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СИЛАТА НА ИМУННИТЕ КЛЕТКИ

Живеем в свят на враго-
ве, невидимо малки, но 
опасни. Гъбичките се чув- 

стват удобно в телата ни и живеят 
върху нас като паразити. Вирусите 
навлизат в нашите клетки, за да се 
размножават. А някои бактерии ни 
разболяват поради чистия си апе-
тит за ядене на тъкани. Или пък 
ни тровят с отпадните продукти от 
обмяната си - техните метаболити.
Еволюцията обаче е развила сло-
жен защитен механизъм, който 
държи болестотворните микро-
организми и вредните микроби 
настрана. Тази защита се състои 
от две части: вродена и придо-
бита имунна система. Термините 
са показателни за това какво се 
крие зад тях. „Вродената имун-
на защита е по-стара в развитие-
то и е активна при всеки от ражда-
нето“, обяснява Ханс-Дитер Фолк, 
старши професор в Института по 
медицинска имунология към уни-
верситетската клиника Шарите 
на Хумболтовия университет в 
Берлин. Придобитият - или нари-

Имунната система ни защитава в един опасен свят. Еволюцията е създала цяла 
армия от специализирани воини, които постоянно патрулират в телата ни.

дотам, че патогените да се устано-
вят в клетките на вродената имун-
на система. „Вирусите на туберку-
лозата, например, могат да живе-
ят в макрофагите“, изтъква екс-
пертът Фолк.
Моноцити 
Те са, така да се каже, U-18 игра-
чи на имунната система. През пър-
вите два-три дни от съществува-
нето си са все още много пъргави 
и се движат в кръвоносните съдо-
ве, винаги готови да атакуват и 
унищожат всеки натрапник. След 
това, като възрастни, „мигрират“ 
от кръвния поток в тъканите и се 
установяват там - като макрофаги.
Гигантски фагоцити
(макрофаги)
Макрофагите се намират навсякъ-
де в човешката тъкан - в белите 
дробове, в съединителната тъкан, 
по костите, в хрущяла, в стъкло-
видното тяло на окото – и представ- 
ляват възрастни моноцити. Без 
значение дали е бактерия, вирус 
или гъбичка - те се нахвърлят 
върху врага с пипала, обхващат го 
и го смилат.

ки. Развиват се нови имунни клет-
ки, способни да учат и запомнят. 
След като човек е имал контакт с 
даден патоген, те са в състояние 
да го запомнят и следващия път 
да реагират по-бързо и по-добре. 
„В допълнение, тези клетки имат 
почти безкрайни възможности за 
синтезиране на подходящи анти-
доти за всякакви възможни чужди 
вещества“, изтъква проф. Фолк. 
„Те могат да се адаптират дори към 
неестествени чужди вещества, 
които излизат от лаборатория.“

Пехотата на патрула
Вродена имунна система
Вродената имунна система е 
по-стара от еволюционна гледна 
точка. Дори по време на разви-
тие в утробата, имунните клетки 
непрекъснато патрулират в кръво-
носните съдове и тъканите на раз-
виващото се бебе, за да се борят с 
нахлуващите микроби и паразити. 
За разлика от специалните части 
на специфичната имунна защи-
та, пехотата на вродените имун-
ни стражи не може да се насочи 
към конкретни патогени, защото 
не е в състояние да ги идентифи-
цира. Имунните клетки разграни-
чават приятел или враг само чрез 
определени основни структурни 
модели, за да открият потенциал-
но опасни чужди микроорганизми. 
Затова може да се каже, че наре-
чената още неспецифична имунна 
защита разпознава нарушителите, 
защото те не носят униформата на 
собствените й войски.
Вродената имунна система може 
да реагира бързо и бурно, но уни-
формите могат да бъдат фалши-
ви, при това вражеските войници 
носят понякога камуфлажни кос-
тюми, затова тя може да прене-
брегне противниците. Възможно 
е дори тази слепота да стигне 

чан още „специфичен“ - имунен 
отговор, от друга страна, се раз-
вива от еволюцията много по-къс-
но. Той е по-ефективен от вроде-
ния и се среща само при по-слож-
ните бозайници, към които принад-
лежи и човекът.
Тази линия на защита се изгражда 
бавно след раждането. Тя непре-
къснато се справя с нови патоге-
ни и по този начин създава ефек-
тивни защитни фактори за всич-

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

Мактофагите са с големи размери 
- от 15 до 20 микрона и могат да 
погълнат също цели клетки, които 
са около десет пъти по-големи от 
една бактерия.
При това със сигурност не са глу-
пави машини за хранене. Ако 
самите те са претоварени, преду-
преждават войските на специфич-
ната имунна защита. За да активи-
рат тези ударни сили, макрофагите 
трябва да направят нещо, което би 
било доста зловещо в нашия свят: 
първо да усвоят врага и след това 
да задържат останките му. Тези 
„остатъци“ на практика представ- 
ляват антигените, по които специ-
фичното имунно антитяло разпоз-
нава впоследствие болестотвор-
ния причинител. Първите, които 
реагират на антигените, са т.нар. 
помощни клетки, които от своя 
страна извикват съответстващите 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

В имунния отговор в борбата с 
инфекциите участват и други 
видове гранулоцити като напри-
мер базофилите, които взимат 
участие също при възникването 
на някои от симптомите, причине-
ни от алергични реакции (сълзе-
не на очите, кихене, хрема) или 
пък еозинофилите, които увелича-
ват имунния отговор към различ-
ни патогени, като тяхната функция 
е да се свързват към повърхност-
ните антигени на паразитите и да 
оказват директен увреждащ ефект 
върху тях. По подобен механизъм 
действат и при наличие на възпа-
лителни и туморни процеси.
Клетки убийци 
В света на медицинския жаргон е 
удивително, че клетките в имун-
ната система официално се нари-
чат „естествени убийци“ (NK-клетки 
от англ. “natural killer cells”). Името 
обаче е избрано подходящо, тъй 
като основната цел на тези клет-
ки е именно да убиват. При това не 
нахлуващи патогени, а собствени 
клетки на тялото, които са болни, 
например защото ги е заразил 
вирус или са мутирали в ракови.
Тези агенти на имунната система 
могат да разграничат здравите от 
болните клетки въз основа на тях-
ната химическа повърхност. При 
здравите хора те носят определена 
характеристика, един вид здравен 
паспорт (комплекс MHC-I). Болните 
клетки често пъти губят тази харак-
теристика, което ги превръща в 
мишени за поръчковите убийци, 
които причиняват смъртта им.
Те обаче действат относително 
недиференцирано по черно-бял 
модел, като търсят универсална 
основа за диференциация. Това 
ги отличава от иначе аналогично 

на патогена защитните клетки - но 
повече за това по-късно.
Гранулоцити 
Така наречените неутрофилни гра-
нулоцити са най-често срещани-
ят вид бели кръвни клетки. Те се 
появяват главно по лигавиците, по 
повърхността на белите дробове и 
далака. Тяхната работа е да иден-
тифицират и след това да се борят 
с патогени и паразити. Възрастен 
човек произвежда повече от 100 
милиарда от тези помощници в 
костния си мозък - на ден! Тъй като 
те циркулират в големи количества 
в кръвоносните съдове навсякъде 
в тялото, винаги най-бързо дости-
гат до мястото, където са проник-
нали патогени.
Мисията на гранулоцитите е типич-
но военна: унищожи или залови 
врага. За целта те разполагат с 
различни техники. Първо, могат 
буквално да изядат враждебните 
клетки, като обгръщат по-малкия 
патоген и го разтварят. В допъл-
нение, освобождават химически 
бойни агенти, различни ензими, 
които отслабват и убиват бакте-
рии, вируси и гъбички в околна-
та среда. И накрая, гранулоцитите 
имат естествени лепила, с които 
свързват патогените и по този 
начин ги правят безвредни. Освен 
това могат да извикат подкрепле-
ние. Веществата, които се про-
извеждат при храносмилането на 
неприятелите, привличат повече 
гранулоцити. Огромни количества 
от малките воини бързо се озова-
ват на бойното поле и предизвик-
ват нещо, което наричаме възпа-
ление. Това може да се наблюдава 
особено ясно в гнойта на пъпките, 
която се състои главно от грануло-
цити и техните остатъци. 

