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СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ  
– НОВ ФЕНОМЕН НА СТРЕСА

Психическите заболява-
ния са втората по често-
та причина за отсъствия 

от работа в Европа след мускул-
ните и скелетни болести. Само 
в Германия те надвишават 50 
милиарда евро медицински раз-
ходи на година и експертите про-
гнозират по-нататъшно драматич-
но нарастване на тези суми.
На какво се дължи това? Факт е, 
че през последните десетилетия 
обществото се промени бързо. 
Статусът, постиженията и мате-
риализмът придобиха по-голя-
мо значение. Икономическият и 
социалният натиск се увеличиха. 
Скъпите наеми и кредити тряб-
ва да се плащат, успоредно с 
това изискванията на работода-
телите се покачват. Много хора 
са под силен натиск при изпъл-
няване на служебните си задъл-
жения – съчетано с все по-малко 

Кога стресът се превръща в синдром на професионалното изчерпване? Каква е разликата между 
въпросния синдром и депресията? Защо толкова много европейци страдат от обусловени от стрес 
психически заболявания? Тези и други подобни въпроси вълнуват психотерапевтите, които търсят 
решения за излизане от кризисните състояния, известни като бърнаут (от англ. – изгаряне).

време за лична свобода и почив-
ка. Това ги кара да се чувстват 
като хамстери в колело, което се 
върти все по-бързо и по-бързо. В 
крайна сметка изпадат в състоя-
ние на пълно изтощение с дълбо-
ки промени в личната мотивация 
и психическата нагласа. Според 
изследванията работа повече от 
единадесет часа на ден удвоя-
ва риска от развитие на тежка 
депресия. 

Бърнаут звучи  
по-добре от депресия

Понастоящем „бърнаут“ се раз-
глежда като синдром за много 
психически кризи и разстройства 
в работния свят, които се прежи-
вяват като изключително стреси-
ращи. Той не представлява неза-
висима диагноза в настоящите 
психиатрични класификационни 
системи, но е посочен в медицин-

работното място могат да бъдат 
също физически симптоми като 
постоянно безсъние, пристъпи на 
мигрена, сърдечно-съдови забо-
лявания и различни симптоми на 
болка.

Чрез психическа  
устойчивост стресът 

може да се компенсира 
Страхът от това, че човек не е 
достатъчно перфектен, притес- 
нението от загуба на работата, 
усещането, че трябва да работи 
още и още, за да получи призна-
ние, постоянно увеличаващото се 
работно време, което не оставя 
място за пълноценен личен живот 
- всички тези фактори генерират 
стрес. Живеем в меритокрация 
– едно несъмнено по-справедли-
во общество, в което богатството, 
положението и социалният статус 
се определят чрез доказване на 
таланта, уменията и интелигент-
ността, но то подлага на силен 
натиск човешката природа. Колко 
дълго може човек да поддържа 
подобно ниво на стрес?
Личната устойчивост, извест-
на също като резистентност, е 
решаваща за това дали високо-

ската литература като „състоя-
ние на пълно изтощение“ и обик-
новено се свързва с депресив-
но разстройство. Т.нар. синдром 
на „емоционално изтощение“ от 
друга страна се счита за основ-
на характеристика на депресив-
ния епизод. При това е важно 
да се отбележи, че депресията 
засяга всички области на живо-
та и се преживява като постоян-
но състояние, докато засегнати-
те от бърнаут-синдрома поняко-
га могат да преминат и през леки 
фази. Често пъти те са отпадна-
ли и уморени, изтощени и напрег-
нати, нервни и раздразнителни. 
Имат чувството, че са в посто-
янна борба със себе си и стре-
совите фактори ги разболяват – 
в определен момент те  „прега-
рят“ и вече не могат да „функцио-
нират“. Ако не се противодейства 
навреме, бърнаут може да дове-
де до депресия. В напреднал ста-
дий симптомите трудно могат да 
бъдат разграничени: наблюдават 
се апатия, социална изолация до 
мисли за самоубийство.
Бърнаут-синдромът обикновено 
се свързва с касаещи работа-
та страхове. Засегнатите споде-
лят, че определени хора (напри-
мер началници), дразнители или 
събития по време на работния 
процес водят до панически реак-
ции или поведение на избягва-
не. Последното може да се про-
яви като отпуск по болест или 
продължителна неработоспособ-
ност. Резултат от претоварване на 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

той започнал да бяга още повече, 
за да избяга от гнева и нараства-
щия страх. В един момент бук-
вално започнал да се „задъхва“ и 
резултатите от представянето му 
в службата намалели. Той често 
седял неподвижно пред компю-
търа и се взирал в екрана, имал 
огромни проблеми с концентра-
цията и вече не можел да се спра-
вя с натоварването. Скоро след 
това забелязал, че го обхваща 
непреодолимо изтощение - както 
психическо, така и физическо. 
Сутрин му било трудно да става 
от леглото и жена му се оплак-
вала, че постоянно е раздраз-
нен и агресивен. Отдръпвал се и 
се затварял в себе си все повече 
и повече. В началото си мислел: 
„Ще се оправя“, но ставало все 
по-зле. Започнал да усеща типич-
ните симптоми на депресия, като 
апатия и потиснато настроение. 
Така загубил контрол над живо-
та и работата си и вече не виж-
дал смисъла на собствените си 
действия.
Накрая жена му го убедила да 
отиде на лекар. Той поставил диа-
гноза „синдром на остра умора“ и 
го посъветвал да си вземе почив-
ка. Препоръчал му психологичес- 
ка подкрепа и упражнения за 
релаксация. По време на лече-
нието се научил да се съобразя-

то ниво на стрес може да бъде 
компенсирано. Понякога повише-
ното ниво на стрес през години-
те може да бъде компенсирано 
с отчети за постигнатите резул-
тати и ефективността - докато 
в даден момент претоварената 
психика не започне да изпраща 
сигнали, често  пъти чрез физи-
чески симптоми.

„Изгарят” тези, които 
„горят” в работата си

Казаното може да се илюстри-
ра с пример от терапевтичната 
практиката: ръководител на отдел 
в голяма фармацевтична компа-
ния бил в отпуск по болест пора-
ди остро изтощение и потърсил 
терапевтична помощ от специа-
лист. Той разказал колко много 
се идентифицирал с работата 
си първоначално и как понякога 
седял в офиса си от рано сутрин 
до късно през нощта. Чувствал се 
необходим, почти незаменим. Бил 
много успешен и вложил цяла-
та си енергия в работата. Това 
продължило няколко години без 
почти никакво време за почив-
ка и развлечения със семейство-
то. В свободното си време ходел 
на джогинг толкова често, колко-
то можел, за да „прочиства глава-
та си“. Но след години на пълна 
интензивна отдаденост, открил, 
че колкото повече влага в рабо-
тата си, толкова по-взискателни 
и изискващи ставали началници-
те му. В него се надигнал гняв и 
му било трудно да понесе тази 
изключителна хетерономия (зави-
симост и подчинение на индивид, 
чието поведение е под контрола 
на трето лице или лица). Затова 

Връзката между стреса и кортизола
Хормонът на стреса кортизол се произвежда в надбъбречна-
та кора. Той поставя тялото в готовност, за да може да действа 
бързо и с повишена дееспособност при опасни ситуации. Това е 
жизнено необходима за оцеляването функция в зората на човеш-
ката история.
Ако животът ни се състои от постоянни стресови ситуации, тяло-
то непрекъснато освобождава кортизол. Хронично повишените нива 
на кортизол могат да причинят намалена функция на имунната сис-
тема, затлъстяване, високо кръвно налягане, безсъние и сърдечни 
заболявания. Свързват се също с мозъчни разстройства, тревожност, 
промени в настроението, депресия и проблеми с концентрацията. 
Дългосрочният стрес следователно оказва отрицателен ефект върху 
много когнитивни функции. Освен това, кортизолът намалява образу-
ването на нови мозъчни клетки, като инхибира производството на про-
теин, който играе решаваща роля за възпроизвеждането им.
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нововъведения: гъвкаво работно 
време, здравни и спортни пред-
ложения, домашен офис, демон-
тиране на йерархични структури, 
стимулиране на баланса между 
професионалния и личния живот. 
Други важни стратегии за избяг-
ване на психическо претоварва-
не са доброто самоуправление 
и определянето на реалистич-
ни цели. За предотвратяване на 
бърнаут-синдрома и свързаната 
с него депресия, както и за реду-
циране на стреса съществуват 
немалко ефективни методи:
  навременно обсъждане на 

служебното претоварване с 
началниците;

  предотвратяване на работна-
та ангажираност вечер и през 
уикенда;

 поставяне на ясни граници;
  всекидневни упражнения по 

медитация и трениране на вни-
манието;

  възприемане на собствените 
нужди;

  създаване на лична свобода;
  планиране на време за семей-

ството и приятелите;
  спорт и движение сред приро-

дата;
  редовно приемане на здраво-

словна и богата на витамини 
храна;

  грижа за осигуряване на до- 
статъчно сън – без лаптопи, 
таблети и телефони в леглото;

  навременно търсене на спе-
циализирана помощ.

