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Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви запознаем с нашите нови продукти!
Вие и Вашите пациенти познавате добре предимствата на Мазолекс®, поради които
Мазолекс® вече е добре познат в своя сегмент и до момента са продадени близо 10 000 опаковки. Нямаме оплаквания от странични действия и алергични или други нежелателни реакции.
Да си го припомним
припомним…
®
МА
МАЗОЛЕКС
дерматокозметичен продукт, който е предназначен за решаване на
определени проблеми на кожата, които може да не са смъртоносни, но са едновременно
оп
опасни и твърде досадни. Независимо дали ходи бос или носи неудобни обувки, човек винаги
оп
има опасност да получи неприятни мазоли и груба кожа на петите и други кожни проблеми.
им
Препарата МАЗОЛЕКС® е проверено, достъпно средство за отстраняване на
Пр
неприятните
не
удебеления и мазоли на кожата. МАЗОЛЕКС® съдържа салицилова киселина,
която
ко
е изолирана от (Salix alba), с високи реакционноспособност, антисептични и
бактерицидни
ба
свойства, както и Ланолин с успокояващо и раздразнението действие.

Тъй като е краят н
на лятото, ние предлагаме нови и отново достъпни продукти
за красива и здрава кожа, които се надяваме
бързо до стигнат до клиентите Ви:
д
ДЕРМИН® е дерматокозметичен продукт
с изразено епителотонично действие.
Оказва омекотяващо,
стимулиращо и регенеративно действие
върху епителните
клетки на кожата.
СЪДЪРЖА:
Витамин А (Retinyl palmitate), наричан още същинския витамин А и витамин на растежа. Повлиява
еластичността на кожата, стимулира обменните процеси и диференциацията на епителните
клетки, като спомага за възстановяването им.
Eсенциално масло от чаено дърво (Melaleuca
alternifolia Essential Oilс), стимулира локално имунната система, намалява съединителна тъкан и
има антисептични, противогъбични и антибактериални свойства.
Благодарение на синергизма на своите естествени биоактивни съставки ДЕРМИН® облекчава
кожни проблеми при акне, комедони, повърхностни
рани, рагади, лезии и белези. Подходящ е за употреба при екземи, псориазис, обриви и сърбежи за
възстановяване на изтощената, суха и раздразнена кожа.
Прилага се като протективно и емолиентно
средство при дренажи, илеостома, колостомия,
дерматити, подсичания, слънчеви, термични и
химични въздействия, охлузвания, напуквания и
протривания.

БЕЛЕЗИН® крем е дерматокозметичен продукт за заличаване на белези и намаляване на
зачервяването след лазерни
процедури. Предназначен е за
белези предизвикани от травми, хирургични операции, изгаряния и др. Спомага за изравняването и изглаждането на
белега, поддържайки еластичността и хидратацията на
засегнатото място.
СЪДЪРЖА:
Витамин Е (Tocoferyl actate), с благоприятно антиоксидантно, овлажняващо и мощно противовъзпалително действие. Осигурява защита срещу ултравиолетовите лъчи,
противодейства на стареенето на кожата и образуването на бръчки. Допринася за подмладяване на кожата и
съхранението на витамин А.
Салицилова киселина (Salicylic acid) - помага за възстановяването на кожата при себореен дерматит, акне,
псориазис, мазоли, кератоза пиларис, акантозис нигриканс,
ихтиоза и брадавици. Действа кератолитично, комедолитично и бактериостатично, предотвратява запушването на порите и осигурява пространство за растежа на
нови клетки. В съчетание с високоплътния повърхностно активeн пластификатор PEG и Витамин Е, подпомага бързото възстановяване на кожата. Създава се микромембрана, която служи за основа на новата кожа. При постарите белези Салициловата киселина излющва повърхностния слой от съединителна тъкан, заместваща нормалната кожна структура, а Витамин Е и PEG подпомагат изграждането на новата кожа.

Оставаме на Ваше разположение! С уважение, екипът на Авицена 9000
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ЗДРАВЕ

ПРОБИОТИЧНО ПОКРИТИЕ
ПРИ НАРУШЕНИЕ НА
ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА
П. ВАСИЛЕВ, д.ф.

Настоящата статия няма за цел да
доосветлява въпроса за пробиотиците
– какво представляват и каkво е значението им за организма. Във „Фармацевтичен монитор“ са публикувани достатъчно материали по този въпрос от
автори (Розалин Костов, Асена Стоименова и др.), които са доказали своята
компетентност и са развивали темата
доста изчерпателно. Съществуват
вече и много източници и материали по
въпроса, които всеки, който се интересува, може да ползва и да обогати своите познания.

мин В комплекс или витамин К. Проблемът е друг – лекарят изписва
пробиотик, какъвто е чул или познава, а те, в повечето случаи, са
един или два, или съветва пациента да си вземе „някакъв“ пробиотик
от аптеката. Разбира се няма никакъв проблем в аптеката да му се
продаде „някакъв“ пробиотик. Вреда няма да има, полза ще има. Но
дали тази полза ще е максималната. Дали цената, която ще заплати
пациентът, ще кореспондира с ползите от закупения пробиотик.
Всичко зависи от вас и от подхода в конкретния случай. А истината
е, че все още това е тема, по която фармацевтите могат да
демонстрират повече познания и компетентност от лекарите. Не
изпускайте този момент!

Безспорно, много лекари се научиха да
изписват или да препоръчват някакъв
пробиотик когато назначават антибиотично лечение. Отдавна отмина времето, когато беше „екстра“, с антибиотика да ти изпишат или препоръчат вита-

Натрупаните през годините изследвания, оформят извода, че стомашно-чревния тракт (СЧТ) представлява една балансирана екосистема, поддържането на която е един много деликатен процес. От
него зависи и здравословното състояние на целия организъм. СЧТ се
обитава от повече от 500 вида различни бактерии, по-големият брой
от които са непатогенни. Качественият и количествен състав на
5
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Сега акцентът е друг – как да използваме множеството пробиотични препарати, които са на пазара, и знанията,
които имаме, за да дадем най-полезен
съвет на пациента с цел максимално и
оптимално пробиотично покритие при
предстоящо антибиотично лечение или
стомашно-чревен дискомфорт, настъпил в резултат на антидиарично лечение, хормонална терапия и др. Не без
значение е и факторът полза–цена.
Независимо от моментния финансов
интерес за аптеката, един добре поднесен съвет, включващ оптималната комбинация от пробиотични добавки и
напътствия за употребата на различни
„функционални“ храни, може да ви донесе
много по-дългосрочна финансова полза.