неутрофили 
(неутрофилни  
гранулоцити)

базофили 
(базофилни  
гранулоцити

еозинофили 
(еозинофилни 

левкоцити)

моноцити

макрофагиВ-клетки клетки-убийциТ-клетки



4

действащите Т-лимфоцити на спе-
цифичната имунна защита. Защото 
те търсят много специфични враго-
ве, с които да кръстосат шпаги.

Специални  
сили в действие
Специфична имунна защита
Вродената имунна система е актив-
на в тялото от самото начало. Не 
е необходимо първо да се обуча-
ва, а може да започне да функцио-
нира веднага. Това я превръща в 
първа линия на защита, макар да 
не е най-добрата, нито последната. 
След първите отбранителни битки 
рано или късно в действие влизат 
специалните части на специфична-
та имунна защита.
Ако патогенът е нов, имунната 
система се нуждае от около една 
до две седмици, за да създаде 
подходящи специални сили. Още 
по-добре е те да бъдат произведе-
ни в достатъчно големи количества.
Ако организмът вече е имал кон-
такт с нашествениците, имунната 
система разполага с изработени 
механизми и план за действие, а 
специалните части ще бъдат гото-
ви след няколко дни. Едно по-го-
лямо усилие, което си заслужа-
ва. Защото малко патогени успяват 
да избегнат здравата специфична 
имунна система, като дори ракови-
те клетки се разпознават и изключ-
ват от системата.
Дендритни клетки 
Те са, така да се каже, алармира-
щата част на специфичната имун-
на система и контролират опреде-
лена област в тялото, в която патру-
лират. Ако хванат натрапник, първо 
го изяждат. В същото време при въз-
приет химически алармен сигнал, 
който показва, че нашественици 
вече умират в разположени наблизо 
тъкани, т.е. в ход е голяма инвазия, 
бързо се отправят към най-близкия 
лимфен възел с останките на уни-
щожения враг във вътрешността си.
Там активират съответните 
Т-лимфоцити, които вече позна-
ват въпросния патоген, като правят 
това чрез представяне на протеино-
ви фрагменти - антиген - на заро-
диша. При това те са изключител-
но ефективни в алармирането: една 
дендритна клетка е достатъчна, за 
да активира 100 до 3000 Т-клетки 
(Т-лимфоцити), съответстващи на 
антигена.
Втората им функция е да научат 
имунната система на толерантност 
към собствените клетки на тяло-
то. Защото телесните клетки, които 
умират в естествения цикъл, също 
са източник на антигени. Те съби-
рат дендритните клетки и ги пред-
ставят на Т-клетките, но в този слу-
чай не са активирани. Ако това се 
случи, активните Т-клетки се сор-
тират, като по този начин се пред- 
отвратява автоимунна реакция.

Цитотоксични Т-лимфоцити 
Т-лимфоцитите работят на прин-
цип, подобен на този на естестве-
ните клетки убийци във вродената 
имунна система: те също могат да 
разграничат болните от здравите 
клетки, но много по-прецизно. Ако 
телесна клетка е заразена с пато-
ген, цитотоксичните Т-лимфоцити 
разпознават това въз основа на 
сигнатурата на заразената клетка, 
което е типично за зародиша: те се 
свързват и използват вещества за 
съобщения, за да принудят клет-
ката да се самоунищожи: с други 
думи инициират програмирана кле-
тъчна смърт (оттук и допълнител-
ното наименование „цитотоксичен“, 
което означава „отровен за клет-
ките“).
След като Т-клетките успешно се 
преборят с патоген, те запомнят 
неговия подпис. Поради тази при-
чина се наричат също Т-клетки 
на паметта. Тези клетки форми-
рат един вид „имунологична памет“, 
защото остават активни в кръвта 
дори след спечелена битка с болес-
тотворния причинител. Ако същи-
ят микроб нахлуе отново, защит-

ниците са на място много по-бързо 
и в големи количества: Т-клетките, 
подходящи за този тип патоген, се 
образуват 10 до 100 пъти по-бързо, 
отколкото при първата им среща.
Т-помощни клетки 
Помощните клетки могат да бъдат 
наречени също координацион-
ни центрове, тъй като контроли-
рат специфичния имунен отговор. 
Първоначално те разбират, че е в 
ход атака, защото, наред с други 
неща, дендритните клетки им пред-
ставят останките от усвоените вра-
гове. Тези компоненти, наречени 
антигени, насърчават помощните 
клетки да се делят и да освобожда-
ват медиатори.
В ход влизат два типа медиато-
ри: тези от едната група помощ-
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ни клетки засилват имунната реак-
ция, а тези от другата комуникират 
с така наречените В-клетки, които 
след това започват да произвеж-
дат подходящи антитела. Те пред-
ставляват своеобразни „пейнтбол“ 
маркери на имунната система, с 
които, така да се каже, се набеляз-
ват враговете. При това не могат 
да бъдат отмити!
B-клетки 
В-клетките са активни основно 
в сливиците, далака и лимфни-
те възли, но също и в кръвта. Те 
могат да се делят на т.нар. плаз-
мени клетки и представляват истин-
ски фабрики за антитела. Малките 
химически заводи разполагат с гра-
дивни елементи, които предлагат 
милиарди възможни комбинации - 
подходящи за всеки враг.
След като увеличат производство-
то, те са в състояние да изпращат 
около 120 000 антитела на час, 
които маркират и се борят с виру-

опции, за да предупреди и коор-
динира различните бойни клет-
ки. Това се случва чрез химически 
медиатори.
Мастни клетки 
Медиаторите като хистамин и цито-
кини се отлагат главно в мастни-
те клетки, които се тълпят в лига-
виците. Тези вещества предизвик-
ват първоначален, бурен имунен 
отговор, за да може организмът да 
се отърве от опасното вещество. 
Той стартира в рамките на секун-
ди или минути: лигавиците се поду-
ват и започват да отделят секрет. 
Резултатът е кихане, сълзене на 
очите или кашляне.