Тези, които не успяват да проти-
водействат на постоянния стрес 
и напрежение в работната среда, 
живеят опасно. Те не трябва да 
забравят, че има начини за нами-
ране на изход от спиралата на 
претоварването. Психотерапията 
е важен градивен елемент с теми-
те за управление на конфликтите 
и стреса, релаксация и укрепване 
на самочувствието.

Коронавирусната  
пандемия влошава нещата
С всичките ограничения и тревоги 
коронавирусната пандемия оста-
ви своя психологически отпечатък 
върху много хора. При това при-
тесненията за работата, грижа-
та за децата и възрастните роди-
тели натоварват допълнително 
нервната система. Човек лесно 
се дразни, прекомерно се трево-
жи и е под постоянно напреже-
ние, а това хронично претовар-
ване разболява. Благодарение 
на адреналина и кортизола тяло-
то успява да работи по-добре, 
когато е под постоянен стрес, 
но изразходваната за това енер-
гия неизбежно се отразява друга-
де – за сметка на здравословна-
та функция на органите и имун-
ната система. Кортизолът също 

медитация са ефективни алтер-
нативи за лечение на служебно 
„прегаряне“ и свързаните с него 
депресивни заболявания. В някои 
отношения те дори  превъзхож-
дат действието на фармацевтич-
ните продукти, при това са доста 
по-безвредни. Съществуват също 
ефективни билкови препарати за 
лека до умерена депресия, както 
и за състояния на тревожност или 
страхова невроза.

ва повече с нуждите си. С помощ-
та на метода MBSR (Mindful 
Based Stress Reduction, съзна-
телно намаляване на стреса) той 
научил колко полезна и лечебна 
може да бъде комбинацията от 
различни упражнения за релак-
сация като „Bodyscan“ (внимател-
но наблюдаване на тялото), седя-
ща или легнала медитация и леки 
йога упражнения. Те се оказали 
ефективни не само за момента, 
но и променили трайно нивото на 
кортизол в кръвта му.
Невробиологичните ефекти 
от упражненията за медитация 
и релаксация върху мозъчната 
активност и мозъчната структу-
ра между другото са добре илю-
стрирани в поредица от научни 
изследвания. В тях учените успя-
ват да докажат, че при редовно-
то им  практикуване спада също 
нивото на кортизол. Както и че 
човек може действително да про-
мени мозъка и по този начин дори 
личността си чрез медитация и 
обучение за внимание.

Излизане  
от бърнаут-спиралата

В наши дни в Европа се пред-
писват два пъти повече антиде-
пресанти, отколкото преди десет 
години. В същото време проуч-
ванията убедително доказват, че 
психотерапията и ежедневната 

така инхибира производство-
то на хормона на съня мелато-
нин. И последствията са нали-
це: проблеми със заспиването 
или неспокоен сън, което е още 
по-голямо бреме. Така се задвиж-
ва порочен кръг: личните, здра-
вословните и професионалните 
проблеми довеждат до въртележ-
ка от мисли и вътрешно безпо-
койство. Те се трансформират в 
постоянно психическо напреже-
ние и страх от прекомерни изис- 
квания, безсъние, невъзможност 
за изключване, изтощение и без-
силие, апатия и депресия, които 
от своя страна още повече вло-
шават личните, здравословни и 
професионални проблеми. 

По-спокойни  
и уравновесени през 

ежедневието
Специалистите предлагат след-
ните четири съвета за прекъсва-
не на порочния цикъл:
1. По-внимателно отношение 
към себе си. Тялото съобщава 
отрано, когато стресът и напре-
жението станат твърде силни. 
Засегнатите обаче често пъти 
игнорират тези предупредителни 
сигнали дълго време или изоб-
що не ги свързват със стресова-
та ситуация. При това те страдат 
не само от раздразнителност или 
нарушения на съня. Гаденето, 
коремните болки и диарията 
също са често срещани симпто-
ми, тъй като организмът черпи 
енергийни резерви от стомаш-
но-чревния тракт, за да снабди 
сърцето, белите дробове и мус-
кулите с енергия за дълъг период 
от време. Това прекъсва редовна-
та храносмилателна работа, хра-
ната остава там, където е - или, 
в краен случай, бързо се изхвър-
ля навън.
2. Съзнателно отпускане. Ако 
човек разпознае признаците отра-
но, може да предприеме целена-
сочени контрамерки. Лечебните 
растения като валериана, паси-
флора или лавандула могат да 
помогнат за успокояване на пси-
хиката и по-добър сън (вж. каре-
то). Предлагат се под формата 
на чайове, капки и меки капсу-
ли, но за да разгърнат пълния 

Налице остава фактът, че през 
последните десетилетия работ-
ният свят претърпя драматич-
ни промени,  без при това да 
се вземе предвид индивидът и 
неговата роля в работния про-
цес. Затова е необходимо да се 
предприемат спешни мерки за 
противодействие и индивидуал-
но укрепване на всеки човек в 
работната му среда, за да се 
възстанови здравословната моти-
вация. Междувременно редица 
компании разработват различни 
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Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

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

Стресирани?

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

1 КАПСУЛА ДНЕВНО

Лечебни растения, които помагат  
за разграждане на стреса

Валериана - съдържа етерични масла и съставки, които потискат въз-
будимостта на централната нервна система, имат успокояващ и анкси-
олитичен (транквилизиращ) ефект – премахват тревогата, страха, без-
покойството - и по този начин стимулират заспиването и спокойния 
сън през нощта.
Горчивите вещества в хмеловата смола, като хумулон и лупулон, 
имат успокояващ и сънотворен ефект. Хмелът подпомага също раз-
граждането на хормоните на стреса.
Етеричните масла на лавандулата могат да окажат положително 
действие върху кръвното налягане и сърдечната честота. Лечебната 
лавандула може да намали също  тревожността, безпокойството и 
притежава сънотворен ефект.
Цветът на жълтия кантарион съдържа съставки, които повишават 
настроението като хиперицин и хиперфорин. Те управляват медиато-
рите в мозъка и имат доказано отпускащо действие.
Съдържащите се в пасифлората активни съставки облекчават напре-
жението и тревожността. Лечебното растение следователно може да 
помогне при нервно безпокойство, изтощение и проблеми със заспи-
ването.

под напрежение и не спира да 
мисли какво има още да свърши, 
какво трябва спешно да се напра-
ви. За да спре тази въртележка 
от мисли, човек може да се опита 
да обърне внимание на сетива-
та си: какво вижда пред себе 
си? Какво помирисва, какво вкус-
ва в момента? Междувременно 
е добре да вдишва и издишва 
съзнателно. Като алтернатива 
може да помисли какви щастливи 
събития тепърва предстоят през 
деня или да приветства малките 
моменти на щастие. Това би му 
помогнало да настрои мисленето 
си позитивно.
4. Анализиране на стресовите 
ситуации. За да избегне типич-
ни стресови ситуации в дългосро-
чен план, човек трябва да потър-
си причиняващите ги фактори: 
винаги ли поема твърде много 
и иска да направи всичко пер-
фектно? Често ли приема зада-
чи от другите, защото му е трудно 
да откаже? Или може би е скло-
нен да забравя или отлага важни 
ангажименти, а след това е под-
ложен на натиск, когато те про-
дължават да са на дневен ред? 
Ако е по-наясно със собствените 
си поведенчески модели, човек 
може да се упражнява да ги про-
меня: например, като делегира 
задачи на други или ясно зая-
вява собствените си граници на 
началниците, колегите, но също 
на своя партньор или деца. А за 
да се организира по-добре, спи-
съците със задачи или лепящи-
те се бележки могат да бъдат от 
помощ за облекчаване на умстве-
ното натоварване. Преди лягане 
човек може също така да запише 