различните бактериални видове е различен за отделните етажи на червата и вероятно зависи от адаптационните способнисти на микроорганизмите, специфичните условия на средата, в която се развиват и непрекъснато осигуряване чрез диета както на нови количества полезни бактерии, така и на хранителни субстрати за тяхното развитие. Установено е, че бактериалната плътност нараства в посока от стомаха към
дебелото черво, където е най-висока. Поради това, че
дебелото черво е най-големият бактериален резервоар
и ферментационно-метаболитен реактор на организма, динамиката в микробиалния баланс и модифицирането на бактериалната функционална активност го превръщат в орган с изключително значение за цялостното състояние на организма, както и го излагат на
големи рискове от увреждане, резултатите от които
се наблюдават все по-често в ежедневието.
Бактерийните популации в чревната микрофлора се
разделят на три вида: патогенни микроорганизми, причиняващи болести; условно патогенни (коменсални)
микроорганизми, които при нормален здравен статус
не увреждат организма, но при нарушена имунна система се превръщат в болестотворни; и трети вид – т.
нар. „добри“ бактерии. Тази своеобразна комбинация от
трите вида бактерии, формира вътрешната микрофлора на човека. От превеса в полза на полезните или
„добрите“ бактерии в нея зависи здравословното състояние на индивида. Тези „добри“ микроорганизми, наричани пробиотици, помагат да се намали количеството
на „лошите“ бактерии.
В съвременния живот на човека съществуват множество фактори, оказващи негативно влияние върху нормалното осъществяване на метаболитните процеси в
организма и най-вече върху бактериалния видов състав,
обитаващ долните етажи на СЧТ. Тези фактори са:
включените в храните консерванти, оцветители и
други подобрители, както и неподходящи технологии за
преработката им; лекарства – най-вече антибиотици,
сулфонамиди, хормонални препарати, антидиарични препарати и др.; режимът на хранене и неговото еднообразие; имунния статус; възрастта на организма; лошите
условия на живот, стресът и др. Изброените фактори
водят до нежелани промени в метоболизиращия капацитет на микрофлората и ферментационните процеси,
продуциране на вредни за организма метаболити, поява
на патогенен бактериален свръхрастеж, изменения в
структурата и функциите на чревната мукоза, като в
резултат на това се развиват алергии, интоксикации,
остри и хронични възпалителни процеси, рак на дебелото черво и др.
Предвид фармацевтичната практика, важен фактор,
нарушаващ чревната микрофлора, е употребата на
редица лекарства и най-вече антибиотици. Сериозно
усложнение, най-често срещащо се при широкоспектърни антибиотици, са дисбактериозата и суперинфекции6

те. Наред с патогенните причинители, антибиотиците унищожават и нормалната микрофлора. Това нарушено биологично равновесие (дисбактериоза) се последва
от суперинфекции, от развитие на резистентни микроорганизми, намиращи се в организма или постъпили
отвън (най-често вътреболнични инфекции), развитие
на гъбички (Candida albicans). Дисбактериозата може да
предизвика и витаминна недостатъчност (витами
В-комплекс, витамин К). Дори да пренебрегнем най-тежките случаи, които теоретично биха се реализирали,
почти винаги се наблюдава стомашно-чревен дискомфорт или гъбична инфекция. Това е достатъчно основание да се препоръча пробиотично, съпътстващо антибиотичното лечение, покритие.
Интензивното развитие на пробиотичната концепция
убедително доказва, че използването на пробиотични
култури стимулира растежа на полезните микроорганизми, измества потенциално вредните бактерии и
подсилва естествените защитни механизми на организма. Като регулатори на микрофлората на СЧТ се
използват както монокултури, така и смесени култури
от микроорганизми.
организми.

Като примери за сравнително често употребявани пробиотици могат да бъдат посочени следните бактериални видове и щамове:
Lactobacilli: Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L.
delbrueckii ssp. bulgaricus, L. casei, L. brevis, L.
cellobiosus, L. fermentum, L. plantarumи др.
Bifidobacteria: Bifidobacteriuminfantis, B. bifidum, B.
longum, B. breve, B. adolescentis, B. angulatum, B.
catenulatum, B. pseudocatenulatum, B. dentium, B.
animalis, B. thermophilumи др.
Gram (+) cocci: Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus, S. diacetylactis, Enterococcus faecium,
Lactococcuslactis ssp. cremoris …
Дрожди: Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae
Лактобацилите са Грам-положителни с пръчковидна
форма бактерии, които колонизират в тънките черва,
дебелото черво, устата и вагината. Крайният продукт

от тяхната ферментационна метаболитна дейност
основно е млечната киселина. Някои щамове, срещащи
се най-вече във вагината, отделят като краен продукт
водороден прекис, който потиска развитието на каталаза-негативните микроорганизми, отговорни за появата на неспецифичен вагинит. Освен като непатогенна
микрофлора в човека, лактобацилите се срещат в различни храни като ферментирали млека и млечни продукти, месото, житните култури, водата, бирата, ферментиращото вино, някои туршии и др. В човешкия СЧТ
основно обитаващ и доминиращ е L. acidophilus. Характерна особеност на лактобацилите е, че за тяхната
колонизация е необходимо те устойчиво да се адхезират за епителните клетки на мукозата, което е найуспешно в присъствието на достатъчна концентрация
калций.
Бифидобактериите са Грам-положителни, анаеробни
микроорганизми с плеоморфна форма – като пръчици и
такива с удебеляване в единия край, които активно разграждат различните въглехидратни съединения до
краен продукт – млечна киселина. Бифидобактериите
синтезират и отделят редица ензими, влияещи върху
ферментационните
метаболитни
процеси.
Колонизацията им е характерна най-вече за дебелото
черво, но се срещат и в долните етажи на тънките
черва, както и във вагината – напр. B. bifidum. С напредване на възрастта концентрацията им в СЧТ намалява,
което е предпоставка за появата и развитието на
патологични процеси в организма на хората в напреднала възраст.
Някои от Грам-положителните коки също упражняват
положителен ефект върху организма чрез участието си
в чревната екосистема, напр. Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecium, докато други, като S. faecalis могат да бъдат потенциално опасни за организма особено
при състояние на компрометирана имунна система. За
поддържане на микробиалния баланс на стомашно-чревната екосистема от значение са и някои дрожди като
Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae, които оказват благоприятен ефект върху организма и се употребяват
като пробиотици за преодоляване на проблеми, свързани с диарии, колити, хранителна непоносимост и др.

Други пребиотици са фруктоолигозахаридите. Те са
изградени от фруктоза и глюкоза. Установено е, че фруктоолигозахаридите могат да увеличат броя на бифидобактериите до 10 пъти, като едновременно с това
редуцират нивото на общо 7 различни патогенни бактерии в дебелото черво.
Освен от храната, пребиотици могат да се набавят от
хранителни добавки и от редица функционални храни,
обогатени с пребиотици. Трябва да се отбележи, че за
разлика от пробиотиците, които при термична обработка се разрушават, пребиотичните полизахариди не
се разрушават при готвене и храната е добър източник
за набавянето им.
В последните години, като хранителни добавки, се предлагат различни комбинации от пробиотици и пребиотици, наречени синбиотици, тъй като двата вида съставки действат синергично. Перфектен източник на натурални синбиотици са ферментиралите млека (кисело
мляко, кефир), които доставят живи бактерии и храната, която е необходима за тяхното оцеляване в храносмилателната система. Най-добрите синбиотични комбинации в момента включват бифидобактерии и фруктоолигозахариди, лактобацили и инулин, бифидобактерии и лактобацили с фруктоолигозахариди или инулин.
На пазара съществува вече един доста добър набор от
инструменти – хранителни добавки, съдържащи пробиотик, комбинация от пробиотици или комбинация от
пробиотици и пребиотик, които позволяват едно много
добро пробиотично покритие. А то се налага все почесто.
Не е тайна, че в България антибиотици се предписват
масово, и то целогодишно. Без да се занимаваме с целесъобразността от едно такова лечение, то представлява сериозно вмешателство в твърде деликатните
механизми на чревната микрофлора. Няма да е пресилено, ако сравним ефекта на един широкоспектърен антибиотик с избухването на атомна бомба – ако случайно
нещо оцелее, то е необходимо време, за да се възстанови. Затова е задължително да се започне пробиотичен
прием паралелно с антибиотика. Тъй като не е ясно кой
антибиотик кои пробиотици унищожава повече и кои са
пощадени, най-добрият подход е да се направи максимално покритие с различни видове пробиотици и, по възможност, с пребиотик. Съществуват комплексни продукти, съдържащи няколко различни вида пробиотици плюс
7
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Важно значение за развитието, жизнеспособността и
активността на пробиотиците имат пребиотиците.
Това са несмилаеми хранителни съставки, стимулиращи
растежа и/или активността на една или няколко бактерии в СЧТ, като по този начин подобряват здравето на
организма-гостоприемник. Пребиотиците са храна и
среда за развитието на пробиотиците. Те са изградени
главно от олигозахариди. Различните олигозахариди,
добавяни към преработваните храни и хранителни добавки, включват фибри, фруктоолигозахариди, инулини,
лактулоза, олигофруктоза, пиродекстрини, соеви олигозахариди, трансгалактоолигозахариди и ксилоолигозахариди. Не всички несмилаеми олигозахариди обаче прите-

