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НОВА СИЛА ЗА СЪРЦЕТО 

Най-надеждният мускул в 
човешкото тяло обикновено 
работи безпроблемно, дори 

при трудни условия. Бие средно 3,5 
милиарда пъти в рамките на човеш-
кия живот. Мнозина приемат нор-
малния сърдечен ритъм за даде-
ност - докато внезапно не спре. 
Всяка година само в Германия са 
хоспитализирани около 1,7 мили-
она души поради сърдечни заболя-
вания, а при 300 000 е регистриран 
сърдечен инфаркт. 
В България картината е още 
по-стряскаща – смъртността 
от остър коронарен синдром е 
над 15% при средни стойности в 
Европа около 7%. При това около 
една трета от хората са с висо-
ко кръвно налягане, а около поло-
вината от населението е с висок 
холестерол. Според статистиката 
15 000 българи годишно получа-
ват сърдечен инфаркт, като един 
от четирима пациенти със сър-

Двигател, мускул, машинно отделение – сърцето е толкова силно и в същото време дели-
катно. А дали ще остане здраво в повечето случаи зависи от нас. Тези, които познават 
добре своите слаби страни и проблеми, могат да поддържат определящия ритъма орган в 
човешкия организъм здрав и ефективен за дълго време.

вече не може да бъде излекувано. 
Подценяван рисков фактор за сър-
дечни болести е и диабетът, който 
също често остава недиагностици-
ран и нелекуван, тъй като дълго 
време не показва никакви симпто-
ми. Следователно за мъжете и жени-
те над 35-годишна възраст прегле-
дът при общопрактикуващия лекар 
трябва да бъде рутинен. Добре е да 
се проверяват нивата на холестеро-
ла и кръвната захар, освен това да 
се прави ЕКГ (по възможност стрес-
тест), за ненарушена сърдечна дей-
ност. Ако няма аномалии и фамил-
на обремененост, профилактичните 
прегледи е достатъчно да се правят 
веднъж на две години. 

Движението е от  
първостепенна важност
Особено често срещан разруши-
телен фактор за сърцето е липса-

Най-големите митове за сърцето
l Възрастта отслабва сърцето: Невярно. Здравото сърце не се 
уморява – независимо от възрастта или натоварването. Дори напро-
тив, редовните спортове за издръжливост са оптимални за здраве-
то на сърцето.
l Аспиринът предпазва сърцето: Аспиринът има доказан ефект за 
предотвратяване на инфаркт при мъжете. Голямо проучване от Бостън 
обаче показва, че това не важи за жените - при тях за сметка на това 
медикаментът намалява риска от инсулт.
l Червеното вино се отразява добре на съдовете: Нe съществу-
ва безупречно методологично изследване, което да доказва, че от 
чашата вино вечер има медицинска полза. Дългосрочно проучване на 
Лондонския университет с 18 000 тествани лица показва, че консума-
цията на лекия алкохол не оказва съществено влияние върху здраве-
то на сърцето.
l Холестеролът уврежда сърцето: Не е толкова просто. При около 
50% от хората с инфаркт не са отчетени високи нива на холестерол. 
При други пък с високи нива на LDL не се наблюдават сърдечни про-
блеми.
l При инфаркт има болка в гърдите: Силната болка в гърдите, 
радиираща към ръцете, е алармиращ сигнал за срив в сърцето. Често 
пъти обаче, особено при жените, инфарктът се проявява с болки в 
гърба или горната част на корема, силно гадене и обилно изпотяване. 
Някои от инфарктите протичат дори безсимптомно.

В наши дни лекарите често успяват 
да спасят живота: инфарктът води 
до смърт по-рядко, отколкото преди 
години. Но като цяло броят на сър-
дечните заболявания се увелича-
ва - а с това и броят на смъртните  
случаи, както показват статисти- 
ческите данни.
Сърдечните проблеми намаляват 
значително качеството на живот, 
затова човек трябва да направи 
всичко възможно да предотвра-
ти появата им. „Тютюнопушенето, 
високото кръвно налягане и пови-
шените нива на холестерол доказа-
но увреждат сърцето“, предупреж-
дава сърдечният хирург проф. Ян 
Гумерт, директор на Клиниката по 
гръдна и сърдечносъдова хирургия 
в Центъра за сърце и диабет NRW 
в Бад Оенхаузен и член на борда 
на Германската фондация за сър-
дечносъдови заболявания.
Затова си заслужава да следим 
показателите си. „Трябва да мерим 
кръвното си налягане редовно, за 
да може да се разпознае хиперто-
нията навреме. Защото това широко 
разпространено заболяване е неви-
дим убиец“, е убеден проф. Гумерт. 
Стойностите му трябва да са около 
120/80. Постоянното неоткрито висо-
ко кръвно налягане може да доведе 
до опасната сърдечна недостатъч-
ност - сериозно заболяване, което 

дечна недостатъчност умира до 
1 година, а всеки втори до 5 годи-
ни след поставяне на диагноза-
та. Сърдечносъдовите заболява-
ния като хипертония, постинсулт-
ни състояния, коронарна болест 
на сърцето и пр. продължават да 
са водеща причина за по-голяма-
та част от смъртните случаи у нас. 
Хората със сърдечна недостатъч-
ност над 50-годишна възраст вече 
са над 150 хиляди, но се говори 
за липса на адекватен регистър за 
подобни пациенти.
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

словният начин на живот намаля-
ва риска от сърдечни заболявания с 
50%. „Храненето оказва огромно вли-
яние“, подчертава проф. Гумерт. То 
определя сърдечното здраве и съдо-
вото състояние повече, отколкото на 
човек му се иска да вярва. Всичко 
опира до подбора на храните, ком-
бинацията им в чинията и, разбира 
се, калориите. Средиземноморската 
диета с много салати, зеленчуци, 
варива и плодове би следвало да е 
част от менюто, както и растителни-
те масла. Звезди в здравословната 
за сърцето кухня са полиненаситени-
те мастни киселини, по-точно омега-
3 мастните киселини, които се съдър-
жат в изобилие в мазните риби като 
сьомга, скумрия и херинга, както и в 
ядките, зехтина или лененото масло. 
Те могат да понижат също нивото на 
холестерола.
Плодовете са не по-малко полез-
ни за сърцето: горските плодове 
съдържат антиоксиданти като вита-
мините С и Е, както и растител-
ни вещества, които защитават сър-
дечносъдовата система. В ябъл-
ките се съдържат флавоноиди и 
полифеноли. Старите сортове като 
Malus Domestica и Cox Orange са 
особено богати на вторични рас-
тителни вещества. Полифенолите, 
които обикновено се съдържат в 
растителните храни, предпазват от 
свободни радикали. По-специално 
горските плодове като боровинки, 
малини или годжи бери са бога-
ти на антиоксиданти като витами- 
ни С и Е, както и растителни вещес-
тва. Свободните радикали увреж-
дат вътрешните стени на кръвонос-
ните съдове, което може да доведе 

та на физическа активност, която 
води и до много други рискове. 30 
минути упражнения за издръжли-
вост няколко пъти седмично могат 
да забавят развитието и прогресия-
та на коронарната болест на сърце-
то. Ефективната тренировка включ-
ва също стречинг и силови упраж-
нения.
Ако човек вече има слабо сърце, 
усилието при движение трябва да 
е малко и да се набляга пове-
че на продължителните в срав-
нение със силовите упражнения. 
Индивидуалните тренировки връ-
щат доверието в тялото. Груповото 
обучение също е полезно. Човек 
може да се информира от популя-
ризираните от медицински сдруже-
ния брошури за здравословен за 
сърцето начин на живот.
При липса на мотивация може да 
помогне приложение за брояч на 
стъпки на смартфона, което доку-
ментира изминатите разстояния и 
поздравява при направени 10 000 
стъпки. „Мониторът за сърдечен 
ритъм също мотивира, като показ-
ва колко бързо се подобрява със-
тоянието при спорт“, обяснява проф. 
Гумерт. „След тренировка пулсът се 
нормализира много по-бързо, откол-
кото при нетренирани хора.“ По този 
начин сърдечно болните получават 
и сигурност, че не натоварват прека-
лено силно сърцето си.