недовършените си задачи - 
и след това да се опита 

да заспи по-спо-
койно. n

си лечебен потенциал, те тряб-
ва да се приемат минимум две 
до четири седмици. Освен това 
човек винаги трябва да си позво-
лява малки почивки. Отказването 
от тях, за да постигне повече, е 
заблуда: ако бърза от една зада-
ча към друга, става все по-мал-
ко концентриран и безсилен. Ето 
защо експертите препоръчват 
да се прави 5-минутна пауза на 
всеки час и в най-добрия случай 
човек да се раздвижва от време 
на време – да се разходи из пло-
щада, да седне на балкона или в 
парка за 20 минути! След това ще 
бъде по-фокусиран и ще успее 
да направи повече. Трябва също 
съзнателно да отделя време за 
свободни занимания - дори това 
да е трудно. Защото по време на 
спорт, например, се отделят хор-
мони за повишаване на настрое-
нието като серотонин и допамин, 
като успоредно с това адренали-
нът и кортизолът се разграждат.
3. Наслаждаване на момента. 
По време на таймаутите, човек 
трябва да се опита да се кон-
центрира изцяло върху свободни-
те си занимания, поне за кратко 
време. Тъй като често 
пъти му е невъз-
можно да изключи, 
защото се поставя 
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БЪРЗА ПОМОЩ

КОРОНАВИРУС: АКТУАЛНИ НОВИНИ,  
ВАКСИНИ МЕДИКАМЕНТИ 
Коронавирусната пандемия постави пред изпитание както милионите заболели, 
така и претоварените здравни системи. Но отправи предизвикателства също 
пред научния свят. Спешното търсене на ефективни решения за справяне с гло-
балната заплаха хвърли медиците буквално в битка на живот и смърт – за здра-
вето на пациентите и своето собствено. Какво се знае към настоящия момент за 
коронавирусната инфекция, новите варианти на вируса и ваксините, за развитие-
то на терапевтични схеми и нови медикаменти срещу SARS-CoV-2.

след време и с трета бустерна доза, 
поставяни през интервал от мини-
мум 6 месеца.

Защита дори без реакция 
на ваксинация

Повишена температура, болки в 
тялото, втрисане: много хора се 
оплакват от странични ефекти 
след поставяне на ваксина срещу 
SARS-CoV-2. Други обаче не показ-
ват никакви симптоми. Но дори да 
забележи слаби или никакви стра-
нични действия, човек е също тол-
кова вероятно да бъде защитен, 
колкото и хората, които показват 
по-тежки реакции на ваксината, 
обяснява д-р Пеги Райз от центъра 
Хелмхолц за изследване на инфек-
ции в Брауншвайх.

Болни въпреки ваксината?
Дори при провеждане на пълен вак-
синационен курс, е възможно да се 
наблюдава т.нар. пробив на вакси-
ната. Навсякъде по света лекари-
те отчитат малък процент заболели 
именно при такива обстоятелства, 
тъй като дори пълната ваксинация 
не дава 100% сигурност. Още при 
проучванията, необходими за од- 
обрението на ваксините, някои от 
ваксинираните участници се разбо-
ляват - нито един обаче не показ-
ва тежко протичане на болестта 
и нито един не е починал. Делта-
вариантът измести първоначалния 
патоген и това донякъде намали 
ефективността на ваксините, като 
увеличи риска от по-тежко протича-
не въпреки двойната и дори тройна 
ваксинация – особено в рисковите 
групи: възрастни хора, такива със 

Колко дълго предпазват 
антителата след инфекция?
Преболедувалите коронавирусна 
инфекция имат антитела в кръвта 
си най-малко девет месеца. Това 
показва проучване на университета 
в Падуа и лондонския Империал ко- 
лидж, като били тествани около 85% 
от 3000-те жители на малък итали-
ански град, които са се заразили със 
SARS-CoV-2 още през февруари/март 
2020 г. Кръвта им била анализира-
на през ноември 2020 г, като всички 
показали откриваеми нива на анти-

отколкото възрастните и обикновено 
прекарват болестта по-леко. Освен 
това, единадесет до дванадесет 
месеца след заразяването, те показ-
ват по-високи и по-дълготрайни нива 
на специфични антитела в кръвта 
от възрастните - независимо дали 
са били наблюдавани симптоми на 
заболяване или не. За това свиде-
телстват резултатите от проучване, 
включващо няколко университета в 
Баден-Вюртемберг. За целта били 
наблюдавани и многократно тества-
ни 328 семейства с поне един забо-
лял от Covid-19, като общо са участ-
вали 548 деца на възраст между 6 и 
14 години и 717 възрастни.

Нов терапевтичен подход
Когато коронавирусът атакува 
дадена клетка, той внася контра-
бандно своя генетичен материал и 
препрограмира клетката гостопри-
емник, за да произвежда вирусни-
те му протеини. При разработва-
нето на лекарства фокусът досе-
га беше върху блокирането на тези 
протеини, за да се спре тяхно-
то размножаване. Въпреки това, 
има определени участъци в гено-
ма на SARS-CoV-2, които почти 
не се променят - както устано-
ви международен изследователски 
консорциум от 18 страни, включ-
ващ също университета Гьоте във 
Франкфурт. Не спират проучвани-
ята и до каква степен известните 
фармацевтични субстанции могат 
да се използват за лечение на 
Ковид-инфекцията.

Ваксинация за излекувани
Според експертите тези, които са 
преболедували от Covid-19, могат 
да се ваксинират четири седми-
ци след отшумяване на симптоми-
те. Поради съществуващия иму-
нитет след инфекция, една доза 
на първо време е достатъчна. 
Концентрацията на антителата 
може да бъде допълнително уве-
личена чрез втора ваксинация, а 

тела, независимо дали са проявили 
симптоми на инфекцията или не. Не 
са открити доказателства, че тежест-
та на заболяването оказва влияние 
върху броя на антителата. Въпреки 
това, броят им е силно зависим от 
вида на използвания тест за анти-
тела, както и от възрастта на паци-
ентите: нивото на антитела спада 
по-бързо при по-възрастните хора.

Децата развиват  
дългосрочен имунитет

Децата е по-малко вероятно да 
бъдат заразени в семейството, 
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задържи при хора с отслабена имун-
на система, му дава повече време 
за развитие на мощни мутации.

Предотвратяват  
ли статините тежкото 
протичане на болестта?

Статините могат да намалят риска от 
летален изход в болница от Ковид-
инфекция с 41%. Това показват 
резултатите от американско проуч-
ване на Калифорнийския универси-
тет в Сан Диего, за което са оцене-
ни данните на над 10 000 болнич-
ни пациенти. Статините обикновено 
се предписват за лечение на висо-
ки нива на холестерол в кръвта. 
Ефектът вероятно е свързан с тех-
ните противовъзпалителни свойства.

странични заболявания и по-чес-
то мъже. При Омикрон пробивът е 
дори още по-голям – до 80% при 
двойна ваксина според лондонския 
Империъл колидж. Третата бустер-
на доза обаче осигурява според тях 
към 70% защита.

Ваксината не се отрива  
в кърмата

Малко американско проучване на 
кърмещи майки, които са били вак-
синирани с РНК ваксини от Бионтех 
и Модерна, показа, че РНК частите 
на ваксината не се откриват в кър-
мата. Ето защо СЗО препоръчва 
кърмещите майки също да бъдат 
ваксинирани.

Колко опасен е омикрон?
Независимо че е многократно по-за-
разен, опасността от тежко проти-
чане на болестта, болнично лече-
ние и летален изход при Омикрон 
е с две трети по-малка от тази при 
Делта-варианта според английско 
проучване, базирано на над 1 мили-
он случая. Други лабораторни про-
учвания с животни и човешки тъка-
ни показват, че Омикрон предизвик-
ва по-малко щети върху белите дро-
бове в сравнение с другите вариан-
ти на вируса. Те често са ограниче-
ни в областта на горните дихател-
ни пътища: носа, гърлото, дихател-
ната тръба и по-рядко засягат тежко 
белите дробове. Краткият инкуба-
ционен период на Омикрон обаче 
е проблем, тъй като по този начин 
заразата се разпространява по-бър-
зо. Според специалистите той е два 
до три дни, като в това време зара-
зеният започва да киха, да кашля и 
да отделя вируса. Така възможност-
ите за мутации и възникване на нови 
варианти на вируса се увеличават. 
Изследванията показват, че Омирон 
е около 2 пъти по-заразен от Делта 
варианта и 4 пъти по-бързо преда-
ващ се от оригиналната версия на 
вируса. Според учените по-големите 
шансове вирусът да зарази и се 

Ембрионални клетки 
срещу Covid-19?