жават пребиотични свойства. Най-много публикувани
данни има за инулина и фруктоолигозахаридите. Смята
се, че инулинът е вещество, покриващо 100% изискванията за пребиотик. Той стимулира растежа на бифидобактериите. В най-голямо количество се съдържа в
цикорията, ябълките, чесъна, глухарчето, ехинацеята.
Освен пребиотични ефекти, инулинът притежава и
много други ценни за организма действия.

ПРОБИОТИЧНО
ПОКРИТИЕ
ПРИ НАРУШЕНИЕ НА
ЧРЕВНАТА
МИКРОФЛОРА

ФМ ПАЗАРИ

ДЕПРЕСИИТЕ СТРУВАТ 100 МЛРД. ЕВРО
ГОДИШНО НА БИЗНЕСА В ЕВРОПА

пребиотик. С един такъв продукт и
с още една-две хранителни добавки,
съдържащи от един до три пробиотика, допълващи видово първия състав, може да се възстановят или
запазят за чревната микрофлора над
10 вида „добри“ бактерии.
Разбира се в много случаи това би
струвало на пациента почти толкова, колкото и антибиотичното лечение, но тук е моментът с аргументираното пояснение за ползите от
този разход. А ако, все пак, той се
окаже непосилен за пациента, могат
да се дадат съвети за подходящи
храни, внасящи в организма както
пробиотици, така и пребиотици.
Бъдете сигурни, че един такъв подход ще работи за вас.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Костов, Р. Пробиотиците и пребиотиците:
Фактори на стомашно-чревната микробиотична
екосистема. Фармацевтичен монитор, 4, 2003,
11-16.
2. Стоименова, А. Пробиотиците: Добрите бактерии. Фармацевтичен монитор, 61, 2011, 14-15.
3. Стоименова, А. Пребиотици и синбиотици. Фармацевтичен монитор, 62, 2011, 8-11.
ФМ
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Работодателите в Европа трябва да са по-активни по отношение
превенцията на депресиите, защото тази болест им струва 92 млрд.
евро на година, сочи доклад, цитиран от „Юрактив”.
Според документа, публикуван на 12 март 2014 г. от двама британски професори – Мартин Нап (Martin Knapp) от Лондонското училище за
икономика и Сара Евънс-Лако (Sara Evans-Lacko) от „Кингс Колидж”, 30
млн. души в Европа се борят с депресията, а работадателите им, като
цяло, подценяват въздействието на това заболяване, макар то да води
до ниска продуктивност и отсъствие от работа.
В проучването си, което включва 7 065 служители от Великобритания,
Германия, Дания, Испания, Италия, Турция и Франция, учените установяват, че между 20% и 55% от работниците, диагностицирани с депресия, е трябвало да отсъстват от работа поради болестта.
Жените, разведените и работещите почасово са по-вероятни
жертви на депресията, а високообразованите специалисти по-рядко
отсъстват от работа поради тази причина, но на последните им е
по-трудно да разкрият истината пред работодателя си, ако се сблъскат с депресията.
Докладът също така установява големи разлики в подходите в борбата срещу депресията на работното място в различните европейски
страни. Например в Италия е по-малко вероятно да се разкрие диагнозата на работното място, отколкото във Великобритания или Турция.
Докато мениджърите в Дания са по-толерантни към депресираните си служители, то колегите им в Испания и Франция е по-вероятно
директно да препоръчат лекарска помощ.
„Въпреки голямата публичност около психичните заболявания, обезпокоително е, че все още съществува голяма стигма, свързана с депресията и повечето работодатели не се справят с нея адекватно”, обяснява Нап.
Той напомня, че според Световната здравна организация депресията е станала водеща причина за неработоспособност в света и има
значителни икономически последици.
Според професора отсъствието от работа или даването на гъвкаво работно време не са непременно най-добрия начин да се помогне на
депресираните служители, защото те обикновено се нуждаят от социално включване, за да се справят със състоянието си. Следователно би
следвало да получават пряка подкрепа от началниците си.
Другият автор на изследването, Евънс-Лако, добавя, че избягването
на проблема само ще допринесе за общественото невежство спрямо
психичните заболявания и няма да помогне на фирмите или на работниците им.
„Мениджърите имат важна роля в създаването на подкрепяща
среда, в която преобладава социалното приемане. По този начин служителите им ще се чувстват по-сигурно да говорят с тях за този вид
проблеми”, заявява тя.
ФМ

ОТКРИХА РЕВОЛЮЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ
ЗА ХЕПАТИТ С
ТЕРАПИЯТА ЩЕ Е ДОСТЪПНА В ЕВРОПА
ОТ НАЧАЛОТО НА 2015 Г.

Едно от най-тежките хронични заболявания на 21 век
– хепатит С, вече ще бъде напълно лечимо. Лекарите
ще овладяват хроничната вирусна инфекция в 91-98%
от случаите, докато ефективността на прилаганата
в момента терапия с интерферон и други медикаменти е около 60%. Очаква се от 25 януари 2015 г. революционната терапия да се регистрира официално в
Европа.
Това стана ясно по време на симпозиума „Бъдещето в
лечението на хепатит С“, който се проведе в рамките на XII Национален конгрес по гастроентерология в
НДК.

Новите, свободни от интерферон терапии имат подобра поносимост, по-кратка продължителност – до
3 месеца, и удобството на приложение – таблетки
през устата. Досега известната терапия срещу хепатит С продължава 6 или 12 месеца, а съпътстващи
заболявания, като сърдечносъдовите, диабет или затлъстяване, възпираха излекуването. Другите ограничения пред досегашните познати методи са, че потрудно се постигаше резултат при хора с цироза на
черния дроб, както и появата на множество странични ефекти, които понякога са по-тежки от самото
заболяване.
„Най-революционната част от бъдещата терапия на
вируса са свободните от интерферон ензими, при
които има много висока ефективност. Както е
известно, вирусът причинява множество странични
ефекти, които понякога са по-тежки дори и от само9
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„Предстои огромна революция в лечението на хепатит С. Новите лекарства ще лекуват инфекцията за
много кратко време – няколко месеца и човек изцяло
ще се изчиства от инфекцията. Хепатит С, от медицинска гледна точка, скоро ще бъде абсолютно решен
проблем. Остава обаче проблемът как ще открием
пациентите, ще имаме ли скринингови програми, ще
могат ли държавите да осигуряват достатъчен
финансов ресурс за лечението на тези пациенти, ще
имаме ли достатъчно подготвени медицински кадри,
които да се справят с това заболяване? Какво ще се
случи с проследяването на тези пациенти след това?

