL – вещес-
тва, които стимулират рецептори за 
горчиво и по този начин карат епи-
телните клетки на дихателните пъти-
ща да отделят антимикробния азо-
тен моноксид. Грам-положителните 
бактерии, от друга страна, не обра-
зуват AHL и не предизвикват подоб-
на имунна реакция.
Допълнителни клинични изслед-
вания потвърждават тезата, че 
има връзка между T2R38 рецеп-
торите и инфекциите на парана-
залните синуси. Две проучвания 
от група учени в Университета на 
Пенсилвания показват, че хората с 
две копия на гена T2R38 на вари-
анта на „супер вкусово възприем-
чивите“ са с по-нисък риск от раз-
витие на тежък риносинузит, откол-
кото хората с едно или две копия 
на гена на „вкусово невъзприем-
чивите“. Изследване на Мартин 
Дезроазиес от Университета в 
Монреал (Канада) също свидетел-
ства за това, като потвърждава, че 
версията на гена на „вкусово невъз-
приемчивите“ се среща по-често 
при пациенти с риносинусит, откол-
кото при здрави хора. В същото 
време Дезроазиес и неговите коле-
ги отбелязват, че тежестта на инфек-
ция на синусите зависи и от вариа-
циите в други два типа рецептори за 
горчиво (T2R14 и T2R49).
Наскоро изследователи откриха 
връзки между вкусовите рецептори 
и имунните  реакции също в други 

органи. Според проучване от 2014 г.,  
химиосензорните клетки в пикоч- 
ните пътища стимулират изпразва-
нето на пикочния мехур, когато вля-
зат в контакт с патогенни бактерии 
от вида Eshcerichia coli, медиира-
ни от рецептори за горчиво. Това е 
една разумна реакция на организма, 
тъй като урината измива имигрира-
щите бактерии от уретрата, което 
затруднява проникването им в тяло-
то. Допълнителни проучвания показ-
ват, че белите кръвни клетки раз-
познават AHL сигнал молекулите на 
бактерията Pseudomanas aeruginosa 
с помощта на подобен рецептор.

Могат ли веществата, 
които активират  

рецепторите за горчиво  
и по този начин подсилват 

имунните реакции,  
да се използват като 

лекарствени средства за 
лечение на риносинузит? 

В момента учените обединяват 
усилията си около този въпрос. 
Ден след ден приемаме с храна-
та огромно разнообразие от горчи-
ви вещества, които могат да съдър-
жат терапевтичен потенциал. Те 
включват например съдържащите 
се в хмела хумулони и лупулони, 
или пък изотиоцианати в зеленчу-
ците като брюкселско зеле, както и 
лимонините в цитрусовите плодове. 
Съдржащото се в пелина горчиво 

вещество абсинтин, което е и част 
от пелиновото вино или пък спирт-
ната напитка абсент, също ефек-
тивно стимулира T2-рецепторите на 
химиосензорните клетки. Учените 
изследват тези и други подобни 
потенциални лекарствени субстан-
ции в лабораториите си. Надеждата 
е един ден те да подпомогнат борба-
та с инфекциите, без да е необходи-
мо да се прибягва до конвенционал-
ната терапия с антибиотици.

Според изследователите би след-
вало също да е възможно да се 
предскаже чувствителността към 
микробни инфекции въз основа на 
индивидуалната вкусова чувстви- 
телност или чрез секвенира-
не на горчивите рецепторни гени. 
Естествената вариативност на тези 
молекули вероятно е една от при-
чините, поради които респиратор-
ните заболявания се срещат много 
по-често при някои хора, отколкото 
при други. n
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БЪРЗА ПОМОЩ

УМКАЛОР И МУКОПЛАНТ АНИСОЛ 
- НЕЗАМЕНИМА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА 

ТЕРАПИЯ КРЕЩУ КОВИД-19 
Клинично наблюдение на екип на КВБ с COVID-структура към „Пирогов“ с ръководител доц. 
Д-р Петър Йорданов Атанасов, д.м. Авторски колектив: д-р Димитър Валериев, д-р Йозлем 
Али Кобакова, д-р Анна Стоименова-Георгиева, д-р Мария Сакелариева, д-р Мария Чанева, д-р 
Калоян Чилингиров.
Клиничното наблюдение е проведено в периода 15.12.2020 – 31.03.2021 г. в УМБАЛСМ „Пирогов“.

се осъществява чрез увеличаване 
честотата на съкращение на цилии-
те на покривния респираторен епи-
тел и спомага за пренасянето на 
бронхиалните секрети от бронхите 
към ларинкса чрез стимулиране на 
движението на ресничките от брон-
хиалния ресничест епител.
Експекторантното действие на ана-
соновото масло се дължи, от една 
страна, на директния ефект върху 
бронхиалната лигавица, а, от друга В     ирусните инфекции все още 

са сериозно предизвикател-
ство за съвременната меди-

цина, въпреки непрестанното раз-
витие и усъвършенстване на фар-
мацевтичната индустрия.
Клиничната картина при Ковид-
19 е неспецифична, поради което 
няма патогномоничен симптом за 
поставяне на диагнозата. От събра-
ната до момента информация за 
заболяването основните симпто-
ми се изразяват в обща отпадна-
лост, болки в мускулите, кашли-
ца, фебрилитет, хрема, главоболие, 
болки в гърлото, ниска сатурация. 
Всички тези симптоми са типични 
за почти целия спектър от остри 
респираторни заболявания. 

анасоновото действат като екс-
пекторанти в дихателната сис-
тема. Те са със секретолитич-
ни и секретомоторни свойства. 
Секретолитичният ефект намалява 
вискозитета на бронхиалния секрет 
чрез стимулиране на серозните 
жлези в бронхиалната лигавица. 
По този начин увеличеното коли-
чество секрет се втечнява и може 
лесно да се транспортира и отстра-
ни. Секретомоторният му ефект 

Друга характерна черта за Ковид-
19 е вариабилността в клинич-
ното протичане – някои пациен-
ти остават изцяло безсимптомни, 
докато при други се наблюдават 
тежки форми на заболяването с 

бързо прогресираща дихател-
на недостатъчност, развитие 

на ARDS-синдром и поли-
органна недостатъчност 
с летален изход. Особено 

опасна е инфекцията за хора-
та с придружаващи заболявания, 
имунокомпрометираните и въз-
растните болни.
В терапевтичната схема за лече-
ние на Ковид-19 в нашата Клиника 
включихме приложението на 
Умкалор и Мукоплант Анисол при 
100 хоспитализирани пациенти 
със средно тежка и лека клинична 
форма с много добро повлияване. 
Постигнатите резултати се основа-
ват на основните фармакодинамич-
ни, фармакокинетични свойства и 
добрата поносимост на двата про-
дукта.
Мукоплант Анисол съдър-
жа етерично масло от анасоно-
во семе. Етеричните масла като 
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Според събраните данни на база 
проследените пациенти, лекува-
ни с Умкалор 3 пъти по 1 таблет-
ка и Мукоплант Анисол 3 пъти по 
1 капсула, най-бързо повлияващи 
се симптоми са хремата и болки-
те в гърлото. При по-голяма част от 
пациентите болките в мускулите и 
главоболието показват значително 
подобрение още преди седмия ден. 
По отношение на двата важни пока-
зателя температура и сатурация 
при тези болни се наблюдава зна-
чително подобрение още на седмия 
ден в сравнение с конвенционал-
но лекуваните пациенти. Една от 
основните характеристики в проти-
чането на клиничната картина при 
SARS-CoV-2-инфекцията е дълго 
персистиращата обща отпадналост 
и изразената кашлица. Умкалор и 
Мукоплант Анисол имат положител-
но действие върху тези два симп-
тома в сравнение с контролната 
група. Благоприятният им ефект 
е предпоставка за продължаване 
на лечението и в домашни усло-
вия минимум 30 дни след дехоспи-
тализация.

