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ЧУДОТО БЯЛ ДРОБ

Буквално спира дъха! Белият 
дроб свири сред първи-
те цигулки в оркестъра на 

човешката биология. Ако се нало-
жи, човек може да издържи три 
дни без течности и цели седми-
ци без храна. Но ако трябва да 
спре да диша, това би му коства-
ло живота най-късно след пет до 
десет минути. Функцията на бели-
те дробове съпътства всяка наша 
стъпка, действие или бездействие 
от първия вик до последния дъх. 
При това органът е умен отбо-
рен играч. С помощта на диафраг-
мата и бронхите, които приличат 
на обърнато дърво, той вдишва и 
издишва 10 000 до 15 000 литра 
въздух всеки ден. С подобно коли-
чество може да бъде напълнен 
средно голям летателен балон.

Основен играч  
в дихателната система

Едва ли изобщо забелязваме тази 
гениална и сложна дихателна сис-
тема. Едва когато белите ни дробо-

Човешкото тяло разполага с гениална конструкция, която го снабдява с кислород, а всяко 
вдишване е сложна екипна работа. Но ако функцията на белите дробове бъде затормозена 
или бронхите се задръстят, въздухът може да започне да не достига. 

Алвеолите - въздушни 
торбички за обмен на газ
Този обмен започва още от носа. 
Той е чувствителният преден пост 
на дихателната система, загря-
ва въздуха за белите дробове до 
телесна температура и го овлаж-
нява. Преди всичко обаче улавя 
частици и патогени с помощта на 
недолюбваните косми в носа. Само 
най-финият прах успява да проник-
не през тази бариера. Каква е важ-
ността на предвиденото от ево-
люцията дишане през носа, става 
ясно, когато филтърът се повре-
ди, например поради запушен нос. 
„Тогава долните дихателни пътища 
могат да бъдат колонизирани от 
бактерии и вируси за кратък пери-
од от време“, предупреждава бело-
дробният специалист от Висбаден: 
„Носът и бронхите са неразделни.“ 
Ето защо пулмолозите обичат да 
наричат горните и долните диха-
телни пътища „United Airways“ (обе-
динени въздушни линии).
Чрез задната носна кухина диша-
нето достига до назофаринкса 
и ларинкса, който се затваря от 
епиглотиса при всяко преглъща-
не. Това означава, че човек не 
може да преглъща и диша едно-
временно. „Опитите се противо-
действат директно от природата с 
пристъп на кашлица и в най-лошия 
случай със задушаване“, пояснява 
д-р Бех. Долните дихателни пъти-
ща, а следователно и бронхите, 
започват от края на трахеята. По 
пътя към белодробните торбич-
ки те се разделят отново и отно-
во, като стават по-фини и дели-
катни. В края им като гроздови 
зърна висят миниатюрни алвеоли. 
Малкият размер от 0,2 милиметра 
в диаметър се компенсира от броя 
им: около 300 милиона от тези тор-
бички осигуряват освобождаване-
то на свеж кислород в кръвта и 
абсорбирането на въглероден дио-
ксид за издишване.

чение като на сърцето или мозъка 
например, където, правилно или 
не, са позиционирани душата и 
ума, където се разиграват драми и 
кипят емоции.
И докато гърлото и бронхите, така 
да се каже, крещят, когато са въз-
палени, белите дробове стра-
дат мълчаливо. „Те лесно могат 
да загубят повече от една трета 
от функциите си, преди дори да 
забележим“, изтъква интернистът 
и пулмолог д-р Кай-Михаел Бех, 
основател и директор на институ-
та Инсаф за изследване на диха-
телните пътища. Той е на мнение, 
че човешката дихателна система 
е основна еволюционна конструк-
ция и „напълно функционалният 
бял дроб е най-важният източник 
на умствена и физическа ефектив-
ност“. Около четвъртата седмица 
от бременността, когато ембрио-
нът е с размерите на малък шоко-
ладов бонбон, започват да се раз-
виват малки крилца - десният и 
левият дял на белите дробове. От 
около десетата седмица диафраг-
мата позволява на амниотичната 
течност да влиза и излиза от диха-
телните пътища на бебето чрез 
потрепващи движения. Така този 
важен мускул упражнява дишане-
то си – в течна среда, като риба! 
Защото по време на раждането 
всичко трябва да мине гладко. 
Средно шест секунди след изли-
зането от тялото на майката бебе-
то поема първата си глътка въз-
дух. Докато възрастен вдишва и 
издишва 12 до 18 пъти в минута, 
бебето прави около 50 вдишвания, 
за да подхрани оптимално малко-
то си тяло. Веднага след ражда-
нето белите му дробове започват 
да се разгъват и останалата част 
от дихателната система започва 
да работи.

ве започнат да се задъхват, лаби-
ринтът на бронхиалното дърво се 
изпълни със слуз и носът се запу-
ши, обръщаме на дихателните си 
пътища вниманието, което заслу-
жават. Но това не е изненадващо, 
тъй като независимо че са клю-
чов фактор в дихателната система, 
белите дробове най-често не могат 
да бъдат видени, усетени или чути. 
При това на тях не се отдава зна-

Ехинацея! 
Не искам да се разболея!

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

както чадърът 
Ви предпазва от дъжд!

Растителен имуностимулатор,  
препоръчван при простудни заболявания  

на дихателните пътища.

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

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

3 пъти годишно, докато за деца-
та е нормално да проболедуват 
около десет инфекции годиш-
но. Причина за това най-често са 
вирусите, особено риновирусите. 
Независимо от факта, че настин-
ката е неприятна, нейното проти-
чане обикновено е толкова без-
вредно, че не си струва имунната 
система да изгражда дълготрай-
на защита. „Тази липса на дъл-
госрочен имунитет и изключител-
ната адаптивност на простудните 
вируси са причината, поради която 
продължаваме да се заразяваме 
отново и отново“, обяснява д-р 
Бех. Особено през студените сезо-
ни. Микробиолози от Медицинския 
факултет на Йейлския универси-
тет в САЩ са установили, че пато-
гените се предават най-лесно при 
влажност на въздуха под 20%. С 
нежни домашни средства и лекар-
ства за отхрачване, настинката 
обикновено преминава след сед-
мица (вж. стр.7).

Синузит - задръствания 
в околоносните кухини

Обикновената настинка с риновиру-
си нерядко е последвана от болез-
нено възпаление на параназалните 
синуси. Появява се парене зад чело-
то и пулсиране зад бузите, сякаш 

Настинката  
- вируси извън контрол

Разгърнатата повърхност на тези 
алвеоли (90 м2) е еквивалентна на 
около девет маси за тенис. Никой 
друг орган не влиза в близък кон-
такт с околната среда с толко-
ва голяма повърхност като бели-
те дробове. А това ги прави уяз-
вими. „Ако виждахме какво вдиш-
ваме всеки ден, сигурно щяхме да 
затаим дъх“, е убеден пулмологът. 
Той визира димът, саждите, пра-
хът, изгорелите газове, изпарени-
ята, но също вирусите и бактери-
ите. Според д-р Бех всяка секун-
да някой се разболява от рес-
пираторна инфекция. При това 
никое заболяване не се проявя-
ва толкова често, колкото класи-
ческата настинка с хрема, кашли-
ца и болки в гърлото: възраст-
ните се разболяват средно 2 до 