Хистаминът играе ключова роля 
при алергиите: тогава дори при 
контакт с безвредни вещества, 
организмът реагира толкова 
бурно, колкото и при наличието на 
истински врагове. Особено опас-
но става, когато мастоцитите стар-
тират едновременно на няколко 
места. Медиците определят това 
състояние като „анафалактичен 
шок“. То може да бъде много опас-
но, дори животозастрашаващо.
Интерлевкини 
Интерлевкините са невротрансми-
тери за комуникация между имун-
ните клетки. Ако неспецифичната 
имунна система например е пре-

си и други патогени. При това про-
дължават да произвеждат същите 
антитела, дори след като чуждото 
вещество отдавна е елиминирано. 
Това означава, че в кръвта посто-
янно има антитела срещу всички 
инфекции, през които индивидът е 
преминал през живота си досега. Те 
могат веднага да маркират извес-
тен патоген и по този начин да го 
направят видим.
Антитела 
Антителата (имуноглобулините) 
са протеини, които приличат във 
формата си на латинската буква 
„Y“. Протеините на антителата се 
прикрепят към патогена първо с 
Y-образната си форма, така че да 
се маркират като флаг. По този 
начин се разпознават по-добре от 
клетките-убийци и в крайна сметка 
се унищожават.
Антителата действат като оръжия 
и по втори начин. Те могат да про-
бият дупки в черупките на патоге-
ните и по този начин да ги отсла-
бят. Освен това могат да се при-
крепят към патогена в големи коли-
чества и по този начин да го напра-
вят безвреден.

Комуникационна система 
Невротрансмитери (медиатори)
Подобно на голяма армия, в която 
много части трябва да рабо-
тят заедно, за да постигнат побе-
да, имунната система зависи и от 
функциониращите комуникационни 
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сълзене, сърбящи очи, кашлица и 
много други. Всичко това служи за 
отстраняване на патогените въз-
можно най-бързо, преди да са при-
чинили щети.
Ако патогените все пак попаднат 
в организма и атакуват някои от 
клетките на тялото, незабавно се 
задейства вроденият имунен отго-
вор: гранулоцитите и моноцитите 
започват първи да насищат кръ-
воносните съдове, като атакуват 
патогени, чужди тела и собстве-
ни клетки, които вече са болни 
или отровени, прикрепят се към 
тях, слепват ги и поглъщат оста-
тъците им.
Ден или два по-късно се включват 
макрофагите и изяждат дори по-го-
лемите чужди молекули, които гра-
нулоцитите не са в състояние да 
разградят.
При този процес обаче се натрупват 
остатъци, които са много нездраво-
словни за организма. Собствените 
мъртви клетки на тялото, останките 
от нападателя, патогените, полеп-
нали по имунните клетки, и осво-
бодените токсини - всичко това се 
събира като млечнобял или жълт 
остатък и трябва да бъде отстране-
но. За целта гранулоцитите омеко-
тяват околната тъкан и се образу-
ва нещо, което е познато като гной: 
между другото, това е и начинът, по 
който малки чужди тела като трески 
от дърво например се изтласкват от 
тялото през кожата.

Решаващата роля  
на подкреплението 
Ако войната все още не е спечеле-
на, войските на вродената имунна 
система призовават своите колеги 
от специфичната защита като под-
крепление. Но това отнема време.
Минават няколко дни, в които 
Т-клетките произвеждат антитела. 
Това се случва по-бързо, ако пато-
генът вече е известен – независи-
мо дали защото имунната система 
е имала контакт с него преди, или 
поради ваксинация.
Жестоката борба, която бушува 
след това в тялото, се усеща напри-
мер като треска. Тялото укреп-
ва собствените си защитни сили 
чрез повишаване на температура-
та, като в същото време отслаб-
ва по-чувствителните към висока 
температура нападатели. При това 
обаче човек чувства общо неразпо-
ложение, защото много от собстве-
ните клетки на тялото му умират, 
тъй като са подтикнати към само- 
убийство от Т-клетките поради 
заразяване с патогени. Това, разби-
ра се, оставя следи в тъканта.
Ако всичко върви добре, имунните 
клетки в крайна сметка печелят над-
мощие. Повредената тъкан започва 
да заздравява и останките от битка-
та се изчистват от тялото. n 

бл
из

алки за деца 

 
Успокоява

дразнещата кашлица

Лека нощ Дуо
Сироп за кашлица и 
болки в гърлото

бл

изалки за деца 

за 
кашлица

за огнедишащо
гърло

товарена в защитната си функция, 
тя призовава специалните сили 
чрез медиатори. Други интерлев-
кини - съществуват много различ-
ни видове - стимулират Т-клетките 
да растат и да се размножават.

Бойният план
Какво се случва в тялото, когато 
в него проникнат нежелани чужди 
вещества или патогени? В начало-
то те трябва да преодолеят меха-

ничния защитен щит, т.е. кожата 
или лигавицата. Докато напредват, 
срещат първата активна линия на 
защита на вродената имунна сис-
тема.
Мастните клетки, които циркули-
рат в лигавиците, веднага осво-
бождават медиатори. В рамките на 
секунди или максимум минути това 
предизвиква бурни реакции: лига-
виците се подуват и отделят секрет, 
следван от упорито кихане, хрема, 
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БЪРЗА ПОМОЩ

EНДОМЕТРИОЗАТА:  
РАЖДАНЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ 

Ендометриозата боли. Силно. И е едно от най-чес-
тите гинекологични заболявания. Независимо от 
това много лекари не са запознати с него. За 
жалост на засегнатите. При това болестта засяга 
сексуалността, партньорските взаимоотношения 
и фертилността.

ендометриоза. Жените, които 
нямат деца, също са по-склонни 
да се разболеят. Генетичният ком-
понент вероятно също допринася 
за заболяването.

Поставянето  
на диагноза е трудно 

Засегнатите жени често чакат 
години, понякога десетилетия до 
поставянето на правилна диагно-
за. И това не се е променило през 
последните 20 години. При това 

При жени с ендометрио-
за подобни на лигавицата 
на матката клетки растат 

извън репродуктивния орган, като 
образуват ендометриозни огнища. 
Те често могат да бъдат открити в 
мускулите на матката, в яйчници-
те и вагината, в пикочните пъти-
ща, стомашно-чревния тракт или в 
коремната кухина. Но могат да се 
появят навсякъде в тялото, дори в 
гърдите или макар и много рядко 
в мозъка. Подобно на тъканите 
вътре в матката, огнищата се кон-
тролират от женски хормони. Това 
означава, че те нарастват с всеки 
цикъл - и кървят, когато жената е с 
менструация.

могат да възникнат също още по 
време на ембрионалното разви-
тие и да се разпространят в тяло-
то чрез кръвоносните и лимфните 
съдове. Досега обаче нито една от 
теориите не е доказана.
Това, което е сигурно, е, че някои 
фактори благоприятстват разви-
тието на заболяването: жените, 
чиято менструация започва рано, 
при които се наблюдават крат-
ки цикли и късна менопауза, са 
с повишен риск от развитие на 

вяват огнищата, могат да се проя-
вят и други симптоми: засегнатите 
пикочни пътища причиняват болка 
при уриниране или са наблюдава 
кръв в урината; огнища в червата 
пък могат да доведат до болка и 
кръв в изпражненията.
Не всяка жена с ендометриоза 
има тежки симптоми и се консул-
тира с лекар. Поради тази причи-
на болестта често се открива едва 
когато засегнатите не могат да 
забременеят. Болестните огнища 
по гениталиите и половите органи 
понякога правят много трудно раж-
дането без специално лечение.

Как се развива  
ендометриозата? 

