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МОТОРЪТ НА ЖИВОТА  
- ХОРМОНИТЕ 

Хормоните са като малки поща-
льони, които доставят съобще-
ния – който получи известие, 

трябва да изпълни поръчка. Веднага 
след като веществото пратеник при- 
стигне в конкретна клетка, то търси 
рецептора, в който, така да се каже, 
се вписва идеално. Това се нарича 
още принцип на ключово заключване. 
Хормоните разпознават своята целе-
ва клетка чрез рецептор. Например 
мускулните и мастните клетки прите-
жават инсулинов рецептор. Ако инсу-
линът попадне на такава клетка, хор-
монът се скачва с нея. Той отключва 
клетката като врата, а кръвната захар 
може да проникне там и да бъде 
използвана от нея. При диабет тип 2 
ключът не пасва на ключалката и вра-
тата остава затворена.
Хормоните са биохимични вещес-
тва, произвеждани от ендокринни-

Те ни карат да изпитваме глад и ни дават енергия, регулират кръвното налягане, управляват 
мотивацията и желанията ни: нищо не работи без координираната екипна работа на медиа-
торите в нашето тяло. Как ни управляват хормоните и как могат да ни разболеят.

те жлези. Без тях едва ли би функ-
ционирал какъвто и да е физиологи-
чен процес: преобразуване на маз-
нини, метаболизъм на захарта, диша-
не, сън, контрол на глада, апети-
та и ситостта, регулиране на кръв-
ното налягане, умствена активност, 
сексуално развитие - списъкът може 
да продължи до безкрай. Не е чудно 
тогава, че в човешкото тяло има сто-
тици хормони. Колко точно не се знае. 
„В момента има около 50 хормонал-
ни параметъра, които могат да бъдат 
определени в лабораторни условия 
като част от клинични въпроси“, - 
пояснява проф. Йоахим Спрангер, 
директор на Клиниката по ендокрино-
логия и метаболитна медицина към 
Медицинския университет Шарите в 
Берлин. „Това дава представа колко 
много от тях по някакъв начин могат 
да бъдат от значение за редица бо- 

команди на щитовидната и надбъб-
речните жлези. Тук се произвеждат 
също много други хормони като необ-
ходимия за образуването на кърма 
и влияещия на метаболизма про-
лактин, повишаващия настроението 
окситоцин и още цяла поредица като 
вазопресин, TSH, GH, ACTH, FSH, 
MSH, LH и т.н.
n Щитовидна жлеза: Образува 
тироидните хормони Т3 и Т4, които 
участват в сърдечно-съдовата сис-
тема, преработването на хранител-
ни вещества и мозъчния метаболи-
зъм. Синтезира се също участващия 
в усвояването на калция и фосфора 
калцитонин.
n Надбъбречна жлеза: В критични 
ситуации изхвърля адреналин и корти-
зол, в противен случай отделя естро-
ген и алдостерон, които стимулират 
кръвното налягане. Синтезираните в 
жлезата глюкокортикоиди са стеро-
идни хормони, които участват в регу-
лирането на въглехидратния и бел-
тъчния метаболизъм. Те играят важна 
роля и при състояния на стрес, като 
повишават устойчивостта на организ- 
ма и мобилизират резервните му 
функционални възможности. 
n Панкреатична жлеза: В панкреа-
са се произвеждат инсулинът и него-
вият антагонист глюкагон, чиято дей-

лести.“ Съществуват обаче и много 
други, които засега са без значение 
за лекарите или все още не са позна-
ти. Освен това други вещества, като 
мастните киселини например, също 
оказват хормонално действие. 

Къде в тялото  
се произвеждат хормони
Ендокринната система представля-
ва съвкупност от жлези, които произ-
веждат и секретират вещества, важни 
за регулирането на различни проце-
си в човешкото тяло като растеж, раз-
витие, възпроизвеждане, сексуална и 
тъканна функция, метаболизъм, сън, 
настроение и др. Характерно за тях е, 
че жлезите отделят своите продукти, 
тоест хормоните, директно в кръвта, 
като чрез кръвоносната система до- 
стигат до съответните целеви органи 
и тъкани. В допълнение, ендокринни-
те клетъчни групи също отделят хор-
мони, например в сърцето или в сто-
машно-чревния тракт. Голяма част 
от хормоните се регулират в мозъ-
ка, поради което хипоталамусът и 
хипофизната жлеза се считат за цен-
трални контролни центрове.
Много органи отделят хормони и си 
влияят един на друг (вж. карето на 
стр. 3):
n Хипоталамус: Цялата информа-
ция за хормоналния статус протича 
тук. Образува и повишаващия вни-
манието орексин. Други произвежда-
ни хормони са отговарящият за моти-
вацията и удовлетворението допа-
мин, потискащия репродукцията на 
туморни клетки соматостатин, задър-
жащия водата вазопресин, TRH, CRH, 
CHRH и др.
n Епифизна жлеза: В междинния 
мозък (диенцефалона) се контро-
лират дневният и нощният ритъм 
посредством отделяния от жлезата 
хормон на съня мелатонин.
n Хипофиза: Хипофизната жлеза 
произвежда соматропин и дава 

Сладкото води  
до затлъстяване на черния дроб

Рисково угояване: Дори малки количества плодова или домакин-
ска захар увеличават производството на мазнини в черния дроб. Така 
рискът от развитие на диабет или затлъстяване на черния дроб в дъл-
госрочен план се увеличава. Според изследователски екип от универ-
ситета в Цюрих дори по-малко от един литър сладка лимонада на ден 
удвоява производството на мазнини в черния дроб.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

та. При диабет в кръвта остава твър-
де много захар.
Според специалистите от болестта 
са засегнати около 10% от европей-
ците и поне още толкова са с нару-
шен глюкозен толеранс - предшес- 
твеник на диабета – без да имат и 
най-малка представа за това. Докато 
при по-рядко срещания диабет тип 1 
липсва хормонът инсулин и той тряб-
ва да бъдат набавен медикаментоз-
но, най-малко 90% от диабетиците 
са с болестен тип 2: панкреасът про-
извежда инсулин, но той вече не се 
усвоява добре от мускулите, черния 
дроб и мастните клетки, защото те 
са станали нечувствителни към него. 
„В случай на диабет тип 2 не е необ-
ходимо човек да започва веднага да 
приема лекарства. Може първо да се 
опита да постигне нещо, като проме-
ни начина си на живот“, - е на мнение 
проф. Спрагнер. Повече спорт и нови 
хранителни навици могат да понижат 
нивата на кръвна захар, като засегна-
тите могат да научат какъв храните-
лен режим трябва да спазват в спе-
циални образователни курсове. „Те 
играят много важна роля за пациен-
тите“, - е убеден специалистът. „Ако 
човек е добре информиран, може да 
живее безпроблемно с диабет.“
Проблеми възникват не само кога-
то има твърде малко хормони в тяло-
то, но и когато се произвеждат твър-
де много като при хипертиреоидизъм. 
Причините могат да бъдат най-раз-
лични. Ако например има съпътства-
що автоимунно заболяване, рецепто-

ност е свързана с регулиране нивата 
на кръвната захар. Нарушената функ-
ция на жлезата води до риск от разви-
тие на диабет.
n Яйчници: Тук се образуват жен-
ските полови хормони – естрогени 
(естрадиол, естрон, естриол) и про-
гестини (известни и като гестагени), 
свързани с развитието на първични-
те и вторични полови белези. Те вли-
яят също на здравето, настроението, 
външния вид, съня, апетита, менстру-
алния цикъл, емоциите и развитието 
на бременността. Стероидният хор-
мон прогестерон пък е ключов фак-
тор при комплексното регулиране на 
репродуктивната функция на жената.
n Тестиси: Място за производство на 
тестостерон при мъжете. В по-огра-
ничени количества жените също про-
извеждат хормона в яйчниците си. 
Мъжки полови хормони – андрогени 
(включват тестостерон, дихидротес-
тостерон и андростендион) се отде-
лят също от надбъбречната жлеза. 
Те подпомагат развитието на първич-
ните и вторичните полови белези и 
стимулират активността на мъжките 
полови органи.