Става въпрос за медикамента 
REGN-COV2. Коктейлът от анти-
тела придоби известност през 
октомври 2020, след като тогаваш-
ният президент на САЩ Доналд 
Тръмп беше успешно лекуван с 
него и го определи като „боже чудо“.  
Той е комбинация от две антитела, 
които се свързват с така нарече-
ния спайк протеин на коронавиру-
са и деформират неговата струк-
тура. Разгорелият се дебат около 
медикамента, използващ антитела, 
насочи внимание към една област 
от медицинските изследвания, 
в която често се използват клет-
ки, извличани от тъканта на абор-
тиран плод. Фирмата производи-
тел Regeneron не отрича това, но 
поради факта че известните като 
НЕК293 - клетки (НЕК е съкраще-

ние от човешки ембрионални бъб-
речни клетки) са извлечени още 
през 70-те години на 20-ти век, 
а сега се използват създадени в 
лаборатория такива, те не могат да 
бъдат смятани за „човешки“, обяс-
нява говорителката на американ-
ския концерн Александра Бауи.

Противовирусните средства 
са със спорен ефект

Ремдисивир е добило популярност 
антивирусно лекарство, прилагано 
за болнично за лечение на Covid-
19. Досегашните  проучвания обаче 
не показват забележимо терапев-
тично предимство, което се крити-
кува  също от СЗО: смъртността не 
е статистически намалена, нито пък 

са отчетени ясни предимства в слу-
чаи на тежко болни хора. При леки 
до умерени случаи от Ремдисивир 
може да има допълнителна полза - 
в зависимост от това кога се изпол-
зва. По-голям ефект се наблюда-
ва в началния стадий на инфекция-
та.  Друг недостатък е, че трябва да 
се прилага като инфузия в болница, 
където се лекуват предимно тежки 
случаи на заболяването. 

Нови медикаменти  
срещу Covid-19

Два вида нови медикаменти в 
таблетна форма, които спират раз-
витието на Covid-19 в човешкия 
организъм са вече достъпни на 
европейския и на нашия пазар - 
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Паксловид на компанията Пфайзер 
и Молнупиравир на компанията 
Мерк. Те се назначават по лекар-
ско предписание и са предназна-
чени за домашно лечение на забо-
ляването. Характерно за тях е, 
че трябва да се приложат колко-
то е възможно по-рано - в начал-
ните етапи на инфекцията, за да 
може веднага да се блокира виру-
са. Приложени в по-късен етап, те 
няма да бъдат ефективни. И двата 
препарата блокират размножаване-
то на вируса, но го правят по раз-
личен начин. Паксловид се причис-
лява към групата на т.нар. проте- 
азни инхибитори, по които се рабо-
ти още от времето на SARS-CoV-1. 
Когато вирусът започне да се раз-
множава, той образува белтъци, 
които са му необходими за възпро-
изводство. Само че те се изграж-
дат като една обща огромна моле-
кула, която в този си вид не му 
върши работа, и той трябва образ-
но казано, да я нареже на отдел-
ни парчета. Препаратът блокира 
точно тази „ножица“, т.нар. протеа-
за, и по този начин спира размно-
жаването на вируса. Странното име 
на другия медикамент не е слу-
чайно – Молнупиравир е чукът на 
бога на гръмотевиците в сканди-
навската митология. Препаратът е 
представител на т.нар. нуклеозид-
ни аналози – молекула, която при-
лича на градивните единици на 
РНК-молекулата. Принципът на 
действие е, че Молнупиравир  ще 
излъже РНК-молекулата и ще се 
включи на мястото на нейната гра-
дивна единица, но тъй като не е 
истинският структурен елемент, 
на практика ще предизвика мута-
ция на това място, после на други 
места, докато вирусът буквално не 
мутира до смърт. Някои учени изра-
зиха скептицизъм по отношение на 
този препарат и настояват за по-си-
гурни данни относно риска за мута-
ции при хора, тъй като лекарство-
то се е оказало мутагенно в плъх. 
Също по отношение на ефектив-
ността на препарата клиничните 
изследвания са отчели по-малки 
от очакваните ползи. Мерк обяви, 

че Молнупиравир намалява хос-
питализацията и смъртните слу-
чаи едва с 30% при високорискови 
пациенти, докато при препарата на 
Пфайзер Паксловид вероятността 
да не се стигне до болнично лече-
ние е над 80%.

Други успешни терапии  
за болнично  

и домашно лечение
Вече наложила се успешна и при 
това евтина терапия е комбинаци-
ята от Бромхексин-инхалаторен и 
Колхицин – идеални за амбулатор-
но лечение, което ако се започне 
адекватно още в началните стадии, 
може да предотврати усложненията 
и болничния престой. Колхицинът е 
този, който блокира усложненията, 
а инхалациите с бромхексин не поз-
воляват на вируса да навлезе на- 
вътре и осигуряват превенция.
Друга успешна терапевтична ком-
бинация за лечение на COVID-19 е 
прилагането на Умкалор (3 х 1 табл. 
на ден) и Мукоплант Анисол (3 х 1 
капсула на ден). Според клинични-
те изследвания тези два препара-
та повлияват всеки от основните 
симптоми на Ковид-19-инфекцията, 
като намаляват тежестта на оплак-
ванията, скъсяват времето до пъл-
ното възстановяване и подобряват 
физическия капацитет по-рано в 
сравнение с пациентите, при които 
не са прилагани. Мукоплант Анисол 
съдържа етерично масло от звез-
довиден анасон и притежава изя-
вени секретолитични и секретомо-
торни свойства. Фитопрепаратът 
Умкалор с тройния си механизъм на 
действие – антивирусен, антибак-
териален, секретомоторен, е без-
вредна фитоалтернатива на анти-
биотичното лечение, като допъл-
нително активира имунния отговор, 
който има ключова роля в борбата 
с вируса. И двата препарата са раз-
работени на растителна основа и 
се отличават с изключително ниска 
токсичност и липса на неблагопри-
ятни странични действия. Те са 
подходящи за болнично и домашно 
лечение при леки до средни случаи 
на Ковид-19-инфекиця. n 
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блеми като напр. камъни в бъбреците. 
При наличие на повишена температу-
ра може да се предположи също бъб-
речна инфекция. SOS средства: затоп-
лящи възглавници или горещи влаж-
ни компреси. Наложителна е  незабав-
на консултация с лекар. Инфекциите 
на пикочните пътища също могат да 
излъчват сигнали за болка към лум-
балната област. Специалистите пре-
поръчват приемане на много течности. 
Чайовете за пикочен мехур със златна 
пръчица и листа от бреза имат допъл-
нително спазмолитично и противовъз-
палително действие. Ако симптомите 
все още са налице след три дни, е ра- 
зумно да се потърси лекарска помощ.
l Чревни заболявания: Необясни-
мата, повтаряща се болка в долната 
част на гърба може да свидетелства 
за възпалителни процеси в червата, 
като например дивертикулит. При него 
върху чревната стена се образуват 

вите втвърдени мускули не могат да 
следват бързото движение.
Ако кръстът го „върти“ и „поболва“, не 
е нужно човек да се паникьосва: пове-
чето оплаквания могат да бъдат изле-
кувани с правилно поведение, успо-
коява проф. Инго Форбьозе, учен от 
Германския спортен университет в 
Кьолн. „Както всички други болки, и 
тези в гърба са сигнал за организма, 
че нещо не е наред“, - изтъква спорт-
ният експерт. В случай на остра болка 
специалистът по двигателна култу-
ра съветва: „Може да вземете бол-
коуспокояващо, за да не се вцепе-
ни тялото ви от болка и мускулите да 
се напрегнат още повече“. Топлината 
също е полезна за мускулите, защо-
то облекчава крампите, стимулира 
кръвообращението и по този начин 
транспортира възпалителните суб-
станции извън тялото. 