Това са куп сериозни въпроси, които зависят от политиците. Лекарите намериха решение, това е огромна
революция. За пръв път ще имаме лекарство, което
атакува вирус и унищожава вирус. Ние трябва да се
възползваме от тази революция. Сега на ход са политиците“, каза д-р Станимир Хасърджиев, председател
на „Хепасист“ и член на борда на ELPA.

то заболяване. Засега резултатите показват 97% излекуване измежду пациентите с генотип 1 на вируса след
8- до 12-седмично лечение, независимо от това дали лекарствата са комбинирани, или не с рибавирин. Другият
плюс е, че медикаментите вече ще са под формата на хапчета за перорална употреба за разлика от досегашните лекарства, които се поставяха интравенозно“, каза проф. д-р Матева, национален консултант по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

85% ОТ ИНФЕКТИРАНИТЕ С
ХЕПАТИТ С НЯМАТ СИМПТОМИ

Хепатит С е вирус, който живее в черния
дроб и се предава основно по кръвен път.
85% от инфектираните нямат симптоми до
момента, в който не се проявят първите
усложнения от дългогодишното носителство на вируса – чернодробна цироза и рак
на черния дроб. Една малка част от хората,
или близо 15-16% от заразените, прекарват
т.нар. остър хепатит и оздравяват.

110 000 БЪЛГАРИ СА БОЛНИ
ОТ ХЕПАТИТ С

Над 110 000 българи са болни от хепатит С,
но само една малка част знаят за заболяването си и се лекуват. Недиагностицирането
и нелекуването на болните с хепатит С
струва огромни средства на обществото:
под формата на директни разходи за лечението на цироза или рак на черния дроб и индиректни – от загуба на работоспособност.

ГЕНОТИП 1 НА ХЕПАТИТ С Е
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАН У НАС

Вирусът на хепатит С е много изменчив и има няколко генетични варианта – от 1 до 6, както и няколко подварианта, които се
определят от еволюцията на заболяването. Например генотип
1 се развива по-бързо от останалите. Приема се като най-трудния за лечение. Той е и най-често срещаният у нас. Новото лечение без интерферон визира именно генотип 1, за който досегашната интерферонова терапия не е особено ефективна.

СМЪРТНОСТТА ОТ ХЕПАТИТ С В ЕВРОПА Е
ОКОЛО ПОЛОВИН МИЛИОН ДУШИ ГОДИШНО
В световен мащаб около 160 милиона души страдат от хронична инфекция с хепатит C и около 3 до 4 милиона души се заразяват всяка година. В Европа приблизително 17,5 милиона души
страдат от хроничен хепатит С, като генотип 1 е най-често
срещаният. Смъртността от хепатит С е около половин милион души годишно. Между 280 000 и 300 000 загиват поради усложнения от чернодробната цироза, предизвикана от вируса на
хепатит С. Около 200 000 загиват, защото развиват карцином
на черния дроб. Средната смъртност е между 3 и 11 на 100 000
души.

НАД 93% ОТ ХОРАТА, КОИТО СА ДИАГНОСТИЦИРАНИ И СЕ ЛЕКУВАТ КЪМ
ТОЗИ МОМЕНТ, СА НА ВЪЗРАСТ ПОД 50 ГОДИНИ.

ФМ

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС
®
Tемпалгин
500/ 20MG филмирани таблетки

ТЕРАПИЯ НА БОЛКАТА

Болката е най-честият и
спешен симптом. За нейното овладяване трябва
да се изяснят нейната
етиология, но и психическото състояние и поведение
на
пациента.
Независимо, че причините
за болката имат предимно
физически характер, тя
има и психическа окраска.
Клиничният опит показва, че безпокойството
изостря усещането за
болка. (фиг. 1)
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Фиг. 1 Процес на болково възприятие в главния мозък(7)
ПРЕДЕН ДЯЛ – осъзнаване на негативни усещания и
емоции; повишена активност при хора с нисък праг
за болката
СОМАТО-СЕНЗОРЕН ДЯЛ – регистрира
първоизточника и интензитета на
болката; понижена активност при
разсейване на вниманието от болката
ПОДКОРИЕ – интегрира сетивните и емоционални усещания
за преживяване на болката
ХИПОТАЛАМУС –
получава болкови импулси от
гръбначния мозък и ги препраща
към мозъчната кора
PEG – среден мозък, тилен
дял – богат на естествени
опиоиди, облекчава болката
АМИГДАЛА –
среден мозък – реагира при заплаха за болка

ПРЕФРОНТАЛЕН ДЯЛ –
преработва болковия сигнал и подготвя
реакция; активира се при опити за
преодоляване на болката
МЕДИАЛЕН ПРЕФРОНТАЛЕН ДЯЛ
– фокусира се върху негативното
възприятие на болката; повишена
активност при тревожност
ЛАТЕРАЛЕН
ОРБИТОФРОНТАЛЕН ДЯЛ –
оценява сетивните стимули и
реагира според страха от болка;
отговорът е понижен при състояния на медитация, съсредоточеност и спокойствие
NUCLEUS ACCUMBENS – подкорови структури –
освобождават допамин и сертонин по време на
удоволствие или болка

Адаптирано по: Sean Mackey, Stanford; Plos One; Journal of
Neuroscience; Archives of Internal Medicines

Изразеността на болковия синдром се определя от продължиелноста на влиянито на травмиращия агент върху
психическата и соматичната сфера, конституционални, генетични и психологични особености на пациентите,
степен на самоконтрол, качество на социалната подкрепа, познаване на развитието на признаците на болката
и причините за нейното възникване, нейното значение и последствия и др. (табл. 1)
Табл. 1 Клинична характеристика на болката(9)
Болка

Определение

Вегетативни реакции

Емоционални реакции

Остра болка

Биологичен сигнал за органично нарушение на
тъканно ниво; кратковременна

Блeдност или почервеняване на лицето, студена
пот, разширение на зениците, тахикардия,
повишено АН, изменения в ритъма на дишането
и повръщане

Агресия, тревога

Хронична болка

Продължава над 3-6 месеца

Повишена уморяемост, нарушение на съня,
понижение на апетита, загуба на тегло, понижено
либидо и запек

Депресия

CH3

H3C

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ НА ТЕМПАЛГИН®

Всяка филмирана таблетка ТЕМПАЛГИН® съдържа активни вещества:
- метамизол натрий (metamizole sodium) - 500 mg;
- триацетонамин-4-толуенсулфонат (triacetonamine-4-toluensulfonate) - 20 mg.