Твърде много тук и твърде 
малко там: диабет  

и хипертиреоидизъм
Съществуват много хормонални 
заболявания. „Най-известното е диа-
бетът“, - изтъква проф. Спрангер. 
Обикновено хормонът инсулин кана-
лизира захарта в клетките на тяло-
то и по този начин тя напуска кръв-

ХОРМОНИ

Хипоталамус 
THR, CHR, CHRH,
допамин, 
соматостатин,
вазопресин

Хипофизна жлеза 
GH, TSH, ACTH, 
FSH, MSH, LH, 
пролактин, окси- 
тоцин, вазопресин

Тимусна жлеза
тимопоиетин

Черен дроб
IGF, THPO

Надбъбречна жлеза
андрогени, 
глюкокортикоиди,
адреналин, 
норадреналин

Яйчници, плацента
естрогени, 
прогестерон

Матка 
пролактин, релаксин

Епифизна жлеза
Мелатонин

Щитовидна и
паращитовидна жлеза
Т3, Т4, калцитонин, PTH

Стомах
гастрин,  
грелин,
соматостатин,
невропептиди Y

Панкреас 
инсулин, глюкагон,
соматостатин

Бъбреци
калцитриол, ренин,
еритропоетин

Тестиси
андрогени, 
естрадиол, 
инхибин
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Хормоните винаги  
работят в екип

Диагностичната картина е слож-
на също поради факта, че хормони-
те работят чрез контролни вериги. 
„Всеки хормон има поне един анта-
гонист и всички те си влияят един на 
друг“, - подчертава проф. Спрангер. 
При високо кръвно налягане, напри-
мер, кортизолът може да изиграе 
съществена роля. Произвежда се в 
надбъбречната жлеза, но само по 
„команда“ от неговия контролен хор-
мон, ACTH, който се секретира от 
хипофизната жлеза. „Причината за 
високо кръвно налягане може да са 
кръвни възли в хипофизната жлеза, 
които отделят твърде много от кон-
тролния хормон ACTH и поради тази 
причина твърде много кортизол“, - 
обяснява ендокринологът. „Или пък 
възлите в надбъбречните жлези да 
причиняват излишък на кортизол.“ 
При здравите хора всичко се регули-
ра от само себе си: ако има твърде 
много хормон, производството на про-
тивоположния хормон го регулира.
Много хора познават кортизола като 
медикамент (кортизон), който има 
противовъзпалителен и болкоуспоко-
яващ ефект. Но кортизолът е много 
повече от това: той е жизненова-
жен хормон. Наред с адреналина, 
норадреналина и допамина е един 
от най-важните хормони на стреса, 
които са отговорни за осигуряването 
на енергия в кризисни ситуации, така 
че тялото да може да се адаптира 

рът на щитовидната жлеза се стиму-
лира непрекъснато и органът отделя 
все повече и повече хормони. „Човек 
се лекува известно време с медика-
менти, за да потисне производството 
на хормони“, - обяснява Спрангер. „В 
около една трета от случаите болест-
та се овладява и не е необходима 
допълнителна терапия.“

В търсене  
на причините, проучвани 

понякога с години
Наличието на нарушение в хормо-
налния баланс рядко сe изяснява 
веднага. Често пъти то се смесва с 

към предизвикателството. Кръвното 
налягане се повишава, дишането се 
ускорява, сърцето бие по-бързо, мус-
кулите се напрягат и се снабдяват с 
повече кръвна захар. Напълно нор-
мална реакция, която се е формира-
ла в хода на еволюцията и e спася-

други болестни състояния и може да 
се изрази чрез неспецифични симп-
томи. „Умората, например, е нещо 
често срещано при много ендокрин-
ни заболявания“, - изтъква проф. 
Спрангер. Идентифицирането на 
причината изисква също така раз-
лични видове диагностика. Тогава 
зад оплакванията не винаги е оче-
видно, че стои ясно различим хор-
мон. Специалистът трябва подроб-
но да проучи точната медицинска 
история, преди да изследва кръв-
та и да използва образни методи. 
„Хормоналните нарушения могат да 
се проявят по много различни начи-
ни, също и хетерогенно“, - подчерта-
ва специалистът, което означава, че 
симптомите при съответните паци-
енти могат да варират значително. 
„Има многобройни случаи на пациен-
ти с хормонално заболяване, което е 
било диагностицирано след повече 
от десет години, защото никой не се 
е сетил за него преди това.“

здравословните последици  
от постоянния стрес

Ако няма отпускане след напрежение, става опасно. Какво пома-
га в подобни случаи.
Положителен и отрицателен стрес: Възбуда, свиване на стомаха, 
повишено кръвно налягане: благодарение на адреналина, норадре-
налина и кортизола, положителният „стрес“ тласка тялото към върхо-
ва дееспособност. Когато кризисната ситуация отмине, напрежение-
то изчезва. Но ако се застъпи със следваща и след нея с още много 
други, нивото на здравословен стрес остава трайно превишено. Човек 
се чувства претоварен и страда от негативен стрес – т.нар. „дистрес“.
Липса на релаксация: Ако не се постигне баланс за по-дълъг период 
от време, тялото остава в режим на постоянна аларма. Следват изто-
щение и преумора, а в резултат на това страдат имунната или сърдеч-
но-съдовата системи. Могат да се появят нарушения на съня, депре-
сия, затлъстяване и загуба на либидо, тъй като различни контролни 
вериги на хормоналната система започват да се смесват. Не бива да 
се стига толкова далече.
Откриване на баланс: В моменти на силен стрес трябва съзнател-
но да се правят почивки. Спорт, медитация, мускулна релаксация по 
метода на Якубсън или йога могат да помогнат за „успокояване на топ-
ката“. Но преди записването на (онлайн) курс, е добре е да се напра-
ви пауза и да се преосмислят приоритетите: кои ангажименти могат да 
бъдат изтрити от календара? Как и къде могат да се планират „малки 
острови за почивка“? С течение на времето подобни паузи ще се пре-
върнат в здравословен навик.

вала живота на нашите предци през 
каменната ера. Въпреки това, ако 
хормоните на стреса присъстват в 
излишък, те могат да причинят увреж-
дане.
От друга страна, ако на организма 
е осигурен твърде малко кортизол, 
например при надбъбречна слабост, 
той липсва в моменти на по-голям 
стрес. Без кортизол, наред с други 
неща, се появяват хипогликемия и 
спадане на кръвното налягане. Човек 
става беззащитен също срещу инфек-
ции. „Тогава пациентите трябва да 
могат да реагират по подходящ начин 
в стресови ситуации. Да научат как 
могат да направят това и колко лекар-
ство трябва да приемат в определени 
ситуации“, - съветва проф. Спрангер.