Топлината и внимателните 
движения помагат
След кратко време човек трябва 
предпазливо да поднови физическа-
та активност, за да мобилизира отно-
во мускулите, сухожилията и връзките 
си. Може да започне с прости упраж-
нения, които облекчават болката и 
отделните гръбначни зони (вж. каре-
то). За да предотврати оплаквания в 
дългосрочен план, човек трябва да 
спортува поне три часа седмично и да 
сменя редовно позицията си на седе-
не, когато работи на бюрото. Важно 
е също така от време на време да 
става и да се раздвижва, за да отпус-
не напрежението в мускулите си. Ако 
симптомите продължат повече от 3 
дни, за по-голяма сигурност е добре 
да се потърси лекарска консултация.

Други органи също изпращат 
аларми за болка в гърба
Нерядко причините за болки в гърба 
биват погрешно приписвани на гръб-
начния стълб, включително от спе-
циалисти. При това за оплаквания-
та могат да бъдат отговорни други 
органи или здравословни състояния 
– както физически, така и психически. 
Ето няколко примера за това:  
l Инфекции на пикочните пъти-
ща или бъбреците: Много силни и 
предимно едностранни, спазматични 
пристъпи на болка отстрани на долни-
те прешлени, които се появяват на тла-
съци, сигнализират за бъбречни про-

ЗА БОЛКИТЕ В ГЪРБА ИМА РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ
Болките в гърба невинаги се дължат на протрузии на междупрешлените диско-
ве, хернии или раздразнени нерви: голям брой други органи са свързани с гръб-
начния стълб чрез нерви и фасции. Неправилната стойка, претоварването или 
липсата на движение, някои състояния като бременност или смущения като 
инфекции също могат да причинят неясни оплаквания в областта на гръбнач-
ния стълб. Примери за това и съвети на специалисти за SOS-помощ за гърба.

В наше време кръстът създа-
ва проблеми на много хора. 
Липсата на движение и про-

дължителното седене на неподходящ 
стол или непригоден за работа диван 
натоварват гръбначния стълб - и то 
не само на импровизираното работ-
но място у дома. Домашният офис 
беше бързото решение за спасяване 
за много служители по време на коро-
навирусната пандемия, които можеха 
да изпълняват служебните си задъл-
жения въпреки локдауните и ограни-
ченията за контакт. Но често компро-
мисното работно място на масата за 
хранене или на дивана не беше точно 
ергономично. Към това се добави 
малкият радиус на движение между 
кухнята, работната маса и дивана. И 
резултатът е налице: болка в долната 
част на гърба, тъй като лошата стой-
ка и липсата на физическа активност 
могат да причинят неправилна поста-
новка и натоварване на 33-те гръб-
начни прешлена. След това напрег-
натите мускулни и нервни влакна 
задействат аларма за болка.

Претоварените  
мускули крампират
Докато удобният за гърба офис стол 
облекчава напрежението на гръбнач-
ния стълб и мускулите и позволява 
мобилно седене, обикновеният кух-
ненски стол най-често не може да 
постигне това. Човек седи на него 
много статично, като почти не може 
да променя позицията си. В резул-
тат на това мускулите се натоварват 
неравномерно; някои са твърде пре-
товарени, а други недостатъчно нато-
варени. Те се втвърдяват и напря-
гат, губят поддържащата си функция 
и в крайна сметка водят до болки в 
гърба. Резултатът може да се изра-
зи в раздразнен, прищипан нерв или 
прешленни блокади. Може да въз-
никне лумбаго, ако човек внезапно се 
обърне или се наведе рязко и него-

балоноподобни изпъкналости, които, 
наред с други симптоми, могат да се 
почувстват като едностранни оплак-
вания в областта на корема и гърба. 
Хроничните възпалителни заболява-
ния на червата също могат да доведат 
до възпаление на ставите в област-
та на гръбначния стълб (например в 
сакроилиачната става на страничния 
сакрум) и да причинят там хронич-
на болка. Често пъти неизяснен оста-
ва фактът, че дори задръстено дебело 
черво може да окаже постоянен натиск 
и напрежение върху връзките и муску-
лите около него, което може да дове-
де до тъпа болка при натиск в гърба. 
Съвет: баластните вещества като пси-
лиум (разтворими фибри от индийски  
живовляк) и пълнозърнестите про- 
дукти стимулират храносмилането.

Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:
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l Гастроезофагеален рефлукс: Ако 
след хранене се появи притискаща 
болка в средата на горната част на 
гърба между лопатките, това може 
да е резултат от обратен поток на 
стомашна киселина в хранопрово-
да (рефлукс). При това намиращи-
те се в близост раздразнени нерви 
предизвикват болка в горната част 
на гърба. Който често страда от кисе-
лини, не трябва да подценява симп-
томите, а да ги изясни при гастроен-
теролог. Съвет: употребата на антиа-
цидни продукти, неутрализиращи сто-
машната киселина, могат да облекчат 
симптомите, но е редно винаги да се 
консултират със специалист.
l Матка/фалопиеви тръби: Ако же- 
ните изпитват болка в долната лум-
бална област, за това може да има 
гинекологични причини (например 
пролапс на матката, възпаление на 
яйчниците или фалопиевите тръби). 
Женските полови органи са прикре-
пени към гръбначния стълб и задната 
тазова стена, затова образувания или 
инфекции също могат да доведат до 
болка в тази област.
l Бременност: Болките в гърба са  
често срещани по време на бремен-
ност и се дължат на нормално съпът-
стващите състоянието вътреутробни и 
хормонални промени. Уголемяващата 
се матка измества центъра на тежест-
та, разтяга и отслабва коремни-
те мускули, като променя стойката 
на тялото и увеличава напрежение-
то в гърба. Болка може да възникне 
и при притискане на околните нерв-
ни окончания. Хормоналните про-
мени пък водят до разхлабване на 
сухожилията, прикрепващи тазовите 

кости към гръбнака, което може да 
причини болка при ходене, изпра-
вен стоеж, дълго седене, ставане от 
нисък стол, навеждане или вдигане 
на предмети. Умерената физическа 
активност, йогата за бременни, плу-
ването, акупресурата и използването 
на удобен стол или възглавници може 
да помогне. Внимание: Болка в кръс- 
та във втори или трети триместър 
може да означава преждевременно 
раждане или да е признак на бъбреч-
на инфекция. Затова се консултирай-
те с лекар, ако болката е много силна 
или внезапно се усили, при загуба на 
усещания в краката или в областта 
на таза, изпускане или затруднено 
отделяне на урина, при болка с нали-
чие на повишена температура, гадене 
или кръв в урината.
l Нервна система/психичен стрес: 
Учените вярват, че болката в кръс-
та често идва от главата. Когато  
е напрегнат, човек променя рутина-
та си, поведението, начина по който 
върви и спи, а това може да окаже 
влияние върху мускулите на гръбна-
ка. Ако тези мускули са стегнати и 
напрегнати, се появява болка в раз-
лични области на гръбначния стълб. 
Според специалистите продължи-
телните психически натоварвания са 
причина за възникването на конвул-
сии в мускулатурата, на които се 
дължи болката в гърба. Съвет: Всяка 
динамична физическа активност би 
била от полза. Укрепването на гърба 
и кръста с подходящи упражнения, 
избягването на течения, на резки пре-
ходи от една температура в друга и на 
офисните столове с въртяща се осно-
ва са правилните мерки за преодоля-
ване на проблема. n

Движения, освобождаващи блокадите 
на лумбалните прешлени 

Над 70% от всички постоянни болки засягат долната част на гърба. 
Тези упражнения облекчават дискомфорта и отпускат мускулите:
Упражнение с пръчка: Обхванете дръжка на метла с ръце, поставе-
ни зад лопатките на нивото на гърдите. Придърпайте пъпа си навът-
ре и приберете брадичката към гърдите. Повдигнете ръцете и придви- 
жете дланите си навън по дължината на дръжката. Бавно преместе-
те пръчката назад. Гръдният мускул може да се разтяга, но не бива да 
боли. Задръжте в тази позиция 30 до 60 секунди, повторете 2 до 3 пъти. 
Странично разтягане: Легнете на една страна с леко свити колене, 
като главата опира на вътрешната част на ръката изпъната или сгъ-
ната. Петите и задните части образуват права линия с горната част на 
тялото. Докато вдишвате, бавно придърпайте горния крак близо към 
гърдите, като използвате ръката си.  Докато издишвате, бавно изпъне-
те крака и ръката си. По 5 пъти за всяка страна. 
„Сядане“ на стена: Легнете на пода със събрани крака; задните части 
са обърнати към стена, стъпалата са пред стената. Бавно придвижете 
краката си нагоре по стената, докато стъпалата на краката станат успо-
редни на тавана. Придърпайте задните си части към стената. Задръжте 
позицията, докато я усещате комфортно.