Бронхиалното дърво, с което дишаме
В основата на деленето на белите дробове стоят вътреорганните въз-
духоносни пътища. Те се образуват от разположението на главния 
бронх. След като той навлезе в белия дроб изпраща клонове за дялове-
те, а те от своя страна вторични клончета за делчетата. Многобройните 
разклонения образуват бронхиалното дърво. Заедно с бронхите вър-
вят и кръвоносните съдове – артерии и вени. Опората на бронхиално-
то дърво се осъществява от хрущялни пръстенчета в по-големите брон-
хи. Допълнителен ефект оказват и кръвоносните съдове. Сегментните 
бронхи се делят дихотомно на по-малки, които накрая преминават в 
бронхи на делчетата. В делчето се разделят на няколко по-малки брон-
хиоли. Последните са изградени само от еднослоен ресничест епител и 
еластични гладкомускулни влакна. Тези терминални бронхиоли преми-
нават в респираторни бронхиоли, а те от своя страна в няколко алвео-
ларни хода. Завършват сляпо с алвеоларни торбички.
Алвеолата е полусферично образувание, до което достига въздухът и 
се извършва газообменът. Няколко алвеоли разположени една до друга 
и имащи общ вход, образуват алвеоларна торбичка. Всяка е с диаме-
тър 0,1 до 0,14 μm. Множество такива алвеоларни торбички ограждат 
общото пространство на алвеоларния вход. Имат съвършено тънка 
стена и са обгърнати от богата капилярна мрежа. От пулмоналните 
алвеоли се внася кръв бедна на кислород, отдава се въглероден ди- 
оксид, насища се с кислород и по пулмоналната вена се връща в ляво-
то предсърдие.
Механиката на дишането се управлява от диафрагмата. Самият бял 
дроб не се движи. Когато човек вдишва, диафрагмата потъва и създа-
ва пространство в гръдната кухина. Крилата на белите дробове се раз-
ширяват надолу. Поради отрицателното налягане въздухът за дишане 
навлиза в белите дробове. При издишване процесът е обратен.
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се е възпалил кореновият канал на 
зъб. Подобно на носа, стените на 
синусите са облицовани с лигави-
ца. На тяхната повърхност най-фи-
ните реснички, т.нар. цилии,  се гри-
жат филмът от секрети, в които са 
се хванали прашинки, вируси или 
бактерии, да се изхвърля от орга-
низма - или по посока на гърлото, 
или на носа, където потенциалните 
патогени се поглъщат или изкихват. 
Ако лигавицата обаче се възпали, 
тя се подува. Свързващите прохо-
ди се запушват и секретът вече не 
може да се оттича. Във влажната 
топла среда на околоносните кухини 
се развива мощен биотоп за виру-
си и бактерии. Синузитът обикнове-
но се лекува бързо с прилагането на 
капки за нос.
Лекарите говорят за хроничен 
риносинузит, само когато забо-
ляването се проявява най-мал-
ко четири пъти годишно или про-
дължава над дванадесет седмици. 
Причини за възпалението на пара-
назалните кухини могат да бъдат 
също доброкачествени образува-
ния на лигавицата (носни поли-
пи), големи носни раковини, алер-
гии или изкривена носна преграда. 
„Оперативна интервенция трябва 
да се прилага, едва когато всички 
консервативни терапии са се ока-
зали неуспешни“, е мнението на 
експерта. Сравнително нов метод 

не на антибиотици: „Ние се лиша-
ваме от жизненоважно оръжие, 
което ни липсва другаде.“ Според 
него при бронхит антибиотици 
трябва да се предписват само в 
малкото случаи, когато възпале-
нието на лигавиците е причинено 
от бактерии - при гнойни храчки, 
треска или при показатели за пови-
шени нива на възпаление в кръв-
та. Бронхитът най-често се предиз-
виква от настинка и измъчва засег-
натите със силни пристъпи на 
кашлица. При това нерядко се при-
дружава от типичните симптоми 
на простуда като възпалено гърло, 
хрема и отпадналост. В начало-
то кашлицата най-често е суха и е 
възможно да се усеща болка зад 
гръдната кост. С напредване на 
заболяването слузта става вискоз- 
на. Медикаментите и домашните 
средства помагат да се овладее 
ситуацията. Добър избор е и ста-
рото домашно средство – медът, 
който може да намали честотата 
и тежестта на кашлицата по-добре 
от други лечения, според проучва-
не на Оксфордския университет в 
Англия. За целта изследователите 
са оценили 14 клинични проучва-
ния с общо 1761 участници на раз-
лична възраст. Но внимание: „Не 
трябва да се дава мед на деца под 
една година“, предупреждава Кай-
Михаел Бех. Като натурален про-
дукт той може да съдържа бакте-
рии, които да отделят тежки токси-
ни в червата на бебето. 

Зимата – разгарът  
на грипния сезон 

Въпреки че респираторните 
инфекции често се наричат обик-
новена простуда, ако някога човек 
е боледувал от истински грип, 
никога повече няма да го обърка 
с настинка. Инфлуенцата, която 
се предава от едноименни вируси, 

започва внезапно със силно главо-
болие, а температурата може да 
се вдигне до 40 градуса. Мускулни 
болки, суха, натрапчива кашли-
ца, втрисане и чувство на крайно 
физическо изтощение обикновено 
са други съпътстващи признаци. 
Според д-р Бех тогава „типичната 
обикновена настинка може дори 
 да започне да ни липсва.“
Грипът продължава да отнема 
много животи. Според оценки на 
института „Роберт Кох“ повече от 
25 000 души са починали само в 
Германия в резултат на усложне-
ния от болестта през зимата на 
2017/2018 г. Най-добрата профи-
лактика срещу грипа си остава 
ваксинирането, което се препоръч-
ва на всички хора над 60 години, 
хронично болни и бременни жени. 
Разработена е и т.нар. високодо-
зова ваксина за възрастни хора. 
Твърди се, че тя е по-ефектив-
на от стандартната версия, затова 
беше одобрена и въведена в много 
европейски страни от миналата 
година. Тъй като грипните вируси 
непрекъснато мутират, всяка годи-
на ваксините трябва да се адапти-
рат към патогените. За да разбе-
ре кои патогени действително ще 
бъдат в обращение в предстоящия 
грипен сезон, СЗО събира инфор-
мация от референтни лаборато-
рии по целия свят и използва тези 
данни, за да определи състава на 
ваксината.

е балонната дилатация, при която 
малък балон от два до пет милимет- 
ра чрез катетър се маневрира до 
стеснената област на носа и се 
надува, за да могат тесните места 
отново да бъдат направени прохо-
дими. При това израстъците могат 
да бъдат премахнати, а стените на 
носа изправени, както при класи-
ческа ендоскопска хирургия.
Преди години рутинно са се пред-
писвали антибиотици за борба с 
възпалението, но днес лекарите са 
по-предпазливи. „Те са необходими 
само в случаи на тежки симптоми, 
като висока температура или пред-
стоящи усложнения“, е убеден д-р 
Бех. „И то само, когато се използва 
назален тампон за доказателство, 
че са замесени бактерии, тъй като 
антибиотиците не могат да напра-
вят нищо срещу вирусите.“

Бронхит – ураган  
в гърдите

Пневмологът остро критикува при-
бързаното, безкритично използва-

UV – светлина срещу вируси
Някои светлинни вълни могат да унищожават патогени. Какво стои зад 
този механизъм? Ултравиолетовата светлина (UV-C светлина) има бак-
терициден ефект, дори надеждно унищожава вирусите SARS-CoV-2. 
Силата на лъчението трябва да бъде достатъчно висока и периодът на 
излагане достатъчно дълъг, за да бъдат обезвредени микроорганизми-
те и вирусите. Недостатък на този метод е, че UV-C светлината уврежда 
очите и кожата. Следователно помещенията трябва да са празни при 
използването й за дезинфекция. Ако хората са в помещенията, UV-C 
технологията се използва в т.нар. затворени системи. Устройството 
засмуква въздух като стаен филтър. Вътре високоенергийната светли-
на осветява въздушния поток и в идеалния случай го издухва обратно 
в стаята без вируси и микроби.

Коварната пневмония
Възпалението на белите дробове 
(пневмония) е едно от най-чести-
те животозастрашаващи инфек-
циозни заболявания. Причинява 
се предимно от т.нар. „пневмо-
коки“, като засегнатите стра-
дат от кашлица, главоболие и 
болки в тялото, треска и втриса-
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не, натиск в гърдите, обилно поте-
не, а по-късно и задух. При пнев-
мония не само бронхите, както е 
при бронхит, но и големи части от 
алвеолите са възпалени и подути, 
което значително ограничава пре-
носа на кислород.
„Една трета от всички случаи на 
пневмония трябва да се лекуват в 
болница, а всеки десети болничен 
пациент умира от това заболява-
не“, изтъква Бех, наричайки пнев-
монията „коварна“, тъй като често 
се диагностицира твърде късно. 
Понякога толкова късно, че грани-
цата вече е премината, с масивно 
проникване на патогени през алве-
оларните стени в кръвта. „Тогава 
има риск от отравяне на кръв-
та, засягащо други жизненоваж-
ни органи: сърце, бъбреци, черен 
дроб, мозък.“ Изследователски 
проект в университета Витен / 
Хердеке има за цел да разрабо-
ти тест, който може да се изпол- 
зва за идентифициране на патогени 
от въздуха, който се вдишва, дори 
на ранен етап. За предотвратява-
не на бактериална пневмония пул-
мологът препоръчва ваксинация 
срещу патогена на всички бебета 
от 2-месечна възраст, възрастни 
над 60 години и пациенти с хронич-
ни заболявания. Бактериалната 
пневмония се лекува с антибиоти-
ци. Възпалението на белите дро-
бове обаче може да бъде и след-
ствие или усложнение от грип, 

от това делът на пациентите с 
тежки усложнения е намалял драс-
тично. „Чрез интензивни изслед-
вания на болестта са разработе-
ни медикаменти, които ефективно 
блокират определени възпалител-
ни фактори“, казва пулмологът за 

новите биологични продукти. Тези 
т.нар. моноклонални антитела 
действат директно върху имунните 
клетки в белите дробове, като бло-
кират определени рецептори.
При по-лека форма на болестта 
се прилагат инхалаторен кортизон 
и разширяващи бронхите спрейо-
ве. Ако алергичните тригери са 
известни, хипосенсибилизацията 
също може да помогне. Според 
д-р Бех: „Въпреки че астмата не 
може да бъде излекувана, е въз-
можно болестта да се контролира 
добре с лекарства. При оптимал-
на терапия може да се поддържа 
пълна физическа дееспособност.“

което се причинява или от самия 
грипен вирус, или от вторична бак-
териална инфекция със стафило-
коки: „Повечето хора, които уми-
рат от грип следователно, са жерт-
ви именно на пневмония,“ подчер-
тава експертът.