Химичен коктейл  
управлява усещанията  

и емоционалната нагласа
Хормоните оказват голямо влияние 
върху това как се чувстваме и какво 
усещаме. Например, ако стомахът 
е празен, той произвежда хормона 
грелин. В резултат на това нервите 
изпращат подходящи сигнали от цен-
търа на глада в мозъка и изпитваме 
глад. След хранене цял набор от хор-
мони участват в усещането за ситост.
Благодарение на „хормоните на щас-
тието“ парче тирамису или хрупка-
ва салата могат да ни направят щаст-
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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

Спрангер. „Данните показват, че тес-
тостеронът, например, влияе върху 
това дали сме настроени конкурент-
но и се състезаваме с другите или 
действаме повече в полза на група-
та.“ В ироничното подмятане: „Това 
са хормони“ - в крайна сметка има 
немалко истина.

Щитовидната жлеза  
– едно джудже  

показва мускули
Тя е не по-голяма от орех и едва 
ли по-тежка от лъжица брашно - но 
е толкова важна, колкото и сърцето. 
Въпреки това често обръщаме малко 
внимание на миниатюрния орган. 
Голяма грешка, защото много хора 
имат проблеми с щитовидната жлеза 
– според специалистите всеки трети 
европеец е засегнат, особено възраст-
ните хора. Коварното заболяване на 
жлезата обикновено се развива неза-
белязано, но предизвиква сериозни 
промени. Защото органът произвеж-
да хормоните трийодтиронин (Т3) и 
тетрайодтиронин (Т4), които участват 
в почти всички централни функции 
на органите и процесите в човешко-
то тяло: метаболизъм, сърдечна дей-
ност, кръвообращение, храносмилане, 
мускулна активност, плодовитост и т.н.

ливи. Подобно на допамина, който 
ни управлява като медиатор на сис-
темата за възнаграждаване. След 
добра храна, секс или дори при пуше-
не на цигара, тялото освобождава 
допамин - и човек иска повече от 
доставилата му удоволствие дей-
ност. Ендорфините от своя страна са 
естествените опиати на нашето тяло. 
В случай на злополука те ни предпаз-
ват от болка при шоково състояние. 
Но могат също да предизвикат чув-
ство на щастие, например след уси-
лен спорт или тежко раждане. Други 
хормони за добро настроение са окси-
тоцинът и серотонинът. Окситоцинът, 
известен още като „хормон на гушка-
нето“, укрепва доверието и връзката 
между двама души. През деня серо-
тонинът осигурява положително усе-
щане на задоволство и отпускане на 
психиката. Вечер мозъкът се нуждае 
от серотонин, за да произвежда мела-
тонин - медиатор на съня.

Добре функциониращ 
цикъл сън-будност

Производството на мелатонин започ-
ва веднага щом се стъмни. Около 
десет пъти повече мелатонин цир-
кулира в тялото през нощта, откол-
кото през деня. Когато стане светло 
сутрин, епифизната жлеза спира про-
изводството на „хормона на съня“. 
Това обаче означава също, че ако 
има много светлина вечер - човек 
гледа телевизор или използва мобил-
ния си телефон - производството на 
мелатонин намалява и той може да 
има проблеми със заспиването. Друг 
„стимулант” е вече описаният хормон 
на стреса кортизол. Производството 
му върви на пълни обороти в ранни-
те сутрешни часове. Нашият вътре-
шен часовник тиктака перфектно 
само когато серотонинът, кортизо-
лът и мелатонинът си взаимодей- 
стват правилно. 
Не на последно място половите хор-
мони играят важна роля за благосъс- 
тоянието – жените усещат голямо-
то им влияние особено по време на 
менопауза. Те участват дори в соци-
алното ни поведение, изтъква проф. 

Смях за разграждане на стрес
Според един цитат на Чарли Чаплин: „Всеки ден, в който човек не се 
смее, е изгубен.“ Актуални изследвания са в основата на тази теза. 
Учените са на мнение, че който се смее често в стресови фази от 
живота, показва по-ниски нива на хормони на стреса или оплаквания 
като главоболие и вътрешно безпокойство. Въз основа на проучвания-
та си, изследователи от университета в Базел предполагат, че за целта 
дори не е необходимо човек да се смее на глас - и усмивка е достатъч-
на за ефекта на намаляване на стреса. А една анкета показва, че хора-
та обикновено се смеят около 18 пъти на ден.

Свръхпроизводство във 
фабриката за хормони 

Симптомите на заболяване на щито-
видната жлеза са многообразни: сър-
цебиене, изпотяване, умора или чув-
ство за натиск в гърлото. Състоянието 
се отключва от промяна в тъканта на 
щитовидната жлеза, нарушение на 
функцията на органа или и от двете. 
Ако се лекуват навреме обаче, про-
блемите могат да бъдат лесно овла-
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дени. Най-добра превенция е богато-
то на йод хранене.
Ако щитовидната жлеза произвеж-
да твърде много хормони, тя е свръх- 
активна и се наблюдава хиперфунк-
ция, която кара тялото да продъл-
жава да работи на високи обороти. 
Засегнатите са неспокойни и раздраз-
нителни, страдат от липса на концен-
трация, безсъние, загуба на тегло, 
косопад и сърдечни проблеми.
При по-младите хора, особено при 
жените, хиперфункцията може да се 
предизвика от автоимунното забо-
ляване болест на Грейвс (Базедова 
болест). В хода на заболяването 
тялото образува антитела, които  зна-
чително засилват производството на 
хормони в щитовидната жлеза.

центрацията, щитовидната му жлеза 
може да не произвежда достатъч-
но тиреоидни хормони. Тогава всич-
ки телесни процеси и метаболизмът 
вървят на бавни обороти. Подобна 
хипофункция може да възникне в 
резултат на операция на органа, след 
лъчетерапия или поради генетично 
предразположение. Но обикновено се 
отключва от автоимунното заболя-
ване тиреоидит на Хашимото, сре-
щан по-често при жени, отколкото 
при мъже. При болестта организмът 
произвежда антитела срещу щито-
видната жлеза: те водят до възпа-
ление - органът закърнява и вече 
не може да функционира правилно. 
Препаратите с тиреоидния хормон 
тироксин компенсират възникналия 
дефицит. При това правилната дози-
ровка е от изключително значение, 
тъй като предозирането на хормо-
на може да доведе до хиперфункция.
При около 25% от възрастните се 
наблюдават също така нодуларни 
промени или кисти в щитовидната 
жлеза. Това трябва да се изясни чрез 
преглед от лекар, тъй като в редки 
случаи зад тях може да се крият 
ракови мутации. По същество дефи-
цитът на йод е причина за промени-
те, но не винаги. Пълните с течност 
кухини, известни като кисти, обикно-
вено са напълно безвредни, но поня-
кога могат да бъдат толкова големи, 
че да притискат околните тъкани. В 
този случай те могат да бъдат дрени-
рани чрез една или повече пункции. 
Големите кисти и тези със съмнение 
за злокачествена тъкан се отстраня-
ват хирургично.
Едва около 2% от студените възли 
са злокачествени, горещите обичайно 
никога. Само няколко находки нала-
гат операция на щитовидната жлеза: 
ако има съмнение за ракови клетки, 
ако органът е нараснал твърде много 
и това например стеснява трахея-
та или ако се наблюдават затрудне-
ния при преглъщане. При изследване 
на студен възел за възможни ракови 
клетки се използва специално ултра- 
звуково изследване и, ако е необхо-
димо, се взема тъканна проба с по- 
мощта на фина игла. n

Психично здраве: 
Отказване от цигарите ви прави щастливи
По-добро настроение: Пушенето предизвиква пристрастяване и е 
вредно за организма. Често пъти пушачите се страхуват, че отказва-
нето от тютюнопушене може да увеличи стреса и тревожността. Но се 
оказва, че е точно обратното. Изследователи от британския универси-
тет в Бат успяха да докажат, че при тествани субекти, които са спре-
ли да пушат, тревожността, депресията и стресът намаляват в дълго-
срочен план.