 

 

 

 

 – 3 таблетки.
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ване на микроби, слъзният поток 
се нарушава и очите изсъхват. В 
същото време те започват обилно 
да сълзят, тъй като слъзната жлеза 
произвежда повече течност в отго-
вор на дехидратацията. Подобно на 
автомобилните чистачки клепачите 
разпределят защитните сълзи при 
всяко мигане чрез дренажен канал 
(слъзно-носов проход), разположен 
зад вътрешния ъгъл на окото в 
носа. Това е и причината при плач 
носът често да тече. 
Тези свързващи канали също могат 
да предизвикат проблеми: ако 
сълзният поток е нарушен от нещо 
в очно-назалния канал или ако 
инфекцията се развие в обратна 
посока от носа към очите, същес- 
твува риск от възпаление на слъз-
ната торбичка или на слъзните 
канали. Това се изразява в зачер-
вяване и подуване на слъзните тор-
бички под вътрешния ъгъл на кле-
пача. Особено опасно е наличие-
то на зачервяване, придружено от 

те имат друго кожно заболяване – 
понякога също акне. 
„Нарушаването на микробиома по 
краищата на клепачите също може 
да  доведе до възпаление. При 
това мейбомните жлези по ръба 
на клепача са особено увредени.“ 
Други отключващи фактори могат 
да включват алергии към ланолин, 
консерванти в козметиката, лекар-
ства като бета-блокери или акари 
на космените фоликули. Носещите 
контактни лещи също са с пови-
шен риск от блефарит. И при забо-
лявания като нарушения на щито-
видната жлеза, ревматизъм или 
диабет често се наблюдава описа-
ната инфекция. 

СИМПТОМЪТ СУХИ ОЧИ НЕ Е БЕЗОБИДЕН 
Колкото и парадоксално да звучи: ако очите постоянно сълзят, те 
обикновено са твърде сухи и причината нерядко е възпаление на 
клепачите. Това може да създаде проблеми и дори да застраши зре-
нието. Как може да се предотврати.

Постоянно сълзене, сърбящи и 
чувствителни към светлина очи, 
слепнали клепачи след ставане от 
сън, пърхот по (или падащи) мигли 
и подути очи – ако човек забеле-
жи подобни симптоми, е възмож-
но да има по-голям здравосло-
вен проблем с очите си, отколкото 
предполага.
Блефарит - възпаление на клепа-
чите - е името на второто най-чес-
то срещано очно заболяване в ЕС. 
В България са засегнати около 100 
000 души, макар скритите цифри 
да са по-високи, тъй като много 
страдащи прибягват до самолече-
ние - от компреси с отвара от лайка 
до отпускани без рецепта капки за 
очи. В резултат на това симптоми-
те най-често продължават да се 
връщат.

Самолечение без успех
Предупредителните сигнали често 
се отхвърлят с „Очите ми са сухи 
от работата на компютъра“ и се 
игнорират с лека ръка. Едва кога-
то започнат да сърбят и да сълзят 
постоянно, да се появяват отоци 
около очите, да се образуват изпък- 
нали кожни възли в ъглите им или 
по краищата на клепачите - белез-
никави повърхностни кисти поняко-
га болезнени (с гной), понякога не 
- засегнатото лице осъзнава, че е 
крайно време да отиде на офтал- 
молог.
„Възпалението на клепачите може 
да бъде много неприятно, да 
предизвика продължителни оплак-
вания и да има опасни последи-
ци за очната повърхност“, - преду-
преждава д-р Томас Керхер, очен 
специалист от Професионалната 
асоциация на офталмолозите в 
Хамбург. Защото дори източникът 
на проблема да не започва в само-
то око, а върху кожата и съедини-
телната тъкан около него, възпа-
лението може да се разпростра-
ни до очната ябълка, включително 
роговицата.
„Най-честите причини за подобни 
оплаквания са кожни заболявания 
като невродермит или розацея“, - 
обяснява експертът. И в двата слу-
чая се отделят все повече и повече 
кожни люспи, които заедно с кожни-
те микроби – могат лесно да попад-
нат в очите. Според американски 
проучвания почти 70% от пациен-
тите със заболяване на клепачи-

силна болка при натиск върху външ-
ния горен клепач под веждата: това 
може да е сигнал за инфектиране 
на основната слъзна жлеза (дакрио- 
аденит). Причинителите могат да 
бъдат бактерии, вируси и по-рядко 
автоимунни заболявания или тумо-
ри в очната кухина. При появата на 
треска, гадене и изтощение анти-
биотиците най-често са неизбежни.

Грижата е толкова важна, 
колкото миенето на зъбите
Най-важната мярка за предотвра-
тяване на подобни инфекции или 
за стимулиране на оздравяването 
е щателното почистване и грижа 
за ръба на клепача. Топли ком-
преси, поставени върху затворе-
ните очи за 5 минути, разтварят 
събралия се застоял секрет от 

Чувствителни експерти 
по ръба на клепача
Възпалените краища на клепачи-
те са много повече от безобидни 
кожни раздразнения. Тъй като кле-
пачите имат сложна система за 
почистване, възстановяване, пред-
пазване и имунна защита. Върху и 
по ръбовете им има себум, потни и 
слъзни жлези, всяка от които изпъл-
нява важна функция при образува-
нето на слъзния филм.
Мастните жлези от вътрешната 
страна на клепача например, про-
извеждат мазна субстанция, която 
позволява на слъзния филм да се 
задържа по-добре и по този начин 
да предпазва очите от изсушава-
не. Други мастни жлези в космени-
те фоликули на миглите обогатяват 
слъзния филм с липиди и в също-
то време смазват краищата на кле-
пачите. Малките клепачни жлези 
образуват и антитела срещу болес-
тотворни патогени. Здравата слъз-
на течност съдържа антибактери-
ални вещества като защитните про-
теини лизозим и липокалин. Освен 
това със своите соли, протеини и 
глюкоза сълзите подхранват очна-
та роговица.
Ако жлезите се запушат, се създа-
ва хранителна среда за размножа-
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Предотвратяване на сухи очи  
и възпаление на клепачите

Бедствие от суша: Твърде малко слъзна течност, сухи краища на кле-
пачите и лющеща се кожа около очите увеличават риска от упори-
то възпаление или сухи очи, възпаление на слъзните и мастни жлези. 
Съвсем проста грижа може да предотврати това. За целта предвари-
телно измийте ръцете и внимателно избършете очите си. 
Самопочистване: Затворете очите си. Използвайте показалеца си и 
с лек натиск масажирайте кожата на клепачите с кръгови движения 
отгоре надолу до основата на миглите и отвътре навън. Стимулира 
почистването на мастните жлези и слъзните канали.
Овлажнявне:  Ако слъзният филм е нарушен, повърхността на окото 
е застрашена от увреждане. Изкуствени сълзи под формата на капки 
за очи, напр. с хиалуронова киселина, могат да възстановят влагата в 
очите. Съвет: Избирайте продукти без консерванти, тъй като те допъл-
нително изсушават и дразнят очите.
Отстраняване на себум: Намокрете два памучни тампона с вода, въз-
можно по-топла (~ 40 градуса, още по-добре отвара от лайка), и ги 
поставете върху затворените си очи за 5-10 минути. Стимулира кръво-
обращението в клепачите и отпушва задръстените със секрети маст-
ни жлези.