Астма  
- когато бронхите свирят
През последните години респира-
торните заболявания се увеличиха 
значително и продължават да се 
увеличават. Това се отнася преди 
всичко за астмата. Всяко десе-
то дете и всеки 15-ти възрастен в 
Европа се задъхва. По света това 
засяга общо 300 милиона души! 
В случай на астматичен пристъп 
бронхите внезапно се свиват спаз-
матично, като причиняват задух и 
пристъпи на кашлица. Свиването 
се дължи на два фактора: от една 
страна поради трайно възпалени-
те от астма бронхи, а от друга 
поради свръхчувствителност към 
външни стимули: тревни и цветни 
полени, мухъл, домашни акари и 
много други.
Алергията е най-честият отключ-
ващ фактор за развитието на 
астма. „Почти 90% от всички аст-
матици са алергични и до 70% от 
възрастните пациенти“, подчерта-
ва експертът. При това случаите на 
астма са се удвоили, утроили или 
дори учетворили в някои страни, 
особено в западните. Независимо 
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В резултатът на това органите са 
постоянно недостатъчно снабдени 
с кислород. Засегнат е всеки осми 
над 40-годишна възраст в Европа, 
като тенденцията нараства. 
Заболяването е третата най-честа 
причина за смърт и според специа-
листа е „тотално подценено“. Както 
при много респираторни заболява-
ния, основната причина за болес-
та е тютюнопушенето. За д-р Бех 
„никотинът е най-лошият враг на 
белите дробове!“ Изглежда, че 
дори тези, които употребяват елек-
тронни цигари, не са имунизира-
ни срещу респираторни заболява-
ния. Проучване с 19 000 участни-
ци в Калифорнийския универси-
тет показва, че рискът при него е с 
30% по-висок от този при непуша-
чите. Особено опасно е редуване-
то на никотин и електронни цига-
ри. Дългосрочните проучвания все 
още не са показали колко опасна 
всъщност е употребата на елек-
тронни цигари.
ХОББ обикновено се развива 
от хроничен бронхит, чиято при-
чина в повечето случаи също е 
тютюнопушенето. Въпреки интен-

ХОББ - борба  
за всяка глътка въздух 

Докато при астмата правилната 
терапия може да осигури живот 
без симптоми, случаят с нейния 
„лош близнак“ с буквен код ХОББ 
е различен. Защото при хронич-
ната обструктивна белодробна 
болест дихателните пътища не се 
свиват на пристъпи, а са трайно 
стеснени. Докато астмата остава 
ограничена до дихателните пъти-
ща, ХОББ засяга и белодробните 
алвеоли, като разрушава тяхната 

фина, подобна на грозде структура 
(белодробен емфизем). Ефектите 
от ХОББ, според д-р Бех са двойно 
отрицателни: „Те възпрепятстват 
въздушния поток и в същото време 
пречат на обмена на кислород.“ 

Алергиите – повсеместно явление
Замърсяването на въздуха с алергени непрекъснато нараства. 
Боледуват не само млади, но и възрастни хора. Цветен прашец, ядки, 
домашен прах, почистващи препарати, животински косми – над 35% 
от европейците реагират на тези и много други вещества с парене в 
очите, възпалено гърло и кихане. Независимо от факта, че човек може 
да избегне алергени като косми от домашни любимци или фъстъци, 
полените (цветният прашец) проникват навсякъде и ги има в излишък. 
При това периодът без полени става все по-кратък поради климатични-
те промени. Така много растения цъфтят по-рано и по-дълго. Друг про-
блем се наблюдава в градовете: полените са замърсени също с фин 
прах и имунната система се бори с тях, сякаш е изправена пред вируси 
и бактерии. В резултат на това все повече и повече възрастни хора на 
60, 70 и 80 годишна възраст внезапно развиват респираторни алергии.
Алергията се лекува с антихистамини и кортизон. По време на хипосен-
сибилизацията имунната система се научава да толерира отново алер-
гичния тригер. Голяма надежда се възлага и на разработваните съвре-
менни биопрепарати. Новите изследователски подходи включват и 
използването на адюванти за целенасочена промяна в имунния отговор.

5 упражнения  
за подобряване на дишането

l Упражнение 1 Спиращи устни
Струва си да се опита при остър задух. Въздухът се вдишва през носа, 
а се издишва бавно и контролирано срещу устните през стисната, леко 
отворена уста. Това стабилизира белите дробове.
l Упражнение 2 Коремно дишане
Едната ръка се поставя върху корема и се вдишва дълбоко през носа. 
В същото време съзнателно се проследява как ръката се издига и коре-
мът се разширява. При издишване коремната стена отново се спуска.
l Упражнение 3 Тройно смъркане 
Диафрагмата се тренира чрез силно смъркане на въздуха три последо-
вателни пъти през носа. След това се издишва бавно през устата срещу 
съпротивлението на леко разтворените устни.
l Упражнение 4 Котешки гръб
Облекчава при недостиг на въздух. Сяда се на ръба на табуретка и гор-
ната част на тялото се огъва, така че гърбът да образува котешки гръб. 
Предмишниците се подпират на подбедриците. Гърдите се освобожда-
ват от тежестта на раменете и дихателните мускули в областта на раме-
нете, гърдите и гърба могат да поддържат дишането.
l Упражнение 5 Дишане 4/4/4 
Това упражнение има релаксиращ ефект: вдишва се през носа и бавно 
се брои до 4. Задържа се дъха, както отново се брои до 4. След това 
бавно се издишва и пак се брои до 4. За още по-добър релаксиращ 
ефект при издишването може да се брои до 7.

зивните изследвания, ХОББ все 
още се счита за нелечима болест. 
Независимо от това, медикамен-
ти и оперативни интервенции (вж. 
стр.7) могат да облекчат състоя-
нието. Нов изследователски под-
ход в Центъра за ракови забо-
лявания и ХОББ Андерсън към 
Тексаския университет изглеж-
да многообещаващ. Учените са 
разработили инхалируема актив-
на съставка, наречена SP9, която 
има за цел да спре неконтролира-
ното образуване на гъста слуз в 
дихателните пътища. Но все още 
предстои медикаментът да пре-
мине през множество изследва-
ния, преди да може да се изпол-
зва клинично. Пътят от добра идея 
до готовото лекарство често пъти 
е дълъг. n 
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПОМОЩ ОТ ПРИРОДАТА И МЕДИЦИНАТА 
ПРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Шансовете за облекчаване, лекуване или контролиране на респираторните заболявания са се увели-
чили значително. Преглед на съвременните терапевтични методи.

агонистите с кратко действие (БАКД) 
разширяват бронхите и се прила-
гат за овладяване на остро настъпил 
бронхоспазъм при болни от астма. 
Антихолинергиците често се изпол-
зват като допълнителна терапия при 
тежка астма. Макар да са по-мал-
ко ефективни за остро облекчаване 
на задуха, те водят до подобрение 
на белодробната функция и нама-
ляване на риска от хоспитализация. 
Разработват се и ефективни биоло-
гични препарати, някои от които вече 
са достъпни за пациентите.