Все още не е ясно защо някои 
жени развиват ендометриоза. 
Учените създават различни тео-
рии, за да обяснят произхода 
на болестта. Теорията за транс-
плантацията на Джон А. Сампсън 
например гласи, че част от мен-
струалната кръв не се отделя през 
вагината, а достига до коремна-
та кухина през яйчниците. По този 
начин ендометриалните клет-
ки успяват да се имплантират в 
коремната кухина. Възможно е 
също движенията на мускулите в 
матката да причинят малки нара-
нявания на лигавицата, така че 
да се отделят някои клетки от нея 
и транспортират до друга част 
на тялото. Ендометриозни огнища 

Как се променя лигавицата на матката 
по време на менструалния цикъл

През първата половина на цикъла лигавицата на матката нараства 
поради влиянието на естрогена. Над определена концентрация хор-
монът предизвиква и овулация. След това се образува жълтото тяло, 
което все повече освобождава хормона прогестерон. Той води до 
по-нататъшно адаптиране на клетките на лигавицата, така че оплоде-
ната яйцеклетка да може да се имплантира по-добре в тъканта. Ако 
яйцеклетката не се оплоди след овулацията, жълтото тяло загива. 
Нивото на прогестерона в кръвта отново спада. Без неговото влияние, 
кръвоносните съдове в лигавицата се свиват. Част от тъканния слой 
умира и се отделя с малко кръв.

Много жени съобщават предим-
но за болка: силни спазми, тъпа, 
постоянна болка или болка по 
време на секс. При менструа-
ция е възможно да се наблюда-
ва по-силно или по-продължител-
но кръвотечение (повече от сед-
мица), кървене между менстру-
ациите или нередовен цикъл. В 
зависимост от това къде се поя-
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Комплексни продукти,  
съдържащи  стандартизирани екстракти от:

ендометриозата в никакъв случай 
не може да се причисли към ред-
ките заболявания: между 2 и 20% 
от всички жени в Европа са засег-
нати от болестта, като повечето 
от тях се разболяват на възраст 
между 20 и 40 години. Цифрите 
варират значително в зависимост 
от изследването.
Независимо от това много хора 
не осъзнават проблема или го 
подценяват. Дори някои лекари 
погрешно преценяват симптоми-
те, тъй като не са запознати добре 
с болестта. „Така че нищо не се 
е променило в това отношение“, 
изказва огорчението си Силвия 
Мекснер, професор по изследва-
не на ендометриозата и ръково-

дител на центъра за ендометрио-
за към университетската клиника 
Шарите в Берлин.
Фактът, че диагнозата често се 
поставя късно, се дължи също 
на факта, че диагностициране-
то на заболяването е свързано 
с много усилия. Първо, лекарите 
трябва да получат цялостна кар-
тина на оплакванията на пациен-
та: защо и къде се появяват болки-
те? Какъв е интензитетът им, стре-
сът влошава ли ги? Разглеждат се 
и чувствителни теми като сексу-
алността и евентуалното желание 
за деца. „При разговора трябва да 
се създаде отношение на дове-
рие. И това не е единственият про-
блем“, изтъква Мекснер. Подобен, 

дори бързо проведен разговор 
отнема средно 1 час - време, с 
което много гинеколози не разпо-
лагат. Освен това се налага про-
веждане на ултразвуково изслед-
ване. Ако описанието на пациен-
та и резултатите от изследването 
насочват към ендометриоза, лека-
рите извършват абдоминално ска-
ниране, тъй като единствено тази 
интервенция може недвусмислено 
да докаже заболяването.
Но в повечето случаи няма време 
за дълги разговори. В центровете 
за ендометриоза жените основно 
се оперират и след това се насоч-
ват обратно към техните местни 
гинеколози с препоръки за тера-
пия, обяснява Мекснер. Често 
липсват възможности за амбула-
торно лечение или часове за кон-
султации. Практикуващите гине-
колози, от друга страна, нямат 
много опит с пациенти с ендоме-
триоза - най-малкото защото след 
10 минути разговорът с тях вече 
не е финансово изгоден. „Нашата 
здравна система е ориентирана 
най-вече към операциите, според 
мотото: човек прави консултатив-
ни часове, за да събере случаи за 
операции. Тъй като това е рента-
билно“, - споделя проф. Мекснер. 
„Виждам това като много голям 
проблем. Имаме огромен дефицит 
в предлагането на здравни услуги 
за жени с ендометриоза.“
В много страни ситуацията 
също се нуждае от подобрение. 
Поради това през януари 2022 
г. френският президент Еманюел 
Макрон например обяви нацио-
нална стратегия срещу ендоме-
триозата. Оттогава са отправе-
ни призиви за прилагане на така-
ва стратегия в Германия и други 
европейски страни под хаштага 
#EndEndoSilence.

Медикамнтозно лечение
Хормоналната терапия при 
ендометриоза е поетапна. 
Първоначално се използват кон-
трацептиви с прогестерон или 
подобни вещества, които тряб-
ва да се приемат непрекъснато. 
Вследствие на това менструал-
ното кървене спира. Ако симп-
томите продължават, се прилагат 
лекарства, които понижават ниво-
то на естроген – т.нар. GnRH-
агонисти се използват за изкус- 
твено предизвикване менопауза. 
Наред с други неща, при това се 
наблюдават горещи вълни, безсъ-
ние, проблеми със ставите, пси-
хологически проблеми и остео-
проза. Поради тази причина не 
е редно те да се прилагат като 
първо средство и не бива да се 
използват повече от шест месеца. 
Ако заболяването не се повлияе и 

от тези препарати, индивидуално 
се назначават други медикаменти, 
които намаляват производството 
на естроген. Освен това се изпис-
ват болкоуспокояващи за облекча-
ване на симптомите.
Изследователите непрекъснато 
проучват и нехормонални сред-
ства. Много от анализираните 
досега вещества са тествани само 
върху животни. При това, както в 
случая с понижаващите холесте-
рола статини, те могат да намалят 
плодовитостта – следователно не 
са разумна алтернатива поради 
неблагоприятни странични ефек-
ти. Това е и причината, поради 
която Силвия Мекснер все още не 
е убедена в нито един от проучва-
ните медикаменти. Затова, неза-
висимо че изследванията на нови 
терапевтични подходи продъл-
жават, ендометриозата си оста-
ва хормонално зависимо заболя-
ване, което може да се лекува 
най-ефективно с хормони.

Хормоните изчезват 
Лечението не е завършено след 
отстраняване на огнищата. Всяка 
пациентка преценява с гинеколо-
га си коя терапия е подходяща за 
нея. Съществена мярка е трайно-
то спиране на женския менстру-
ален цикъл и по този начин пре- 
дизвикване на терапевтична аме-
норея. Това работи, защото жени-
те приемат лекарства, съдържащи 
хормони, като например противо-
зачатъчни, без прекъсване. Не са 
малко жените, които се противо-
поставят на тази терапия - било 
поради неблагоприятни странични 
действия на хормоналните препа-
рати, или поради други причини.
Според Мекснер лекарите би 
следвало да обясняват по-добре 
на пациентите си за ефектите и 
ползите от хормоналното лече-
ние. Това би позволило да се 
намалят страховете и резерви-
те. „Разбира се, напълно разби-
рам нежеланието за приемане на 
повече хормони“, казва експертка-
та. Но хормоналната терапия има 
смисъл. Защото: ако менструални-
ят цикъл не е прекъснат, е много 
вероятно ендометриозните огни-
ща да се върнат след операцията. 
Перитонеалните огнища имат 10% 
шанс да се повторят до 1 година, 
а яйчниковите цикли дори имат 

яйчник

маточна кухинa

маточна шийка

вагина

матка фалопиева тръба

ендометриум

ЖЕНСКА  РЕПРОДУКТИВНА  СИСТЕМА
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30% риск от рецидив, обяснява 
Мекснер. Ако се приема редовно, 
хапчето може да намали този риск 
до 8%. Без последващо лечение, 
няколко години след операцията, 
заболяването се връща на подоб-
но ниво, както преди.