клепачните жлези. Важно: втвър-
дените бучки себум се втечняват 
само над 35 градуса. След това 
трябва да се отстранят със спе-
циални тампони за почистване на 
очите. „Тази почистваща процеду-
ра трябва да се прави всеки ден 
– като миене на зъбите“, подчер-
тава офталмологът Керхер. А още 
по-добре два пъти на ден - сутрин 
и вечер. Но внимание: В ника-
къв случай не си търкайте очите, 
защото рискувате да ги замърси-
те и възпалите! При сухи сърбя-
щи очи е по-добре да се поста-
вят тампони с топла вода. Това по- 
чиства слъзните канали и облек-
чава симптомите. Някои специа-
листи препоръчват и използването 
на затоплящи очила, които осигу-
ряват топъл, влажен микроклимат 
около очите и по този начин могат 
да разтворят блокиралите клепач-
ните жлези секрети. Ако в продъл-
жение на седмици не се наблюда-
ва подобрение, могат да се прило-
жат хирургични интервенции като 
разширяване на стеснения слъз-
но-назален канал. 

Бърза помощ от кухнята
Витамините и вторичните растител-
ни вещества могат не само да по- 
добрят оплакванията, но и да под-
силят зрението:
 Цитрусови и други богати на 
витамин С плодове: Витамин С 
гарантира, че нервните клетки в 

окото изпълняват добре задачите 
си и зрителната функция се под-
държа. Освен в портокалите, се 
съдържа между другото в морския 
зърнастец, шипките, червените 
чушки и доматите.
 Боровинки: Високото съдържа-
ние на провитамин А и защитава-
щите клетките вещества наред с 
други ефекти подобряват нощно-
то зрение. Екстрактите от боро-
винки се използват също с лечеб-
на цел при редица заболявания. 
Съвет: изяждайте по шепа боро-
винки всеки ден през сезона.
 Зеле и моркови: Зеленото, чер-
веното, бялото зеле, броколите и 
карфиолът осигуряват важни вита-
мини като С, Е и провитамин А, но 
също цинк и витамин К. Последният 
подпомага възстановителните про-
цеси. Дефицитът на цинк и витамин 
А от друга страна може да причи-
ни сухота в очите и нощна слепота. 
Съвет: По-често приемайте кейл, 
той съдържа голямо количество от 
тези полезни съставки.

 Моркови, чушки и домати: 
Зеаксантинът и лутеинът са каро-
теноиди и компоненти на макула-
та. Тази така наречена „жълта мар-
кировка“ позволява напр. четене-
то или разпознаването на детай-
ли и цветове. Наред с други неща 
защитните вещества за макулата 
могат да бъдат открити в морко-
вите, оранжевите чушки и домати, 
кейла, суровия спанак, кайсиите и 
царевицата. n
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ГОЛЯМОТО ПРОЧИСТВАНЕ

Да се храните малко или въобще да не ядете – и то 
доброволно? Да абсолютно! Защото целият орга-
низъм печели от планираните паузи в храненето. 
При това не става въпрос за гладуване, а за това, 
че тялото активира своите самопочистващи сили. 

Голямо пролетно почистване 
или изхвърляне на боклуци-
те от гаража – това е нещо, 

което човек не обича да прави. Но, 
ако се справи добре, най-често бива 
възнаграден с приятно чувство на 
облекчение накрая. Същото чувство 
описват и хората, които са „изчисти-
ли“ телата си с детокс, постене или 
лечебно гладуване.
Трендсетърите го наричат деток-
сикация. Натуропатите говорят за 
прочистване от шлака, лекарите за 
лечебно гладуване, а хората про-
сто за постене. Доброволното лиша-
ване от храна е старо колкото чове-
чеството. Тялото ни е приспособено 
да остава без храна за определен 
период от време. Различните мето-
ди на прочистване на организма 
обаче нямат нищо общо с глада. Ако 
се прилагат правилно, човек изоб-
що не би следвало да изпитва глад.
„Има различни методи на постене, 
но това, което е наистина важно, е 
да се намали драстично приемът 
на калории. Не е необходимо да е 
нулева диета, за да не се разграждат 
твърде много мускули. Обикновено 
се провеждат краткотрайни лечеб-
ни програми със сокове, при които 
се консумират максимум 300 кало-
рии на ден чрез зеленчукови бульо-
ни и сокове за 5 до 14 дни. По-нов 
метод е веган прочистването с около 
500 калории на ден със зеленчуци 
или зърнени каши“, - обяснява проф. 
Андреас Михалсен, главен лекар на 
отделението по вътрешни болести и 
натуропатия в болница „Иманюел“ 
в Берлин. „Второто важно нещо е 
да се приема само веган храна по 
време на постенето, т.е. да не се яде 
нищо от животински произход, както 
и да се избягват захарта и стимулан-
тите“. Интервалното гладуване също 
може да даде добри резултати. При 
него се приема храна 8 часа и се 
прави почивка за 16 часа. Зелените 
растителни смутита са друг нашумял 
напоследък метод на детоксикация. 
Специалистът съветва към тях да 
се добавя 1 лъжица протеин на прах 
или да се приемат с малко несоле-
ни ядки. Така тялото получава също 
необходимите му белтъчини.

Метаболизмът се променя
Тялото е свикнало постоянно да полу-
чава храна, от която да черпи енерги-
ята си. Ако не му бъде доставено 
нищо, след 12 до 14 часа то започ-

обяснява: „Така в тоалетната чиния 
не се изхвърлят отрови. Независимо 
от това храносмилателните органи 
се възстановяват, а популацията от 
добри чревни бактерии укрепва. И 
на клетъчно ниво – това се вижда 
под микроскоп - се задейства процес, 
наречен автофагия.“ 

Активира се изхвърлянето 
на отпадъци от клетките
Автофагията е естествен процес на 
жизнена дейност на организма, при 
който всички клетки могат частич-
но да се хранят, като се отървават 
от стари или повредени зони. Така, 
обработвайки собствения си мате-
риал, клетката получава нови ресур-
си за възстановяване и по-нататъш-
но функциониране. Нарушената 
автофагия се свързва с различни 
заболявания, включително рак, диа-
бет, невродегенеративни и инфек-
циозни заболявания. Тя представ- 
лява също вид самопочистване 
на клетките, изхвърляне на безпо-

ва да променя метаболизма си. При 
това първо оползотврява въглехидра-
тите, които се съхраняват в черния 
дроб и мускулите, т.е. гликогена.
Ако тези резерви се изразходват, 
тялото произвежда захар от проте-
ини, защото мозъкът се нуждае от 
това хранително вещество. Неговият 
основен източник е поддържащият 
протеин (съединителната тъкан) и в 
по-малка степен протеинът в муску-
лите. Тези източници обаче са огра-
ничени, тъй като не целият протеин 
може да се използва за поддръжка 
на мускулите. Поради тази причина 
организмът се насочва към мастните 
си запаси. Освен всичко друго, маз-
нините се състоят от глицерин, който 
може да се превърне в захар чрез 
определени метаболитни процеси, 
и от мастни киселини, разграждащи 
се до кетони, които мозъкът може да 
използва за задоволяване на енер-
гийните си нужди - вместо захар.

лезните и вредни вещества, които 
се натрупват в течение на живота, 
както и чрез неправилно хранене. 
Проф. Михалсен допълва: „При това 
се произвеждат повече млади ство-
лови клетки. Поради тази причина 
много учени подозират, че гладува-
нето може да удължи живота или да 
има подмладяващ ефект.“
Колко често трябва да се провеж-
да подобно основно прочиства-
не? Експертът по лечебно гладува-

Първо се разгражда мазнината от 
вътрешната страна на корема - едно 
от предимствата на постенето, тъй 
като това мастно натрупване про-
извежда над 600 медиатори, които 
могат да бъдат свързани с метабо-
литни нарушения като диабет, въз-
палителни процеси и сърдечно-съ-
дови заболявания. „Кръвната захар 
се нормализира, кръвното наляга-
не спада и се отделя повече урина”, 
- изтъква експертът.
Черният дроб е особено засегнат, 
когато приемът на храна е нама-
лен. Той преобразува замърсителите, 
алкохола и др. по такъв начин, че те 
могат да бъдат отделени през черва-
та, бъбреците, кожата или дишането. 
Ето защо по време на лечебно гладу-
ване те традиционно се стимулират 
допълнително - напр. с топъл ком-
прес, който стимулира кръвообраще-
нието. Много хора разбират, че пос-
тенето или лечебното гладуване ще 
освободи червата им от отпадъчни 
продукти, които иначе тялото им не 
би могло да изхвърли. Натуропатът 
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не препоръчва: „Всеки, който вижда 
мярката като пролетно почистване, 
може да гладува веднъж годишно. 
Но ако става дума за медицински 
ефекти като подобряване нивата 
на кръвно налягане при хипертония 
или кръвна захар при диабет, веро-
ятно трябва да пости два до чети-
ри пъти годишно, като в най-доб-
рия случай комбинира постенето с 
интервално гладуване.“