N
N

N
CH3

O

O
S O
O
метамизол натрий

O

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА ТЕМПАЛГИН
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ притежава силен противоболков и
противовъзпалителен ефект.
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ потиска простагландиновата синтеза,
инхибирайки циклооксигеназата. Стимулира освобождаването на
бета-ендорфини и притежава известно мембраностабилизиращо
действие. Потиска образуването на ендогенни пирогени.
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ начало и продължителност на действие:
- Начало на действие - 30-60 мин.
- Продължителност - 4-6 ч.
- Tmax = 30-60 мин * t 1/2 = 2-3 ч.
ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ има изразена анксиолитична
активност и повлиява благоприятно емоционалната компонента
на болката - състоянието на безпокойство, страх, тревожност и
напрежение. Усилва и пролонгира аналгетичното действие на
метамизол.
ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ има централно N-холинолитично действие и отслабва двигателната възбуда. Подобрява
периферната циркулация и по този начин потенцира аналгетичния
ефект на метамизол. (фиг. 2)
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триацетонамин-4-толуенсулфонат

Фиг. 2 Периферна кръвоносна система – микроциркулация
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Адаптирано по: Wiedeman MP, Tuma RF, Mayrovitz HN: An introduction to Microcirculation, New York, NY: Academic Press 1981, p 101

Фиг. 3 Повишаване на прага на болкочувствителност
след електростимулация при пациенти аналгезирани с
Темпалгин®, Метамизол и плацебо(11)

ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ
начало и продължителност на действие:
- Начало на действие - 15-30 мин.
- Продължителност - 4-6 ч.
- Tmax = 30 мин.
- t 1/2 = 4-6 ч.
ТЕМПАЛГИН® има силен и продължителен болкоуспокояващ ефект,
Праг на болката след
Праг на болката след
започващ към 15 минута след приема, благодарение на комбиниелектростимулация на Tibia
електростимулация на кожа
рането на метамизол натрий и триацетонамин-4-толуенсулфонат.
Продължителното действие на ТЕМПАЛГИН® го прави особенно подходящ за облекчаване на състояния на
главоболие, зъбобол, ставно-мускулни болки. ТЕМПАЛГИН® притежава меко транквилизиращо и анксиолитично
действие за благоприятно повлияване на емоционалната компонента на болката и състояния на безпокойство,
страх и напрежение.
ТЕМПАЛГИН® има леко хипотензивно и вазодилатиращо действие.
ТЕМПАЛГИН® е комбиниран аналгетик отговарящ на препоръките на СЗО и съвременните нужди на пациентите.
(фиг. 3)
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Схема 1. ТЕМПАЛГИН® – взаимно потенциране на действието на активните съставки

Темпалгин®
Метамизол натрий:
z Повишава прага на възбудимост на
хипоталамусните центрове за болкова чуствителност
z Възпрепятства провеждането
на болкови импулси
z Потиска синтентеза на простагладаните
z Стабилизира клетъчните мембрани
z Потиска синтеза на ендогенните
пирогени, брадикинин и свободни
радикали
z Инхибира прекисното окисление на
липидите
z Стимулира освобождаването на
β-ендорфини

потенцира
действието

потенцира
действието
и удължава ефекта

ТЕМПАЛГИН® премахва главоболието, оказва успокояващо
действие и превъзхожда по сила и продължителност на
действие ЛС, в състава на които активнотото вещество е
само Метамизол натрий

ПОКАЗАНИЯ НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20 MG

ТЕМПАЛГИН® се препоръчва за овладяване на болкови
синдроми при: главоболие, невралгии; зъбобол и стоматологични манипулации; миалгии; травми; артралгии

ОБИЧАЙНА ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG

Препоръчва се прием на ТЕМПАЛГИН® след хранене.
Възрастни - обичайната доза е по 1 таблетка 1-3
пъти дневно, в зависимост от тежестта на клиничните симптоми. Максималната еднократна доза не
трябва да превишава 1 таблетка. Максималната
дневна доза е 4 таблетки. При стоматологични манипулации: по 1 таблетка 1/2 час преди интервенцията.
Деца над 15-годишна възраст - по 1 таблетка дневно.
Максималната дневна доза е 2 таблетки и зависи от
тежестта на клиничните симптоми.

УПОТРЕБА НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG В
ТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

Употребата на ТЕМПАЛГИН® за по-продължителен
период или в по-високи дози е по преценка на лекуващия лекар, предвид състоянието на пациента, придружаващите заболявания и възрастта.
В клинични проучвания при пациенти с хронична болка
продължителността на приложение на ТЕМПАЛГИН® е
била до 20 дни, а терапевтичната доза е била до 5
талетки дневно. по време на проучването не са били
наблюдавани странични ефекти след приложението на
ТЕМПАЛГИН®.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG

В експериментални проучвания върху животни е установено, че ТЕМПАЛГИН® се отнася към лекарствата с
ниска токсичност и голяма терапевтична ширина
след еднократно и многократно перорално приложение. Тестовете за мутагенност върху клетъчни култури от бактерии и бозайници са отрицателни.
Отличава се с много добра поносимост и профил на
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Триацетонамин–4– тулоенсулфонот:
z Понижава двигателната възбуда
z Оказва централно N-холинолитично действие
z Има меко транкилизиращо и ганглиоблокиращо действие

Адаптирано по: Литвак,
Л. Что не болела голова
РОССИЙСКИЕ АПТЕКИ |
2012 | 17 |22-23

безопасност.
ТЕМПАЛГИН® не съдържа кофеин в състава си.
Регулярният прием на кофеин съдържащи аналгетици
води с голяма вероятност до развитие на т.н. "зависимо" главоболие.
Таблетката на ТЕМПАЛГИН® е филмирана. За разлика
от редица НСПВС като пироксикам, индометацин или
ацетилсалицилова к-на ТЕМПАЛГИН®, приет непосредствено след хранене, не дразни директно стомаха.
По данни на производителя Софарма АД - за периода
2006-2011 година са продадени над 130 000 000 опаковки
ТЕМПАЛГИН®, има само 25 съобщения за нежелани
лекарствени реакции.
В заключение експерименталните и клинични данни
потвърждават целесъобразността на лекарствената комбинация ТЕМПАЛГИН®, постигаща силен и продължителен болкоуспокояващ ефект.
ТЕМПАЛГИН® отговаря на нуждите на пациентите от
усилване и удължаване ефекта на аналгетиците, чрез
комбинирането им с доказаните в терапията психотропни средства с малко влияние върху нормалните
поведенчески реакции. Рационалността на комбинацията се определя от усилването и пролонгирането на
аналгетичното действие на метамизола от триацетонамин- 4-толуенсулфоната, както и от благоприятното повлияване на емоционалната компонента на
болката.
ТЕМПАЛГИН® едно от най-популярните в чужбина български лекарствени средства. Широката му употреба
потвърждава целесъобразността на лекарствената
комбинация, отговаряща на нуждите на пациентите
от силен и продължителен болкоуспокояващ ефект
съчетан с анксиолитично действие за благоприятно
повлияване на емоционалната компонента на болката
и състояния на безпокойство, страх и напрежение.
Отпускането на Темпалгин® без рецепта и достъпната му цена улесняват лекарите и фармацевтите. ФМ

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Фактори за токсичността на въздуха,
който дишаме и влиянието му
върху здравето
НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ
ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА
Розалин КОСТОВ, маг. фарм.