Как се отразява болестта 
на фертилността

Много засегнати от болестта жени 
познават това от собствен опит 
и живеят в постоянен страх, че 
ендометриозата ще се появи отно-
во и може да се наложи да се под-
ложат на друга операция.
Въпреки че възобновените ендо-
метриозни огнища могат да бъдат 
елиминирани при многократ-
ни операции, те не могат да се 
повтарят безкрайно без увреж-
дане на плодовитостта. При 
всяка интервенция на яйчници-
те резервът от яйцеклетки, нама-
лява. Колкото по-малко яйцеклет-
ки има, толкова по-трудно забре-
меняват жените, които искат да 
имат деца. Важна е и възраст- 
та. „Жените, които са в края на 
30-те, са със слаби шансове за 
забременяване, ако имат изразе-
на ендометриоза“, предупрежда-
ва специалистката. От една стра-
на, резервът от яйцеклетки вече 
не е толкова голям на тази въз-
раст. Решаващият фактор обаче е 
качеството на яйцеклетките, обяс-
нява Мекснер, и то бързо намаля-
ва след 35-годишна възраст. 
Жените, които не желаят да имат 
деца, имат възможност за отстра-

няване на матката, яйчниците 
и фалопиевите тръби. Така без 
естрогените, които се произвеж-
дат в яйчниците, съществуващи-
те огнища на ендометриоза вече 
не растат и болестта е в реми-
сия. Но интервенцията обикнове-
но се извършва едва когато са 
изчерпани другите възможности 
за лечение. От една страна, това 
се дължи на факта, че по време 
на операцията могат да възник-
нат усложнения като тежко кър-
вене, инфекции или пък могат да 
бъдат увредени съседни органи. 
От друга страна поради внезапна-
та липса на хормони, засегнатите 
жени рязко навлизат в менопауза 
с голямо разнообразие от симпто-
ми като горещи вълни или проме-
ни в настроението, като при някои 
жени те са толкова тежки, че са 
принудени да приемат естроген-
ни препарати, които отново могат 
да стимулират растежа на същес- 
твуващи огнища на ендометриоза.
Независимо от слабите шансо-
ве за успех някои жени с едноме-
триоза успяват да забременеят. 
При тях се наблюдава повишен 
риск от извънматочна бремен-
ност и спонтанен аборт. Ако все 
пак успеят да задържат плода, по 
време на бременност и кърмене 
концентрацията на хормони като 
прогестерон в кръвта се увели-
чава и много жени, засегнати от 
болестта подобряват симптомите 
си през този период. След кърме-
не обаче в повечето случаи оплак-
ванията се завръщат. n 
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зирани магазини“. Дори ако в коа-
лиционното споразумение от 2021 
г. изрично се говори за „възрастни“, 
с решението легализираният нар-
котик става по-достъпен за мла-
дите хора, отколкото преди. Това е 
тревожно, защото дрогата променя 
растящия мозък. Все още се проуч-
ва как точно, но направените досе-
га констатации са обезпокоителни.

Канабисът нарушава  
контрола на импулсите  

и краткосрочната памет
За да разбере човек мощните ефек-
ти на канабиса, е полезно да позна-
ва неговите компоненти. Ако кон-
сумацията на канабис е вредна, 
това се дължи най-вече на съдър-
жащите се в него психоактив-
ни вещества. Най-важният от тях 
е Δ9-тетрахидроканабинол (THC). 
Изследователите от дълго време се 
опитват да разберат дали THC е нев-
ротоксичен – т.е. вреден за мозъка.
Преките последици от консума-
цията са добре документирани. 
Доказано е, че канабисът нару-
шава вниманието, контрола на 
импулсите и краткосрочната памет. 
Дългосрочните последици обаче 
се оспорват. Според съвременни-
те познания, дали и ако да, кои 
съществуват, зависи от възрастта, 
на която човек започва да употребя-
ва канабис и от това, колко често и в 
какви количества се консумира. Ако 
хората започнат в зряла възраст, 
нежеланите реакции обикновено се 
проявяват само за кратко време и 

ства, свързани с консумацията на 
канабис.
Хох наблюдава увеличаване на 
употребата на канабис сред под-
растващите. Повишеният интерес 
се доказва, наред с други неща, 
от доклада за „Афинитета на мла-
дите хора към наркотиците“, който 
Федералният център за здрав-
но образование редовно публику-
ва. За доклада те изследват също 
колко млади хора са опитали кана-
бис поне веднъж. Резултатът показ-
ва, че става въпрос за около 10% от 
всички на възраст от 12 до 17 годи-
ни и близо 50% от младите хора на 
възраст от 18 до 25 години.
Федералното правителство пла-
нира понастоящем „контролирана 
продажба на канабис на възраст-
ни за развлекателни цели в лицен-

КАНАБИС В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ:
КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО 

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ ПУШАТ ТРЕВА
Редовното пушене на джойнт в юношеска възраст може да има тежки последици. 
Защото не само количеството консумиран канабис е от значение за развитието на 
мозъка, но и от каква възраст се приема.

Младеж на 17 години пуши 
трева сутрин, обед и вечер. 
Започва на среща с прия-

тели, с еуфорично чувство и пълно 
спокойствие. Еволюира в джойнт  
всеки уикенд, след това винаги 
преди лягане. Накрая следват пър-
вите симптоми на абстиненция още 
по обяд по време на голямото меж-
дучасие. Вече не идва навреме на 
училище и забравя предстоящите 
контролни. Родителите му се при-
тесняват, спокойствието у дома е 
изчезнало. Проблемите на паци-
ентите на Ева Хох, психолог в кли-
никата и поликлиниката по психи-
атрия и психотерапия в Мюнхен, 
изглеждат по подобен начин. Със 
своя екип тя разработва и анали-
зира първата в Германия програ-
ма за лечение на хора с разстрой-