Областите на органа, в които клет-
ките се размножават или увелича-
ват, се считат за възли на щитовидна-
та жлеза. Те се формират в резултат 
на прекомерно разрастване на клет-
ките на щитовидната жлеза (тиреоци-
тите) и се срещат сравнително често 
– откриват се при около половина-
та от хората над 60-годишна възраст, 
по-често при жени, но в над 90% от 
случаите са доброкачествени обра-
зувания. Съществуват т.нар. горе-
щи и студени възли. Докато първите 
показват признаци на производство 
на хормони и задействат хиперфунк-
ция, вторите не засягат щитовидната 
жлеза. Образната процедурна сцин-
тиграфия показва това нагледно. 
При нея лекарят инжектира безвред-
но радиоактивно вещество, което се 
натрупва в горещите възли, но не и 
в студените.
Тиреоидните блокери (тиреостати-
ци) инхибират хиперфункцията като 
първа стъпка. Ако това не е доста-
тъчно в дългосрочен план, лечението 
с радиоактивен йод е признат метод 
и спестява оперативната намеса на 
много пациенти.

Метаболизъм  
на бавни обороти

Ако човек се чувства уморен през 
цялото време, ако в тъканите му се 
натрупва вода и има проблеми с кон-
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БЪРЗА ПОМОЩ

ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРМОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ:  
ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА БАЛАНС
Липсата на хормони разстройва нашата система – при това не само по 
време на менопауза. Какви заместители има, помага ли промяната на хра-
нителните навици и в кои случаи е необходима оперативна намеса.

След консултация с ендокринолог 
човек трябва да се увери, че при-
ема достатъчно йод. Рибата, водо-
раслите, млякото и йодираната гот-
варска сол са добри източници. 
Важно: Пациентите с Хашимото не 
трябва да консумират твърде много 
йод! За тях е препоръчителен при-
емът на селен. Микроелементът 
подпомага нормалната функция на 
щитовидната жлеза. Бразилските 
орехи и зелето съдържат много от 
полезния микроелемент.
n Надбъбречна жлеза: редукция 
на стреса
Хроничният стрес може да пре-
товари надбъбречните жлези. За 
да се предотвратят нарушения на 
съня, храносмилателни смущения, 
затлъстяване и пр., трябва да се 
обръща съзнателно внимание на 
регулярното разтоварване на стре-
са и адекватната релаксация. n 

Конвенциална медицина 
n Менопауза: Хормонзаместител-
на терапия
Това, което започва прогресира-
що да липсва от хормоните, може 
да бъде възстановено на тялото. 
Хормонзаместителната терапия е 
свързана с рискове (рак на гърда-
та, тромбоза), но експертите твър-
дят, че те могат да бъдат сведени 
до минимум със съвременни препа-
рати и персонализирано лечение. 
Биоидентичните хормони, напри-
мер, са моделирани по човешки 
образец. Те се произвеждат в лабо-
ратория от веществото диосгенин, 
което от своя страна се получа-
ва от корен на див ям (Дискорея). 
Хормоните се приемат под фор-
мата на таблетки или се прила-
гат върху кожата (пластир, спрей, 
гел). Терапията работи най-добре, 
ако се започне отрано (на възраст 
между 45 и 53 години).

инхибира изпотяването, а чай, при-
готвен от сибирски ревен или авра-
мово дърво, може да противодей- 
ства на твърде бързото намалява-
не на естроген.
n Диабет: Начин на живот и 
лечебни растения
Някои диабетици от тип 2 могат да 
се справят без лекарства, като про-
менят начина си на живот (диета, 
упражнения). Съпътстваща терапия 
с лечебни растения може да има 
положителен ефект, особено при 
диабет тип 2. Добро действие има 
например артишокът. Белият трън и 
джинджифилът също оказват поло-
жително влияние върху метаболиз- 
ма на глюкозата. Проучванията 
показват, че активните вещества в 
дървото Джамбул имат понижаващ 
кръвната захар ефект.
n  Щитовидна жлеза: йод или 
селен?

на Хашимото), засегнатите прие-
мат хормона тироксин под форма-
та на таблетки.
n Надбъбречна жлеза: медикмен-
ти и операция
Нарушения във функцията на над-
бъбречните жлези също се леку-
ва с хормонзаместителна тера-
пия или чрез инхибиращи медика-
менти, в зависимост от причината 
(недостатъчна функция или хормо-
нално свръхпроизводство). В слу-
чай на хиперфункция или тумори 
се извършва операция и/или лъче-
терапия.

Натуропатия  
n Менопауза: Стил на живот и 
фитотерапия
По време на спорт се отделят допа-
мин и серотонин, които имат моти-
виращ и повдигащ настроение-
то ефект, повишават концентра-
цията и способстват за позитивна 
нагласа. Всеки, който консумира 
много растителни храни, като вари-
ва, ленено семе или соя, доставя 
на тялото си фитохормони, които 
могат да помогнат при климакте-
рични оплаквания. Натуропатите 
препоръчват фитоекстракти напри-
мер от червена детелина или корен 
и плод на кудзу под формата на 
хранителни добавки. Съдържащите 
се в тях изофлавони са със струк-
тура, подобна на човешкия хормон 
естроген. Активните вещества в 
черния кохош също могат да помог-
нат при горещи вълни и преко-
мерно потене. За разлика от чер-
вената детелина, те не се свър- 
зват с естрогенните рецептори, така 
че не стимулират клетъчния рас-
теж. Следователно, черният кохош 
е добра алтернатива за пациенти 
с рак на гърдата и тежки симптоми 
на менопауза. Жълтият кантарион 
подобрява настроението, хмелът 
облекчава нервността. Салвията 

n Диабет: Инсулин и таблетки
Страдащите от диабет тип 1 (и 
някои от тип 2) трябва да доста-
вят на тялото си липсващия инсу-
лин. Инжектира се подкожно с инсу-
линови писалки или помпи. Освен 
това е необходим редовен контрол 
на кръвната захар – с капка кръв и 
измервателен уред или чрез сен-
зор, имплантиран в горната част 
на ръката. Много диабетици от тип 
2 приемат хапчета за регулиране 
нивата на кръвната захар.
n Щитовидна жлеза: медикамен-
ти и операция
Хиперфункция на щитовидната 
жлеза (например поради образува-
ния или Базедова болест) се леку-
ва с тироидни блокери. Ако това не 
е достатъчно, може да се обмис-
ли лечение с радиоактивен йод или 
операция. В случай на хипофунк-
ция (например поради тиреоидит 
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Конвенционалните медикамен-
ти за симптоматично лечение 
нерядко имат негативни странич-
ни ефекти, особено при дълго-
трайна употреба на назални кор-
тикостероиди като атрофия на 
носната лигавица, медикамен-
тозна хрема поради злоупотре-
ба с капки за нос или изсъхване 
и възпаление на очната лигавица 
поради съдържащи консерванти 
капки за очи. Съществуват обаче 
немалко натуропатични подхо-
ди, които могат да помогнат за 
безпроблемно преминаване през 
изпитанието.