страна, на дразнене на чувствител-
ни нерви в стомашната лигавица, 
които чрез възбуждане на парасим-
патиков рефлекс водят до стимули-
ране на серозните жлези в бронхи-
алната лигавица.
Прието орално, анасоновото масло 
се абсорбира добре и бързо (70-
85% след перорален прием на 1 
до 250 mg трансанетол, основна-
та съставка на анасоновото масло) 
предимно в тънките черва. Чрез 
кръвния ток етеричното масло 
бързо достига белодробните алве-
оли, където проявява своето секре-
толитично и отхрачващо действие.
Изследванията показват, че 
Мукоплант Анисол е в групата на 
субстанциите с много ниска токсич-
ност. Основната му съставка транс- 
анетол няма канцерогенен потен-
циал. Рядко проявява алергич-
ни и други нежелани реакции. Въз 
основа на токсикологичните данни 
Мукоплант Анисол капсули може 
да се прилага без риск в препоръч-
ваната дневна доза. Не дразни сто-
машната лигавица и е подходящ 
за диабетици – не съдържа захар 
и няма репродуктивна токсичност.
При нашите пациенти Мукоплант 
Анисол бе прилаган 3 пъти по 1 кап-
сула по време на целия болничен 
престой, както и 30 дни след дехос-
питализацията.
Фитопродуктът Умкалор с трой-
ния си механизъм на действие 
– антивирусен, антибактериален, 
секретомоторен, е незаменима 
част от комплексната терапия 
срещу Ковид-19. Активирането на 
имунния отговор има ключова роля 
в борбата с вируса.
Антивирусният ефект на Умкалор 
се изразява в увеличаване на про-
изводството на интерферон, акти-
виране на NK-клетките, предпазва-
не на клетките от вирусно-медиира-
но унищожаване, увеличаване на 
освобождаването на антимикробни 
пептиди (дефензини). 
Антибактериалният му ефект го 
прави много подходящ като адю-
вант към прилаганата антибиотич-
на терапия. Умкалор има директен 
бактериостатичен ефект, инхибира 
адхезията на бактерии към здрави 
мукозни клетки, инхибира интерна-
лизацията на бактериите в мукоз- 
ните клетки, увеличава фагоцитоза-
та, оксидативния взрив и вътрекле-
тъчното убиване на бактерии. 
Секретомоторните свойства се 
изразяват в подобряване на муко-
цилиарния клирънс, в улеснява-
не на транспортирането на слуз от 
дихателните пътища.

Мукоплант Анисол и Умкалор – общи впечатления  
при повлияването на острите симптоми на горните  

дихателни пътища при пациенти с Ковид-19 инфекция
Д-р Калоян Чилингиров е един от лекарите, които са призвани да се 
изправят срещу Ковид-19. Той е сред лекарите на „Пирогов“, които 
първи посрещат пациентите с коронавирус в болницата. Ето и негови-
те впечатления от терапията с гореспоменатите лекарствени продукти:
„Във връзка с огромния наплив от пациенти с Ковид-19 към нашата 
болница се наложи да изпълнявам редица функции, свързани с лече-
нието на тези пациенти. През ноември и декември 2020 г. бях коман-
дирован като дежурен лекар в една от 11-те Ковид-структури в болни-
цата, а от април 2021 г. работя в триажната зала на „Пирогов“, къде-
то дневно минават между 160 и 220 души с Ковид-симптоматика. 
Именно в триажната зала постъпват немалко пациенти с лека до 
среднотежка симптоматика, при която основната цел в лечението е 
подпомаганe на организма за справяне с инфекцията и симптома-
тично повлияване на оплакванията от страна на горните дихателни 
пътища – дискомфорта и секрецията в носоглътката и силната драз-
неща кашлица. Неразумното изписване на антибиотични медикамен-
ти при доказана вирусна инфекция не само е неефективна, но има и 
потенциални странични явления, води до невиждана антибиотична 
резистентност и не на последно място – до ненужни разходи от стра-
на на пациента. По тази причина фитопрепаратът Умкалор, съдър-
жащ патентован екстракт от корените на Pelargonium sidoides, намери 
важно място в лечението и облекчаването на симптомите на Ковид-
19 със своето клинично доказано действие, комбиниращо антивиру-
сен, антибактериален и секретомоторен ефект. Тези ефекти водят до 
по-благоприятно протичане на заболяването и до по-бързо възста-
новяване. Този препарат отлично се комбинира с друг фитопродукт, 
Мукоплант Анисол, който съдържа екстракт от звездовиден анасон 
– етерично масло с доказан експекторантен ефект – при пациенти с 
обострена хронична белодробна болест или с нужда за подсилване 
на експекторацията. 
Тези два препарата показаха отлична поносимост, липса на странич-
ни ефекти и благотворен ефект върху острата симптоматика на ГДП, 
най-вече в облекчаването на мъчителната кашлица при пациентите с 
Ковид, както и скъсяване на периода на заболяването.”

Тези два препарата повлияват 
всеки от основните симптоми на 
Ковид-19-инфекцията, като нама-
ляват тежестта на оплаквания-
та, скъсяват времето до пълно-
то възстановяване и подобряват 
физическия капацитет по-рано в 
сравнение с пациентите, при които 
не са прилагани. Освен това прила-
гането им заедно с антибиотичното, 
противовъзпалителното, антикоагу-
лантното лечение показва синер-
гичен ефект и намалява риска от 
усложнения.
Мукоплант Анисол и Умкалор са 
ефикасни, безопасни, с добра поно-
симост и следва да бъдат задължи-
телни компоненти в общата схема 
за лечение на Ковид-19.
Статията е публикувана със съ- 
кращение с одобрението на доц. 
Д-р Петър Йорданов Атанасов. n	
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дават от гръбначния до централния 
мозък, само ако организмът ги класи-
фицира като важни. „Непасващата“ 
болка безапелационно стопира бол-
ковата система, като затваря порта-
ла за болка в гръбначния мозък и 
освобождава собствено болкоуспо-
кояващо средство - ендорфин. Това 
е причината, поради която хората 
често не забелязват нараняванията 
си в моменти на голям страх.
Любовта и грижата също оказват 
силно влияние върху възприемане-
то на болка: доказано е, че деца-
та усещат болката по-малко болез-
нена, ако биват утешавани с любов 
и грижи, а пациентите получават 
по-бързо облекчение, когато се дове-
ряват на лекаря си. Интензитетът 
на болка винаги зависи от актуал-
ната ситуация на пострадалия, от 
моментното му психическо състоя-
ние и самооценката за наранява-
нията. „Болката е мнение за здра-
вословното състояние на организ- 
ма, не само рефлекторна реакция 
към нараняване“, - обяснява нев-
рологът Вилаянур Рамачандран от 
Калифорнийския университет.
За съжаление, поради факта, че 
болковата система е гъвкава, а 
мозъкът - податлив, болката може 
да продължи дори след отшумяване 

но, че подобен център за болка не 
съществува. Вместо това болкова-
та система се разпределя по целия 
главен и гръбначен мозък и реагира 
с индивидуални различия при отдел-
ните личности. При това мозъкът не 
е пасивен приемник на болкови сти-
мули, той контролира много точно 
какво усещаме и какво не.