Различни форми  
на здравословно  
лишаване от храна 
Без значение кой метод се изпол-
зва за детоксикация – приемане-
то на много течности е задължител-

но! Минимум 2,5 литра течности на 
ден, за предпочитане под форма-
та на вода и неподсладени билкови 
чайове, трябва да бъдат включени в 
лечебната програма.
Детокс-диета 
прочиства с витамини и ензими
n Един ден в седмицата само суро-
ви храни в чаша: Американската 
актриса Дженифър Анистън приема 
специално смути веднъж седмично, 
като за целта в сокоизстисквачката се 
изстискват пресни зеленчуци: цвекло, 
краставица, моркови, листа от спанак, 
чесън, зеле, джинджифил и целина. 
Предполага се, че алкалната зелен-
чукова смес дехидратира и разграж-
да излишната киселина в организма. 

n Три до пет пъти пиене на сок 
(Cooler Cleanse): Познатият като 
Cooler Cleanse (студено почистване) 
метод се практикува напр. от Салма 
Хайек, чиято любима формула за 
детоксикиращо лечение се състои 
най-вече от прясно изцедени соко-
ве от грейпфрут, диня, спанак, коко-
сова вода и бадемово мляко. В рам-
ките на 3 или 5 дни тя приема по 
6 смутита на ден (общо 1200 кало-
рии). По този начин черният дроб 
и бъбреците могат по-добре да се 
прочистят от отрови. 
n Методът на д-р Алехандро 
Юнгер: Гуинет Полтроу пък се 
кълне в това специално и скъпо 
лечение: за протеиново-зеленчуко-
вите шейкове с витамини, минера-
ли, ензими и пробиотици се казва, 
че укрепват чревната флора и сти-
мулират вътрешните сили за само-
лечение и детоксикация. Рецептата 
е изобретена от американски карди-
олог. Лечението продължава 21 дни 
и струва немалко пари. Включва два 
протеинови шейка на ден, които се 
пият с интервал от дванадесет часа. 
Вода и чай също са разрешени. 
n Енергийни шейкове с лецитин: 
Холивудската звезда Том Круз също 
прочиства тялото си от отрови със 
зеленчукови шейкове, но с лецитин: 
1-2 с.л. лецитинов гранулат, 2 с.л. 
ленено семе, по 80 мл сок от кисе-
ло зеле, червено цвекло или селъри. 
Приема се по 3 пъти на ден в рамки-
те на тридневно детоксикиращо лече-
ние или като допълнение към всеки-
дневната диета. Мастните киселини 
в соевите зърна и яйцата подсилват 
черния дроб, а баластните вещества 
свързват токсините в червата.

Лечението на д-р Майр 
по-продължително дъвчене за 
по-добро храносмилане
n Кой го е открил? Началото на 
този популярен и днес метод слага 
австрийският лекар Франц Ксавиер 
Майр (1875-1965). Неговата теза е, 
че човек е здрав, само ако храно-
смилането му функционира глад-
ко. Той разработил триетапна кон-
цепция за саниране на червата. 
Днес методът е известен най-вече 
като лечение с хляб и мляко. Но за 
Майр било много по-важно как се 
храни човек, а не толкова какво яде. 
Съзнателното, продължително дъв-
чене следователно е в основата на 
неговото лечение.
n Как функционира? Седмица 
преди самото начало трябва да се 
преустанови приемът на сладкиши, 
мазни храни, алкохол и кафе. При 
това всяка сутрин трябва напълно 
да се изпразват червата с помощ-
та на глауберова (мирабилит) или 
английска сол (епсом). За закус-
ка, обяд и вечеря може да се при-
ема хляб от предния ден от покъл-
нало пшенично брашно с прясно 
или кисело мляко. Хлябът трябва 
да се дъвче 30 до 40 пъти, преди 
да се добави лъжица мляко и да 
се погълне фино смляната каша. 
Приемането на много течности, 
достатъчният сън и ежедневните 
упражнения за укрепване на бели-
те дробове са важни елементи от 
лечебната програма. Минимална 
продължителност: три седмици. 
n Какви са ползите? Eкспертите по 
здравословно хранене съобщават, 
че след проведен триседмичен курс 
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на лечение по метода на д-р Майр 
пациентите им имат по-добри стой-
ности на кръвната захар и холестеро-
ла, повече енергия и страдат по-мал-
ко от изтощение. Това обаче все още 
не е научно доказано. Лечението не 
е подходящо за хора с хипертирео-
идизъм (Базедова болест), цьолиа-
кия или алергия към млечни проте-
ини (лактозна нетолерантност). 
Алкална диета
възстановява алкално-киселин-
ния баланс
n Кой я е открил? Основателят на 
алкалната диета е шведският дието-
лог Карл Густав Рагнар Берг (1873-
1956). Според теорията му 80% от 
дневната храна трябва да е алкална 
– което ще рече превес на плодове-
те и зеленчуците. Животинските про-
теини и зърнените продукти от друга 
страна, които като цяло преоблада-
ват във всекидневното хранене, пови-
шават киселинността на организма.

диета. Изследователите все още не 
са успели да докажат еднозначно 
дали това се дължи на баланси-
рания киселинно-алкален баланс. 
Алкалното постене не е подходящо 
за бременни жени, тъй като някои 
киселиннообразуващи храни като 
сирене или месо са важни за разви-
тието на детето.
Интервално гладуване 
осигурява почивка за метаболизма
n Кой го е открил? Още през 1945 
година американски изследователи 
откриват, че интервалното хране-
не (известно също като интерми-
тентно гладуване) може да удължи 
живота и да намали рака при плъхо-
ве. Британският журналист Майкъл 
Мозли предизвика шум около час-
тичното гладуване през 2012 г. с 
„диетата 5:2“. Популярен става и 
вариантът на гладуване 16:8. 
Телевизионни звезди като Вероника 
Ферес се кълнат, че този начин на 
гладуване им помага да останат във 
форма и стройни.
n Как функционира? При диетата 
5:2 човек може да се храни нормал-
но в продължение на пет дни и да 
намали калорийния прием в други-
те два дни от седмицата (за жени до 
800 калории, за мъже до 850 кало-
рии). При метода 16:8 се изключва 
ранното или късното хранене, така 
че да се гладува 16 часа в дено-
нощието. Могат да се приемат теч-
ности под формата на вода, зелен-
чукови бульони или неподсладени 
чайове. Интермитентното гладува-
не е изключително удобно за прак-
тикуване. Някои хора пропускат хра-
нене един или повече дни в сед-
мицата. Други правят 14-16-часо-
ва почивка между храненията: тези, 
които обичат да закусват, обядват 
и започват почивката си около 16 
часа. Предимство е, че нощните 
часове също се броят. Т.нар. сови, 
които сутрин са по-малко активни, 
предпочитат да обядват и вечерят, 
а хранителна пауза правят нощем и 
преди обяд.
n Какви са ползите? В случая не 
става въпрос толкова за редуциране 
на теглото (макар най-често и то да 
е налице), колкото за стартиране на 
процес на самопочистване на клет-
ките в тялото, наричан от специа-
листите „автофагия“. Освен всич-
ко друго, нездравословните дълбоки 
коремни мазнини намаляват, нивата 
на кръвната захар и мазнини в кръв-
та се нормализират, а настроението 
се подобрява. n  

n Как функционира? Алкална 
храна трябва да се приема три 
пъти на ден в продължение на 7 до 
14 дни. Позволени са почти всич-
ки видове плодове и зеленчуци. 
Забранени са животинските проте-
ини, сладкишите, тестените изде-
лия, алкохолът и кофеинът. За да се 
подпомогне детоксикацията на чер-
ния дроб и бъбреците се препоръч-
ва да не се приемат сурови плодове 
след 14 часа. Важно е да се изпи-
ват 2 до 3 литра негазирана вода 
и билкови чайове на ден. В случая 
не става въпрос за калории, а за 
намаляване на излишните кисели-
ни, които в дългосрочен план могат 
да доведат напр. до болки в сухожи-
лията, мускулите и ставите.
n Какви са ползите? Хората съоб-
щават, че се чувстват по-енергич-
ни след провеждане на алкална  