според изследванията имат малко 
или никакви дългосрочни щети. Но 
всеки, който пуши трева в ранна 
младост, е значително по-застра-
шен от развитие на психози, депре-
сия или пристрастяване.
Това вероятно се дължи на факта, 
че в преходната фаза между дет-
ството и зрелостта мозъкът посто-
янно се развива. „В юношеството се 
образуват синапсите, които свързват 
различните центрове в мозъка и се 
решава къде да бъдат разположени 
нервните клетки в мозъка“, обяснява 
хабилитираният психиатър Детрик 
Херман, главен лекар в терапевтич-
ната мрежа Людвигсмюле. Преди 
всички тези процеси се предполага, 
че ендоканабиноидната система 
(ECS) е решаваща, един вид ендо-
генна (присъща на тялото) систе-
ма на канабис. Най-важният ендо-
генен канабиноид е анандамидът. 
„Взаимодействията са много слож-
ни“, подчертава Херман и не са до- 
статъчно проучени. Това, което се 
знае засега е, че THС на растенията 
е подобен на собствените канабино-
иди в тялото. Следователно, инток-
сикацията от канабис вероятно се 
случва чрез рецепторите на ECS.
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мощта на MRI сканиране. В начало-
то на събирането на данни участ- 
ниците били на средна възраст 14 
години и не били опитвали кана-
бис. Сканиранията на мозъците им 
изглеждали еднакви. През следва-
щите пет години изследователите 
установили, че при юноши, които 
употребявали канабис повече или 
по-малко редовно, се наблюдавало 
изтъняване на кората на префрон-
талния кортекс. Ефектът бил толко-
ва по-силно изявен, колкото повече 
канабис е консумирал индивидът.
„Наблюдава се обаче сравнител-
но малка промяна в мозъка, която 
е трудна за тълкуване“, казва 
Херман. Ако мозъкът на човек тежи 
между 1200 и 1400 грама, то в рам-
ките на това изследване се отчи-
та промяна, която се извършва в 
диапазона от кубични милиметри, 
което е трудно за тълкуване. Все 
пак, подчертава той, резултатите се 
вписват добре в съществуващата 
теза, че канабисът влияе на ECS, 
разкрита също от открития при екс-
перименти с животни.
Какво могат да означават проме-
ните в мозъка показва друго про-
дължително проучване, чиито авто-
ри наблюдават над 1000 участни-
ци в продължение на почти 30 годи-
ни. На 13-годишна възраст на участ- 
ниците били направени тестове за 
интелигентност, които били повторе-
ни на 38-годишна възраст, след като 
били установени частични моде-
ли на постоянна употреба на кана-
бис. „Онези, които не започват да 
използват канабис до зряла възраст, 
се представят лошо по отношение 
на коефициента на интелигентност 
само по време на употреба“, изтък-
ва експертът. Но за участниците, 
започнали в ранна възраст, известен 
дефицит остава дори след въздър-
жание или спиране на употребата.
„В допълнение към дългосрочния 
си дизайн, положителното в това 
проучване, е, че изследователите 
са включили училищното образо-
вание на наблюдаваните субекти 
в анализа“, допълва Херман. По 
този начин би могъл да се изклю-
чи фактът, че различията в образо-
ванието са изиграли роля в разви-

Трайни  
негативни последици

Ако приемем, че THC пречи на 
естествените взаимодействия на 
ECS и канабиноидите, той зася-
га неврологичните системи на под- 
растващите. „Последицата може 
да бъде липса на връзки в мозъ-
ка, защото ECS е била нарушена в 
работата си. Такива щети вече не 
могат да бъдат възстановени“, пре-
дупреждава Херман.
Редица изследвания показват, че 
промените имат трайни негатив-
ни последици. Оценяването на 
данните обаче се счита за труд-
но. „Междусекторните проучвания 
често използват просто потребите-
ли и непотребители като изследва-
ни субекти, без да вземат предвид 
тяхната история“, казва Херман. 
След това тези две групи се изслед-
ват за различни възможности и 
работоспособност. „Казано накрат-
ко: група гимназисти, които нико-
га не са употребявали канабис, и 
група ученици от горните класо-
ве, които пушат трева редовно, се 
изследват и след това се сравня-
ват по отношение на интелигент-
ността и паметта“, казва психиа-
търът. Ако групите се различават 
в резултата, е почти невъзможно 
да се намери причинно-следствена 
връзка поради множеството факто-
ри на заден план. „За развитието на 
мозъка е отговорна  също генетика-
та и редица психосоциални факто-
ри като образование, среда и пр.“, - 
изтъква специалистът.
Може да се окаже, например, че 
ранната употреба на канабис води 
до по-лоши резултати в училище 
и мозъкът не се развива толко-
ва добре поради тази липса на 
стимулиране. Това би означавало, 
че канабисът засяга мозъка само 
индиректно.

Мозъчната кора в областта 
на префронталния кортекс 

изтънява
„Необходими са дългосрочни про-
учвания, при които децата и младе-
жите се изследват преди да започ-
нат да употребяват наркотици и 
след това отново години по-къс-
но“, пояснява психиатърът. Едно 
от тези проучвания е проведено 
от група, ръководена от психоло-
га Матю Албау. Тя анализира мозъ-
ците на почти 800 млади хора с по- 

тието. В същото време проучването 
показа, че възрастта на започване 
не е единственият решаващ фак-
тор. От значение са също продъл-
жителността и интензивността на 
консумацията.

Канабисът и психозите
Широко разпространено е мнение-
то, че употребата на канабис в мла-
достта е по-вероятно да доведе до 
развитие на психози. Известно е 
също така, че рисковите фактори за 
психоза са подобни на тези за упо-
требата на канабис: несигурни усло-
вия на живот, например, психологи-
чески проблеми на родителите или 
пренебрегване. „Но дори ако човек 
успее да игнорира тези фактори, се 
оказва, че канабисът и психозите 
често се срещат заедно“, подчерта-
ва психиатърът Дерик Херман.

Психозите се кодират от генна 
оценка, състояща се от повече от 
100 гена. Ако хората притежават 
особено голям брой гени от тази 
комбинация, те са предразполо-
жени към развитие на психоза. В 
същото време комбинацията опре-
деля и доколко някой е привлечен 
към употребата на канабис.
Дали тези хора биха имали голя-
ма вероятност да развият психо-
за дори без канабис? „Не е толко-
ва просто. Генетиката е само отчас-
ти отговорна за проблема, докато 
канабисът може да бъде отключ-
ващ фактор за психоза“, обясня-
ва Херман. Но възрастта изглеж-
да също играе важна роля, защото 
изследванията показват, че колкото 
по-рано хората започнат да изпол-
зват канабис, толкова по-висок е 
рискът от психоза.

Канабисът като първа 
стъпка към наркотична 

зависимост
Според модела на шлюза употреба-
та на канабис рано или късно води 
до употребата на по-тежки наркоти-
ци. „Изследванията действително 
показват, че голяма част от хората, 
които употребяват хероин, са започ-
нали историята си на пристрастява-
не с канабис“, изтъква психоложка-
та Ева Хох. От друга страна много 
малка част от хората, които упо-
требяват редовно канабис, по-къс-
но употребяват и по-твърди психо- 
тропни вещества. И така, канаби-
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ват канабис рано, са по-склонни 
да поемат рискове от останалите. 
Било то вследствие на генетична 
обремененост, влияние на обкръ-
жението, или и двете.
„Коя точно от тези теории е вярна, 
на практика не играе решаваща 
роля“, е на мнение психоложката. 
Психотропните вещества имат раз-
лични рискове и могат да предизви-
кат пристрастяване. Младите хора 
трябва да бъдат по-добре инфор-
мирани за проблема и достоверно 
просветени. Това налага провеж-
дането на повече програми за пре-
венция, е убедена специалистката.