Пазителите  
в гръбначния мозък

Още през 1965 г. канадският лекар 
Роналд Мелзак и английският невро-
лог Патрик Уол установяват, че вхо-
дящите съобщения за болка се пре-

ПРЕВЪЗМОГВАНЕ  
НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА

Болестта отдавна е отшумяла, но болка не отминава – с месеци, години. „Всичко е в главата“, твър-
дят някои. До известна степен това, разбира се, е вярно: всяко усещане за болка възниква в главата. 
Но зависи от много други фактори дали остава там, или изчезва отново. Какви са тези фактори, как 
се развива хроничната болка и как може да бъде облекчена.

Болките износват. Те обре-
меняват нервите, пречат на 
мисленето и затормозяват 

ежедневието. Отнемат радостта от 
живота, социалните контакти. Близо 
20% от европейците страдат от по- 
втарящи се болки, най-често в гла-
вата, кръста, ставите или нервите. 
10 до 12% от тях са толкова силно 
засегнати, че болката им е поела 
по собствен път и се е превърнала 
в самостоятелна хронична болест. 
Така при страдащите от т.нар. хро-
ничен болков синдром тя е загуби-
ла функцията си на предупредите-
лен сигнал и е придобила собстве-
на стойност на заболяване.
Това се дължи също на факта, 
че професионалният свят добива 
по-точно разбиране за болката и 
борбата с нея едва от две десетиле-
тия. Осъзнаването, че болката може 
да съществува и без физическа при-
чина, е все още сравнително ново. 
Дълго време медиците са считали, 
че болковият дразнител - например 
след порязване на показалеца - се 
изпраща от рецепторите за болка на 
пръста през нервните клетки в гръб-
начния мозък до „центъра на болка-
та“ в мозъка, като по еднопосочна 
улица. Благодарение на образните 
изследвания, днес учените са наяс-

на травмите. Точно това се случва 
при хроничен болков синдром: ако 
симптомите продължават повече от 
три до шест месеца, постоянните 
болкови стимули могат да доведат 
до промени в нервната система и по 
този начин до развитието на опасна-
та „болкова памет“: нервните клет-
ки започват да реагират все по-бър-
зо на болка и да предават болкови-
те дразнители все по-ефективно към 
мозъка. В определен момент нерв-
ните клетки стават толкова чувстви- 
телни, че предизвикват болка в 
мозъка, дори когато стимулите са 
слаби или изобщо не съществуват. 

Как възниква  
хроничната болка

При падане от стълба или опарване 
на горещ котлон се появяват болки, 
които настойчиво напомнят, че тяло-
то ни е понесло щети и ни мотивират 
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да направим нещо по въпроса. След 
справяне с причината и овладяване 
на пораженията, болките по правило 
също отшумяват. Защо тогава тази 
естествена предупредителна систе-
ма на организма престава да функ-
ционира по предназначение?
За да разбере човек как болка-
та става хронична, първо трябва да 
осъзнае, че тя е нещо повече от обик-
новен сигнал за увреждане. Как я 
възприемаме, доколко бързо изчезва 
или става хронична, зависи до голя-
ма степен от нервната й обработ-
ка, а тя започва още преди сигналът 
да достигне до мозъка. Някои медиа-
тори като ендорфин или адреналин 
например инхибират предаването на 
болковия сигнал в гръбначния мозък. 
Това ни помага временно да останем 
в състояние за действие след нара-
няване и да избегнем опасна ситуа-
ция. В случай на краткотрайна силна 
болка като след счупване на кост или 
изгаряне, това обикновено функцио-
нира добре. Но в случаи на по-сла-
би, но постоянно повтарящи се болки, 
например в гърба, потискащите сис-
теми в организма често пъти не се 
задействат. Тогава болковите сигна-
ли се задържат по-дълго и постъпват 
в мозъка без прекъсване.
Това не остава без последици, тъй 
като нервната система реагира на 
често повтарящи се стимули, като 
оптимизира тяхната обработка, с 
други думи: тя се учи. На невроби-
ологично ниво това означава, че 
участващите синапси се възста-
новяват и разширяват. В резултат 
мозъкът реагира по-бързо и по-чув- 

ствително на съответните стимули. 
Понякога прагът на чувствителност 
към стимула пада толкова ниско, че 
дори лека, едва забележима причи-
на причинява болка, а вече несъ-
ществуващият болков дразнител 
остава наличен или често се повта-
ря. Хронифицирането на болката е, 
така да се каже, тъмната страна на 
невронната пластичност. 
Подобни промени обаче могат да 
бъдат избегнати или дори тенден-
цията - обърната. Доколко добре е 
запаметена болката, дали тя става 
хронична, или бързо изчезва, до 
голяма степен зависи от това как я 
оценява съответната личност. Тъй 
като при всеки болков синдром се 
активират лимбични структури като 
амигдалата, хипокампуса и големи 
части от фронталния и цингуларния 
кортекс, поради което всеки синдром 
на болка се оттенява емоционално. 
Колкото по-често се случва и колко-
то по-силно е свързана с емоциите, 
толкова по-голяма е опасността бол-
ката да се „запечата“. При засегна-
тите това често води до тревожност, 
депресия и пасивност – фактори, 
които стимулират хроничната болка.

Болка без дефект,  
дефект без болка

Ларс Лаук, старши лекар в психосо-
матичното отделение на клиниката 
Асклепиус Вест в Хамбург, се опитва 
всеки ден да следи болките на свои-
те пациенти. В историческа сграда 
в зелените предградия на Хамбург 
на Елба той лекува пациенти с голя-
мо разнообразие от болкови син- 
дроми: постоянно главоболие и 
болки в гърба, мигрена, фибромиал-
гия, автоимунни заболявания. Лаук 
не винаги намира разпознаваема 
причина за непоносимите страдания 
на пациентите си. „При страдащите 
от болка пациенти трябва постоянно 
да си задаваме въпроса: Това, което 

виждам на магнитно-резонансната 
томография, ли причинява болка-
та? Или централната нервна сис-
тема вече е толкова чувствителна 
към болкови стимули, че причина-
та за тях не може да бъде обясне-
на адекватно?“ 
Компютърната и магнитно-резонанс-
ната томография откриват физичес- 
ки признаци на износване при почти 
93% от всички шестдесетгодишни и - 
понякога безболезнена - дискова хер-
ния при 36%. „Ако погледна шестде-
сетгодишен пациент с болки в гърба и 
видя нараняване на магнитния резо-
нанс, не е задължително то да е 
причина за болката“, - изтъква Лаук. 
Кога тогава дисковата херния се пре-
връща в постоянно страдание или 
мигрената в хроничен болков син-
дром? Някои хора са особено уязви-
ми към развитие на хронична болка. 
Определена роля за това играе инди-
видуалното генетично предразполо-
жение, т.е. експресията на онези гени, 
които са отговорни за производството 
на усилващи болката или обезболя-
ващи медиатори.