ХОББ 
Медикаменти:  Тук също се предпис-
ват бета2-агонисти с кратко действие 
(БАКД) и такива с удължено действие 
(БАПД), както и антихолинергици. 
Някои могат да поддържат стесне-
ните дихателни пътища отворени за 
повече от 24 часа само с едно вдиш-
ване на ден. В тежки случаи се изпол-
зва дългосрочна кислородна терапия 
за намаляване на белодробния обем, 
при която пациентите се снабдяват с 
чист кислород по 16 часа на ден. Ако 
всички други възможности за лечение 
са изчерпани, може да се извърши 
белодробна трансплантация. n 

Простуда / бронхит 
Домашни средства: Салвията (гра-
динският чай) може ефективно да 
облекчи болките в гърлото, неза-
висимо дали се използва под фор-
мата на чай или гаргара. Сиропът 
от лук при всички случаи оказва 
антивирусно действие. При кашлица 
или бронхит е добре да се приемат 
много течности, минимум 1,5 литра 
на ден. Чаят от анасон има муколи-
тичен ефект. Помага също налага-
нето със сварени и намачкани топли 
картофи на гърдите. Отлично сред-
ство за облекчаване на простудните 
симптоми са и инхалациите с евка-
липтово масло. Добре е също така 
главата да се държи на високо през 
нощта, за да може слузта да се отти-
ча по-добре.
Медикаменти: Капките за нос с 
активна съставка ксилометазолин 
или оксиметазолин и средствата за 
потискане на кашлицата предизвик-
ват деконгестия (отбъбване) на лига-
виците. Ако кашлицата е много суха 
и дразнеща, блокерите на кашли-
ца (антитусивни средства, потиска-
щи центъра на кашлицата в продъл-
говатия мозък и повишаващи прага 
на неговата възбудимост) потис-
кат кашличния рефлекс. При влаж-
на кашлица се прилагат муколитици 
(предизвикващи деполимеризиране 
на мукопротеините в секретите, което 
води до намаляване на техния виско-
зитет) и експекторанти (стимулиращи 
двигателната активност на ресничес-

предотвратяват размножаването на 
вируса и за да са ефективни трябва 
да се използват през първите 24 до 
48 часа след появата на симптомите. 
Прилагането на антибиотични сред-
ства е оправдано само при услож-
нение на заболяването и доказано 
наличие на бактериална инфекция.

Бронхопневмония  
Домашни средства: Както при про- 
студата и грипа, почивката на легло, 
многото сън и течности, дихателните 
упражнения и инхалациите могат да 
подпомогнат оздравяването.
Медикаменти: Тъй като в повече-
то случаи инфекцията е бактери-
ална, тя се лекува с антибиотици. 
Ако терапията e успешна и не се 
наблюдават допълнителни усложне-
ния, пневмонията обикновено отшу-
мява в рамките на две до три седми-
ци. Приемът на антибиотични сред-
ства е добре да се съчетае с употре-
бата на пробиотици, за да се предот- 
врати унищожаването на полезната 
чревна микрофлора.

Астма 
Общи: Избягване на отключващи-
те фактори при алергична астма. 
Важно е също така обучението на 
пациента за кризисни ситуации. 
Дишането може да бъде улесне-
но от постановката на тялото, която 
оказва въздействие върху дихател-
ния апарат в гърдите. 
Медикаменти: Инхалаторният корти-
зон инхибира възпалението. Бета2-

тия епител, което улеснява изхвърля-
нето на бронхиалния секрет).

Синузит  
Домашни средства: Назалните 
душове и инхалациите с готвар-
ска сол намаляват отока на лига-
вицата. Чаят от липов цвят действа 
като отлично изпотяващо средство 
срещу вируси.
Медикаменти: Първи избор тук 
също са капките за нос и отхрачва-
щите средства. Препаратите, съдър-
жащи кортизон, помагат само ако 
зад заболяването стои алергия. 
Ацетилсалициловата киселина (ASA) 
и ибупрофенът облекчават болката и 
имат противовъзпалително действие.

Грип 
Домашни средства: Препоръчва се 
почивка (най-добре на легло), до- 
статъчно сън и прием на много теч-
ности под формата на чай, вода или 
супа. Чаят от липов цвят и налага-
не на прасците с чай от мента пома-
гат срещу треска. За целта се накис-
ва кърпа в чая от мента (не бива да 
е повече от десет градуса под телес-
ната температура на пациента) и се 
увива хлабаво около прасците.
Медикаменти: Болкоуспокояващ 
ефект имат посочените за простуда 
лекарства. Уместно е да се използват 
също имуностимулиращи средства 
(напр. витамини, препарати с ехи-
нация или пеларгония). Могат да се 
приложат антивирусни медикамен-
ти, но не бива да се забравя, че те 

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
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помага усвояването на калций и фос-
фор от червата и включването им в 
костите. По този начин играе ключо-
ва роля в минерализацията на кости-
те. Освен това участва в други мета-
болитни процеси, в образуването на 
протеини или в контрола на голям 
брой гени. През последните години 
това доведе до предположението, 
че има връзка между снабдяването 
с витамин D и хроничните заболява-
ния и че могат да бъдат открити нови 
възможности за превенция. По отно-
шение на високото кръвно налягане, 
захарния диабет тип 2, сърдечно-съ-
довите заболявания и рака в наблю-
дателни проучвания са открити опре-
делени зависимости, но досега не са 
намерени доказателства за причин-
но-следствени връзки.

Добит от силата  
на слънцето

С помощта на слънчевата светли-
на, по-точно UV-B радиацията, тяло-
то може да произвежда витамин D в 
самата кожа – при това до 80-90%! 
Но само ако човек пребивава до- 
статъчно време на открито. Престоят 
в светли стаи не е достатъчен, тъй 
като UV-B компонентите на слънче-
вата светлина не могат да проникнат 
през стъклото на прозорците. 
С приблизителен дял от около 10% 
до 20% храненето има относително 
малък принос за снабдяването с вита-
мин D. Една от причините за това е, че 
само няколко храни съдържат значи-
телни количества от него (напр. мазна 
морска риба, някои карантии, гъби, 
яйца), които като цяло се консуми-
рат рядко или в малки количества. По 
тази причина съществува голям риск 
от недостатъчно снабдяване на орга-
низма с жизненоважното вещество. 
Особено през по-тъмната и по-студе-
на половина на годината, когато се 
прекарва по-малко време на открито. 
Но дори през лятото е възможно да 
се наблюдава недостиг. Особено кога-
то върху кожата се нанася слънцеза-
щитен или дневен крем със слънце-
защитен фактор (SPF). SPF 15 напри-
мер блокира почти напълно образува-
нето на витамина. Нищо чудно тогава, 
че според проучванията всеки втори 
европеец страда от недостиг на вита-
мин D дори през летните месеци.

Имат ли смисъл лампите  
с ултравиолетово лъчение?
Изкуственото UV лъчение в сола-
риумите не е подходящ замести-
тел на слънчевата светлина, нито 

Шарла, интернист, ендокринолог и 
диабетолог с фокусна практика в 
Бад Райхенхал и говорител на сек-
цията за костен и минерален мета-
болизъм на Германското дружество 
по ендокринология.

Какви функции  
изпълнява в тялото

Витамин D е общият термин за група 
мастноразтворими витамини, кал-
циферолите. Най-важните форми 
включват витамин D2 (ергокалцифе-
рол) и витамин D3 (холекалциферол).
Най-известната функция на витамин 
D е участието му в костния метабо-
лизъм. Освен всичко друго, той под-

СУПЕРГЕРОЯТ ВИТАМИН D
Тялото се нуждае от него за изграждане на костите. Но укрепва също 
имунната система и се смята, че помага срещу много болести. Какво 
представлява всъщност жизненоважната субстанция?

Уплътнител на костите, иму-
ностимулатор, противораково 
оръжие: рядко някой витамин 

има толкова брилянтна репутация 
като витамин D - който всъщност 
е хормонен прекурсор. Възможно 
ли е наистина да бъдат оправда-
ни подобни суперлативи? Факт е, 
че може да предпази от остеопо-
роза и участва в освобождаване-
то на хормони и невротрансмите-
ри. Регулира калциево-фосфатния 
метаболизъм, костното ремодели-
ране и костния метаболизъм, нама-
лява калцификацията на съдовите 
стени. Поддържа имунната система, 
може значително да намали подат-
ливостта към респираторни заболя-
вания. Облекчава автоимунни бо- 
лести като диабет тип 1, ревматои-
ден артрит (форма на възпалител-
но заболяване на ставите) и дори 
подобрява секрецията на инсулин, 
като по този начин поддържа функ-
цията на панкреаса. „Витамин D е 
чудодейно лекарство, което пома-
га срещу невероятен брой заболя-
вания“, - е мнението на д-р Щефан 

пък е адекватен метод за лечение 
на дефицит на витамин D: то почти 
не съдържа UV-B лъчи - тази част от 
UV радиацията, която тялото може 
да използва за производството на 
витамин D и по този начин за борба 
с дефицита му. При това светли-
ната на солариума съдържа също 
UV-A радиация, т.е. много повече от 
слънчевата светлина. В допълнение 
към преждевременното стареене на 
кожата, този вид лъчение причинява 
повишен риск от рак на кожата.