Здравословното хранене  
е най-добрата помощ
Човек и сам може да направи много, 
за да работи сърцето му ефективно и 
да запази силата си за дълго време. 
Изследванията показват, че здраво-
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Коремните мазнини  
са не само визуален проблем
Мастната тъкан в областта на коре-
ма не е просто склад за енер-
гия, а хормонално активен орган. 
Коремните мазнини повишават 
нивата на холестерола, предиз-
викват възпаления и увеличават 
риска от калцифициране на арте-
риите (атеросклероза). Всичко това 
застрашава кръвоносните съдове 
и сърцето.
Съдържанието на сол в много 
храни също е проблем. Със сред-
но десет грама на ден, европейците 
консумират около два пъти повече 
от препоръчваното от Германското 
дружество по хранене например. 
При това е широко известно, че 
подправката може да повиши кръв-
ното налягане. Трябва да се внима-
ва също с алкохола – дори малки 
количества увеличават риска от 
сърдечни аритмии при хора, които 
вече са подложени на стрес.
Лечебните растения, от друга стра-
на, могат да укрепят сърцето - 
например чесънът, който предотвра-
тява атеросклерозата чрез намаля-
ване на повишените нива на липи-
дите в кръвта. Глогът пък увеличава 
силата на сърдечните съкращения 
и сърцето изпомпва повече кръв, а 
продуктите, съдържащи диуретич-
но действащата бреза, подпомагат 
отводняването на тялото, когато то 
се бори със задържане на вода 
поради слабо сърце.

Твърде много захар  
- риск за сърцето
Диабетът променя структурата на 
кръвоносните съдове и сърцето. При 
половината от сърдечно болните се 
открива диабет или преддиабетно 
състояние. При това при диабет тип 
2 се наблюдава висок процент на 
недиагностицирана скрита заболе-
ваемост. Възможните последствия 
могат да бъдат драстични:
l Калцификация на съдовете: 
Постоянно повишеното ниво на 
кръвната захар води до загуба на 
еластичност на кръвоносните съдо-
ве и склонност към атеросклероза.
l Кръвни съсиреци (тромби): 
Клетките на течащата кръв също се 
променят. Тромбоцитите се слеп-
ват по-лесно, ако човек страда от 
диабет.
l Мускулна скованост: Независи-
мо от факта, че в кръвта има много 
захар, клетките на сърдечния мус-
кул изпадат в енергиен дефицит. 
Освен това се наблюдават проце-
си на ремоделиране, които правят 
сърдечния мускул по-твърд.
l Увреждане на нервите: Увреж-
дането на нервите около сърцето 
е често срещано явление при диа-
бет. При това типичните оплаква-
ния, предвещаващи инфаркт, рядко 
се забелязват от диабетика.

до атеросклероза. А стесняването 
на съдовете е в началото на много 
оплаквания.
Особено животинските продукти 
могат да натоварят сърцето и кръ-
воносните съдове, ако се консуми-
рат в излишък. Захарта също тряб-
ва да се избягва, когато е възмож-

Сърцето притежава  
голяма символична сила  
във всички култури
Всеки, който премине към по-здра-
вословен начин на живот, скоро ще 
забележи, че физическото натовар-
ване е не само полезно за тялото, 
но и забавно. „Превенцията не озна-
чава, че човек трябва да се лиши от 
забавлението в живота“, е на мне-
ние проф. Гумерт. “Освен това при 
редовна физическа активност кръв-
ното налягане по-лесно се коригира 
или нормализира“, подчертава кар-
диологът. „Дори след операция си 
струва човек да промени начина си 
на живот, така стентовете и байпа-
сите остават отворени по-дълго.“
Не само повишаването на физи-
ческата активност предлага поло-
жително отношение към живота. 
Здравословният начин на живот 
включва също почивка и наслада 
от красивите моменти. Необходимо 
е човек регулярно да отпуска пси-
хиката си: да се смее, да гали 
котката, да гледа птиците в парка 
или да пее – всичко това буквал-
но радва сърцето! Във всяка култу-
ра сърцето има висока символич-
на сила. Означава любов, емоция, 
живот. В миналото обаче тази кул-
турна оценка е допуснала и фатал-
на грешка: някои учени са вярвали, 
че най-важната част от тялото тряб-

но, както и алкохолът и т.н. транс-
мазнини, които се съдържат в хра-
ните за бързо хранене, кроасаните 
или замразената пица. Те причиня-
ват опасния за сърцето растеж на 
коремни мазнини, особено когато 
се комбинират с недостатъчна кон-
сумация на фибри.

Основни правила за здравето на сърцето
Здравословното хранене, разбира се, няма да възстанови пропуска-
ща сърдечна клапа. Многобройни изследвания върху здравето на сър-
цето обаче показват, че всеки може да направи корекции, за да нама-
ли личния си риск от опасно или животозастрашаващо сърдечносъдо-
во заболяване. Дори след операция си струва човек да промени начи-
на си на живот. За целта е достатъчно да увеличи защитните факто-
ри, които благоприятстват сърдечното здраве:
l достатъчно движение
l редовна релаксация
l активни социални контакти
l здравословно хранене
l споделено хранене
l спиране на тютюнопушенето
l ниска консумация на алкохол
l ваксиниране срещу грип и SARS-Cov-2
И успоредно с това да намали рисковите фактори, които обременя-
ват сърдечната функция:
l повишено кръвно налягане
l повишени нива на холестерола и/или кръвната захар
l психосоциална обремененост
l нездравословно хранене
l наднормено тегло, особено в областта на корема
l тютюнопушене
l висока консумация на алкохол
l заседнал начин на живот и особено продължително седене
l негативни влияния на околната среда (шум, замърсявания и др.)
l придружаващи заболявания

ва да е най-силната. Така филосо-
фът Аристотел бил убеден, че сър-
цето не може да се разболее. Това 
погрешно схващане се е запази-
ло дълго време. Дори в средата 
на 18-ти век в известната френска 
„Енциклопедия“ пише, че сърдеч-
ните заболявания са редки. Дълго 
време се е подценявало също така 
колко чувствително реагира сър-
цето на чувствата. Днес познава-
ме слабостите му. При това дори 
конвенционалната медицина при-
знава, че медитацията може да е 
от полза за здравето на сърцето: 
намалява нивото на стрес, подоб- 
рява съня, повишава общото бла-
госъстояние на организма и по този 
начин разтоварва този най-важен 
орган в човешкото тяло.
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Често подценявано:  
възпаление на сърдечния 
мускул
Предупредителен сигнал, който 
често се пренебрегва, е и възпа-
лението на сърдечния мускул. При 
това т.нар. миокардит може да бъде 
животозастрашаващ. Клапите и 
перикардът също могат да се възпа-
лят. Причинителите са бактерии или 
вируси. Противовъзпалителните 
лекарства, бета-блокерите и анти-
хипертензивните средства могат да 
облекчат сърцето. Необходима е 
външна почивка за около двана-
десет седмици. Ако миокардитът 
не е излекуван напълно, същес- 
твува риск от трайно отслабва-
не на органа - сърдечна недоста-
тъчност. Хроничните заболявания 
също нерядко напомнят, че сърцето 
е безкрайно ценно, но сме свикна-
ли то да работи без оплаквания и 
го приемаме за даденост.

Ваксиниране  
при сърдечни проблеми
Счита се, че сърдечносъдовите 
пациенти са изложени на особено 
голям риск от тежко протичане на 
заболяването в случай на инфек-
ция с коронавирус SARS-Cov-2. 
„Относно ваксинирането срещу 
корона вирус Германската сърдеч-
на фондация съветва прилагане-
то както на РНК, така и на векторни 
ваксини“, подчертава проф. Гумерт. 
„Безпроблемно може да се постави 
ваксина при наличието на пейсмей-
кър, стентове или изкуствена сър-
дечна клапа, както и при инфаркт 
след осемдневна остра фаза“, е 
убеден специалистът.