Укрепване на лигавицата  
с чесън и глухарче

Препаратите с ехинацея във 
високи дози могат значително да 
облекчат алергичните симптоми 
през периода на поленово замър-
сяване - също в комбинация с 
калциев лактат.
Тъй като алергичната хрема – 
известена още като алергичен 
ринит или полиноза – често се 
свързва с нарушена среда в лига-
вицата на носоглътката и храно-
смилателната система, се препо-
ръчва прием на чесън като мярка 
за саниране на лигавицата. Това 
не само предпазва кръвоносните 
съдове, но действа също срещу 
бактерии и гъбички и може да има 
положителен ефект върху лига-
вичната среда, която е нарушена 

ца и дори задух (особено при бре-
зови полени). При непроведено 
навреме лечение и усложнена с 
астма сенната хрема се доба-
вят също задух, кашлица, стя-
гане в гърдите и нарушение на 
съня. Оплакванията не се про-
явяват в еднаква степен всяка 
година, а са зависими от общите 
метеорологични условия. Колкото 
по-дъждовно е времето, толкова 
по-малко оплаквания се наблю-
дават. Усложненията на сенната 
хрема като бактериални инфек-
ции на синусите и ушите, увели-
чена трета сливица, бронхиална 
астма, сънна апнея, тревожност, 
депресия и др. също трябва да се 
лекуват едновременно с терапия-
та на поленова алергия.

СЕННА ХРЕМА ПРЕЗ ЛЯТОТО  
– ТОВА ПОМАГА!

Много хора страдат от сенна хрема и по-специално от алергични реакции към летни треви. 
Какво може да се направи, ако очите са зачервени, носът е запушен, има постоянни позиви за 
кихане, появят се кашлица или задух? Сенната хрема не може да бъде напълно излекувана, 
дори чрез хипосенсибилизация. Но освен конвенционалната медицина има някои натуропа-
тични терапевтични методи, които успешно водят до облекчаване на симптомите.

Сенната хрема, известна 
още като полинозен ринит 
(Rhinitis allergica) е алер-

гична реакция към мъжките поло-
ви клетки (спермии, полени) на 
различни растения. Така страда-
щите от алергии към рано цъф-
тящи растения реагират на леска 
(февруари), елша (март) и бреза 
(април). Алергичните реакции към 
треви и зърнени култури (май/
юни) са  много чести, по-рядко 
се наблюдават такива към късно 
цъфтящи растения като копри-
ва (юли) и див пелин (август). 
Засегнатите се оплакват от зачер-
вени и сърбящи очи, пристъп-
но кихане и затруднено диша-
не през носа в нощните часове. 
Може да възникне също кашли- от гъбична инвазия, също в чер-

вата. Най-ефективният начин е да 
се приема пресен чесън, като се 
препоръчват две до четири ски-
лидки на ден. Ако човек не харес-
ва вкуса или аромата на полезния 
зеленчук, може да го приема и в 
таблетна форма.
Чаят от глухарче също може 
да окаже благотворно действие. 
Глухарчето е богато на горчи-
ви вещества, които действат 
както рефлекторно чрез вкусови-
те рецептори на езика, така и 
директно върху производството на 
слюнка и стомашен сок. Билката 
повлиява позитивно също пан-
креаса, черния дроб и жлъчка-
та. Това води до повишена секре-
ция на ензими и храносмилател-
ни сокове, стимулиране на цялата 
храносмилателна моторика и има 
подсилващ ефект върху лигавица-
та. За приготвянето на чай от глу-
харче 1-2 ч.л. суха билка (Radix 
Taraxaci cum Herba) се кипва и 
вари за кратко в ¼ литър вода, 
оставя се да се запари 10 минути 

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
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и се прецежда. Сутрин и вечер се 
приемат по 1-2 чаши от чая в про-
дължение на 6 седмици.
Като вид „мярка за десенсибили-
зация“ може да се приложи и мес-
тен цветен прашец през пролетта 
по следната схема. Взема се цве-
тен прашец и прополис от мес-
тен пчелар и се приготвя тинктура 
по следната рецепта:
-  1 щипка прашец (на върха на 

ножа);
-  2 мл ракия или водка;
- 98 мл вода;
Всичко се пълни в 100-милилит- 
рова тъмна бутилка с капко-
мер и всекидневно се разклаща. 
Приемат се по 5 капки сутрин и 
вечер.
След това се приема домашно 
приготвена тинктура от: 2 грама 
прополис и 100 мл ракия или 
водка, от която се приемат по 5 
капки дневно по време на обяд.
За да има ефект, лечението тряб-
ва да започне 4 до 8 седмици 
преди появата на очакваните 
симптоми.
Тези, които предпочитат готови 
фитопрепарати, могат да се кон-
султират с лекар или фармацевт 
за избора на подходящ растите-
лен медикамент от аптеката. 

Гранули за всеки симптом
Голяма част от пациентите със 
сенна хрема могат да бъдат 
успешно лекувани с класичес- 
ка хомеопатия (конституционни 
лекарства), така че да имат малко 
или никакви симптоми. Често 
подходящи са Lycopodium, 
Sulphur, Natrum muriaticum или 
Causticum. Еднократният прием 
на Tuberculinum D200 (5 гра-
нули) също може да бъде вари-
ант след консултация с хомео-
пат. Благоприятно действие се 

 Хомеопатични средства  
при симптоми на сенна хрема

Симптоми Средства Дозиране
Очна симптоматика Euphrasia D2 при необходимост 1 табл.

Силно кихане Allium cepa D6 при необходимост 1 табл.
Силен сърбеж  

в гърлото Wyethia D6 при необходимост 1 табл.

Сенна кашлица Kalium 
phosphoricum D6 при необходимост 1 табл.

Сенна астма Jodum D12 при необходимост 5 капки
Общи симптоми Galphimia glauca D4 10 капки на час

наблюдава при поставянето на 3 
инжекции с Acidum formicicum 
D200 преди очакваните симпто-
ми на интервали от 2 и 4 седмици 
от средата на март. Добре е спе-
циалист да избере индивидуално 
подходящото лекарство.
В случай на остри оплаквания, 
акупунктурата може бързо да 
минимизира симптомите. Така 
„иглите“ могат да се използват, 
за да се гарантира, че засегнато-
то лице отново ще диша свобод-
но. При това чрез продължител-
но лечение може да се постиг-
не трайно овладяване на симп-
томите.
Citrus medica (Cydonia) се пре-
поръчва като основно антропо- 
софско лекарство. Няколко месе-
ца преди началото на сезона 
на алергиите, се инжектира на 
интервали от две седмици, обик-
новено 1 ампула подкожно, за 
предпочитане между лопатките 
или в горната част на ръката. 
Когато се появят симптоми, пре-
паратът може да се инжектира 
ежедневно.
За локално лечение на конюнк-
тивит на очите може да се изпол- 
зва Gencydo 1% капки за очи или 
таблетки Euphrasia D3. Могат 
да се инжектират също така 
ампули с Plumbum metallicum 
praeparatum D8 (8 пъти по 1 
ампула). В допълнение, за астма-
тичен бронхит могат да се прие- 
мат Quercus, етанолен Decoctum 
D1 Dil. (10 капки сутрин) или 
Veronica officinalis, етанолен 
Decoctum D1 (10 капки вечер).
Човек може да се освободи 
напълно от неприятната симп-
томатика по време на сезона на 
алергичната хрема, ако зами-
не някъде, където няма поле-
ни. Поленовото натоварване е 
особено голямо при езера, в 
речни долини и богати на рас-
тителност поляни. Но рядко при-
съства в период на цъфтеж по 
нашите географски ширини в 
други климатични райони, напр. 
извън Европа или в Америка. 
Натоварването с полени по евро-
пейските брегове е много ниско, 
също по средиземноморско-
то крайбрежие, а още по-малко 
на островите или във високите 
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планини. При това всеки, който 
избягва полените за известно 
време, става по-малко чувствите-
лен и понася по-добре поленово-
то натоварване, когато се върне 
у дома.