Световната Здравна организация съобщава, че в
света за една година са отчетени 7 милиона случая на
преждевременна смърт от заболявания свързани с
въздействието на замърсяването на въздуха (ЗВ).
Ситуацията се отчита като тревожна, поради трайната тенденция за увеличаване на тази смъртност,
както и затрудненията свързани с преодоляването на
замърсяването на въздуха.[1]

СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Засиленият първоначален интерес на изследователската общност за връзката между ЗВ и сърдечносъдовите заболявания довежда до натрупването на
значителен обем от доказателствени резултати.
Това дава основание на Американската Сърдечна
Асоциция да публикува свое научнообосновано становище, в което се анализират данните от редица
проучвания, като резултатите от този анализ категорично показват, че ПЧ и особено ПЧ2.5 μm имат
съществен принос за заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови заболявания. Краткосрочното излагане на въздействието на ПЧ може да
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Δ

Замърсяването на въздуха (ЗВ), най-общо, се осъществява от попадането в него на прахови частици,
различни газове, като напр. приземен озон, азотни
оксиди и особено NO2, CO, SO2 и др., широк набор от
органични съединения, метали – олово, никел, манган и
др. Произходът на ЗВ е в резултат от природни явления – вулкани, горски пожари, ерозия на почвата, от
вятъра и др., но основните източници са от човешката дейност. За илюстрация на последните могат да
бъдат посочени газови и прахови емисии на индустриални производства, нефтени рафинерии, електрически централи, минни дейности, използвани в земеделието препарати (торове, пестициди, хербициди), изгаряне на изкопаеми горива, отопление на домовете с
твърди горива (въглища, дърва) и др., прах от износване на автомобилни гуми, от спирачни дискове и др.
Най-съществен принос за ЗВ имат автомобилният и
самолетният трафик, а от тях водещата роля е на
изгорелите газове и саждите отделяни от дизеловите двигатели. Въпреки отчетливата токсичност на
различните компоненти на ЗВ, напоследък особено
внимание се отделя на токсичността на праховите
частици (ПЧ). ПЧ са с органичен или неорганичен
характер, като първите представляват обикновено
различни по размери сажди или други твърди съединения, докато вторите най-често са аерозолни газови

конгломерати. Съобразно размерите си ПЧ се определят като ПЧ10 μm, ПЧ2.5 μm (фини прахови частици) и
ултрафини ПЧ с размер 0.1 μm, наричани още наночастици. Размерът на ПЧ е важен фактор, свързан с проявите на тяхната токсичност за организма. Така
напр. ПЧ10 μm обикновено се задържат в горните дихателни и по-трудно достигат до белодробната лигавица, докато фините ПЧ и ултрафините ПЧ преминават
през белодробната лигавица и попадат директно в
кръвообращението увреждайки различните органи.
Особено важен факт е способността на ултрафините ПЧ през носната лигавица да проникват директно
в мозъка, където упражняват своята невротоксичност. Някои от източниците на ПЧ са изгорелите
газове и сажди от автомобилите, самолетите и др.,
горене на въглища и дърва, износването на автомобилните гуми, нефтените рафинерии, електроцентралите на твърдо гориво и мазут, горските пожари
и др. Автомобилният трафик и най-вече този с дизелови автомобили е водещият източник за ПЧ.[24,25]

отключи развитието на сърдечносъдови заболявания, докато дългосрочната експозиция се свързва с
повишаване на смъртността. (Brook RD et al. 2010
[2]). Съобщените резултати от систематичния анализ на Lee Bj et al. 2014 [3] показват важната роля на
всички ПЧ – ПЧ10, ПЧ2.5 и ултрафините ПЧ за пряката
им връзка със сърдечносъдовите заболявания. Така
например всяко повишаване на концентрацията на
ПЧ2.5 с 5-6 μm/m3 води до повишаване на риска от сърдечносъдови заболявания с около 1.5%, като повишаването на концентрацията с 10 μm/m3 води респективно до 4.5% повишен риск. Освен това изследователите установяват връзка между ЗВ и повишаването на кръвното налягане, като в този случай, освен
ПЧ, допълнителна роля играят и повишените нива на
приземния озон и CO. Shah AS et al. 2013 [4] съобщават за установена пряка зависимост между повишаването на концентрациите във въздуха на CO, SO2,
NO2, ПЧ2.5 и ПЧ10 и повишаването на заболеваемостта
и смъртността от сърдечна недостатъчност. ЗВ
се приема за една от водещите причини за повишаване на риска от инфаркт на миокарда. Резултатите
от мета-анализ на 34 студии за детайлен скрининг
(Mustafic H et al. 2012 [5]) показват, че CO, SO2, NO2,
ПЧ2.5 и ПЧ10 в значителна степен допринасят за повишаване на риска от инфаркт на миокарда. Ilar A et al.
2014 [6] съобщават, че живеенето в райони с повишени стойност на изгорели газове от автомобилен
трафик води до по-висока степен на риск от миокарден инфаркт. Проучване включващо 100 166 участници от 11 европейски страни, проследени за 11,5 години (Cesaron LG et al. 2014 [7]) и анализът на 5 157 случая
на миокарден инфаркт за периода, показва, че повишаването на концентрацията на ПЧ2.5 във въздуха с 5
μm/m3 води до 13% повишаване на риска от коронарни
събития, а за ПЧ10 повишаването с 10 μm/m3 се свързва с повишаване на риска респективно с 12%. Установена е също и зависимост между повишаване на
риска от миокарден инфаркт при хронично излагане
на ПЧ под установените в ЕС нива на ПЧ. Bard et al.
2014 [8] съобщават за новооткрита зависимост
между концентрациите на бензола във въздуха и
повишения риск от инфаркт на миокарда, а именно
повишаването на концентрацията на бензол с 1 μm/
m3 води до повишаване риска с 10.4%. Основният
замърсител на въздуха с бензол са бензиновите двигатели. В рамките на европейския проект ESCAPE се
проучва въздействието на продължителното излагане на изгорелите газове от автомобилния трафик
върху кръвното налягане. Fuks KB et al. 2014 [9] проучват 113 926 участници от 15 европейски страни,
живеещи или работещи в зоната от 100 m от натоварени с автомобилен трафик пътни артерии.
Резултатите от проучването показват наличие на
умерена положителна зависимост между излагането
на въздействието на интензивен трафик и повишаването на кръвното налягане при хората не страдащи от хипертония.
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ДИАБЕТ ТИП 2

Първоначално резултатите от проучването на връзката между ЗВ и развитието на диабет тип 2 (ДТ2)
са противоречиви, но след прецизиране на дизайна и
методиките на проучванията, получените резултати
показват наличието на изразена връзка между ЗВ и
повишаване на риска от развитие на ДТ2. Съобщените
от Eze IC et al. 2014 [10] данни от проучване сред населението на Швейцария показват, че продължителното
излагане на ЗВ повишава отчетливо риска от развитие на ДТ2, като едни от основните фактори са NO2
и ПЧ10. В проведено в Германия проучване върху 3 604
участници, проследени в продължение на 12.1 години и
анализът на установените за периода 252 случая на
ДТ2, Heidemann C et al. 2014 [11] съобщават, че при
хронично излагане на въздействието на изгорели газове от интензивен автомобилен трафик води до 2
пъти по-висок риск от ДТ2 при здрави хора. Проведеният мета-анализ от Janghorbani M et al. 2014 [12]
показва, че излагането на ЗВ (по-силно изразено при
газообразните компоненти) е отчетлив рисков фактор за развитието на ДТ2, като същевременно се
повишава чувствителността на болни от ДТ2 към ЗВ.

БЕЛОДРОБЕН РАК
ЗВ и в частност най-вече ПЧ2.5 и ПЧ10 имат съществен
принос за повишаване на риска от развитие на белодробен рак. Такива са заключенията от проспективно
проучване включващо 312 944 души от 17 европейски
държави, наблюдавани в продължение на 12.8 години,
като са анализирани и 2 095 случая на белодробен рак
през периода (Raaschou-Nielsen O et al. 2013 [13])
Друг изследователски екип – Hoek G et al. 2014 [14]
установява, че фините прахови частици (ПЧ2.5) са водещият рисков фактор за белодробния рак, докато ПЧ10
имат допълнителна роля. Изследователите посочват,
че замърсяването на въздуха от автомобилния трафик и горенето на твърди горива са сред основните
източници за ПЧ2.5 и ПЧ10 като рискови фактори за
белодробния рак.