Какви последици може  
да има недостигът 

на витамин D?
Дефицитът на витамин D може да 
окаже сериозно влияние върху здра-
вето на костите. Най-сериозните 
последици са декалцификацията и 
в крайна сметка омекването на кос-
тите. При кърмачетата и малките 
деца това може да доведе до кли-
нична картина на рахит, т.е. до сери-
озни нарушения в растежа на кости-
те и трайна деформация на скелета, 
включително охлузвания в област-
та на растежните пластини. Освен 
това често се наблюдава намалена 
мускулна сила, понижен мускулен 
тонус и повишена чувствителност 
към инфекции.
При възрастните хора декалцифика-
цията може да доведе до деформа-
ция на поддържащите кости, болка 
в костите и мускулна слабост, както 
и намалена сила - и по този начин 
до клиничната картина на остеома-
лация. Друго заболяване, за което 
може да допринесе дефицитът на 
витамин D, е остеопорозата, която 
се проявява главно в напреднала 
възраст. Характеризира се с нама-
лена костна плътност и влошаване 
на микроархитектурата на костната 
тъкан, което води до понижена здра-
вина на костната маса. През послед-
ните години наблюдателни проуч-
вания откриха също връзки между 
снабдяването с витамин D и неске-
летни болести като високо кръвно 
налягане, захарен диабет тип 2 и 
сърдечно-съдови или ракови заболя-
вания. Засега обаче няма доказател-
ства за причинно-следствени връзки.
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l повишена екскреция на витамин D 
през бъбреците (бъбречна недоста-
тъчност, нефротичен синдром) и др.

Симптоми на недостиг  
на витамин D

Има много симптоми при недостиг 
на витамин D, тъй като тялото се 
нуждае от него за голямо разноо-
бразие от процеси. Както вече беше 
изтъкнато, една от основните му 
задачи е здравето на костите. Но 
витамин D поддържа също имунна-
та система, мускулите, косата и т.н.
Ето някои възможни ефекти от 
дефицит на витамин D:
l косопад;
l повишена чувствителност към 
инфекции;
l мускулна слабост, мускулни болки, 
болки в тялото;
l нарушена минерализация на кос-
тите (рахит при деца, остеомалация 
при възрастни) с болка и деформа-
ция на костите;
l невромускулна свръхвъзбудимост 
(тетания), дължаща се на калциев 
дефицит в резултат на дефицит на 
витамин D с необичайни усещания 
(напр. на устните и пръстите), мус-
кулни крампи, мигрена и др.

Дефицит на витамин D 
при деца

Телата на децата непрекъснато рас-
тат и се променят. Затова адекватно-
то снабдяване с хранителни вещес-
тва и витамини е от още по-голя-
ма важност. Особено без достатъч-
но витамин D, костите не са в със-
тояние да включат минерали от кръв-
та в костната субстанция. В резултат 
на това те остават меки и се дефор-
мират. Бебетата са с повишен риск 
от дефицит на витамин D и произти-
чащия от това рахит – от една стра-
на, защото кърмата съдържа малко 
витамин D, от друга, защото нежна-
та бебешка кожа не бива да се изла-
га на пряка слънчева светлина. Ето 
защо педиатрите препоръчват всич-
ки бебета да получават всекиднев-
но витамин D под формата на под-
ходяща добавка от края на първата 
седмица след раждането до края на 
първата година, за да се предотврати 
развитието на рахит. Тази препоръка 
се отнася както за кърмени, така и за 
некърмени бебета.

Дефицит на витамин D 
при възрастни хора

При всички случаи специалис-
тът съветва и възрастните хора да 
приемат витамина като превантив-
на мярка. Тъй като те са особе-
но предразположени към дефицит. 
„Това е така, защото възрастните 
хора вече не могат така добре да 
произвеждат витамин D в кожата 
си, както по-младите“, казва ендо-
кринологът. „Затова препоръчваме 
на хората над 70 или 80 години 
да приемат витамин D през цяла-

Вярно ли е,  
че осигурява защита  
срещу коронавирус?

Според някои учени наличието на 
достатъчни количества от „слънче-
вия витамин“ в кръвта оказва влия-
ние върху хода на коронавирусните 
заболявания. Съществуват наистина 
проучвания, в които се твърди, че при 
хора с ниски нива на витамин D често 
се наблюдава тежко протичане на 
заболяването, причинено от Covid-
19. Д-р Щефан Шарла от Германското 
дружество по ендокринология обаче 
е скептичен. Резултатите от така 
наречените контролирани етапи на 
интервенция (тестова група А полу-
чава витамин D за по-дълъг пери-
од от време, тестова група Б получа-
ва фиктивен препарат. Едва накрая 
субектите и лекарите откриват кой е 
получил жизненоважното вещество 
и кой не) досега изглеждат по-ско-
ро разочароващи. Не е невъзможно 
витамин D да влияе върху хода на 
коронавирусната инфекция, защото 
регулира прекомерните имунни реак-
ции. „Обикновено не самият вирус 
води до тежкия ход на заболяване-
то, а бурната реакция на собствената 
имунна система“, изтъква ендокри-
нологът: „Витамин D със сигурност 
може да окаже положителен ефект 
върху хода на болестта, но че може 
да я предотврати, по никакъв начин 
не е доказано.“

Причини за дефицит  
на витамин D 

Дефицитът на витамин D е често 
срещан в Европа - последствие от 
начина на живот, който се провеж-
да повече на закрито, отколкото на 
открито, и ниското съдържание на 
витамин D в храната. В допълне-
ние, за ниските нива на витамин D 
могат да са отговорни някои болести. 
Наред с други неща, риск от дефи-
цит на витамин D съществува при:
l твърде малко излагане на слънце 
(особено при възрастни хора и хора, 
които почти не излагат кожата си на 
слънце заради наложено от рели-
гията облекло или по здравослов-
ни причини);
l недохранване;
l нарушено използване и усвояване 
на витамин D (напр. при хронични 
възпалителни заболявания на чер-
вата, цьолиакия, след големи сто-
машно-чревни операции);
l повишена нужда (бременност и 
кърмене, деца);
l прием на определени медикамен-
ти (напр. лекарства за епилепсия);
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та година.“ Преди всичко, защото 
тази група от населението прекар-
ва средно по-малко време на откри-
то - често пъти поради намалена 
подвижност или защото възрастни-
те хора нерядко страдат от рак на 
кожата, поради което избягват слън-
цето или са принудени да трети-
рат кожата си с висок слънцезащи-
тен фактор. Друга рискова група 
са хората, които не прекарват до- 
статъчно време навън, тъй като в 
работното си време през слънчева-
та част на деня са затворени в офис. 
Жените, които се забулват по рели-
гиозни причини и не допускат слън-
чева светлина до кожата си, също са 
застрашени от опасен недостиг. „В 
Саудитска Арабия и другите араб-
ски страни, например, дефицитът 
на витамин D е широко разпрос-
транен – въпреки че там има много 
слънчеви часове“, изтъква Щефан 
Шарла. Хората с висока пигмента-
ция на кожата при всички случаи са 
изложени на риск, ако мигрират на 
север, където слънчевата светли-
на е по-оскъдна, отколкото в родна-
та им страна.

Засегнати са и хората  
с наднормено тегло

Установено е също, че недостигът 
често засяга хора с голямо наднор-
мено тегло, особено пациенти с диа-
бет тип 1 и 2. „Това е свързано с 
факта, че витаминът се съхранява 
в мастната тъкан и следователно не 
е наличен и не може да се активира 
добре“, обяснява диабетологът.
Здрави възрастни с нормално тегло, 
които прекарват поне десет мину-
ти на открито и всеки ден излагат 
ръцете, краката и лицето си на слън-
це, обикновено нямат допълнител-
ни нужди. „Това важи, дори когато 
небето е облачно. Освен това през 
лятото човек може да натрупа запа-
си, които да продължи да изразход-
ва през по-тъмните сезони“, съветва 
интернистът.

Опасно ли е предозирането 
с витамин D?

Освен дефицит, може да възникне и 
интоксикация с витамин D. Това е така, 
защото витамин D, като мастнораз-
творим витамин, може да се съхра-
нява в мастната и мускулната тъкан. 
Макар отравянето да не може да бъде 
причинено от собственото образува-
не на витамин D в тялото и естестве-
ното хранене, то може да се дължи на 
прекомерен прием на добавки, високи 
дози лекарства, висока консумация на 
обогатени храни (или комбинация от 
вариантите). Прекомерният прием на 
витамин D води до повишени нива на 
калций в организма (хиперкалциемия), 
което може да доведе до остро гадене, 
загуба на апетит, коремни спазми, по- 
връщане или, в тежки случаи, до 
увреждане на бъбреците, сърдечни 
аритмии, загуба на съзнание и смърт. 
Тъй като витамин D може да се съхра-
нява в тялото,  е възможно както остро, 
така и постепенно предозиране.