Защо се пренебрегват  
първите предупредителни 
сигнали
Ако сърдечните заболявания бъдат 
разпознати и лекувани твърде 
късно, могат сериозно да увредят 
сърдечния мускул – включително 
до развитие на сърдечна недоста-
тъчност. Ето защо е важно човек 
да не  пренебрегва първите обез-
покоителни сигнали. Според спе-
циалистите дори сериозни нару-
шения на сърдечния ритъм често 
не се забелязват от пациентите. 
Стеснените коронарни артерии 
тихо привличат вниманието към 
себе си. „Затрудненото дишане при 
стрес трябва да се приема сериоз-
но“, предупреждава проф. Гумерт. 
„Спортистите са склонни да се 
упражняват повече, за да компен-
сират възникналия спад във физи-
ческото представяне, други хора 
пък избягват усилието и силно огра-
ничават движението си. И двата 
подхода са неправилни.“

Дори при болезнен пристъп на 
ангина пекторис мнозина подози-
рат стомаха или бронхите, а не сър-
цето. Сърдечните аритмии винаги 
трябва да се изясняват от лекар. 
Те се изразяват като тахикардия, 
но също и като световъртеж или 
задух. Днес много проблеми могат 
да бъдат лекувани с малки интер-
венции. При подходящи пациенти 
нова клапа може да бъде имплан-
тирана вече чрез прокарването й 
през ингвиналната артерия към 
сърцето. Възможностите за рекон-
струкция на болна сърдечна клапа 
вместо замяната й също постоянно 
се подобряват.

Как технологията  
помага на сърцето 
Поради жизненоважното й, често 
пъти животоспасяващо значение 
сърдечната операция никога няма 
да стане рутинна. Независимо от 
това лекарите и производителите 
на медицинска техника непрекъс-
нато разработват нови методи за 
диагностика и хирургия, както и 
устройства, които постигат неверо-
ятни успехи:
При нарушения на сърдечния 
ритъм
Ускореното сърцебиене често е без-
вредно, но може да бъде резултат 

от коронарна (исхемична) болест 
на сърцето (ИБС). Специалистът 
поставя диагнозата с ЕКГ, ехогра-
фия или сърдечен катетър.
l Пейсмейкър: В случай на бърза 
сърдечна аритмия, високочестот-
ната катетърна аблация може да 
предложи ефективна терапия за 
отстраняване на клетки, които са 
причина за ритъмното нарушение 
на сърдечната дейност и да напра-
ви ненужно доживотното меди-
каментозно лечение. Ако сърце-
то бие твърде бавно, сърдечни-
ят пейсмейкър осигурява непре-
къснати удари. Бивентрикуларният 
пейсмейкър (CRT) води ритъма на 
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двете сърдечни камери и осигуря-
ва синхронизирането на съкраще-
нието при аритмия. Вече има и без-
жични капсули (лийдлес пейсинг). 
Имплантируемите дефибрилатори 
(AICD) пък осигуряват шок, кога-
то камерното мъждене застраши 
опасно сърдечната функция.
При коронарна (исхемична) 
болест на сърцето
Исхемичната болест на сърце-
то (ИБС) е водещата причина за 
смърт в индустриализираните стра-
ни. Отлаганията по съдовите стени 
причиняват калцификация на арте-
риите и по този начин стеснения, 
които, ако не се лекуват, могат да 
доведат до инфаркт.

вен върху него, да се разгъне. За 
пациенти, които не се нуждаят от 
байпаси на задната стена на сър-
цето, те могат да бъдат поставяни  
дори на биещо сърце - с помощта на 
техниката MICAB чрез малък разрез 
отстрани на гръдния кош.
Изкуствени клапи и изкуствено 
сърце
Промените в митралната и аортна-
та клапи причиняват задух, анги-
на пекторис и световъртеж. Ако 
трикуспидалната или белодробна-
та клапа е увредена, се наблюдават 
задържане на вода в краката, поси-
няване на устните, гадене, макар и 
слабо в началото.
l Терапия: В случай на недос-
татъчност на митралната клапа, 
MitraClip може да спести на висо-
корисковите пациенти операция на 
сърдечна клапа. Дори при пациен-
ти с тежка недостатъчност на три-
куспидалната клапа, вече може да 
се имплантира клипс чрез кате-
тър за запечатване на клапата. 
Възможностите за реконструкция 
на болни сърдечни клапи също 
непрекъснато се подобряват. 
l Изкуствено сърце: Тъй като 
няма достатъчно донорски сърца, 
много пациенти в списъка на чака-
щите за трансплантация получа-
ват изкуствено сърце, за да се 
намали животозастрашаващия 
риск. Системите за подпомага-
не на сърцето се използват все 
по-често като дългосрочна терапия. 
Междувременно лекарите имплан-
тират повече изкуствeни, отколкото 
истински сърца - само в Германия 
около 1000 на година. n 

Сърдечна недостатъчност  
– подценяваната опасност 

В случай на сърдечна недостатъчност, органът вече не може да 
изпомпва достатъчно кръв в тялото чрез своите четири клапи. 
Сърдечната недостатъчност е сред основните причини за хоспита-
лизация и е една от водещите причини за смърт. Независимо от това 
заболяването често не се приема сериозно и дори се пренебрегва, 
особено от жените. Според експертите следните  симптоми трябва 
да се приемат сериозно:
l задух
l намаляваща дееспособност
l бърза умора
l болка в областта на гърдите
l неравномерен сърдечен ритъм
l задържане на вода в краката
l нощна кашлица
l загуба на апетит, внезапно намаляване на теглото
l замайване
l повишено уриниране 

Напрегнати?

Изтощени?

Двойно-действащо решение при стрес

                   облекчава умствените и физическите 
симптоми на стреса и преумората.

А2
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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

l Симптоми: Стягане и натиск зад 
гръдната кост, болка в гърдите при 
стрес, усилие или в покой. 
l Диагноза: Прилагането на кар-
дио ЯМР, без облъчване и катетър, 
са части от стандартното изслед-
ване. Коронарната ангиография 
представлява инвазивно рент-
гено-контрастно изследване на 
съдовете на сърцето. Кръвното 
налягане в коронарните артерии 
може да се измери с фракционния 
резервен поток (FFR). С базирани-
те на ултразвук процедури IVUS 
и основаните на инфрачервени 
лъчи OCT, малка сонда за изо-
бражения се насочва в коронарна-
та артерия чрез жица. OCT показ-
ва също колко добре е поставен 
стентът.
l Стентове и байпас: Прилагат се, 
когато медикаментите не са дос-
татъчни: при балонна дилатация с 
имплантиране на стент (PCI) балон-
ният катетър се вкарва и надува в 
тясната зона, така че стентът, поста-



7

БЪРЗА ПОМОЩ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  
ПРИ СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ПРОБЛЕМИ

Нашият неуморно помпащ кръв орган е уязвим, но новите терапии му пома-
гат да работи дори при възникнали проблеми. Понякога е необходим стент, 
често пъти обаче дори промяна в начина на живот върши чудеса.

пети засегнат поради слабо сърце 
се натрупва течност в организма, 
включително до белите дробове, 
което със сигурност е животоза-
страшаващо състояние.
Терапия: Прилагат се медикамен-
ти, най-често в комбинация с пейс- 
мейкър или дефибрилатор. При 
заплаха от сърдечна недостатъчност 
се извършва трансплантация. С по- 
мощта на вентрикулна поддържаща 
система или накратко VAD може да се 
следи времето за изчакване на донор-
ски орган. Междувременно работа-
та на лявата или дясната камера се 
поема от механична помпа. Поради 
липсата на донорски органи, изкуст-
вените сърца стават все по-важ- 
ни като дългосрочна алтернатива на 
сърдечна трансплантация. n 

Вени от принтера
В скоро време ще могат да бъдат произвеждани изкуствено фини 
кръвоносни съдове за байпасни импланти.
Вече рутинна процедура: Всяка година само в Германия се извърш-
ват около 45 000 байпасни операции. Запушените съдове се свързват 
с артерии или вени от тялото. Така кръвта може отново да тече без-
препятствено и да снабдява сърдечния мускул с кислород и енергия. 
Проблемът е, че около 20% от засегнатите нямат подходящи телес-
ни съдове. Много пациенти страдат например от разширени вени и не 
разполагат с достатъчно материал за преодоляване на тесните прос-
транства. Сърдечният специалист от Кил д-р Рувен Бернд е разра-
ботил прототип на триизмерен биопринтер с екип от лекари, биоло-
зи и инженери от Техническите университети в Кил и Хамбург. Новото 
устройство обещава да произвежда кръвоносни съдове според нуж-
дите. Печатащата глава може да отпечата тръба, направена от соб- 
ствени живи ендотелни и мускулни клетки. Тънките като пластини ендо-
телни клетки покриват кръвоносните съдове отвътре, докато мускулни-
те клетки над тях гарантират, че съдовете могат да се свиват и разши-
ряват. Тръбата, произведена от биопринтер, е с диаметър от четири до 
шест милиметра с необходимата тънка съдова стена. Принтирането ще 
е възможно за времето, необходимо за байпаси. Принтираните съдове 
вече са се доказали в лабораторни експерименти.