Поддържащо лечение  
с автохемотерапия

Друга възможност за лечение е 
автохемотерапията по метода 
на д-р. Хедвиг Имхойзер (1903 
- 1988). Хомеопатично се при-
готвя капка кръв и се използва 
като нозод. Най-добре е кръвта 

Проверка на околната 
среда, избягване на цигари 

и алкохол
Желателно е осигуряване на 
среда без тютюнев дим и нико-
тин за засегнатото лице, осо-
бено за децата. Натоварването 
на алергичен човек при цигарен 
дим е огромно. Общото оправда-
ние, че хората с алергии не са 
изложени на замърсяване с цига-
рен дим, когато се пуши на бал-
кона, не е валидно. Цигареният 
дим попива в косите и дрехите, 

а това замърсяване е достатъч-
но за засилване на алергичната 
реакция. Родителите на засегна-
тите деца трябва да бъдат инфор-
мирани обстойно, но дори в таки-
ва случаи често пъти не осъзна-
ват опасността и не проявяват 
отговорно поведение. Спирането 
на тютюнопушенето може да бъде 
подпомогнато с помощта на аку-
пунктура или хомеопатия. Освен 
това ежедневната среда (учи-
лище, детска градина, работно 
място, дом) трябва да се изследва 
за източници на дразнене и те 
да бъдат елиминирани, доколко-
то е възможно. Като цяло се пре-
поръчва редуциране на теглото 
при наличие на наднормено тако-
ва, прием на много течности, под-
ходящ избор на хобита и място за 
почивка, избягване на физическо 
и психическо претоварване, сту-
дена или влажна среда. Ако човек 
има алергии, определено трябва 
да избягва алкохола.
Като цяло трябва да се избягват 
всякакъв вид отрови. Високите 
нива на живак в амалгамните 
пломби са силно неблагоприят-
ни за страдащите от алергии. 
Амалгамата трябва да се отстра-
ни и след това да се дренира с 
DMPS (димеркаптопропан сулфо-

да се вземе, когато натоварване-
то с полени е голямо и симптоми-
те са много тежки. Потенциалната 
автоложна кръв се взема по след-
ната схема:
-  1-2 дни: C5 3 капки веднъж днев-

но;
-  Ден 3-9: C7 3 капки веднъж 

дневно;
-  повече от 3 седмици: C9 5 капки 

веднъж дневно;
-  1-ви, 5-ти, 10-ти ден: 2,0 ml авто-

ложна кръв, 1,5 ml от които i.m. 
и 0,5 ml с АР 5 и Ар 6 при N26, 
N27 и B13.
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нова киселина). Консервантите 
за дърво (предимно линдан и 
PCP) в наши дни играят по-вто-
ростепенна роля. Но излагане-
то на толкова мощни токсини 
може да засили симптомите на 
сенна хрема. Същото се отнася 
и за излагането на пиретроиди 
(отрова на хризантемите), които 
и днес често се използват като 
пестицид в селското стопанство, 
но също като средство срещу 
въшки и молци. Поради тази при-
чина често се срещат в дрехи-
те, килимите и все още се изпол- 
зват от унищожителите на домаш-
ни паразити. Изисква се повише-
но внимание и с инсектицидите.

Водни процедури
Хидротермотерапията може да 
се използва и в рамките на холис- 
тично лечение, дори ако не е 
първи избор за терапия на остра 
сенна хрема. Няколко, относи-
телно специфични, бързодей- 
стващи процедури могат да 
бъдат разграничени от редицата 
неспецифични методи. Тези не- 
специфични приложения трябва 
да имат дългосрочен и преван-
тивен ефект; желаното действие 
може да бъде постигнато само 
чрез многократна употреба. Към 
тях спадат между другото всич-
ки лечебни методи от натуропа-
тията и физикалната медицина, 
които работят с топла или сту-
дена вода или използват други 
топли или студени носители като 
торф, глина, извара.

Това са лекарства, които нару-
шават каскадата от алергич-
ни реакции и водят до липса 
на освобождаване на хиста-
мин. Този медиатор предизвик-
ва реакции като червени очи, 
спазми в бронхите или хрема. 
Докато по-старите антихиста-
минни средства са предизвик-
вали сънливост, този страничен 
ефект вече не би трябвало да се 
проявява при съвременните пре-
парати като цетиризин, лора-
тадин или деслоратадин. Те 
обаче продължават да предиз-
викват съмнения у някои алер-
голози. Като правило конвен-
ционалните медици предписват 
антихистамини, някои от тези 
препарати се предлагат също 
под формата на капки за очи 
и нос. Ефектът на привикване 
обаче настъпва бързо и гаранти-
ра, че алергията се влошава, а 
оплакванията от тревните поле-
ни продължават до октомври.
Хипосенсибилизацията се про-
пагандира и от конвенционал-
ната медицина. При тази про-
цедура алергените се инжекти-
рат в малки нарастващи дози. 
Чрез непрекъснато справя-
не с алергена пациентът тряб-
ва постепенно да стане нечув- 
ствителен към въпросното ве- 
щество. Хипосенсибилизацията е 
вариант най-вече, ако се наблю-
дава алергия към специфична 
група алергени, например към 
ранно цъфтящи растения. Но тя 
няма голям смисъл, ако едно-
временно са налице алергии към 
ранно цъфтящи, средно цъфтя-
щи растения и акари от дома-
шен прах например. Методът е 
отчасти успешен, но не е напъл-
но безпроблемен. По време на 
инжекциите могат да възник-
нат алергични шокове, поради 
което пациентите винаги тряб-
ва да останат в медицински цен-
тър половин час след инжектира-
нето. Алергените често се сме-
нят: някой, който е бил алерги-
чен само към тревни растения, 
може внезапно да развие алер-
гия към ранно цъфтящи такива 
след третиране или обратното. 
От друга страна, хипосенсибили-
зацията има смисъл в случай на 
алергия към отрови на пчели или 
оси. Това обаче също може да 
доведе до свръхреакции. n

Най-простата среда, водата, 
която е достъпна навсякъде, 
може да се използва за тера-
певтични цели във всички агре-
гатни състояния, т.е. като вода, 
лед или пара. Повечето от проце-
дурите, които все още се изпол-
зват днес, посочени от пастор 
Себастиан Кнайп (1821 - 1897), 
са многократно тествани и по- 
дробно описани, така че накрат-
ко се говори и за „приложения на 
Кнайп“. Винценц Присниц (1799 
- 1851) също включва водата в 
своя терапевтичен спектър.

Антихистамини  
и хипосенсибилизация

Конвенционалната медици-
на използва антихистамини 
за лечение на алергичен ринит. 
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Защо жените страдат по-чес-
то от възпаление на пикочния 
мехур от мъжете?
Отговорът се крие преди всич-
ко в спецификата на женска-
та анатомия - жените имат зна-
чително по-къса уретра. Докато 
при мъжете тя е дълга около 
20 см, при жените е едва около 
4 см. Освен това при тях уре-
трата и анусът са разположе-
ни в непосредствена близост. 
Това позволява на патогените 
с лекота да преминават от чер-
вата в уретрата и да предизвик-
ват възпаления. За възпаления-
та на пикочните пътища  съдей- 
стват и някои трендове в жен-
ското облекло – особено раз-
голените кръстове и оскъдно-
то бельо. Прашките са буквал-
но мост за болестотворни при-

МОКРИ КРАКА,  
БОЛЕН ПИКОЧЕН МЕХУР

Парене, болки и постоянни позиви за уриниране: инфекцията на пикочния мехур е много непри-
ятна, но може да бъде овладяна с доказали ефективността си домашни средства. Експерти раз-
ясняват какви са причините, механизмите, симптомите на болестта, съветват какво да се прави 
при лека инфекция на пикочния мехур и кога трябва да се потърси лекарска помощ.