Чупенe на кости  
поради високи дози

Между другото: „Изключително висо-
ките дози витамин D, които поня-
кога се препоръчват като чудодей-
но лекарство за рак и други заболя-
вания, са погрешни“, предупрежда-
ва Щефан Шарла. „Оптималната доза 
витамин D е около 1000 до 2000 еди-
ници на ден.“ Специалистът не препо-
ръчва бонус прием от 50 000 едини-
ци веднъж месечно. Той оценява кри-
тично и прилагането на 20 000 едини-
ци на всеки две седмици. „Има научни 
доказателства единствено за ефек-
тивността на ежедневния прием на 
витамин D“, подчертава ендокриноло-
гът. По-високи дози могат да се при-
емат в редки случаи, само след кон-
султация с лекар. Вместо да помог-
нат, те могат дори да увредят кости-
те: „Рискът от фрактури се увелича-
ва, ако се приема витамин D в твърде 
високи дози.“ n

Помощ при остеопороза
Не бива да се забравя, че освен лечебните средства срещу загуба на 
костна маса помага също активният начин на живот. 
Като основна терапия срещу остеопороза лекарите предписват вмитан 
D и до 1000 mg калций дневно. Нивото на калций трябва да се изме-
ри предварително. Ако костите вече са счупени, тъй като костната им 
плътност е намаляла, се използват медикаменти.
Лекарствените средства от групата на бифосфонатите инхибират раз-
граждането на костите и предотвратяват по-нататъшни фрактури. Като 
алтернатива много успешни са биологичните препарати. Това са био-
технологично произведени протеинови вещества (антитела), които са 
насочени срещу определени медиатори в тялото. Те инхибират раз-
граждането на костите и дори могат да стимулират образуването на 
ново костно вещество. При определени обстоятелства на жените може 
да бъде предписан естроген. 
Но човек може и сам да направи много срещу загубата на костна маса, 
като се храни с разнообразна и богата на калций храна (например 
млечни продукти, бадеми или сусам). Движението също е от същес- 
твено значение. Проучванията показват, че хората, които спортуват 
редовно, занимават се с туризъм или ежедневно се движат много, имат 
по-висока костна плътност от тези, които не спортуват и не водят акти-
вен начин на живот. 
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Съдържание на сол или натрий
в преработени и непреработени храни

При повишен прием на сол натрият е основният проблем. Индустриално 
преработените храни съдържат особено големи количества от него.
Продукт Естествено  

съдържание  
на натрий /100 g

Съдържание на натрий  
в индустриално преработени  
храни /100 g

Телешко 
месо

на скара             70 mg Телешки колбас слайс           860 mg

Нахут изсушен                5 mg  Нахут в консерва                   200 mg
Картофи печени                   2 mg Картофен чипс                       730 mg
Фъстъци                                  2 mg Печени и осолени                    400 mg
Сьомга на скара              49 mg Пушена сьомга                           848 mg
Домати сурови                    2 mg   Кетчуп                                            800 mg

битова и хранителна наука, която се 
занимава между другото със струк-
турата и състава на храната) и автор 
на нехудожествена литература от 
Кьолн Аня Танас. Тъй като без сол 
не работи нищо в човешкия орга-
низъм! Натриевите йони осигуряват, 
например, електрическо напрежение 
върху клетъчните мембрани: основ-
но изискване за предаването на нерв-
ни импулси. Без тях не може да про-
тече мислене, да възникнат мускул-
ни контракции или да има сърдечен 
ритъм - следователно не може да има 
живот. Натриевият хлорид е важен 
също за образуването на костите, 
усвояването на хранителните вещес- 
тва в червата и е от съществено зна-
чение за регулиране баланса на теч-
ностите. Правилното съотношение 
между съдържанието на вода и сол е 
от решаващо значение за протичане-
то на много процеси в организма. „Ако 
този баланс е нарушен, например ако 
човек е ял прекалено солена храна, 
той ожаднява“, изтъква експертката.

Еликсир на живота  
с противоречиво действие
Много метаболитни процеси не функ-
ционират без сол. Независимо от 
това постоянно високата консумация 
уврежда организма. Резултатът е 
високо кръвно налягане, предупреж-
дават лекарите. Повишава се също 
рискът от сърдечно-съдови заболя-
вания, остеопороза и диабет. Освен 
това бъбреците биват силно нато-
варени от отделянето на излишна-
та сол в организма. Чревната флора 
и имунната система също страдат, 
което може да доведе до възпаления 
и автоимунни заболявания.
Както се вижда, шокиращо дълъг спи-
сък от възможни здравословни про-

ИСТИНАТА ЗА СОЛТА:  
ЗДРАВОСЛОВНА ИЛИ ОТРОВНА?

В древността „бялото злато“ е било високо ценено, в наше време се смята за вредно за 
здравето. Какви са основанията за това и от колко сол действително се нуждаем.

Цените се считат за солени, кога-
то са надценени или завишени. 

В древен Рим войниците и чиновни-
ците са получавали сол в допълне-
ние към възнаграждението си, оттам 
е възникнала и думата „salar“, запа-
зила се в различни разновидности в 
почти във всички латински езици като 
„заплата“. Тези термини ясно показ-
ват колко ценни са били някога ред-
ките кристали. Заради сол са се води-
ли дори войни. Днес купуваме „бяло-
то злато“ за дребни стотинки в супер-
маркета и, без да мислим много, 
обилно ръсим ястията си. Солта се 
е превърнала в евтин продукт, който 
изсипваме дори на пътя, за да не се 
заледява. Благодарение на съвре-
менните техники всяка година в света 
се добиват над 280 милиона тона 
сол. Около 70% от добива идва от 
подземни мини, близо една трета от 
морска сол и солени езера. С поевти-
няването нараства и консумацията на 
сол. Сега тя е толкова висока, че про-
вокира разгорещени дебати за ефек-
тите върху човешкото тяло.

блеми. „Историята всъщност е слож-
на. Тъй като изследваните ефекти 
от консумацията на сол предоставят 
противоречиви резултати от проучва-
нията“, издава Аня Танас. Например, 
не при всички кръвното налягане се 
повишава до опасно високи нива при 
свръхконсумация на сол.
Изследванията дават обяснение и 
за този феномен: „Има чувствител-
ни към сол хора, при които високата 
консумация на сол стимулира пови-
шаване на кръвното налягане и по 
този начин уврежда сърцето, бъбре-
ците и кръвоносните съдове“, обяс-
нява специалистката.
Според Германската лига по хиперто-
ния, 50% от хората с високо кръвно 
налягане и 30% от общото население 
са чувствителни към сол. „Особено 
засегнати са хората с наднормено 
тегло, високо кръвно налягане, нару-
шен липиден метаболизъм и висо-
ки нива на кръвната захар“, преду-
преждава Танас. Те би трябвало зна-

чително да ограничат приема на сол. 
Здравите хора могат да бъдат по-мал-
ко внимателни, тъй като очевидно 
успяват да преработят и отделят 
солта по-добре. За да не застраши 
човек небрежно здравето си, нито пък 
да се откаже от положителните ефек-
ти на натриевия хлорид, експертката 
съветва солта да се използва по-съз-
нателно. Световната здравна орга-
низация (СЗО) препоръчва прием на 
сол под 5 г на ден за възрастни, а 
Германското дружество по хранене 
(DGE) допуска 6 г. Това количество 
е еквивалентно на около 1 ч.л. сол. 
„Съществува обаче голямо разноо-