ка на пациенти с депресия се създа-
ват специфични връзки. Особено в 
случаите на дълбоко физическо стра-
дание, прагът на болка при пациен-
ти с депресия е значително по-нисък, 
отколкото при психично здрави хора.“

Страхът закотвя болката
Уплашените или интровертни хора 
също са изложени на особена опас-
ност да развият продължителни бол-
кови състояния. Според специалис- 
тите и индивидите, които реагират 
на болка с безпомощност или хипо-
хондрична нагласа, страдат от емо-
ционални задръжки или лесно се 
отчайват, са с повишен риск. До 
подобни резултати стигат изследо-
ватели от Северозападния универ-
ситет в Чикаго: лекарите проучили 
мозъчната активност на пациенти, 
страдащи от болки в гърба в продъл-
жение на няколко седмици - и уста-
новили, че хронична болка се разви-
ва най-вече при тези, в чиито мозъци 
зоните за обработка на чувствата са 
особено активни. Така учените стиг-
нали до извода, че колкото по-емо-
ционално човек реагира на нараня-
ване, толкова по-вероятно е болка-
та да бъде „запечатана“ в мозъка му. 
Следователно силният страх от нея 
благоприятства хронифицирането й. 
Връзката между психиката и болка-
та обаче работи и в друга посока: 
постоянната болка може да предиз-
вика или да доведе до психичес- 
ки проблеми. Радиусът на живо-
та на засегнатия човек постоянно 
се стеснява, всичко започва да се 
върти единствено около физическо-
то страдание, изчезват радостта и 
удовлетворението от живота, появя-
ва се раздразнителност, тревожност, 
депресия. 
В специалното си отделение за 
болколечение Лаук многократно e 
лекувал пациенти, чиито оплаква-
ния не са причинени от физиологич-

Много по-важно обаче е емоцио-
налното състояние на пациента. 
Връзката между депресията и болка-
та например е добре документирана 
в наши дни. Над 60% от всички паци-
енти с депресия се оплакват от посто-
янна физическа болка, особено в гла-
вата, корема и гърба. Учените подо-
зират, че депресията променя възпри-
ятието за болка. „Очевидно в мозъ-
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към кални терапии“, - е мнението на 
специалиста Лаук. „Пациентите тряб-
ва да предприемат активни действия, 
за да се почувстват по-добре: спорт-
но ходене, джогинг, плуване. Имаме 
много пациенти с професии, които 
ги карат постоянно да се раздават за 
други хора и е време да се научат: 
сега е мой ред.“

Излизане от порочния кръг
Още през 2001 г. канадският пси-
холог Майкъл Съливан, работещ в 
университета Далхойз в Халифакс, 
подчертава ролята на „катастро-
физма“ в преживяването на болка-
та. Негативното отношение увели-
чава страданието и чувството за 
безсилие. Засегнатите са склонни 
да мислят постоянно за болката и 
често са убедени, че не могат да 
направят нищо срещу нея, а когато 
се завърне, я усещат още по-интен-
зивно. Ако болката след нараняване 
или физическо натоварване се въз-
приеме като особено заплашител-
на, страхът от нея може да доведе 
засегнатите до избягване на нато-
варване, дори до преустановяване 
на всякаква активност и те започват 
да се чувстват парализирани. Този 
страх от движение - кинезиофоби-
ята - често засяга благосъстояние-
то много повече от действителното 
усещане за болка. В резултат засег-
натите попадат в самоукрепваща се 
спирала на страх и избягване. 

но доказуема причина. Независимо 
от това те страдат от непоносима 
болка. Фибромиалгията например 
е хронично нарушение на обработ-
ката на болка без налични физичес- 
ки причини като нараняване или 
възпаление. Според експерта Лаук 
тя представлява стресово разстрой-
ство, при появата на което психика-
та е от съществено значение.
„В биографиите на нашите пациен-
ти често се сблъскваме със слож-
ни домашни ситуации, като напри-
мер тежки конфликти или насилие 
над деца“, обяснява Лаук. „Това са 
разтърсващи преживявания, които 
още в ранна детска възраст стиму-
лират стресовата система и водят до 
промени в системата за преработка 
на стреса.“ Психосоматикът е забе-
лязал, че пациентите му се стреси-
рат главно от взаимоотношения - на 
работното място, в партньорските 
връзки, в семейството. „Като работи-
те постоянно или не се ограничавате, 
защото не сте усвоили тази форма на 
регулиране, подсъзнателно се връ-
щате към обичайния си модел на вза-
имоотношения, което в крайна смет-
ка ви оставя изчерпани и изтощени.“  

Спортно ходене,  
джогинг, плуване

Ето защо по време на терапията 
е важно да се намалят страхове-
те и засегнатите да бъдат актив-
ни. Тe трябва да разберат, че не са 
оставени на милостта на болката. 
Подходяща за това е фармакологич-
но поддържаната когнитивна пове-
денческа терапия, при която лека-
рите използват обезболяващи сред-
ства, за да изведат засегнатите от 
щадящото им поведение. При това 
медикаментозно се потиска болез-
неният стимул, който пречи на дви-
жението, или се премахва напъл-
но. Тази „грешка при предсказване“, 
заедно с опита за самоефикасност, 
е решаващ фактор за презаписване 
на болката, която вече е се е запе-
чатала. Ако очакванията на паци-
ента не се потвърждават отново и 
отново, той постепенно губи страха 
си от болката. По този начин разши-
ряването на синапсите и клетките, 
участващи в изпитването на болка, 
се намалява поне частично.
Често помага комбинацията от бол-
коуспокояващи, психотропни медика-
менти и психотерапевтични методи. В 
отделението си в Хамург-Рисен стар-
шият лекар Ларс Лаук разчита пре-
димно на психообразование, индиви-
дуална или групова психотерапия, арт 
и музикална терапия, както и физи-
кално лечение, например методът 
фелденкрайс, известен като „умния“ 
(или осъзнатия) подход към човешко-
то движение, в отделни случаи пред-
писва също лечебна гимнастика и 
масажи. „В случай на хронична болка 
е много по-полезно човек да се акти-
вира чрез спорт, вместо да се насочва 

 

 

 

 

 – 3 таблетки.