Цялата кръв, тоест около 
пет до шест литра, пре-
минава през бъбреците 

около 300 пъти на ден. В резул-
тат на това се произвежда урина, 
която се филтрира няколко пъти в 
бъбреците, така че важни вещес-
тва като калий и глюкоза да се 
задържат в кръвта. Излишната 
вода и отпадните продукти се 
транспортират към пикочния 
мехур. При пълно количество от 
200 до 500 милилитра се поя-
вяват сигнали за изпразване на 
мехура. В случай на възпаление 
на пикочния мехур този механи-
зъм се нарушава. И независимо 
от факта, че пикочният мехур все 
още не е пълен, раздразнените 
рецептори във възпалената лига-
вица непрекъснато предизвикват 
позиви за уриниране.

чинители. Според специалисти-
те 50% от жените са преживели 
поне една инфекция на пикоч-
ния мехур през живота си. 
Какво представлява инфек-
цията на пикочния мехур при 
мъжете?
Циститът при мъжете е по-ряд-
ко срещан, но винаги е сериоз-
но състояние, което прогресира 
много по-тежко. Често се появя-
ва силна болка при уриниране, 
вероятна е също лека инконти-
ненция и крампи, както и болка 
в корема и пениса. Урината 
може да е мътна, да съдър-
жа кръв и да има силна мириз-
ма. Мъжете със съмнение за 
инфекция на пикочния мехур 
винаги трябва да бъдат пре-
глеждани и лекувани от лекар.
Какво причинява инфекция 
на пикочния мехур?
Възпалението обикновено се 
причинява от бактерии, но може 
да се дължи също на вируси 
или гъбички. Така най-чест при-
чинител на инфекцията е бакте-
рията ешерихия коли. Предава 
се чрез контакт с патоген или 
инфекция. Това може да се 
случи по време на полов акт 
или при неправилна интимна 
хигиена (бърсане отзад напред, 
вместо обратното). Пикочният 
мехур също така не обича вла-
гата и студа. Поради хипотер-
мията лигавиците в урогенитал-
ния тракт биват слабо кръво- 
снабдени и стават по-податли-
ви на патогени. Ето защо мокри 
крака, седене върху студена 
повърхност или преохлаждане 
на тазовата област и кръста 

могат да доведат до възпаления 
и циститни оплаквания.
Какво могат да направят 
засегнатите при поява на 
първи симптоми?
Преди всичко човек трябва да 
даде почивка на тялото си. В 
същото време може да постави 
бутилка с гореща вода или въз-
главница с костилки от череши на 
корема или на кръста си. Друга 
мярка е промиването на пикоч-
ния мехур: трябва да се приемат 
минимум 1,5 до 2 литра вода, 
прясно изцедени неподсладени 
плодови или зеленчукови соко-
ве, но също билкови чайове (осо-
бено предназначени за пикочния 
мехур и бъбреците). При това е 
добре да се знае, че урината не 
бива да се задържа, независи-
мо колко чести са позивите за 
уриниране. С цел да се прочис-
ти от болестотворните причини-
тели тялото неслучайно подава 
постоянни сигнали за изпразва-
не на пикочния мехур. Ако симп-
томите не се подобрят след три 
дни, или ако допълнително се 
наблюдават температура и болка 
в областта на бъбреците, засег-
натите трябва да се консултират 
с лекар. Това се отнася особено 
за бременните жени, диабетици-
те, мъжете и децата.
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Кога се говори за хронифи-
циране на инфекциите на 
пикочния мехур?
Ако инфекциите на пикочните 
пътища се появяват по-често 
(две в рамките на шест месе-
ца, три в рамките на една годи-
на или по-често), специалист 
може да направи цистоско-
пия, за да провери статуса на 
пикочния мехур и установи хро-
нифициране на инфекциите. 
Приблизително 5% от жените 
страдат от подобни рецидиви-
ращи инфекции, които се леку-
ват трудно с продължителна 
антибиотична терапия.
Кои растения са особено 
полезни за пикочния мехур?
Листата от коприва или от 
бреза - предлагат се например 
под формата на чай, таблет-
ки или капки - имат диурети-
чен ефект, който подпомага 
изпразването и прочистването 
на пикочния мехур. Листата от 
котешки мустачки (Orthosiphon 
aristatos) също имат диурети-
чен, но също спазмолитичен 
ефект. Билката златна пръчи-

ца притежава подобни свойства, 
но действа и противовъзпали-
телно. Могат да се използват 
също корен от хрян, кресон и 
листа от мечо грозде, които 
имат антибактериални свойства. 
Листата от мечо грозде обаче 
могат да се използват максимум 
една седмица и не повече от пет 
пъти на ден, поради възможни 
канцерогенни и увреждащи чер-
ния дроб свойства.
Какъв е смисълът на подки-
селяване на урината?
С относително високи дози 
L-метионин или витамин 
С растежът на бактериите в 
пикочния мехур би следвало да 
се инхибира. Това подкиселява-
не на урината обаче е предмет 
на спорове в специализираните 
кръгове. При всички случаи при-
емът на сок от червени боро-
винки (1, максимум 2 чаши на 
ден) би могъл да помогне.
Колко обещаващо е лечение-
то с маноза?
Естествено срещащата се в 
човешкото тяло захар D-маноза 
може – например ако се приема 
като разтвор за пиене – да бло-
кира ешерихия коли в пикочния 
мехур. Така бактериите вече не 
са в състояние да се прикрепят 
към вътрешната стена на пикоч-
ния мехур и се отмиват с урина-
та. D-манозата подпомага анти-
биотичната терапия, но може да 
се приема също превантивно 
или в ранни стадии на възпале-
ние на пикочния мехур. n

Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:

Антибиотици да, но…
В случай на леки до умерено тежки инфекции на пикочния мехур, 
може да се опита контролиране на симптомите без антибиотици и 
вместо това да се  приеме болкоуспокояващият и противовъзпалите-
лен ибупрофен.
Ако са необходими антибиотици, фосфомицин е добър избор. 
Активната съставка на медикамента има голямото предимство, че 
3000 mg могат да се приемат еднократно. Алтернативни избори са 
нитрофурантоин, нитроксолин и триметоприм. Трябва обаче да се взе-
мат под внимание резистентността и вероятността да е необходимо 
продуктите да се приемат по-дълго време. Флуорохинолоните, цефа-
лоспорините и котримоксазолът вече не би следвало да се прила-
гат поради повишена резистентност и висок потенциал за странични 
ефекти. При всички случаи антибиотичното лечение би следвало да 
се назначи и проследи от лекар. 
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ЙОГА ЗА ЛИЦЕ:  
ГРИМАСИ ВМЕСТО БОТОКС

Гладката кожа може да се тренира: как работи 
добиващият все по-голяма популярност тренд в 
САЩ и Европа,  какво трябва да се има предвид. 
В допълнение: четири страхотни упражнения и 
специален масаж за тонизиране на лицето. 