Дали все още се счита за еликсир на 
живота или е по-скоро рисков фак-
тор за здравето? Натриевият хло-
рид, т.е. готварската сол, е удивител-
но химично съединение, което допъл-
ва идеално вкуса на много ястия. 
„Но солта оказва също огромно влия-
ние върху нашето тяло“, изтъква еко- 
трофологът (екотрофологията е вид 
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Най-важните видове сол 
Видове готварска сол:
l Готварска сол: Известна още като трапезна сол, тя се състои от 97% 
натриев хлорид и се добива по различни начини.
l Каменна сол: Добива се подобно на всички полезни изкопаеми. 90% 
се използва за промишлени цели, например за производство на хлор. 
Хималайската сол също е каменна сол.
l Вакуумно изпарена сол: Каменната сол, намираща се в земни-
те недра, се разтваря с вода и полученият солен разтвор се подлага 
на предварителна преработка с цел отделяне на механични примеси. 
Пречистеният разтвор се подава в изпарителна инсталация и след цен-
трофугиране се получава сол със съдържание на влажност не повече 
от 3%. Калахарската сол е вакуумно изпарена сол.
l Морска сол: Приблизително 30 г могат да се получат от един литър 
морска вода чрез нейното изпаряване в солници. Едрата морска сол е 
подходяща за туршии, варене на паста или за бланширане на зеленчуци.
Най-добрите видове гурме сол:
l Хавайска черна сол: Известна още като черна лава сол, тя се 
добива от изпаряване на слънце на филтрирана тихоокеанска вода. 
Обогатена с активен въглен, тя дължи необичайния си вид на черните 
скали, образувани от лавата на хавайските вулкани. Подходящ финиш 
за зеленчуци и приготвено на скара месо.   
l Fleur de Sel: Тази морска сол се топи на езика като фина люспа. В 
Бретан има солници от 9-ти век, а солта от Атлантическия океан близо 
до Геранде и в днешно време все още се добива на ръка. Морската сол 
Fleur de Sel може да поеме влага до 10%, поради което има по-влажна 
текстура и се разтваря по-бързо в сравнение със сухата трапезна сол.
l Фина сол от Калахари: Фино смляната кристална сол от пустиня-
та Калахари, Южна Африка, е вид вакуумно изпарена сол и се съби-
ра ръчно от естествено образувани солници. Тя е особено богата на 
магнезий и фосфор и е подходяща за гъбени ястия, месо, риба, супи 
и ястия с яйца.
l Персийска синя сол: Добива се в Иран и е с лек синьо-виолетов 
оттенък поради минерала силвин. Ефектна като трапезна сол и подхо-
дяща за салати, карпачо, морски дарове.
l Бамбукова сол: Има дълга традиция в корейските манастири и е 
фина като пудра захар. По време на производството морската сол се 
изпича няколко пъти в бамбукова тръба.
l Хималайска сол: Тя се добива в планините Каракорум в Пакистан и 
е непроменена кристална сол. Железният оксид я оцветява в различ-
ни нюанси на розовото и червеното. Тя е естествено богата на йод, но 
също на калий, калций и магнезий. Вкусът й е деликатен и мек. 

бразие от възгледи за това къде тряб-
ва да бъдат разумните горни грани-
ци и глобална дискусия по въпроса, 
която се води почти безкрайно“, казва 
специалистката. Вярно е също така, 
че всеки европеец консумира средно 
между 9 и 12 г сол на ден - около два 
пъти повече от препоръчителното. Не 
става въпрос само за количеството 
сол, което поръсва върху храната си, 
но и за това, което вече се съдържа в 
много храни.

Трябва да се внимава за 
скрито съдържание на сол 
Много сол се използва например при 
производството на сирена, месо и 
колбаси. В случай на индустриално 
обработени готови храни, кристалите 
могат да се добавят както за създа-
ване на повече вкус по евтин начин, 
така и с цел консервация. За потре-
бителите е почти невъзможно да пре-
ценят какво количество от подправ-
ката всъщност консумират. Особено 
след като е трудно да се установи 
съдържанието на натриевия хлорид 
във всяка отделна храна (вж. каре-
то). „Само една пица със салам може 

да съдържат 6 г сол“, предупреждава 
експертката. Всеки, който е консуми-
рал твърде много солени готови про-
дукти, може да компенсира прекомер-
ното количество, като на следващия 
ден се придържа към здравослов-
на диета с много плодове и зеленчу-
ци. Това обаче не важи за хората с 
високо кръвно налягане. Защото те 
винаги трябва да следят възможно 
най-стриктно да не надхвърлят макси-
малното дневно количество.
За щастие има прости начини за 
ефективно намаляване на приема 
на сол. Например, могат да се купу-
ват продукти с по-ниско съдържание 
на сол в магазините за здравословни 
храни. Още по-добре е човек по-чес-
то да приготвя храната си сам. Това 
е най-сигурният начин да контроли-
ра собствената консумация на сол - 
особено ако не използва солница, а 
соли с пръсти на малки щипки сол. 
При това ястията могат да се овку-
сяват добре с билки вместо със сол. 
„За да се предотвратят симптомите 
на абстиненция като лошо настрое-
ние и загуба на апетит, човек трябва 
постепенно да намалява консумаци-
ята на сол в продължение на седми-
ци“, съветва екотрофоложката.

От твърде много сол  
човек може дори да умре  
Между другото какъв вид сол 
използва човек, няма голяма раз-
лика за здравето му. Няма зна-

чение дали консумира обикновена 
трапезна сол, или скъп гурме про-
дукт – всички се състоят предим-
но от натриев хлорид (вж. каре-
то). Независимо от това СЗО пре-
поръчва използването на йодира-
на готварска сол. Подобно на други 
европейски държави и България 
е страна с йоден дефицит, а това 
предлага лесен начин за компен-
сирането му и предотвратяване на 
широко разпространения хипоти-
реоидизъм.
От друга страна, калиевият хло-
рид, предлаган като заместител на 
трапезната сол от някои професио-
нални асоциации, не е чак толкова 
оправдан за страдащите от хипер-
тония. Независимо че калият пони-
жава кръвното налягане, този ефект 
може да се постигне също чрез бога-

ти на калий храни като кайсии, бана-
ни, моркови или домати.
Всичко това показва, че няма общ 
отговор дали солта е фундаментал-
но добра или лоша. От решаващо 
значение са индивидуалната ситу-
ация и физическото състояние на 
индивида. Подобно на много други 
химически съединения, оказващи 
влияние на човешкото тяло, и при 
солта количеството е от решава-
що значение. Над определена доза 
натриевият хлорид може да дове-
де дори директно до смърт. Учените 
са установили, че е възможно това 
да се случи, ако възрастен човек с 
тегло около 70 кг приеме 13 супени 
лъжици сол. За щастие никой не би 
искал да пресоли чак толкова яде-
нето си. n
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ВЪЗСТНОВЯВАЩИ  
МАСКИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Студено навън, горещо в затворените помеще-
ния: време е кожата да бъде почерпена с допъл-
нителна грижа. С добри продукти от кухнята, 
обединени с лечебни съставки от билковата гра-
дина, могат да се направят прекрасни маски, 
които да й осигурят всичко, от което се нуждае.

За да се предпази от външ-
ни влияния, най-големи-
ят орган в човешкото тяло 

произвежда себум. Секретът не 
само предпазва кожата от болес-
ти, микроби и химикали, но и от 
изсушаване. Ако обаче термоме-
търът падне под 8 градуса, про-
изводството му значително нама-
лява. В резултатът на това чувст-
вителната кожа става напукана, 
чуплива, зачервява се и започва 
да сърби. Но може да се напра-
ви нещо срещу това: интензивно 
подхранващи маски, които снаб-
дяват лицето и другите нужда-

ва зоната около очите. Оставя се 
да действа 20 минути, след което 
отмива с топла вода. Използвана 
веднъж седмично, балансира 
мастните жлези и противодей- 
ства на кожните замърсявания.

Коса: подсилваща маска  
за допълнителен блясък 
Съставки: 150 мл кисело мляко; 
1 ч.л. мед; 1 яйчен жълтък; 5 с.л. 
бадемово масло; 2 с.л. гел от 
алое вера.
Приготвяне: Всички съставки се 
смесват в топлоустойчива купа. 
Маската леко се затопля на водна 
баня или във фурната, но трябва 
да се внимава яйцето да не започ- 
не да се стяга, в противен случай 
консистенцията ще пострада.
Приложение: Немитата коса 
леко се навлажнява с върха на 

пръстите и се нанася загрята-
та маска. Оставя се да действа 
около 1 час, след това главата се 
измива с шампоан и се оставя да 
изсъхне без сешоар.

Очи: картофена маска 
срещу торбички  
и тъмни кръгове
Съставки: 1 картоф; домакин-
ска хартия.
Приготвяне: Картофът се изми-
ва и обелва, от него се отрязват 
2 шайби, които се разрязват на 
полукръгове. После се оставят за 
кратко да се отцедят върху дома-
кинска хартия. 

ки от хладилника и килера. Ако 
човек не разполага с такива, една 
разходка до седмичния пазар или 
биощандовете ще го подготви за 
качествена релаксираща почив-
ка, след която отново ще се почув-
ства комфортно в собствената си 
кожа – от главата до петите. 

Лице: избистряща тена 
маска със салвия 
Съставки: 20 г пресни листа от 
салвия (градински чай); 40 г ове-
сени ядки, трици или брашно; 20 
мл бадемово масло; 80 мл розо-
ва вода.

Важни съвети за домашно  
приготвяне на маски

l   Винаги приготвяйте маската прясна и не я съхранявайте повече от 
24 часа.

l   Ако консистенцията е твърде течна, разбъркайте овесени ядки 
(трици, брашно), които допълнително подсилват рецептата.

l   Колкото по-питателна е храната, толкова по-богато подхранва кожа-
та.

l  Винаги почиствайте старателно кожата преди да нанесете маската.
l  След като премахнете маската, поглезете кожата с крем или лосион.   