Исхемична болест на сърцето 
Липидните отлагания, т.нар. плаки, 
стесняват кръвоносните съдове и 
намаляват потока на кръвта.
Терапия: Статините предотвратя-
ват допълнителното отлагане на 
плака в съдовете. Стеснените коро-
нарни артерии се разширяват чрез 
катетърна процедура с помощта на 
стент. Байпас се извършва, когато са 
засегнати и трите големи клона на 
коронарните артерии. При това се 
взема кръвоносен съд от друга част 
на тялото и се използва за байпас 
на запушената коронарна артерия. 
Здравословният начин на живот е от 
особено значение за добрите стой-
ности на кръвното налягане.

Сърдечен инфаркт 
Кръвен съсирек блокира една или 
повече коронарни артерии, които 
изпълват сърдечния мускул с кръв.
Терапия: Притокът на кръв към 
сърдечния мускул се възстановява 

Предсърдно мъждене 
Сърдечният ритъм е твърде бърз и 
неправилен поради нарушени елек-
трически импулси в предсърдия-
та. Това увеличава риска от инсулт.
Терапия: Прилагат се антикоагу-
ланти за намаляване на риска от 
инсулт. Медикаменти могат да нор-
мализират и сърдечната дейност. 
При електрическа кардиоверсия се 
доставя електрически ток за регу-
лиране на сърдечния ритъм. Ако 
това не помогне, тъканта, която 
е идентифицирана като начална 
точка на разстройството, се убива 
чрез топлина или студ (аблация), 
така че да не предава възбудимост.

Сърдечна недостатъчност 
Сърцето вече не изпомпва доста-
тъчно кръв, за да снабди органи-
те с кислород и енергия. При всеки 

с помощта на стент. За да избегнат 
нов инфаркт, пациентите трябва да 
приемат антикоагуланти (АСК) до 
края на живота си. Възможно е да 
се наложи също прием на медика-
менти за понижаване на холестеро-
ла и кръвната захар.

Стеснена аортна клапа 
Клапата между лявата камера и 
главната артерия е стеснена пора-
ди износване (калцификация). 
Сърцето трябва да работи по-уси-
лено, за да изпомпва достатъчно 
кръв в кръвоносната система.
Терапия: Прилага се смяна на 
клапата с изкуствена протеза - 
минимално инвазивна или хирур-
гична. Изборът на метод на лече-
ние зависи от възрастта на паци-
ента: имплантирането на транс- 
катетърна аортна клапа или 
накратко TAVI обикновено се 
използва само при пациенти над 
80-годишна възраст, тъй като те 
са с повишен риск при операция. 
Резервната клапа се транспорти-
ра до сърцето с помощта на кате-
тър през съдовата система под 
локална анестезия. Процедурата 
е по-малко стресираща, но крие 
и рискове: напр. свободни калци-
рани частици могат да попаднат в 
кръвния поток и да запушат други 
кръвоносни съдове, включително 
в мозъка.



8

връзките проличава особено ясно 
от симптома, който най-често ни 
кара да потърсим лекарска помощ: 
болката. Терапевтичните успехи на 
остеопатията са добър пример за 
това как болката в една част на 
тялото може да има своята причина 
на често пъти неочаквано за неспе-
циалиста място.

Дъвкателната  
мускулатура като причина 
за болка в коляното
Ако човек има болка в коляно-
то, би ли се консултирал със своя 
зъболекар? Вероятно не. Пълен 
комплект здрави зъби без кариес 
- тогава дъвкателният апарат би 
следвало да е наред, нали? При 
обичаен преглед в дентален каби-
нет се търси кариес; ако има про-
блеми с венците, те се решават и 
зъбният камък се отстранява. Но 
здравето на цялата мускулно-ске-
летна система до голяма степен 
зависи от статиката на мускули-
те на главата. Musculus masseter 
(накратко: масетер; лат. за „дъв-
кателен мускул“) е най-силният 
мускул в цялото тяло. Лентовидно 
разположен, симетрично от двете 
страни на лицето, той започ-
ва под скулата и завършва при 
долния ръб на долната челюст. 
Ако тази симетрия е нарушена, 
тъй като двете нишки на масете-
ра са разтегнати с различна сила 
или неравномерно, всички околни 
мускули биват засегнати. Те обра-
зуват динамична мускулна фор-
мация чрез обвиващата фасция и 
сухожилията, която работи добре 
само като хармонична единица. 
Когато човек извършва движение, 
като завърта главата или повди-
га ръката си например, мускулни-
те групи се плъзгат една покрай 
друга по определени модели. Ако 
фасцията не може да се плъз-
га поради възпаление или усук-
ване, това нарушение причинява 
болка при движение. Тогава спе-
циалистите говорят за „залепе-
на“ фасция.

би могъл да предложи разнообра-
зието от съвременни методи за 
диагностика и лечение на всички 
човешки органи на ниво, което би 
гарантирало оптимална терапия. 
Затова задача на общопрактикува-
щите лекари е да следят здраве-
то на цялото тяло и да знаят какъв 
лекар специалист (а ако е необхо-
димо няколко) да посъветват да 
избере пациентът при определени 
оплаквания.
Човешкото тяло е гениална, но в 
същото време много сложна систе-
ма. Дори да разполагаме със спе-
циалисти за всеки орган, благосъс- 
тоянието ни често се определя от 
взаимодействието между всич-
ки части на тялото. Важността на 

КОГАТО ЧЕЛЮСТТА  
РАЗБОЛЯВА ТЯЛОТО

Всички органи и системи в човешкото тяло са свързани, постоянно си 
взаимодействат и влияят. Затова организмът трябва да се разглежда 
като цяло, особено когато става въпрос за състояния на болка. Здравето 
на цялата мускулно-скелетна система например до голяма степен зависи 
от статиката на мускулите на главата, а дъвкателната мускулатура е осо-
бено податлива на стрес. Експерти обясняват как да се предотвратят и 
лекуват нарушения в тази фино настроена система.Човешкото тяло представля-

ва сложна система от орга-
ни. Древногръцката дума 

systema означава „цяло, съста-
вено от няколко отделни части“. 
Разграничима, естествена или 
изкуствена „структура“ пък се нари-
ча система, която се състои от 
разнородни компоненти с различни 
свойства, които се разглеждат като 
общо цяло поради определени под-
редени връзки помежду им.
Разглеждането на човешкото 
същество като цяло винаги е било 
оригиналният подход в медици-
ната. Днешната специализация в 
отделни, понякога много тесни дис-
циплини се основава на огромен 
научен прогрес. Разделянето на 
специализирани области е необ-
ходимо, за да може този напре-
дък да се използва ефективно за 
пациентите: едва ли някой лекар 

През тялото могат  
да преминават вериги  
от напрежение
Нашите органи за равновесие и очи 
са постоянно зависими от хоризон-
талното положение. Ако напреже-
нието в челюстта доведе до стра-
нично неравеновесие, главата все 
още остава права. Околните мус-
кули обаче изпитват напрежението, 
което идва от дъвкателната мускул-
на група. При хора с водеща дясна 
ръка тези т.нар. вериги на напреже-
ние възникват най-често от лявата 
страна в областта на дъвкателните 
мускули над мускулите за въртене 
на врата и главата от същата стра-
на и над гръдните мускули и бедра-
та, от коляното до стъпалото на 
контралатералната страна.
Дъвкателните мускули са много 
податливи на стрес. Ненапразно са 
добили популярност изрази като: 
„Стискай зъби!“; „Скърцам със зъби 

от яд“ или „Пробивам си път със 
зъби и нокти“. Езиковите идиоми 
разкриват много за ролята на зъб-
ната мелница в екстремни ситуа-
ции. Дори физическо натоварва-
не като вдигане на тежки предмети 
трудно може да се извърши с отпус-
ната челюст.
Стоматологично лечение също 
може да предизвика напрежение в 
челюстта. Твърде високи или твър-
де ниски пломби, коронки или про-
тези, които не се вписват хармо-
нично в механичното движение, 
натоварват мускулите и челюстни-
те стави в дългосрочен план. Ако 
причината - дисхармонията в дъв-
кателния апарат - не е идентифици-
рана или компенсирана от околните 
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Всяка промяна в зъбната система 
трябва да се случи в хармония със 
свързаните мускули. Всяка пломба, 
колкото и малка да е, всяка нова 
коронка, да не говорим за мостове 
и протези, може да причини смуще-
ния във фино настроения апарат на 
дъвкателните и вратните мускули.
При това развитието на денталните 
материали води до все по-стабилни 
и устойчиви на абразия субстанции. 
Това, което е важно за времето, 
през което материалите или проте-
зите остават в устата обаче, може 
да ги превърне в проблем за цяло-
то тяло, ако с тях не се борави пре-
цизно. Докато в миналото коронки-
те от меко злато са можели да се 
изтриват до правилното ниво доста 
бързо чрез оказвания натиск при 
дъвчене, това е почти невъзможно 
с днешните материали. Твърдостта 
на съвременните субстанции нала-
га изключителна прецизност при 
изготвянето и монтирането на съот-
ветните протези.