„Някои хора остаряват, други 
съзряват“, - подчертава холи-
вудската звезда Шон Конъри. 
Не е известно дали самият той 
е практикувал йога за лице, 
но някои негови колежки като 
Гуинет Полтроу и Дженифър 
Анистън се кълнат в ефектив-
ността на лицевата гимнастика.
С целенасочени гримаси пред 
огледалото в банята човек може 
да се пребори с бръчките около 
устните, отпуснатите бузи или 
торбичките под очите. „Само 10 
минути 4 до 5 пъти седмично са 
достатъчни“, - обяснява експерт-
ката по йога за лице Кристина 
Шмид. В своята книга „Естествен 
лифтинг на лицето: изглеждай-
те години по-млади за 10 мину-
ти на ден“ тя включва множество 
съвети, упражнения и масажи, 
някои от които представяме тук.
„Точно както конвенционални-
те йога упражнения стягат мус-
кулите на тялото, по подо-
бен начин работят и лицевите 
асани“, - изтъква специалист-
ката по тонизиращи лицевата 
мускулатура гримаси. Защото 
както навсякъде по тялото, мус-
кулите, костната субстанция и 
подкожната мазнина намаля-
ват също на лицето. Според 
медицинско проучване от 
Северозападния университет в 

застане изправен пред огледа-
лото, да масажира нежно лимф-
ните възли в долната част на 
шията, след което да изпъне 
напред езика си. После да по- 
гледне нагоре, надясно, наля-
во и надолу за по 5 секунди. 
След това да отпусне главата си 
назад и да изтегли езика си наго-
ре. Всяко упражнение трябва да 
е с продължителност около 30 
секунди. Позицията се задържа 
за 4 секунди, след това следва 
отпускане и повторение. Човек 
трябва да се опита да задър-
жи напрежението през послед-
ните 10 секунди.  Експертката 
съветва също така да се диша 
през носа, тъй като по този 
начин езикът се притиска към  
небцето и тренира този супер 
силен мускул. От друга страна, 
когато човек диша с отворена 
уста, езикът му се отпуска надо-
лу и лицето се деформира. 

4 упражнения за супер 
тонус на лицевата  
мускулатура:
1. Стяга зоната около устата
Това упражнение омекотя-
ва бръчките около устните и 
укрепва челюстта за по-красиви 
контури на лицето: Притиснете 
устните си върху зъбите и се 
усмихнете. Поставете сега 

молив между устните за дълго 
време. Моля, продължавай-
те да се усмихвате! Сега се 
опитайте да избутате молива с 
ръце, докато устните ви го дър-
жат здраво и не го пускат. Ако 
нямате  молив или химикал-
ка под ръка, просто поставе-
те показалеца си между устни-
те и се опитайте да го издърпа-
те срещу съпротивлението им.
2. Отпуска челото
Това упражнение стяга чело-
то и по този начин изглаж-
да бръчките на тревога: 
Поставете пръстите на двете 
си ръце едни срещу други на 
челото. Издърпайте челото си 
нагоре и настрани с ръце. Сега 
погледнете надолу 
към гърдите си. 

Чикаго, йога упражненията за 
лице всъщност са ефективни. 
Жени на възраст между 40 и 65 
години ги практикували в про-
дължение на 20 седмици, след 
което дерматолози били питани 
за предполагаемата възраст на 
субектите. Според оценките им 
жените минали средно за три 
години по-млади.
Йогата за лице може да има 
дори позитивни лечебни ефекти. 
„Напрежението в челото често 
води до главоболие“, предупреж-
дава Кристина Шмид. Освен 
това: „Болката във врата е въз-
можно да се дължи на напреже-
ние в челюстта.“ Дори при шум 
в ушите йога асаните за лице 
понякога могат да помогнат.

Подготовката е важна
Според специалистката тре-
нировката изисква само крат-
ка подготовка: човек трябва да  
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Срещу съпротивата на ръцете 
се опитайте да съберете вежди-
те си, сякаш сте ядосани. При 
това ръцете трябва да приглаж-
дат челото през цялото време - 
без да се създават гънки. Важно: 
трябва да се напрягате и отпус-
кате на всеки 3 секунди.
3. Отваря очите
Най-доброто упражнение 
срещу увиснали горни кле-
пачи! Дори бръчките около 
очите са леко намалени: С 
помощта на палците и пока-
залците оформете чифт очила 
около очите си. Притиснете 
здраво пръстите към костите 
и натиснете внимателно кле-
пачите нагоре (2-3 минути). 
Опитайте да затворите очи 
срещу съпротивлението на 
пръстите си, но не просто спус-
кайте клепачите си: предста-
вете си, че ви заслепява ярка 
светлина.
4. Стяга шията и брадичката
Упражнението „стискане на 
езика“ стяга контурите на 
лицето и повдига ъглите на 
устата: Наклонете главата си 
назад и погледнете към тавана. 
Усмивка, моля! Изтеглете езика 
навън и нагоре, сякаш се опит-
вате да докоснете с него върха 
на носа си. В тази позиция при-
тиснете плътно устните, сякаш 
искате да смачкате езика си. 
Продължавайте да се усмихва-
те. Ако напрежението на врата е 
твърде силно, може да отпуснете 
главата си съвсем леко напред.

Подмладяващ масаж  
на лицето с гуа ша
Масажът с камък Гуа Ша може 
да допринесе за спокоен вън-
шен вид и по-стегната кожа:

Разпределение на силите в лицето
Нашето лице е истинско произведение на изкуството. Как про-
цесът на стареене засяга мускулите, фасциите и др.
Мускулатура: От общо 650 мускула в човешкото тяло 50 обслужват 
лицето. 17 от тях участват само в усмивката. Както и в останалата 
част на тялото, с годините лицевата мускулатура става все по-мал-
ко способна да издържа на гравитацията, контурите се отпускат, а 
напрежението в резултат на стрес или скръб води до бръчки.
Кости: Челните кости и брадичката се прибират, максиларната кост 
увисва. В резултат на това лицето изглежда хлътнало и увиснало.
Лимфна система: Тя е отговорна за премахването на токсините и 
става мудна с напредване на възрастта. Натрупването на лимфа 
води до подуване, особено сутрин, но също до бръчки и уморено 
изражение на лицето с течение на времето.
Фасции: Те са част от съединителната тъкан и стабилни при 
по-младите - благодарение на еластичните влакна и високото 
съдържание на вода. По-късно слепват и се заплитат, а еластич-
ността им намалява.
Кожа: С напредването на възрастта се наблюдава нарастваща 
липса на колаген и еластин: кожата става по-тънка и суха, също 
така се разкъсва по-лесно.
Съдове: Броят на кръвоносните съдове намалява и притока на 
кръв в по-дълбоките слоеве на кожата се забавя. Това означава, 
че кожата е по-слабо снабдена с кислород и хранителни вещества. 

Азиатска традиция: Гуа Ша се 
състои от „Гуа“ за „стържа“ и 
„Ша“ за „болест“. В традицион-
ната китайска медицина това 
лечение с гладка стъргалка се 
използва върху намазнена кожа 
от хиляди години.
Ефект: Целта е да се подобри 
кръвообращението и да се сти-
мулира лимфната функция. В 
краткосрочен план Гуа Ша има 
детоксикиращ ефект, а в дъл-
госрочен се твърди, че забавя 
процеса на стареене на кожата.
Ето как работи: Най-добре е 
да почистите лицето си вечер и 
да намажете кожата си с мазен 
крем или олио. Внимателно про-
карайте ръба на скрепера от 
хребета на носа към външните 
страни на лицето и от основа-
та на носа до горната линия на 
косата. Продължителност: мак-
симум 10 минути. Всеки, който 
приема лекарства за разрежда-
не на кръвта, има наранявания 
по кожата или отоци, е добре 
да се консултира с лекар преди 
лечението. n  