Какво може да се направи? 
Белгийският психолог Йохан Влаеен 
от Католическия университет в Лоуен 
съветва човек да се сблъска с болка-
та, вместо да се опитва да я избяг-
ва. Ако я класифицира като потен-
циално опасна, ако трескаво избяг-
ва застрашителните ситуации и се 
тревожи за опасни болести като въз-
можна причина за страданието си, е 
невъзможно да се оправи. Само ако 
се изправи срещу болката без страх, 
може да се почувства по-добре в 
дългосрочен план. В допълнение, 
болката трайно пречи на невронна-
та верига в мозъка. Както показват 
образните изследвания, хроничната 
болка променя определени мозъчни 
зони. Тази „болкова памет“ може да 
доведе до сериозни проблеми като 
тревожност, депресия или дори ког-
нитивни нарушения. 
Но има и добра новина: правил-
ният стил на живот и поддържа-
нето на социална активност може 
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да облекчи симптомите. Както 
показват изследвания от 2015 г. 
на Катрин Бушнел и нейния екип 
от Националния център за допъл-
нително и интегративно здраве в 
Бетезда (САЩ), практики като йога, 
медитация, хипноза или гимнасти-
ка - ако се извършват редовно - 
намаляват болката, тревожността 
и депресията. При това хипнозата 
помага не само временно, а е въз-
можно да промени взаимовръзки-
те в мозъка в дългосрочен план и 
по този начин да облекчи живота. 
Самохипнозата може да се практи-
кува по три начина. Първо, човек 
може да постави въображаема 
„магическа ръкавица против болка“ 
върху съответната част на тялото 
си с цел премахване на неприятно-
то усещане. Второ, пациентът може 
да се опита да се „изключи“ от бол-
ката, като си представя например, 
че върви през гората и слуша вятъ-
ра в дърветата. Трето, би могъл да 
преосмисли психичните образи на 
болката посредством визуализация. 
Острата болка в гърдите например 
се превръща в кама, чието острие 
става все по-малко и все по-тъ-
по. Най-добри резултати се наблю-
дават, когато се използват и трите 
техники. Колкото по-често пациен-
тът практикува самохипноза, толко-
ва по-скоро може да промени въз-
приятията си, докато не се научи да 
го прави още от първия момент на 
възприемане на болката. 

Терапии, които  
могат да помогнат

Eмоционално фокусираните мето-
ди като когнитивната поведенчес- 
ка терапия (Cognitive Behavioral 
Therapy, CBT) представляват преди 
всичко стратегии за справяне. Чрез 
това „справяне“ пациентът практи-
кува нови начини на мислене и пове-
дение, за да контролира и толери-
ра емоциите, предизвикани от бол-
ката. Ранен човек например може 
всеки ден да се опитва да прави по 
още една стъпка без патерица, дори 
ако все още го боли. Тези стратегии 
обаче зависят от психологическите 
и социалните ресурси на съответ-
ното лице, както и от възможности-
те, предлагани от обкръжението му. 
В допълнение, пациентът трябва да 
се ангажира напълно с терапията и 
да тренира самостоятелно у дома 
между срещите със специалисти. 
Как функционира СВТ?  Една техни-
ка се основава на разсейване: чрез 
упражнения за релаксация или само-
хипноза пациентът се концентрира 
върху дишането си. Друга стъпка е 

постепенно възобновяване на еже-
дневните дейности като самостоя-
телно ставане или правене на някол-
ко крачки из къщата. Тези упражне-
ния трябва да бъдат добре разпре-
деляни във времето, така че почив-
ките да се редуват с фази на физи-
ческа активност, без да има дълги 
периоди на обездвижване. Важното 
в случая е да се интерпретират усе-
щанията, например чрез осъзнаване 
на причините за страха и факта, че 
болката се дължи на неразпознато 
заболяване да се приема като недо-
казана хипотеза, а не като убежде-
ние. Накрая човек трябва да се моти-
вира да прилага мерките ежедневно. 
Стратегиите за справяне не са в със-
тояние да намалят интензивността 
на болката, по-скоро могат да пови-
шат прага на толерирането й. Това 
облекчава емоционалните, социал-
ните и професионалните последи-
ци от хроничните оплаквания. Както 
свидетелства екипът от учени под 
ръководството на Стефани Кормие 
от канадския Университет в Квебек 
през 2016 г., след шест месеца 
положителното отношение облекча-
ва възприеманата болка, но също 
депресията, катастрофизма и чув-
ството на безсилие. При това кол-
кото повече пациентите са убедени 
в ефективността на терапията, тол-
кова по-малко страдат от депресив-
ни симптоми. Решаващият фактор 
в случая е, че терапевтът и паци-
ентът трябва да се обединят и да 
определят заедно конкретни цели. 
Преди да започне терапията напри-
мер, пациентът може да си пред-
стави живот, в който тежките психо-
социални последици от болката се 
облекчават. Тази идея има за цел 
да го мотивира да промени завина-
ги начина, по който се справя със 
страданието си. Чувството за само-
ефикасност по отношение на болка-
та, вярата в собствената способност 
за постигне на цели, които човек си 
е поставил, със сигурност помага. 
Учени под ръководството на Джудит 
Търнър от Вашингтонския универ-
ситет в Сиатъл, потвърждават това 
през 2016 г .: колкото повече изслед-
ваните пациенти чувстват, че кон-
тролират болката си, толкова по-ве-
роятно е да я приемат. 
Научаването да се приема болка-
та също е във фокуса на съвремен-
ната поведенческа терапия: т. нар. 
трета вълна се появи, когато СВТ 
се обедини с традиционната меди-
тационна практика за внимание. 
Джон Кабат-Зин от Университета 
в Масачузетс е първият изследо-
вател, който я използва в запад-
ния свят в началото на 80-те годи-
ни. Неговото намаляване на стре-
са, основано на медитация за вни-
мание (Mindfulness-Based Stress 
Reduction, MBSR), се основава на 
групови терапевтични сеанси за 
период от осем седмици и се оказ-

ва особено ефективен метод при 
хронична болка, както беше потвър-
дено през 2010 г. от изследовате-
ли, работещи с Ернст Болмейер от 
Холандския университет в Твенте. 
Според проучването MBSR облек-
чава тревожността и депресията, 
повишава толерантността към болка 
и мотивацията на пациента, незави-
симо от интензитета на оплакването. 
Медитацията означава заемане на 
доброжелателно и състрадателно 
отношение към себе си и насочване 
на вниманието към непосредстве-
ни преживявания като дишане, чув-
ства, мисли и сетивни възприятия, 
без осъждането им. Вдъхновени от 
работата на Кабат-Зин, изследовате-
ли от Университета в Торонто, ръко-
водени от Зиндел Сегал, разработ-
ват нов метод за превенция на реци-
диви на депресия през 2002 г.: когни-
тивна терапия, основана на внима-
нието (Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy, MBCT). Вместо директно да 
посочва поведение и нагласи, които 
стимулират болката, СВТ от трета-

та вълна е по-скоро насочена към 
избягване и контролиране на вред-
ните преживявания: пациентът тряб-
ва да се научи да насочва и регули-
ра вниманието си към всяка част 
от тялото и всичко онова, което –  
независимо дали е болезнено, или 
не – трябва да бъде балансирано. 
Това включва също идентифицира-
не, разпознаване и дистанциране от 
катастрофични нагласи, без човек 
да се опитва да се отърве напълно 
от болката. Търсенето на радикал-
но решение не е печеливша страте-
гия. Пациентът трябва преди всич-
ко да спре злоупотребата с болкоус- 
покояващи и да се откаже от посто-
янното търсене на нов медицински 
съвет. Ако успее да постигне това, е 
на прав път да приеме здравослов-
ното си състояние. 