Масетерът поддържа 
 разнообразни връзки
Емайлът, който покрива зъбите 
като защитен слой, е най-твърдото 
вещество в тялото. Ако смилащи-
те храната зъби не се плъзгат рав-

мускули, осезаемата болка по-къс-
но, например във врата или дори в 
коляното, е малко вероятно да ни 
насочи към консултация със сто-
матолог.

Точното прилягане на  
горната и долната челюст 
е от съществено значение
Проблемът с неправилното функ-
циониране на челюстите не е про-
блем в заболяването на отделен 
зъб или група от зъби, а в наруше-
ната връзка (проф. термин оклу-
зия) на зъбите на горната и долната 
челюст едни спрямо  други. Освен 
вродени малпозиции, които са част 
от ортодонтското лечение, промени 
в оклузията в естественото съзъ-
бие могат да възникнат в резул-
тат на загуба на зъб, недобре изра-
ботени пломби, коронки, мостове 
или протези, чиято височина не е 
съобразена с останалите зъби. Но 
също монотонната работа на ком-
пютър, с мишка в дясната ръка, в 
продължение на часове без прекъс-
ване, допринася за напрежението в 
областта на челюстта.
Тъй като хората са изключително 
адаптивни, подобни често незабе-
лежими смущения се компенсират 
с течение на времето от дъвкател-
ните, вратните и лицевите мускули. 
По този начин осезаемият проблем 
се измества от областта на дъвка-
телния апарат към други зони на 
тялото. Челюстната мускулатура е 
вградена в мрежа от други мускул-
ни групи, които си влияят взаимно. 
Следователно оплакванията могат 
да бъдат много различни и да не 
разкриват веднага причината.
Човек поглъща слюнка до 2000 
пъти на ден. При всяко преглъщане 
се активират 26 чифта мускули. При 
това горната и долната челюсти 
се докосват всеки път. Масетърът 
постига определена работна дъл-
жина благодарение на височина-
та на редовете зъби. Ако не е въз-
можно да се захванат равномер-
но при затваряне на устата, защо-
то един или повече зъби докосват 
противоположните преждевремен-
но, това се определя като т.нар. 
ранен контакт. Той води до промя-
на в цялата позиция на захапка-
та, често свързана с прекомерно 
износване на засегнатите зъби и 
дълготрайни промени в челюстни-
те стави. Но как възниква подобен 
разрушителен фактор?

номерно и хармонично при дъвче-
не, а се сблъскват грубо на места, 
това действа като силен удар върху 
дъвкателните мускули и рецептори-
те на сухожилията на челюстната 
става. Масетерът е свързан с оста-
налите лицеви мускули чрез някол-
ко сухожилия. Темпоралният мус-
кул, мускулите, свързани с върте-
нето на главата, вратната мускула-
тура, дори кръглият мускул, който 
обхваща очната ябълка, са пряко 
свързани с него. Това води до раз-
лични оплаквания, които пряко 
засягат главата: сухота в очите, 
влошаване на зрението или главо-
болие с чувствителност към свет-
лина - са симптоми, за които често 
съобщават пациентите.
Проблемът с мускулите на врата 
може да се пренесе и в ръцете. 
Последиците са изтръпващи през 
нощта крайници и болезнени на 
натиск рамене. Напрегнатата мус-
кулатура при завъртане на глава-
та ограничава радиуса на върте-
не на тялото и може да повли-
яе негативно на кръвното наляга-
не. Каротидната артерия минава от 
черепа към шията по протежение 
на нейните влакна. Каротидният 
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синус, наричан още каротидна луко-
вица, е разширена зона в основата 
на вътрешната каротидна артерия, 
която съдържа важни рецептори за 
регулиране на кръвното налягане. 
Той регулира също вазодилатация-
та - процес, при който кръвоносни-
те съдове се разширяват. Известно 
е, че каротидната луковица е много 
чувствителна към стресови факто-
ри. Напрежението и прекомерното 
подкиселяване на мускулите може 
да я накара да премине в режим 
на стрес и да доведе до повишава-
не на кръвното налягане. Това без 
съмнение е наследство от наша-

та еволюционна история. Тялото ни 
обаче изостава от огромното раз-
витие, което е направила човешка-
та цивилизация. В миналото стре-
совата ситуация винаги е означа-
вала сериозна опасност за живо-
та. Затова и незабавно се е акти-
вирала физическата способност за 
битка или бягство: кръвното наляга-
не се е повишавало, телесната тем-
пература и сърдечната честота са 
се увеличавали, мускулите са били 
готови за максимална ефективност, 
челюстта се е стягала. Когато опас-
ността отминела, тялото можело да 
се отпусне отново. Това краткосроч-

но осигуряване на активността на 
всички ресурси е било от съществе-
но значение за оцеляването. Днес 
животът ни вече не е застрашен по 
този начин, но реакциите на стрес 
са същите и обикновено продължа-
ват много по-дълго, често пъти без 
своевременно отпускане.

Издърпването  
на мускулатурата променя 
позицията на зъбите
Когато възниква промяна в мускул-
ното напрежение, масетерът и мус-
кулите на ларинкса всъщност дър-
пат долната челюстна кост. В дъл-
госрочен план това може да дове-
де до промяна на позицията на 
отделните зъби, които са в центъра 
на напрежението. Подобни случаи 
често се наблюдават в стоматоло-
гичната практика - равен ред зъби 
започва да се измества. Зъбните 
дъги в устната кухина, които са се 
оформили в ранна възраст, често 
пъти със сложни ортодонтски мето-
ди, образуват празнини и ъгли годи-
ни по-късно поради разместването 
на отделни зъби. Пациентите забе-
лязват проблема най-вече, когато 
се отразява на външния им вид или 
многократно хапят устните си.
Сравнително късите и следовател-
но подценени мускули на главата са 
в състояние да осуетят усилията на 

всеки физиотерапевт. Напрежението 
в областта на челюстта винаги успя-
ва да изведе дългите гръбни мус-
кули от физиологично правилната 
позиция чрез низходящи мускулни 
вериги. По същата причина болез-
неното коляно може да се повлияе 
положително от терапия с шини за 
захапване.

Предпазителите срещу 
бруксизъм защитават  
зъбната субстанция
Предпазителите за уста под фор-
мата на меки шини за захапване 
срещу смилане на зъбите (нощно 
скърцане със зъби, т.нар. брукси-
зъм) се използват предимно за пред- 
отвратяване на напрежението на 
най-силния дъвкателен мускул. 
Това напрежение, при което муску-
лът не променя динамично дължи-
ната си, както при активно смила-
не и дъвчене, а само се стяга изо-
метрично, е най-неблагоприятно-
то напрежение: всеки знае колко 
по-уморително е да държи ръка-
та си изпъната в сравнение с дина-
мичната дейност.
Шината за захапване, чиято дебе-
лина винаги се определя индивиду-
ално с помощта на информативен 
остеопатичен тест, разтяга мускула. 
След това предварително разтяга-
не той вече не може да се напрегне 
изометрично. С течение на времето 
ефектът на релаксация се разпрос-
транява към съседните мускули. 
Шините са с дебелина между 0,8 
и 2,5 mm и се състоят от два слоя.
Всеки зъб в челюстната кост в отде-
ление с еластични пародонтални 
влакна има определена подвиж-
ност в рамките на това закрепва-
не, съдържащо колаген, и позво-
лява на всеки отделен зъб да реа-
гира на натиск, като леко се под-
дава. Това предпазва зъбната суб-
станция, която иначе би претърпя-
ла повреда поради селективно пре-
товарване, ако връзката беше твър-
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да. Двуслойните шини осигуряват 
подвижността на отделните зъби. 
Твърдият слой, обърнат към устна-
та кухина, има определена повърх-
ност, която съответства на дъвка-
телния релеф на противоположния 
ред зъби. Вътрешният гуменопо-
добен слой поддържа подвижност-
та на всеки зъб в костното отделе-
ние. Шините от този тип се считат 
за много по-удобни от направените 
от твърд материал.