ещи се части от тялото с много 
хранителни вещества, влага и 
мазнини.
За целта не е нужно човек да си 
записва час в козметично студио 
или да се страхува от съмнител-
ните съставки в готовите маски. 
Защото предложените спа про-
дукти са домашно приготвени, с 
билки, отгледани на перваза на 
прозореца и органични състав-

Приготвяне: Листата от градин-
ски чай се измиват, подсушават 
и нарязват на ситно. Смесват се 
с овесените ядки и се разбъркват 
с бадемовото масло. На водна 
баня се извлича розова вода и 
се добавя непосредствено преди 
прилагането, като всичко се раз-
бърква добре. 
Приложение: Маската се нана-
ся с мека четка, като се избяг-
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Приложение: Картофените полу- 
кръгове се поставят върху долни-
те и горните клепачи. След отстра-
няването им, зоната около очите 
внимателно се почиства чрез 
потупване с влажна кърпа. Освен 
срещу подпухване, противодей- 
ства на тъмни кръгове около очите.

Лице, врат, деколте:  
стягаща и подмладяваща 
маска  
Съставки: 1 яйчен белтък; 30 мл 
лимонов сок; 10 г фино брашно от 
корен на женско биле.
Приготвяне: Белтъкът се разби-
ва на твърд сняг с лимоновия 
сок. Внимателно се добавя и раз-
бърква брашното от корена на 
женско биле до получаването на 
гладка консистенция. 
Приложение: Сместа се нана-
ся с дебелина колкото нож върху 
лицето (без зоната около очите), 
шията и деколтето, оставя се да 
действа около 10 минути, след 
което се отстранява със студена 

вода без търкане. Много ефек-
тивна за светкавично стягане 
на кожата (напр. за специален 
повод), но може да се използва не 
повече от веднъж седмично.

Ръце: изглаждаща  
и омекотяваща маска  
Съставки: 5 с.л. извара (с мас-
леност 40%); 3 с.л. био кокосово 
масло; 1 яйчен жълтък.
Приготвяне: Съставките се смес-
ват и разбъркват добре. 

Приложение: Кремообразната 
маска се разпределя върху ръце-
те и се оставя да действа мини-
мум 30 мин. В идеалния слу-
чай се оставя да действа през 
нощта, като на ръцете се поста-
вят памучни ръкавици.

Лакти и колене:  
възстановяваща  
млечна маска 
Съставки: 1 с.л. пълномаслено 
прясно мляко; 2 с.л. сок от мор-
ков; малко овесено брашно или 
трици.
Приготвяне: Млякото и сокът се 
разбъркват добре и се сгъстяват 
до желаната консистенция с ове-
сеното брашно. 

Хранителни продукти  
за красива кожа

Не е задължително човек да разполага със специални рецепти за 
домашно приготвени маски. Може да смесва изброените по-долу със-
тавки, както и съответните лечебни растителни екстракти според нуж-
дите на своята кожа. Ако е възможно, е добре да се използват про- 
дукти с био качество.
l  Ябълката противодейства на кожни замърсявания като пъпки и 

черни точки, осигурява подходящи за кожата хранителни вещества 
като витамините А, С и цинк.

l  Авокадото съдържа ненаситени мастни киселини, много витамини и 
подхранва сухата кожа с ценни хранителни вещества.

l  Бананът със своите богати съставки е идеален за суха и зряла кожа, 
подхранва я и й осигурява влага.

l  Яйчният жълтък поддържа сухата кожа с много витамини Е и В2 
и има силно антиоксидантно действие, като предпазва кожата от 
щетите, нанасяни от свободните радикали.   

l  Яйчният белтък е подходящ за мазна кожа и стимулира регенера-
цията на кожните клетки.

l  Краставицата хидратира, почиства, стяга и може да противодей- 
ства на разширените пори по естествен начин.

l  Маята стимулира кръвообращението и подобрява снабдяването на 
кожата с кислород.

l  Медът може да облекчи възпалението и има антибактериален ефект.
l  Киселото мляко е много подходящо като основна съставка за 

маски, успокоява и подобрява тена, осигурява много влага.
l  Доматът със своите почистващи и избистрящи тена, избелващи 

ефекти има оптимални свойства срещу петна по кожата.
l  Изварата съдържа витамин В2 и стимулира задържането на влага в 

кожата, което я прави идеална като основа за маска.
l  Лимонът съдържа много витамин С и притежава стягащо, освежава-

що и изчистващо действие, но е по-малко подходящ за раздразнена 
или чувствителна кожа. 

l  Зехтинът неслучайно е ключова съставка в редица маски за лице и 
коса. Той подпомага сухата, загрубяла кожа, съдейства за блестяща 
и копринено гладка коса, а съдържащия се витамин Е се бори актив-
но с пърхота и подпомага подхранването, заздравяването и растежа 
на ноктите.

Приложение: Сместа се нанася 
върху проблемните зони (лакти, 
колене), оставя се да действа 
15 минути, след което се отми-
ва с топла вода. Накрая кожните 
участъци се третират с обогатен с 
урея козметичен крем.

Бедра: маска  
против целулит
Съставки: малко утайка от кафе; 
5 с.л. натурално кисело мляко; 2 
с.л. мед; 1 ч.л. масло от гроздо-
ви семки.
Приготвяне: Медът и масло-
то леко се загряват (не се кип-
ват). Към тях се добавят киселото 
мляко и утайката от кафе и всич-
ко се разбърква добре. 
Приложение: Сместа се втрива 
с масажни движения във влаж-
ната кожа под душа, оставя се да 
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действа 10 минути, след което се 
отмива. Накрая се нанася крем 
за стимулиране на метаболизма, 
напр. с коприва или хвощ. Добре 
е да се знае, че алкохолът и 
никотинът увреждат колагенова-
та структура на съединителната 
тъкан и стимулират образуване-
то на целулит.

Задни части:  
маска против пъпки 
Съставки: 3 капки масло от 
чаено дърво; 1 с.л. зехтин.
Приготвяне: Маслото от чаено 
дърво се добавя към зехтина и се 
разбърква добре. 
Приложение: Сместа от подхран-
ващия кожата зехтин и противо-
възпалителното масло от чаено 
дърво противодейства на досад-
ните пъпки. Маската се нанася, 
оставя се да действа 15 мину-
ти и се почиства с хладка вода. 
Използва се два пъти седмично.

Крака: маска „Довиждане 
на паякообразните вени“ 
Съставки: 1 голям прорасъл кар-
тоф.
Приготвяне: Картофът (трябва 
да е вече омекнал) се измива 
добре, нарязва се на ситно заед-
но с кожата и кълновете и се 
пасира на пюре. 
Приложение: Пюрето от покъл-
нали картофи се нанася върху 

засегнатите места, оставя се да 
действа около 5 минути, след 
което се изплаква. Накрая се 
нанася крем, тъй като соланинът, 
съдържащ се в прорасналите кар-
тофи, премахва влагата от кожа-
та (токсичен, затова и не бива 
да се ядат покълнали картофи). 
Необходимо е маската да се по- 
втори няколко пъти, за да се 
постигне видим резултат.

Цяло тяло:  
подхранваща пилинг маска 
Съставки: 2 с.л. захар; 5 с.л. зех- 
тин.
Приготвяне: Двете съставки се 
смесват и разбъркват добре. 
Приложение: Взема се топъл 
душ и след почистване под душа 
се нанася пилинг маската върху 
все още влажна кожа. Сместа се 
масажира внимателно и след крат-
ко изчакване се изплаква с хлад-
ка вода без използване на душ слу-
шалка. След това се нанася под-
хранващ лосион. n  

Най-добрите лечебни  
растения за кожата

l  Лайката има противовъзпалително и антибактериално действие, с 
ароматните си етерични масла оказва изглаждащ ефект и подпома-
га стресираната кожа.

l  Невенът се препоръчва като чудодейна лечебна билка, има отлич-
ни антивирусни и фунгицидни свойства, може да помогне дори при 
псориазис.

l  Алое вера осигурява много влага и има охлаждащ, регенериращ и 
успокояващ ефект.

l  Хамамелисът се използва главно при кожни възпаления и раздраз-
нения, а със своите танини противодейства на паренето и сърбежа.

l  Салвията (градинският чай) има стягащо и дезинфекциращо 
действие, стеснява порите и осигурява по-фина структура на кожа-
та. При това противодейства на прекомерното потене.   

l  Дъбовата кора със своите танини може да облекчи възпалителни 
кожни заболявания като дерматит, екзема и невродермит.

l  Семената от вечерна иглика съдържат големи количества линоло-
ва и гама-линоленова киселини, поради което се използват за под-
държаща грижа и лечение на атопичен дерматит. 