Здравословно дистанциране: 
болката не е всичко!

Промененото поведение не бива да 
отива твърде далеч. Многобройни 
проучвания са открили истински 
парадокс: ако човек реши да не 
мисли за оплакванията си, ще ги 
почувства още по-силно, а негатив-
ните емоции и катастрофичните 
мисли ще се завърнат отново. Най-
важната цел на терапията следова-
телно е не облекчаване на симпто-
мите, както е в класическата СВТ, 
а постепенно приемане на симп-
томите. На тази основа е създаде-
на терапията за приемане и обвър- 
зване (Acceptance and Commitment 

, 
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Therapy, ACT). С нея пациентът 
може да увеличи своята психологи-
ческа гъвкавост, за да се справи по 
по-подходящ начин с болката и ней-
ните емоционални последици. 
ACT тренира няколко умения, като 
например справяне със ужасяващи 
събития, съзнателно изживяване на 
настоящия момент или „когнитив-
на дифузия“, тоест вътрешно откъс-
ване от мислите. В случая е важно 
човек да прави разлика между себе 
си и собственото си мислене, за 
да наблюдава от дистанция мисли-
те си, които се появяват и изчезват 
като автомобили по скоростен път. 
В този метакогнитивен модел всяко 
преживяване се поставя в перспек-
тива; от гледна точка на вниманието 
то изглежда несъществено: мисли-
те и болката на човек не са в състоя-
ние да определят напълно негово-
то съществуване. Така болката губи 
своя истински смисъл. През 2014 г.  
испански изследователи, ръководе-
ни от Хуан Лучано от Барселона 
при тестване ефективността на ACT 
при фибромиалгия установяват, че 
след шест месеца подложените на 
ACT пациенти се справят значител-
но по-добре от тези на медикамен-
тозна терапия. 
Една от възможните причини за хро-
нична болка е и посттравматични-
ят стрес. Той е резултат от живото-
застрашаващи събития, които пре-
товарват психологическата адаптив-
ност на съответното лице. Според 
някои изследователи посттравма-
тичните стресови състояния потен-
цират нарушенията в обработка 
на болката. На практика се наблю-
дават много подобни невробиоло-
гични процеси при пациенти, които 
страдат от хронична болка или от 
посттравматичен стрес. В допълне-
ние, засегнатите с хронични оплак-
вания и допълнителни остри пост- 
травматични симптоми са склонни да 
изпитват още по-интензивна болка, 
ако реагират на нея с голям страх, 
катастрофични убеждения, избягва-
що поведение и чувство на некомпе-
тентност, поражение или безсилие.

Облекчение с отворени очи
Поради тази причина американската 
поведенческа терапевтка Франсин 
Шапиро разработи метода EMDR 
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing, или: десенсибилиза-
ция и обработка чрез движения на 
очите) за лечение на подобни паци-
енти, като от 2012 г. СЗО го препо-
ръчва като ефективен срещу пост- 
травматични стресови състояния. 
Как работи EMDR? Травмите са пси-
хологически запечатани в наша-
та нервна система чрез невробио-
логичен дисбаланс при отделяне-
то на хормони като кортизол, адре-
налин или ендорфини. Това от своя 
страна активира мозъчните структу-
ри като лимбичната система, която 

участва в обработката на емоции-
те. Движенията на очите могат да 
помогнат за по-добрата обработ-
ка на емоционално травмиращите 
спомени. Невробиологичните меха-
низми, които биха могли да стоят зад 
EMDR, са известни само частично. 
Методът е предназначен да събуди 
способността на ума да издържа на 
стресови преживявания. Очевидно 
по време на EMDR сесия се регу-
лират гънките Gyrus cinguli, които 
участват във възприемането и кон-
трола на болката; след това актив-
ността на лимбичната система нама-
лява; особено тази на островния дял 
на мозъчната кора (Lobus insularis). 

 БЕЗ АСПАРТАМ

mg 
000000

ХИДРОЛИЗИРАН 
КОЛАГЕН ЗА ПИЕНЕ

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

НАЙ-БОГАТИЯТ 
НА КОЛАГЕН 
ПРОДУКТ*

*в България към настоящия момент

1 КАПСУЛА ДНЕВНО

Да предположим, че жертва на ПТП 
страда от посттравматичен стрес, 
комбиниран с хронична болка във 
врата. В първата стъпка терапев-
тът го насърчава да се концентри-
ра върху спомена, който го притес-
нява най-много, например при удара 
на препятствието, когато е изпи-
тал първата болка. След това паци-
ентът трябва ментално да ревизи-
ра емоциите и физическите си усе-
щания, докато следва движенията 
на палеца на терапевта с очите си, 
слуша устни команди, последовате-
лен ляв и десен звуков сигнал или 
усеща докосвания, които се редуват 
по същия начин. Често усещането за 
болка първоначално се увеличава 
за кратко - вероятно поради активи-
рането на лимбичната система. По 
този начин терапията цели промя-
на на болковата  памет: тя рекапиту-
лира историята от първото появява-
не през хронифицирането до остра-
та болка, която пациентът изпит-
ва в момента на лечението. Когато 
други терапии се окажат неефектив-
ни, EMDR може да донесе облекче-
ние на много засегнати. 
Хипнозата, АСТ, медитацията за 
внимание и EMDR имат една и съща 
цел: пациентът трябва да поеме 
отговорност за собственото си здра-
ве и да стане по-автономен. През 
повечето време не става въпрос за 
намаляване интензивността на бол-
ката, а за подобряване на качество-
то на живот. Обратната връзка по 
време или след терапия свидетел-
ства за това: „Научих се да живея 
с болката“. - „Сега правя повече от 
това, което е важно за мен.“ - „Все 
още ме боли, но се чувствам добре.“ 
– са най-честите констатации на 
лекуваните пациенти. n
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ЗДРАВИ И КРАСИВИ  
С КОРЕНА НА ЖИВОТА КУРКУМА

Дали като добавка в кухнята, корен с лечебно  
действие или съставна част от козметични про-
дукти – диетолозите, природолечителите и дер-
матолозите ценят куркумата най-вече през зима-
та. Златистожълтият корен е отлично средство 
за активиране на  имунната система, тонизира-
не на кожата и регулиране на храносмилането.