начин, че постигнатият успех да се 
стабилизира.
При необходимост терапията се при-
дружава от прием на поддържащи 
минерали или жизненоважни вещес-
тва. Понякога е необходима промя-
на в начина на хранене, ако чревна-
та област натоварва твърде много 
диафрагмата и мускулите на гърба. 
И тук успехът изисква много гра-
дивни елементи, така че е добре да 
участват няколко медицински отде-
ла. Пациентите съобщават за по-до-
бър сън през нощта, физиотерапията 
най-после има желания ефект и тяло-
то може да се върне на правия път.
Терапията с шини е ефектив-
на дори при пациенти с мигрена. 
Въпреки че невинаги се наблюда-
ва пълно облекчение, всеки, който 
страда от мигрена, знае колко 
ценно е и най-малкото подобрение.
Опитът показва, че при болкови 
състояния в челюстната област 
най-успешни са процедурите, които 
могат да се опишат като холистична 
терапия. Чрез работата на няколко 
дисциплини, рисковите операции в 
много случаи могат да бъдат избег- 
нати и заменени с нежни, неинва-
зивни терапии. n

Интердисциплинарното 
сътрудничество  
е оптимално
Успоредно с терапията с шина е 
препоръчително човек да се кон-
султира с физиотерапевт или осте-
опат. С негова помощ отпускане-
то в областта на челюстта може да 
се използва, за да позволи на окол-
ните мускули, сухожилия и фас-
ции да възстановят правилната си 
функция и да се плъзгат гладко. 
Положителните физически проме-
ни се проверяват своевременно от 
специалист. По време на тези пре-
гледи шините винаги се „актуали-
зират“, т.е. се коригират по такъв 

Мобилизиране на фасцията чрез остеопатия
Остеопатията е учение за лечението на фасцията. Тя представлява 
система от влакнеста съединителна тъкан, която се намира точно под 
повърхността на кожата, състояща се главно от плътно вплетени кола-
генови влакна, които обграждат всяка друга тъкан на тялото, включи-
телно нерви, кости, артерии, вени и мускули. Фасциите действат като 
плъзгащи се релси и гарантират, че мускулните нишки и органи могат да 
се движат едни срещу други. Те съдържат лимфна течност и служат като 
направляваща структура за нервните връзки и кръвоносните съдове. 
Дълбоките фасции са плътните, фиброзни слоеве и нишки на съедини-
телната тъкан, които проникват и обхващат мускулите, костите, нерв-
ните пътища и кръвоносните съдове на тялото. В зависимост от локал-
ните условия на стрес тази тъканна мрежа се компресира и организира 
като сухожилни плочи (апоневроза), голяма плоска фасция (като фас-
ция лата или плантарна фасция), връзки (лигаменти), ретинакула, став-
ни капсули или като мускулни прегради (фасции, които свързват отде-
лени едни от други мускули). 
Многобройни мануални терапевтични процедури имат за цел да дове-
дат до трайна промяна на фасцията. Те включват масаж на съедини-
телната тъкан, остеопатия, ролфинг (метод за ръчна физическа обра-
ботка, който оказва действие върху фасциалната мрежа), фасциална 
терапия и вендузи. Последният метод е насочен предимно към промяна 
на повърхностната фасция, докато ролфингът и остеопатията са насо-
чени към дълбоката фасция.
Добрият остеопат винаги преглежда и лекува от пръстите на краката до 
главата. Независимо с какви симптоми идва човек, взаимодействието 
на фасциите на всички органи и мускули определя безболезнената под-
вижност на тялото му. Съвременният начин на живот с много заседна-
ли дейности и малко движение стимулира болката в мускулно-скелет-
ната система и води до „кръст“ на кръста: така болките в гърба се пре-
върнаха в обичайно заболяване.
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време употребата на плодовете 
му при чернодробни заболява-
ния е научно призната. Екстракти 
от билката често влизат в със-
тава на ефективни медикамен-
ти за поддържане и възстановя-
ване на чернодробната функция. 
В народната медицина белият 
трън се използва също за облек-
чаване на метеоризъм, запек и 
други храносмилателни пробле-
ми. Основната активна съставка 
в плодовете на растението, които 
се берат през август и септем-
ври, е известна като силимарин. 
Предпазва черния дроб от токси-
ни, като активира възстановител-
ните механизми в чернодробните 
клетки и стимулира образуването 
на нови клетки. 

Божествени  
бодливи растения
Белият трън има бели шарки 
по листата си: според легенда-
та петната идват от млякото на 
кърмещата Богородица. В някои 
езици това е намерило израз в 
името на растението – в немския 
език например билката е извест-
на като Mariendistel (бодилът на 
Мария), а в английския - като Milk 
thistle (млечен бодил).
Счита се, че пресечката, извест-
на също като бенедиктински 
трън, е кръстена на Бенедикт 
от Нурсия, основателят на бене-
диктинския орден. Съдържа ете-
рично масло с горчиви вещества 
и затова често се използва в 
народната медицина за лечение 
на жлъчка, при загуба на апетит 
и други храносмилателни оплак-

Истинска знаменитост сред тях 
е белият трън. Първите индика-
ции за неговия защитен и под-
държащ черния дроб ефект са 
открити още през 15 век, а в наше 

БОДЛИВИТЕ ЛЕЧИТЕЛИ
Природата е снабдила някои растения с истински оръжия – парещи власинки, остри шипове, 
закривени като нокти тръни и бодили. В  традиционната народна медицина обаче те са висо-
ко ценени. Много видове от семейството на бодливите растения се използват за приготвяне на 
тинктури, чайове, балсами, ликьори, масла и други прилагани от векове домашни лекове. 

С шипове, бодли, тръни и 
остри върхове те ярост-
но се защитават и могат 

да бъдат изключително болезне-
ни при допир с голи ръце. Поради 
тази причина за повечето хора 
тръните са просто досадни плеве-
ли. Това е наистина жалко и опре-
делено не се отнася за целия рас-
тителен вид. Много от тях имат 
красиви цветове, а други - неве-
роятни лечебни свойства, които 
могат да помогнат при много 
оплаквания и болестни състояния.

Тръни в изобилие
Необходимите за приготвянето на 
представените по-долу рецепти 
тръни не е трудно да бъдат откри-
ти. Те могат да бъдат събрани 
навсякъде – на полето, в двора, 
по пътя, дори в занемарени град-
ски градини.

вания. Външно се използва пре-
димно при рани, язви и всякакви 
бактериални, гнойни кожни про-
блеми.
Големият репей произхожда от 
същото семейство сложноцветни 
като описаните две бодливи рас-
тения. Неговите зрели съцветия 
образуват заострени прицветни-
ци с шипове, поради което труд-
но се отстраняват от дрехи или 
животинска козина. В природоле-
чението и медицината се изпол- 
зва най-вече коренът на расте-
нието поради неговите кръво- 
пречистващи, детоксикиращи, 
стимулиращи кръвообращение-
то и бактерицидни активни със-
тавки. Репеят е доказал своето 
действие и при дерматологични 
оплаквания, особено при пробле-
ми с косата и скалпа.  

Красиви  
пурпурни цветове
Най-внушителният представител 
сред бодливите билки е магареш-
кият бодил, който може да дос-
тигне впечатляващата височина 
от два метра. Ярките му пурпурни 
цветове се използват за стимули-
ране на черния дроб и жлъчния 
мехур. Градинският кострец също 
притежава активна съставка за 
стимулиране на храносмилане-
то, която може да осигури облек-
чение и при кожни проблеми. Но 
абсолютен фаворит на натуропа-
тите е белият трън. Растението 
е обект на много митове, спо-
ред които се предполага, че би 
трябвало да предпазва от бури, 
магьосничество и всякакви демо-
ни. Относно тези му действия, 
разбира се, няма доказателства, 
но като лечебно растение е ценен 
дори от конвенционалната меди-
цина поради научно признати-
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те му предпазващи черния дроб, 
антибактериални и противовъзпа-
лителни активни съставки.