АСТМА
Редица противоречиви резултати от проучванията за
връзката между ЗВ и астмата не дават възможност
на изследователите категорично да се произнесат по
въпроса дали ЗВ провокира вече съществуващата
астма или е етиологичен фактор за нейната поява.
Едва през последните години данните от мащабни и
добре организирани проучвания внасят яснота по
тези проблеми. В Япония Yamazaki S et al. 2014 [15] проучват въздействието на ЗВ от автомобилния трафик
при 10 069 деца на възраст 6-9 години в продължение
на 4 години. Получените резултати показват, че ЗВ от
автомобилния трафик и най-вече NO2 и ПЧ съдъращи
сажди водят до развитието на астма. Ralph Dj et al.

2014 [16] съобщават, че при хора живеещи и работещи
в ЗВ от автомобилен трафик през топлите сезони
приземният озон и ПЧ2.5 са факторите, водещи до развитието на астма, докато през студените месеци
тези фактори включват – CO, NO2 и ПЧ2.5. Получените
резултати от Guarnieri M et al. 2014 [17] показват, че
краткосрочното излагане на въздействието на ЗВ от
автомобилен трафик и от приземен озон, NO2, SO2 и
ПЧ2.5, води до провокирането на пристъпи при вече
съществуваща астма, докато продължителното
излагане на ЗВ от автомобилен трафик и най-вече с
NO2 допринася за появата на нови случаи на астма при
децата и възрастните.

ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С
БРЕМЕННОСТТА

Проведеното проучване от Pedersen M et al. 2013 [18]
в рамката на европейския изследователски проект
ESCAPE установява, че ЗВ с ПЧ2.5, ПЧ10 и NO2, както и
повишената интензивност на автомобилния трафик
в районите на живеене или работа на бременните
жени водят до отчетливо повишен риск от раждане
на деца с ниско рождено тегло (< 2500 гр.). Редуцирането
на концентрацията на ПЧ2.5 с 10 μm/m3 по време на
бременността може да намали с 22% раждането на
деца с ниско рождено тегло. При анализа на резултатите от Глобалното проучване на СЗО за майчиното
и перинаталното здраве на децата, проведено в 22
страни в продължение на 4 години, Leischer NL et al.
2014 [19] установяват, че ЗВ с ПЧ2.5 е съществен рисков фактор за раждането на деца с ниско рождено
тегло. Fleish AF et al. 2014 [20] съобщават, че замърсяването на въздуха с фини прахови частици ПЧ2.5 и продължителното излагане на въздействието му по
време на бременността води до влошен глюкозен
толеранс и отключване на инсулинова резистентност. Malmqvist E et al. 2013 [21] установяват, че продължителното излагане през бременността на въздух
с високи нива на азотни оксиди, а даже и с нива под
приетите за безопасни, повишава риска от развитие
на гестационен диабет от бременните жени. Olsson
D et al. 2013 [22] и Dadvand P et al. 2014 [23] съобщават,
че завишените нива на приземния озон и ПЧ във въздуха водят до чувствително повишаване на риска от
прееклампсия и преждевременно раждане от бременните изложени по-продължително време на ЗВ.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪКА

Интересът на изследователите към проучването на
въздействието на ЗВ върху възникването на мозъчносъдови инциденти показва наличието на изразена
зависимост между риска от мозъчен исхемичен инсулт
както при краткосрочно, така и при дългосрочно излагане на ЗВ. Welenius GA et al. 2012 [27] съобщават, че
при краткотрайно излагане на въздействието на
завишена концентрация във въздуха на фините ПЧ2.5 е
наблюдаван завишен риск от исхемичен инсулт през
следващите 12-14 часа след експозицията . Аналогични
са и резултатите от мета-анализа на Yu XB et al. 2014
[28], които показват висока зависимост между краткосрочното излагане на високи концентрации от ПЧ2.5
и ПЧ10 във въздуха и повишения риск от исхемичен
мозъчен инсулт. Andersen Zj et al. 2012 [29] проучват
въздействието на ЗВ при дългосрочно излагане и
риска от исхемичен инсулт. Получените резултати от
проучването включващо 52 215 участници, проследени
в продължение на 9.8 години и анализа на 142 случая на
инсулт през периода, показват наличието на изразена
зависимост между ПЧ2.5 и NO2, чиито основен източник е автомобилният трафик и повишеният риск от
инциденти с мозъчен исхемичен инсулт. Stafoggia M et
al. 2014 [30] проучват дългосрочното излагане на ЗВ и
честотата на инцидентността от мозъчен исхемичен инсулт при 99 446 участници от 11 европейски
страни, като анализират и 3 086 случая на инсулт.
Изследователите съобщават, че повишаването на
концентрацията на ПЧ2.5 с 5 μm/m3 през годините
води до 19% по-висок риск от инсулт. Резултатите от
ПЧ10 са сходни с горните, но тяхното въздействие е
по-изразено при хората на възраст 60 и повече години.
Друг съществен резултат от това проучване е, че и
при концентрации на фините ПЧ2.5 по-ниски от допустимите, рискът от мозъчен исхемичен инсулт се
запазва висок.
В търсене на връзка между ЗВ и развитието на аутизъм Roberts AL et al. 2013 [31] установяват, че излагането на въздействието на ЗВ от автомобилния трафик
и най-вече на дизеловия такъв, както и въздух с повишени концентрации на олово, манган, живак и др. повишава риска от аутизъм, който е по-висок при момчетата. При проучване на ролята на ЗВ от автомобилния трафик и в частност тази на ПЧ, Volk HE et al. 2013
[32] установяват, че излагането през време на бременността и през 1-та година от живота на детето
на завишено ЗВ от автомобилния трафик и приоритетно наличие на повишени концентрации във въздуха на NO2, ПЧ2.5 и ПЧ10 водят до отчетливо висок риск
от аутизъм. Изследователите съобщават също, че
голям брой от децата с аутизъм живеят в райони със
завишен автомобилен трафик.
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Голям брой експериментални изследвания, както и
такива върху животни, показват наличието на изразена връзка между ЗВ и редица заболявания на мозъка.
Това дава основание за провеждането на епидемиологични и клинични проучвания, резултатите от които
потвърждават тревожната тенденция свързана с
нарастващата честота на заболявания като мозъчен
исхемичен инсулт, аутизъм, Болест на Паркинсон и
Болест на Алцхаймер. Сред невротоксините челно

място заемат фините ПЧ2.5 и ултрафините ПЧ, а също
и ПЧ10, но списъкът се допълва и от полицикличните
ароматни въглеводороди, саждите, металите, летливите органични съединения, приземния озон и CO и
др.[24,25,26]