Дар от природата – така виждат 
натуропатите малките (с голе-
мина на човешки пръсти) наси-

тено оранжеви корени на куркумата. 
Особено през студените месеци на 
годината, когато имунната система 
се нуждае от допълнителна подкре-
па, диетоложката Кристина Видеман 
често използва златния корен, както 
нарича куркумата, визирайки не 
само цвета, но и ценните здраво-
словни качества на познатото като 
лечебна билка и подпрвка растение: 
„През зимата винаги имам буркан-
че с паста от куркума в хладилника - 
така по всяко време и без много уси-
лия мога да си приготвя вкусно злат-
но мляко“, споделя авторката на бест-
селъра „Куркума - цялостно здраве 
със златистожълти рецепти за добро 
настроение“. Тя включва лечебния 
корен и в менюто на семейството си, 
като открива вкусни и здравослов-
ни рецепти за лакомства, след които 
всички си облизват пръстите: „Трябва 
да държа под око трюфелите с кокос, 
бадеми и куркума, както и плодовите 
яркожълти желирани бонбони, защо-
то изчезват за секунди“, казва тя с 
усмивка. Успоредно с куркумата те 
съдържат също портокалов и лимо-
нов сок, мед и агар-агар – все неща, 
които не биха тежали на съвестта на 
никой, докато закусва. Щипка пипер 
също присъства в списъка със със-
тавките, както би следвало да е и при 
всяко друго ястие с куркума, което 
човек приема. „Най-важните състав-
ки на корените, що се отнася до 
техните лечебни свойства, са кур-
куминоидите“, изтъква експертката. 
„Пиперът гарантира, че тези вещес-
тва са по-лесно достъпни за тялото.“

Подсилва имунната система
Полезните корени съдържат на първо 
място куркумин. Вторичното рас-
тително вещество е антиоксидант 
- затова има противовъзпалителен 
ефект, ограничава растежа на лоши-

можно да остане жълтеникав отте-
нък. Затова е най-добре подобни раз-
красителни процедури да се прила-
гат вечер, за да може оцветяването 
да изчезне до следващата сутрин.“

Паста от куркума 
като базова паста, както и при леки 
ожулвания, изгаряния и ужилвания 
Съставки: 20 г фино смлян корен от 
куркума; 100 мл вода.
Приготвяне: За приготвянето на базо-
ва паста куркумата на прах се сваря-
ва в тенджера с водата при постоянно 
бъркане до получаването на вискозна 
каша. После тя се прехвърля в чисто и 
сухо бурканче с капачка на винт, затва-
ря се добре и се надписва. При съхра-
нение в хладилник пастата е годна за 
употреба до 2 седмици.
Употреба и действие: Традиционно-
то индийско лечебно растение се 
използва за дезинфекция на рани и 

те бактерии и гъбички и улавя сво-
бодните радикали. Имунната систе-
ма се възползва както от куркумина, 
така и от етеричните масла, витами-
ните като А, С, Е и каротиноидите, на 
които е богато растението. Но курку-
мата оказва също положителен ефект 
върху метаболизма и храносмилане-
то, което се дължи на съдържащите 
се в корените горчиви вещества, про-
теини и витамини от групата В. стимулиране на зарастването им. За 

целта е достатъчно пастата от курку-
ма да се нанесе върху засегнатото 
място при леки изгаряния, ухапвания 
от насекоми или ожулвания. 

Златно мляко
за стимулиране на имунната систе-
ма и общо подсилване на организма
Съставки за двама души: 2 ч.л 
базова паста от куркума (като замес-
тител 2 ч.л. куркума на прах); 400 мл 
мляко (като заместител соево, баде-

Всички тези полезни съставки са 
отредили на куркумата твърдо място 
в традиционната азиатска медици-
на. „Там тя се използва от векове за 
справяне с възпаления на черния 
дроб, дихателните пътища или ста-
вите, както и при проблеми с хра-
носмилането или кожата“, обяснява 
Кристина Видеман. Тя се занимава 
задълбочено с азиатската по произ-
ход грудка не само от личен интерес, 
но и заради книгата си. В нея, от една 
страна, човек може да намери обяс-
нения на здравословните ефекти на 
куркумата. Но голяма част е посве-
тена и на практическото приложение  
на полезния корен за приготвянето му 
в различни рецепти. „Златното мляко 
е класика. За целта пастата от курку-
ма се затопля с малко пипер, мляко и 
кокосово масло. То е толкова богато 
и здравословно, че в Индия често се 
дава на кърмещи майки и болни хора, 
за да почерпят сили от него“, изтъква 
екотрофоложката. То показва също, 
че куркумата може да се използва 
както в топли, така и в студени ястия 
като супи, гювечи със зеленчуци, сла-
доледи или печени ябълки.

За здрава коса и сияен тен
Възможно е и външно приложение на 
куркумата, например в противовъз-
палителна паста за зъби при грижа 
за зъбите и венците, стягаща маска 
или тонизиращ пилинг за лице, под-
хранващ балсам за коса или реге-
нериращ крем за ръце. Експертката 
обаче съветва: „Върху кожата е въз-
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мово или кокосово мляко); ¼ ч.л. 
черен пипер; 2 ч.л. кокосово масло; 
мед или сироп от агаве за подслаж-
дане според вкуса.
Приготвяне: Млякото (или растител-
ната напитка) се кипва в тенджера 
с пастата (или куркумата на прах), 
заедно с черния пипер и кокосовото 
масло и се вари на ниска температу-
ра около 4 минути. След това се под-
слажда според вкуса. В зависимост 
от предпочитанието напитката може 
да се прецеди. После се налива в 2 
чаши и се приема, докато е гореща.
Употреба и действие: Активната със-
тавка куркумин притежава имуномоду-
лиращо действие. Това означава, че с 
една чаша златно мляко човек можe 

да подобри и подсили собствените 
защитни сили на организма си.

Тоник с куркума 
регулира храносмилането 
Съставки за двама души: 1 био 
лимон; 2 ч.л. базова паста от курку-
ма; 1 щипка смлян черен пипер; 1 
щипка канела на прах; 50 мл ябълков 
оцет; 400 мл вода.

масло; 60 г мед; 1 с.л. фино смляна 
куркума; ¼ ч.л. смлян черен пипер; 
белени конопени семена (алтерна-
тивно сусам или едро смляно орехо-
во брашно) за овалване.
Приготвяне: Всички съставки се обе-
диняват и бързо оформят като глад-
ко тесто (добре е да се поставят 
ръкавици за еднократна употреба, 
тъй като куркумата боядисва). После 
то се увива във фолио и се охлаж-
да за около 30 минути в хладилни-
ка. Конопеното семе (сусамът или 
ореховото брашно) се разстила в 
чиния. С помощта на ръцете от смес- 
та се оформят топчета с големина-
та на орех и се овалват в него. За да 
запазят формата си, суровите бон- 
бони се охлаждат и после съхраня-
ват в хладилник. 
Употреба и действие: Активните със-
тавки на куркумина могат да помогнат 
за подобряване на паметта и да пред-
пазят от болестта на Алцхаймер.
Съвет: В хладилник енергийните 
топчета могат да бъдат съхранявани 
около седмица. Могат също да бъдат 
замразени на порции. При необходи-
мост просто се вадят от фризера, раз-
мразяват се за кратко и човек може 
да се наслади на непроменения вкус 
на прясно приготвено лакомство. 