Психотерапията  
е важна част от лечението
Като ръководител на Института 
за терапевтични изследвания в 
Мюнхен Ева Хох редовно лекува 
младежи, които са развили раз-
стройство, свързано с употребата 
на канабис. С помощта на програ-
ма за отказване, ориентирана към 
поведенческа терапия, в рамките 
на 10 сесии засегнатите трябва да 
се научат да консумират по-мал-
ко канабис или да спрат напъл-
но. Трите основни елемента на 
терапията са мотивационна под-
крепа, терапия на взаимоотноше-
нията и обучение за решаване на 
проблеми.
„Когато става дума за мотивите, 
моите пациенти са изправени пред 

въпроса: защо консумирам?“, обяс-
нява Хох. Мнозина искат да спят 
по-добре, да бъдат по-спокойни, 
да мислят по-креативно. „От друга 
страна стои въпросът: Какво харес-
вам в живота си? Има ли причи-
на да променя потреблението си? 
Например, за да имам по-малко 
стресови ситуации с родителите 
си или по-малко проблеми с поли-
цията. Много от тях имат жела-
ние да завършат училище или да 
вземат шофьорска книжка“, допъл-
ва психотерапевтката. Затова заед-
но със засегнатите, се разработват 
алтернативни стратегии за отпуска-
не или за намиране на удовлетво-
рение от живота. „Заедно си поста-
вяме цели. Колко консумация е реа-
листична? Достатъчно ли тя да се 
намали, т.е. да се пуши трева само 
в някои дни? Или трябва напъл-
но да спре?“ Зависимият мозък е 
много труден за контролиране. Да 
не се пуши, приема под формата 
на храна или вдишва канабис, раз-
бира се, е най-благоприятният раз-
вой на нещата.
В началото участието в терапията 
е предизвикателство за пациенти-
те. Някои не могат да се концентри-
рат толкова добре, защото са пуши-
ли интензивно трева за дълъг пери-
од от време. Останалите са амби-
валентни относно мотивацията си. 
Но това се променя с времето. 
„Особено приятно е да се види как 
младите хора се променят в хода 
на лечението. Тогава те са много 
по-будни, работоспособни и заин-
тересовани, често се появяват нови 
перспективи и цели за бъдещето“, - 
обобщава специалистката. n

сът начална стъпка към наркотична 
зависимост ли е или не?
Ако е така, психологически-
те ефекти на наркотика могат да 
увеличат склонността на млади-
те хора да използват други неза-
конни наркотици. В подкрепа на 
този модел е, че младите плъхо-
ве, на които са дадени високи дози 
Δ9-тетрахидроканабинол (THC), са 
по-склонни да се самодозират с 
хероин и кокаин, отколкото живот-
ни, на които не е даван THC.
Но има и алтернативни обяснения 

за модела на шлюза. Първият е 
наличността: хората, които употре-
бяват канабис, имат повече въз-
можности да си набавят други нар-
котични вещества. Ева Хох е наяс-
но с това от разказите на свои-
те пациенти: „Когато съм при моя 
дилър, той предлага и други неща, 
не само канабис.“ Така офертата 
и лесния достъп увеличават изку-
шението да се консумира кокаин 
или екстази например, обяснява 
специалистката. Според втората 
хипотеза хората, които употребя-
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ВЪТРЕШНИ  
И ВЪНШНИ ПРИЧИНИ 

ЗА КОСОПАДА

Косата не представлява нищо друго освен рого-
ви нишки. Първоначалното й предназначение 
е за топлинна защита, но в днешно време няма 
реална необходимост от нея, тъй като човек 
прекарва по-голямата част от живота си в тем-
перирани помещения. Така че има ли значение, 
ако я загуби? Да, ако се вземе предвид симво-
личната сила на гъстата коса, която влияе също 
на психиката. Специалисти обясняват какви са 
причините за косопада и как да се използват 
естествени средства за постигането и поддър-
жането на здрава и жизнена коса.

На главата си човек има 
средно от 100 000 до 150 
000 косъма с гъстота до 

200 косъма на квадратен санти-
метър – оскъден остатък от пър-
воначалната му козина. Косата е 
единствената част от човешкото 
тяло, която редовно се унищожа-
ва, окапва и след това се възста-
новява. Нормално косата расте с 
около един сантиметър на месец 
в продължение на 2 до 8 години, 
фазата на покой е от 2 до 6 месе-
ца, след което пада.
Чрез този процес се губят около 
60-70 косъма на ден. Ако те са 
повече от 80-100 на ден, това се 
определя като косопад. Така че 
човек трябва да положи усилия и 
да брои изгубените косми от гла-
вата, за да определи дали дей- 
ствително става въпрос за косо-
пад. Подобно на бозайниците 
през пролетта и есента при хората 
също се наблюдава лека „смяна 
на козината“, която е съпроводе-
на със засилване на косопада за 
кратко време.

Стилизиращите продукти 
натоварват скалпа

Външните влияния са основните 
причини за загуба на коса. Това са 
така наречените физически при-
чини: шампоани, балсами, сешо-

ари, къдрене, бои, стилизиращи 
продукти и т.н. Eдно основно пра-
вило гласи: колкото повече хими-
кали има в косата (напр. къдрене, 
бои), от толкова повече химикали 
се нуждае шампоанът или балса-
мът, за да може човек да изглеж-
да добре. Поради тази причина 
не всеки иска веднага да премине 
към естествена грижа.
По принцип, когато става въпрос 
за грижа за косата, по-малкото е 
повече! Един добър, добре поно-
сим сапун за коса обикновено е 
достатъчен, за да й придаде ко- 
принен блясък. Междувременно 
се появиха сапуни за всеки тип 
коса в магазините за здравослов-
ни храни, а също и на пазарите. 

ствено на ефекта му върху пси-
хическото състояние. Изявления 
на раково болни пациенти, които 
субективно възприемат загуба-
та на коса като най-лошия стра-
ничен ефект на химиотерапията, 
показват колко тежко се приема 
косопада, независимо че физи- 
ческите последици са много 
по-сериозни. 

Косата като символ  
на женственост, здраве  

и физическа сила
При жените косата символизира 
женствеността и еротично-чув- 
ствената харизма, докато при 
мъжете тя означава потентност 
и физическа сила. Тази хилядо-
летна символика на човешката 
коса може да бъде открита в без-
брой истории, приказки и легенди. 
Еротичните сцени в киното и теле-
визията биха загубили ефекта си 
без красивата, дълга, разпусна-
та коса на жената. Всички герои 
мъже и принцове в легендите и 
приказките също са изобразява-
ни с гъста грива - цялата сила на 
Самсон в Стария завет например 
била в косата му и той загубил 
живота си, едва когато Далила я 
отрязала.
Когато търсят емоционалния фон 
на косопада, жените често се 
питат дали са изгубили или не 
еротичността и женствеността 
си. От друга страна, значително 
засиленият косопад при мъжете 
днес не само се толерира и въз-
приема като нормален, но дори 
се предизвиква „изкуствено“: 
бръсненето на главата нерядко 
е търсен ефект. Способността за 
логично и рационално мислене в 
наше време е от първостепенно 
значение и обикновено се свър-
зва с мъжки качества. Затова 
не е изненадващо, че косата на 
носителите на „челото на мисли-
теля“ оредява или че „отдръпва-
щата й се линия“ не е кой знае 
колко травмираща. Така индиви-
дуалността, интелигентността и 
натрупаните знания присъстват 
почти видимо.

Косата израства от космени луко-
вици. Зоната около тези лукови-
ци е покрита с гъста капиляр-
на мрежа. Колкото по-плътна е 
тя, толкова по-дебела и по-сил-
на става косата. Няма начин тя 
да бъде увеличена, но има много 
причини, които я намаляват и по 
този начин стимулират повишено-
то падане на коса.
Косопадът може да се дължи на 
цял набор от външни и вътреш-
ни причини. При това той е без-
болезнен и сам по себе си не 
представлява проблем за орга-
низма. Фактът, че се приема тол-
кова драматично се дължи един-
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Предимството им е, че могат да 
се отмият напълно, докато при 
класическите шампоани в коса-
та и скалпа винаги се задър-
жат натоварващи ги остатъци. 
Косата може да се измие също 
с минерална пръст (напр. пръст 
от лава). Възможно е преходът 
към натурална грижа за коса-
та да изисква приспособяване в 
началото, тъй като отнема много 
време, докато косата се освобо-
ди от всички остатъци на изпол- 
званите преди това конвенцио-
нални продукти. Основното пра-

вило при това е косата да се 
измива обилно с хладка вода, 
докато започне да „скърца“.