Рецепти за черния дроб
Напитка от бял трън 
за защита на черния дроб
Съставки: 150 - 200 г млади 
листа от бял трън, 1 шепа пресни 
кълнове от коприва, 200 г сезон-
ни горски плодове, 1 ябълка, 150 
мл вода.
Приготвяне: Листата на белия 
трън се измиват, изтръскват и 
нарязват на едро. Листата от коп-
рива също се почистват и наряз-
ват. Всички съставки се поставят 
в блендер и се пюрират до жела-
ната консистенция, като се доба-
вя вода, ако е необходимо.
Приложение: Добре е да се включ-
ва в менюто възможно най-често. 
Напитката от бял трън защитава и 
регенерира черния дроб.
Сол с бял трън 
за черния дроб и сърцето
Съставки: 3-4 изсъхнали цвет-
ни глави от бял трън или 1 шепа 
изсушени семена от бял трън (от 
аптека или дрогерия), 100 г древ-
на каменна сол.
Приготвяне: Изсъхналите цвет-
ни глави на тръна се отрязват и 
с помощта на вилица внимател-
но се изваждат семките от капсу-
лите. Отстраняват се косматите 
парашути от семената и се поста-
вят в хаванче. Добавя се солта и 
всичко се стрива до желаната сте-
пен на финост. Солта от бял трън 
може да се съхранява на тъмно и 
хладно място минимум 2 години.
Приложение: За здравословно, 
стимулиращо метаболизма подп-
равяне на макарони, супи, зелен-
чуци, за поръсване на печени и 
пържени храни. Подпомага реге-
нерацията на черния дроб и е 
полезна за сърцето.
Бенедиктински ликьор 
за регулиране на храносмилането
Съставки: 2 парчета (с големи-
ната на пръст) пресен или 4 г сух 
корен от ревен, 30 г пресен или 5 
г сух корен от бенедиктински трън 
(пресечка), 4 г сух корен от тин-
тява, 15 г пресни или 5 г сушени 

листа от мента, 1 с.л. прясна или 4 
г суха майорана, 1 с.л. прясна или 
4 г сушена мащерка, 4 г карамфил, 
4 г канела, 4 г див пелин, 4 г корен 
галангал, 6 г цвят от лавандула, 
1 г шафран, 360 г брезова захар, 
250 мл вода, 400 мл 90% алкохол 
(сушени билки се предлагат в бил-
ковите магазини и аптеките).
Приготвяне: Корените, билките и 
подправките се поставят в затва-
рящ се съд и се добавя захарта. 
Наливат се водата и спиртът и 
съдът се затваря добре. Оставя 
се на топло и сухо място за 3 сед-
мици. После се прецежда и нали-
ва в чиста бутилка. След това 
се оставя да престои 4-5 сед-
мици. На тъмно и хладно място 
ликьорът може да се съхранява 
минимум 1 година.
Приложение: С ароматните гор-
чиви вещества на корените от 
пресечка и тинтява, ликьорът е 
нежно средство за стимулиране 
на апетита и регулиране на хра-
носмилането. При нужда възраст-
ни могат да приемат по 1 малка 
чашка преди ядене. Регулира сто-
машната дейност и храносмила-
нето, облекчава метеоризма и 
проблемите с жлъчката, стиму-
лира функцията на черния дроб.

Рецепти за обмяната  
на веществата  
и храносмилането
Чай от корен на репей 
за прочистване на кръвта и 
обмяна на веществата
Съставки за 2 чаши: 2 с.л. пре-
сен или 1 с.л. изсушен корен от 
репей.
Приготвяне: Пресният корен се 
почиства и нарязва. Съответното 
количество се залива с 500 мл 
студена вода и се оставя да пре-
стои за една нощ или за 8 часа. 
След това се прецежда и се пие 
студено или леко затоплено. Не 
се вари!
Приложение: За лечение се 
приема по 1 чаша 3 пъти на 
ден. След 6 седмици се прави 
почивка от минимум 2 седми-
ци. Притежава диуретично, кръ-
вопречистващо и детоксикиращо 

действие, укрепва черния дроб, 
жлъчката и подпомага храносми-
лателната система.
Тинктура от градински кострец 
при храносмилателни проблеми
Съставки: листа, стръкове и 
цвят от градински кострец, висо-
копроцентов алкохол (напр. водка 
или ракия).
Приготвяне: Кострецът се 
нарязва на едро и затварящ се 
стъклен съд се пълни на една 
трета с него. После се допълва 
със спирт, затваря се и се поста-
вя на топло и сухо място. Оставя 
се за 4-6 седмици, като се раз-
клаща всеки ден. След това се 
прецежда и пълни в чисти бутил-
ки. На хладно и тъмно място 
тинктурата може да се съхраня-
ва минимум 1 година.
Приложение: При необходи-
мост от възрастни се приема 
по 1 ч.л. тинктура 2-3 пъти 
на ден, за предпочитане преди 
ядене - може и разредена с 
малко вода. Тинктурата облек-
чава стомашно-чревни оплак-
вания, стимулира храносмила-
нето и подпомага регенерация-
та на черния дроб.
Чай от цвят на магарешки бодил
за регулиране на храносмилането
Съставки: 2 ч.л. пресен или 1 
ч.л. изсушен цвят от магареш-
ки бодил.

Приготвяне: Съответното коли-
чество билка се залива с 250 мл 
вряла вода, оставя се да се запа-
ри 10 минути и се прецежда.
Приложение: 3 пъти на ден се 
приема по 1 чаша топъл чай. 
След 6 седмици се прави почив-
ка от минимум 2 седмици. Чаят 
стимулира метаболизма, регу-
лира обмяната на веществата 
и кръвообращението, подсил-
ва сърцето. Цветовете са много 
подходящи и като декоративен 
елемент за билкови чайове и 
ароматни потпури.

Рецепти за кожата  
и косата
Балсам с градински кострец 
при зачервена и възпалена кожа
Съставки: 100 мл бадемово  
масло, 15-20 г пчелен восък, 
2 ч.л. тинктура от градински 
кострец (вж. рецептата по-горе), 
предпочитано етерично масло (по 
желание).
Приготвяне: Маслото се загрява 
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Съставки: Пресен или изсушен 
бенедиктински трън (листа, стръ-
кове, цвят и корен), зехтин или 
друго чисто растително масло.
Приготвяне: Всички части на 
растението се нарязват на едро 
и с тях се пълни една трета 
от добре затварящ се стъклен 
съд. Заливат се с олио, кол-
кото да се покрие добре всич-
ко. Бурканът се поставя на сухо 
и светло място и се разклаща 
всеки ден. След 4-6 седмици 

маслото се прецежда и пълни 
в чисти бутилки. Съхранено на 
тъмно и хладно място, масло-
то може да се използва мини-
мум 6 месеца.
Приложение: Лечебното масло 
се нанася върху засегнатия учас-
тък от кожата и внимателно се 
втрива. Пресечката съдържа уби-
ващи микробите съставки, може 
да попречи на разпространение-
то на патогени и да стимулира 
заздравяването на рани.
Eкстракт от сребърен бодил
при кожни възпаления и болес-
ти, акне
Съставки: 2-3 с.л. изсушени 
листа от сребърен бодил, 250 мл 
изворна или негазирана минерал-
на вода, 250 мл високопроцентов 
алкохол (напр. ракия или водка).
Приготвяне: Счуканите цветове 
се слагат в стъклен съд в топъл 
и слънчев ден (важно, за да може 
да проникне достатъчно светли-
на!) и се заливат с вода. Купата се 
поставя навън на слънчево място 
за няколко часа. След това вода-
та се филтрира и се пълни в чиста 
бутилка. Налива се алкохолът. На 
тъмно и хладно място есенцията 
от сребрист трън може да се съх-
ранява най-малко 6 месеца.
Приложение: Възрастни при-
емат по 1 ч.л. 3 пъти на ден. 
Екстрактът от сребърен бодил 