Пилинг за лице с брашно 
от нахут и куркума
с антиоксидантно действие за 
нежно почистване и сияен тен 
Съставки: 1 пълна с.л. фино смля-
на куркума; 1 пълна с.л. брашно от 
нахут; 2½ с.л. леко затоплена вода.
Приготвяне: Всички съставки се обе-
диняват и разбъркват добре. Така полу-
ченият пилинг се нанася върху лице-
то с кръгообразни масажни движения 

Приготвяне: Лимонът се разрязва на 
половини и се изцежда. Лимоновият 
сок, пастата от куркума, черният пипер, 
канелата и ябълковият оцет се смесват 
с 400 мл вода и се миксират добре в 
шейкър или блендер. След това напит-
ката се налива в две чаши – за вкусно 
и тонизиращо начало на деня.
Употреба и действие: За стимули-
ране на метаболизма и регулиране 
на храносмилането се приема по 1 
чаша тоник с куркума в продължение 
на 1 - 2 седмици, най-добре сутрин 
на гладно. 

Чай с куркума и подправки 
полезен за имунната система, 
облекчава симптомите на настинка
Съставки за двама души: 1 парче 
корен от джинджифил (с дължина 3 
см); 1 парче корен от куркума (с дъл-
жина 4 см); 1 ч.л. кардамон на зърна; 
1 ч.л. главички карамфил; ½ пръчка 
канела; 1 щипка черен пипер; 500 мл 
вода; 2-3 с.л. мед.
Приготвяне: Корените от джинджи-
фил и куркума се измиват добре и 
се нарязват на шайби, зърната кар-
дамон леко се намачкват с лъжи-
ца или нож. Корените и подправките 
се кипват в подходящ съд в 500 мл 
вода, след което се варят под капак 
на ниска температура за около 5-8 
минути. После чаят се сваля от кот-
лона, по желание се прецежда и под-
слажда с мед. Разпределя се в две 
чаши и се приема, докато е горещ.
Употреба и действие: Редовното 
приемане на този чай укрепва имун-
ната система, а при необходимост 
облекчава симптомите на настинка. 
Куркумата притежава обезболяващо, 
противовъзпалително и антимикроб-
но действие. При това ароматният 
чай се отразява добре на психиката. 

Сурови бадемово-кокосови 
бонбони с куркума 
като здравословно лакомство 
Съставки за 24 бонбона: 90 г фино 
смляно бадемово брашно; 90 г коко-
сови стърготини; 60 г меко кокосово 
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Как да премахнете жълтите петна от куркума 
Ако се колебаете да прилагате маски с куркума поради пигменитране на 
кожата, е добре да знаете, че има ефективни начини за премахване на 
нежеланото оцветяване. Ето някои съставки, които ще ви позволят лесно да 
премахнете жълтите петна не само от кожата на лицето си, но също от ръце-
те, ноктите и дори от дрехите:
	захарен скраб;
	кокосово масло (да се втрие в кожата с помощта на памучен тампон);
	ябълков оцет;
	лимонов сок;
	пяна за бръснене.
За почистване на дрехи и кърпи могат да се използват само последните три.

и се оставя да действа около 15 мину-
ти. После лицето се измива със студе-
на вода и внимателно се подсушава.
Употреба и действие: Фино смляно-
то брашно от бобовите растения оси-
гурява нежен пилинг ефект. Пилинг-
маската освобождава кожата от сло-
евете мъртви клетки. При това кур-
кумата помага за възстановяване 
на увредената кожа. Защитаващият 
клетките антиоксидант куркумин 
свързва свободните радикали и по 
този начин забавя появата на преж-
девременни признаци на стареене. 
Пилингът прави кожата гладка, мека, 
сияйна и й осигурява свеж тен.

премахва излишния себум. Подобно на 
другите маски с куркума и тази изисква 
няколкократно измиване на лицето и 
повишено внимание по време на при-
готвяне на маската, тъй като билката 
оставя жълти петна.

Лечебна маска за коса с 
маслиново масло и куркума
доставя ценни хранителни вещества 
и стимулира кръвообращението
Съставки: 1 ч.л. фино смляна курку-
ма; 4 с.л. био зехтин екстра върджин. 
(Количеството е предвидено за средно 
дълга (до раменете) коса; при по-дъл-
га коса то трябва да бъде увеличено).
Приготвяне: Куркумата на прах се 
смесва със зехтина (в количество, 
съобразено с дължината на косата) и 
се разбърква добре. Маската се втрива 
първоначално в корените на косата и 
после се разпределя по цялата й дъл-
жина. Оставя се да действа 15 минути, 
след което косата се измива добре с 
използвания обичайно шампоан.
Употреба и действие: Маската под-
хранва косата, като доставя ценни 
хранителни вещества и стимулира 
кръвообращението. Върху косата 
остава лек жълтеникав нюанс, който 
изчезва след няколкократно отмива-
не с шампоан.

Грижа за зъбите  
с кокосово масло и куркума 
с антибактериален и противовъз-
палителен ефект
Съставки: 1 с.л. меко кокосово 
масло; ½ ч.л. фино смляна куркума.
Приготвяне: Кокосовото масло се 
смесва с куркумата на прах до полу-
чаването на хомогенна гъста смес, 
която се използва като паста за зъби 
веднъж седмично.
Употреба и действие: Тази грижа 
за зъби притежава ефективно анти-
бактериално и противовъзпалител-
но действие. Но хората със зъбни 
импланти, коронки или протези е 
по-добре да се откажат от нея, тъй 
като оранжевите пигменти в куркума-
та могат да оцветят трайно използва-
ните синтетични материали за напра-
вата на изкуствени зъби. n  

Внимание: След пилинга с куркума 
върху кожата може да остане лек жъл-
теникав оттенък, който изчезва след 
няколкократно измиване. Препоръчва 
се процедурата да бъде прилагана 
вечер, тъй като до сутринта неже-
ланото оцветяване изчезва напълно. 
Изисква се повишено внимание и по 
време на приготвяне на маската, тъй 
като куркумата оставя петна по кърпи, 
плотове, мивки и вани. 

Стягаща маска за лице  
с авокадо и куркума
за избистряне на тена, подхранва-
не и хидратиране 
Съставки: 1 ч.л. фино смляна кур-
кума; 1 пълна с.л. смачкано на каша 
или пасирано зряло авокадо; 1 ч.л. 
кисело мляко.
Приготвяне: Всички съставки се обе-
диняват и разбъркват добре в малка 
купа до хомогенизирането им. Така 
получената маска се нанася върху 
лицето с кръгообразни масажни дви-
жения и се оставя да действа мини-
мум 5 минути. После лицето се изми-
ва със студена вода и внимателно се 
подсушава.
Употреба и действие: При уморена 
кожа тази маска веднага избистря тена, 
а благодарение на авокадото показва 
стягащ ефект върху порите, като съще-
временно подхранва и хидратира клет-
ките. При това киселото мляко пома-
га за предотвратяване на акне и черни 
точки, като дълбоко почиства порите и 



Ехинацея! 
Не искам да се разболея!

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

както чадърът 
Ви предпазва от дъжд!

Растителен имуностимулатор,  
препоръчван при простудни заболявания  

на дихателните пътища.

Лекарствен продукт без рецепта, съдържа ехинацея. 
За възрастни и юноши над 12 г. 
Преди употреба прочетете листовката!
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За контакти: „НАТУРПРОДУКТ“ ООД 

София 1528, бул. Христофор Колумб 64, 
София еърпорт център, Логистична сграда 3, вход 4, тел.: 02/ 979 12 19; факс: 02/ 971 12 17