Гъбичната инфекция  
на скалпа води до загуба 

на коса
Често срещана причина за косо-
пад е гъбичната инфекция на 
скалпа. Нерядко тя е отговорна 
и за кръговия косопад. За изяс- 
няване на проблема е необхо-
дима консултация с дерматолог. 
Класическата медицина разпо-
лага с редица препарати, които 

имат антимикотичен (противо-
гъбичен) ефект. Необходимо 
е също така да се предотвра-
ти рецидив след подобна тера-
пия. Затова е добре от време на 
време да се използва шампоан с 
масло от чаено дърво. Лесно е 
човек да го приготви и самостоя-
телно: за целта в малък съд се 
сипва достатъчно шампоан за 
едно измиване на косата, в него 
се разбъркват 6-8 капки етерично 
масло от чаено дърво и косата 
се измива с тази смес. Ако човек 
предпочита да мие косата си с 
минерална глина, можете и към 
нея да добави етерично масло от 
чаено дърво.
Растежът на косата обикновено 
се възобновява след премахва-
не на гъбичките. Паразитите се 
развиват особено добре в тъмна, 
влажна и топла среда, каква-
то косата често им предоставя. 
Затова човек трябва да се увери, 
че винаги изсушава добре коса-
та си и й осигурява проветряване, 
като я носи разпусната например.
Не само гъбичните инфекции, 
почти всички видове заболява-
ния на скалпа водят до загуба на 
коса. В по-голямата част от слу-
чаите тя израства отново, когато 
се възстанови здравето на скал-
па. Простата „диагноза на външ-
ния вид“ често е трудна, тъй като 
наличието на коса прави кожа-
та на скалпа да изглежда различ-
но от останалата част на тяло-
то. Затова при съмнение е добре 

човек да се консултира със спе-
циалист. Зад косопада и пърхота 
например може да се крие псори-
азис на скалпа. Яснота може да 
даде и хистологична находка при 
дерматолог.

Хормоналните промени 
влияят върху растежа  

на косата
Вътрешните заболявания също 
могат да предизвикат засилено 
падане на коса. Зад това често се 
крият хормонални влияния, като 
засегнати биват както жените, 
така и мъжете. Мъжките хормо-
ни стимулират растежа на косми-
те по тялото и лицето, а женските 
- по скалпа. 
Възможностите за лечение на 
косопад при мъжете са доста 
ограничени, тъй като всички меди-
каменти, които притежават стопи-
ращ ефект върху мъжките поло-
ви хормони, могат да имат и стра-
ничен ефект от загуба на либидо 
и потентност. Активната състав-
ка финастерид, например, пречи 
на хормоналния разпад на тесто- 
стерона, което освен всичко друго 
удължава фазата на растеж на 
косата. Но след като лекарство-
то бъде спряно, ефектът скоро 
изчезва и косата продължава да 
пада. Други активни съставки без 
хормони, като миноксидил, стиму-
лират кръвообращението около 
луковицата на косъма, което спо-
собства за заздравяване на коса-
та, и в най-лошия случай могат да 
се очакват странични ефекти като 
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дразнене на кожата, неврологич-
ни симптоми и проблеми с кръво-
обращението.
От холистична гледна точка има 
много повече начини за противо-
действие на косопада при жени-
те: спадът в нивата на естроген 
може да има отрицателен ефект 
върху количеството и плътност-
та на косата. Жените обикновено 
забелязват това по време и след 
менопауза. Поради намаляване-
то нивата на естроген, андроген-
ните (т.е. мъжките) части на хор-
моните се увеличават. Макар да е 
само пропорционална, а не абсо-
лютна, тази промяна може да сти-
мулира поникване на косми там, 
където една жена не би искала. 
В допълнение, косата на главата 
често става по-тънка и по-малко. 

Природата предлага цял набор от 
растения, които съдържат т.нар. 
фитоестрогени, които могат да 
окажат положителен ефект върху 
косата по време на менопауза. 
Към тях спадат напр. нарът, чер-
вената детелина, семената от ко- 
прива или кохошът, които често 
биват включвани в състава на 
фармацевтични и козметични пре-
парати. Много жени се отчайват 
от оредяването на косата след 
раждане и по време на кърмене. 
Това е така, защото по време на 
бременност падат повече от оби-
чайните 60-70 косъма на ден. Но 
тази разлика изчезва след раж-
дането. След това отнема някол-
ко месеца, докато косата израсте 
и се сгъсти отново. На този про-
цес може да се въздейства само 
в ограничена степен терапевтич-
но, тъй като представлява естес-
твен процес.

Стимулиране  
на кръвообращението  

на скалпа с четка
Загубата на коса поради липса 
на кръвообращение обикно-
вено е свързана с общо нару-
шение на кръвообращението. 
По-специално, най-малките съдо-
ве, които доставят кръв на коре-
ните на косата, се стесняват и не 
получават достатъчно хранител-
ни вещества. В резултат на това 
косата расте по-бавно, изтъня-
ва и пада по-рано. Външно кръ-
вообращението на скалпа може 

да се стимулира, като се прила-
гат добре познатите сто движе-
ния на четката при разресване, 
познати от съветите на баба. За 
целта е необходимо да се изпол-
зва добра четка за коса - извита, 
за да съответства на формата на 
главата и за предпочитане с чети-
на от глиган. Масажите на скал-
па при всички случаи имат релак-
сиращ и стимулиращ кръвообра-
щението ефект. Тъй като пуше-
нето намалява притока на кръв 
към най-малките съдове, то уве-
личава косопада. Дефицитът на 
минерали също може да стимули-
ра загубата на коса. Фокусът тук 
е върху микроелементите цинк, 
селен и манган. Хората, които 
обръщат внимание на баланси-
рана, здравословна диета, обик-
новено нямат недостиг. Въпреки 
това може да бъде полезно да се 
приемат тези минерали за кра-
тък период от време. Над гла-
вата минават части от акупунк-
турните меридиани на пикочния 
мехур и жлъчката. От холистич-
на гледна точка, ако бъбреците, 
пикочния мехур и системата на 
жлъчните пътища са претоваре-
ни, може да се развие екзема на 
скалпа с последваща загуба на 
коса. Поради това е препоръчи-
телно да се облекчат тези орган-
ни системи, например чрез пиене 
на много негазирана вода, здраво-
словна диета или подходящи хра-
нителни добавки. Капацитетът за 
детоксикация може да изисква и 
стимулация на черния дроб. 
Здравата коса е свързана с емо-
циите ни. Ето защо в продълже-
ние на стотици години трескаво 
е било търсено средство, което 
да стимулира растежа на косата. 
Досега нито едно от тях не е дока-
зало ефективността си след дъл-
госрочно проучване. Прилагането 
на малко химикали върху коса-
та, редовните масажи на скалпа 
за стимулиране на кръвообраще-
нието и балансираната диета са 
най-добрите стълбове за красива 
коса до дълбока старост. n  