регулира метаболизма, стиму-
лира регенерацията на кожата, 
действа антибактериално и про-
тивовъзпалително.
Масло от корен на репей 
за чуплива коса, лющещ се скалп 
и косопад
Съставки: Свеж или изсушен 
корен от голям репей, шарлан от 
слънчогледови семки или баде-
мово масло.
Приготвяне: Коренът се почист-
ва с нож и малко кухненска хар-
тия - не се мие с вода! След това 
се нарязва на ситно и с него се 
пълни една трета от стъклен съд. 
Добавя се толкова масло, че да 
покрие всички части на растение-
то. Стъкленият съд се поставя на 
сухо и светло място и се разкла-
ща всеки ден. След 4-6 седмици 
маслото се прецежда и пълни в 
чисти бутилки. На тъмно и хладно 
място маслото може да се съхра-
нява минимум 6 месеца.
Приложение: Маслото се втри-
ва в скалпа и се оставя да дей- 
ства около 10 минути или цяла 
нощ (под хавлиена кърпа). След 
това се отмива с хладка вода 
и мек шампоан. Употребата му 
стимулира кръвообращението и 
растежа на космените фоликули. 
Който страда от цъфтяща коса, 
може да третира краищата й с 
маслото всеки ден. n

на водна баня и се добавя пчел-
ният восък. Когато се разтопят, 
при постоянно бъркане бавно се 
добавя тинктурата. Оставя се да 
се охлади, като се бърка непре-
къснато.  Етеричното масло се 
добавя непосредствено преди 
да се прехвърли в чисти и сухи, 
добре затварящи се бурканчета. 
При хигиенична употреба с шпа-
тула балсамът може да се съх-
ранява на тъмно и хладно място 
минимум 4-5 месеца.
Приложение: При необходимост 
се нанася върху засегнатия учас-
тък. Успокоява кожата и подпома-
га заздравяването й, притежава 
антибактериално и болкоуспокоя-
ващо действие.
Бенедиктинско масло 
за бактериални, гнойни 
кожни проблеми

Бодливи растения за домашната аптека:
Бенедиктински трън / пресечка (Cnicus benedictus): Надземната част 
на растението се събира от юли до август; а коренът в късна есен или 
през пролетта.
Магарешки трън / обикновен гингер (Onopordum acanthium): цъфти с 
красиви пурпурни цветове от юли до септември, които се събират за чай.
Градински кострец / зохос (Sonchus Oleraceus): Билката съдържа 
лечебен млечен сок и се бере от юни до септември.
Бял трън / млечен бодил (Silybum marianum): За лечебни цели се 
използват преди всичко семената на растението, които съзряват от 
август до септември.
Голям репей / лопуш / лепка (Arctium lappa): Коренът на растението 
съдържа кръвопречиствщи, противовъзпалителни вещества и се бере 
късна есен.
Сребърен бодил / сребрист трън (Carlina acaulis): Билката е строго 
защитена, цветовете (от юли до октомври) могат да се берат само от 
собствена градина
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ЛЕЧЕБНА ХУМА ЗА ВСЯКАКВИ СЛУЧАИ

Лечебната хума детоксикира тялото както 
никое друго естествено вещество: тя осигу-
рява красива кожа, отлично функционира-
щи черва и благотворно усещане за свежест 
и здраве.

Лечебната хума е прекрасен 
земен прах. Състои се от 
фино смлян льос или глина 

и съдържа множество минерали 
и микроелементи като силициева 
киселина, желязо, калций, цинк и 
селен, които са полезни за тялото. 
В допълнение към млякото и меда, 
лечебната глина е била неразделна 
част от ритуалите за грижа за краси-
вите жени още в древен Египет.

За чувствителна кожа: Лечебният 
прах се смесва с чай от лайка, мато-
чина, невен или липов цвят и може 
да се обогати с мед, извара, вита-
мин Е, студено пресовано масло от 
вечерна иглика или пшенични заро-
диши, гел от алое вера. Като ете-
рични масла са подходящи масла-
та от лайка, невен или жълт канта-
рион. При чувствителна кожа маска-
та не се оставя да изсъхне напълно 
и се прилага не по-често от веднъж 
на 10 дни.
Приложение 
Лечебната каша се нанася върху 
лицето, шията и деколтето – като се 
избягват очите и устните. Оставя се 
да изсъхне за около 15-20 минути, 
след което се отмива с топла вода 
и евентуално с гъба или кърпа. За 
допълнителен пилинг ефект маска-
та може да се изтрие с влажна кърпа 
(но не при много чувствителна или 
възпалена кожа). По желание кожа-
та може да се подготви с парна баня 
за лице преди нанасяне, напр. с 

прясна лайка. След маската е добре 
да се третира с масло или крем.
Действие
Докато маската изсъхва върху кожа-
та, се създава обмен на течности 
отвътре навън. Отпадните продукти 
от метаболизма, мазнините и себу-
ма се отстраняват, порите се отва-
рят и кожата се снабдява по-ин-
тензивно с кислород и хранителни 
вещества. Маските с лечебна хума 
почистват кожата, изглаждат я и я 
стягат, регулират кръвообращението 
и стимулират естествения й защи-
тен киселинен слой. Предлагат се 
на пазара също като готов продукт 
за различните типове кожа. n  

върху четка за зъби и венците много 
внимателно се масажират с нея.
Интензивно лечение на червата: 
При чревни оплаквания като метео-
ризъм или разстройство редовно се 
приемат 1-2 ч.л. хума, разтворени в 
1 чаша вода. Това подпомага пре-
чистването на червата, като свързва 
мазнините и токсините. Като алтер-
натива може да се приема лечебна 
хума на капсули. 
Благотворна топлина: Топъл лече-
бен пакет или компрес може да 
облекчи напрежението в гърба. За 
целта минералният прах се смес-
ва с топла вода с оцет, чай от лайка 
или хвощ (алтернативно могат да 
се използват готови продукти) и се 
нанася върху болезненото място. 
Ако е необходимо, се покрива с 
ленена кърпа, която е потопена в 
гореща вода и изцедена.
За копринено мека кожа: За пилинг 
на тялото се смесват равни части 
хума и морска сол с достатъчно 
кокосово масло, за да се постигне 
консистенция, която се усеща като 
влажен пясък. Сместа се разнася 
върху тялото под душа, разтрива се 
и след това се отмива.

Маски за всеки тип кажа
Основна рецепта
Смесват се 3-5 ч.л. вода или бил-
ков чай в купа с около 7 ч.л. лечеб-
на глина до получаването на гъста, 
некапеща каша.  
За суха кожа: 2 ч.л. хума с 1 ч.л. 
висококачествено растително 
масло (от жожоба, лайка, гроздови 
семки или кайсиеви ядки), 1 яйце и 
малко вода. Алтернативно се смес-
ват малко лечебна глина с половин 
намачкано авокадо и сок от моркови 
до образуването на гъста каша. Към 
нея могат да се добавят също гел от 
алое вера, мед или извара.
За мазна, възпалена кожа: Смесва 
се хума с вода или чай от лайка.
За зряла кожа: Хумата се смесва с 
чай от лавандула или розмарин и се 
обогатява с етерично масло от роза, 
арника, иланг-иланг или тамян.

Приложена върху кожата като каша, 
има охлаждащ, стягащ и стимули-
ращ кръвообращението ефект. Ето 
защо се препоръчва при отоци, 
малки рани, ухапвания от насекоми 
и целулит. Ако се остави да изсъх-
не върху кожата, замърсяванията и 
вредните вещества се изтеглят чрез 
капилярно действие.
Приета вътрешно, притежава подо-
бен ефект. Лечебната хума свързва 
токсините, киселините и мазнините 
в червата, благодарение на уникал-
ния си състав: едно зрънце е с раз-
мер една хилядна от милиметъра, но 
като цяло покрива огромни повърх-
ности. В резултат на това лечебна-
та глина абсорбира токсините като 
гъба, лекува повишена киселинност, 
натиск в стомаха и други храносми-
лателни проблеми. Дори се твърди, 
че може да понижи нивото на холес-
терола. Важно: Ако човек пие лекар-
ства, трябва да поема лечебната 
глина не по-рано от два часа след 
приема им. В противен случай висо-
кият й капацитет на свързване може 
да намали ефекта на таблетките. 

Фин прах с много таланти
Лекуване на леки наранявания: 
Отворени или сълзящи рани могат 
да се третират, като се поръсят с 
малко суха хума. Върху вътрешни 
травми и наранявания се използва 
каша от лечебна глина. Нанесена 
върху раменете и гърба и покри-
та с ленена кърпа, може да облек-
чи също мускулно напрежение. При 
възпаление на венците се смесва с 
вода или чай от салвия, нанася се 