Резултатите от проучването на Jung CR et al. 2013
[33] показват, че при 49 073 деца на възраст под 3 год.
и проследени в развитието си 10 години се установява че при повишаване на нивото на: озона 10 ррв – рискът от аутизъм нараства с 59%, на NO2 с 10 ррв, то
рискът от аутизъм е по-висок с 340%, на CO с 10 ррв
рискът от аутизъм се завишава с 37%, и на SO2 с 10
ррв – повишаването на риска от аутизъм е 17%.
Изследователите посочват, че излагането на замърсители на въздуха в периода 1-4-годишна възраст води
до по-изразен риск.
Тенденцията за нарастване на заболеваемостта от
невродегенеративните заболявания като Болест на
Паркинсон и Болест на Алцхаймер стимулират изследователите да търсят връзките между ЗВ и развитието на тези заболявания. Като основни невротоксиканти се определят фините ПЧ2.5 и най-вече ултрафините ПЧ, които проникват директно в мозъка, където
упражняват завишен оксидативен стрес и отключват
невровъзпалителните процеси, които се считат за
едни от водещите фактори за развитието на тези
заболявания, въпреки че като цяло интимните механизми не са изцяло установени. Като съществен момент за появата и развитието на тези заболявания
се счита дългосрочното излагане на въздействието
на тези невротоксиканти.[24,25,26] Наскоро се установява, че при излагане на въздействието на тези
замърсители на въздуха още в детска възраст се появяват изменения в мозъчните структури и функции
характерни за първоначалните етапи от развитието
на Болестта на Паркинсон и Болестта на Алцхаймер.
[34]

ХРАНИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ

През последните десетина години се натрупа значително количество данни от множество проучвания,
които доказателствено показват важната роля на
редица фитонутриенти за ограничаване на рисковете от увреждане на здравето. Същевременно се
установи, че различни модели на хранене с доказан
здравословен характер, като например традиционната Средиземноморска диета, поради комплексния
характер на доставяните хранителни компоненти
упражняват по-пълноценно ролята си за намаляването
на рисковете от увреждане на здравето и намериха
своето място като водещи фактори на първичната
превенция на здравето. И въпреки че напоследък се
установиха някои специфични благоприятни ефекти
на определени фитонутриенти свързани с превантивна активност по отношение на замърсителите на
въздуха, то за целите на първичната превенция на
тези токсиканти съществена роля продължават да
играят както отделните фитонутриенти с установени положителни въздействия, така и цялостните
здравословни модели на хранене.
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Повишаването на оксидативния стрес и отключването на системните възпалителни процеси са сред
основните патологични въздействия на ЗВ повлияващи неблагоприятно развитието на редица заболявания, вкл. и на сърдечносъдовите такива. Полифенолните
съединения се характеризират с антиоксидантен и
противовъзвпалителен потенциал и редица техни
представители като напр. ресвератролът, кверцетинът, делфинидинът, антоцианидините, олеуропеинът
и хидрокситирозолът в зехтина и др. Хипертонията
пряко се свързва с развитието на сърдечносъдовите
заболявания и различни храни осигуряват превантивен
ефект – консумация на пълноценни белтъчини, ядките,
омега-3 ПНМК, разтворими хранителни фибри, витамините С и Д, сусамът, полифенолите, ликопен, ресвератрол, алилните съединения в чесъна, хесперидинът
и др.[35,36,37,39] Съвсем наскоро резултатите от рандомизирано и контролирано клинично проучване показват, че сулфорафанът в броколите упражнява бърз и
устойчив детоксификиращ ефект по отношение на
новоустановения токсикант – бензолът от автомобилните газове, който е рисков фактор за миокардния
инфаркт.[38] Посочените по-горе фитонутриенти се
откриват в червеното грозде и вино, ябълките, сливите, прасковите, черешите, дюлите, малините, къпините, ягодите, лука, чесъна, маслините, цитрусовите
плодове, зехтина, морската храна и др. храни, които
съставляват важна част от гръбнака на Средиземноморската диета, която все по-устойчиво се позиционира като първична превенция на сърдечносъдовите
заболявания.[40]
За редица храни и техните компоненти се установява, че понижават инсулиновата резистентност, оксидативния стрес и възпалението, а също и да подобряват дислипидемията, свързана с диабет тип 2, вкл.
провокиран и от въздушните токсини. Като примери
могат да послужат следните няколко – пълнозърнестите храни заедно с фибрите, триците, зародишите,
като особено полезни са ръжта, овесът и ечемикът.
Завишената консумация на разтворими фибри от плодове, зеленчуци и зърнени храни, заедно с кверцетина,
ликопена, лутеина, кемпферола, ресвератрола, антоцианите и др. осигурява превантивни ползи за диабет
тип 2. Особено стойностни хранителни фактори с
превантивен потенциал са бобовите храни и ядките.
[41,42,43,44]
Предвид завишения риск от развитие на белодробен
рак в резултат от въздействието на ЗВ, активно се
проучват възможностите за хранителна превенция.
Резултатите от редица проучвания показват, че системната консумация на различни зеленчуци, представители на сем. Кръстоцветни и съдържащи изотиоцианати – зеле, карфиол, броколи, китайско зеле, хрян,
различни видове репи, рукола и др., упражнява отчетлив протективен ефект спрямо развитието на белодробния рак. Наблюдаваният протективен ефект е
по-изразен при жените, пушачите, както и при хората,

които никога не са пушили. Съобщава се, че регулярната консумация на тези зелечуци може да намали риска
от белодробен рак с до 22%.[45,46] Интерес предизвикват и съобщенията за изразен протективен ефект
от консумацията на куркумин, особено когато се приема под формата на хранителна добавка, произведена
посредством нанотехнологиите.[47] Положителни
резултати по отношение на превенцията се съобщава и при завишено придържане към Средиземноморската
диета, вкл. и при пушачите.[48]
Съвременните насоки за хранителната превенция на
исхемичния мозъчен инсулт са ориентирани в две
посоки – ограничаване на определени храни и осигуряване на адекватна и регулярна консумация на други.
Резултатите от публикуваните напоследък два метаанализа на 11 големи и добре организирани студии,
включващи 568 746 участници и анализа на 20 223 случая на инсулт показват изразена зависимост между
завишената консумация на червено и преработено
месо и повишаването на риска от исхемичен инсулт.
За всеки 100 g/ден завишена консумация на червено
месо рискът от исхемичен инсулт нараства с 13%,
докато за всеки 50 g/ден завищена консумация на преработено месо рискът нараства с 11%. Приемливата
консумация от 1-2 пъти седмично на тези меса в адекватни количества може да бъде положителна интервенция за ограничаване бремето на риска от исхемичен инсулт от ЗВ.[49,50] Ежедневният прием в достатъчни количества на хранителни фибри, вкл. и разтворими такива, присъстващи в бобовите храни, ядките,
пълнозърнестите храни, плодовете и зеленчуците
води до ограничаване на риска от исхемичен инсулт.
За всеки 10 g/ден завишена консумация на фибри рискът от инсулт се понижава с 12% при мъжете и жените.[51] Осигуряването на достатъчен ежедневен
прием на Витамин С, с който се постига устойчива и
регулярна плазмена концентрация на Вит. С води до
значително ограничаване на риска от инсулт.
Консумацията на достатъчни количества разнообразни сезонни пресни плодове и зеленчуци е ефективен
хранителен подход за понижаване на риска от исхемичен инсулт.[52] Практикуването на Средиземноморската диета, чиито компоненти са и посочените погоре храни, е хранителен план с установено положително въздействие върху намаляването на риска от
исхемичен мозъчен инсулт и следва да бъде цел на хората засегнати от ЗВ.[53]

Като се отчита, че Болестта на Паркинсон е едно от
сравнително често срещаните невродегенеративни
заболявания, в чиято етиопатогенеза участва и ЗВ,
оправдан е и интересът към проучване на храненето
като подход за първична превенция на риска от
Паркинсон. Така например регулярната консумация на
зеленчуци богати на никотин – чушки, картофи, домати, патладжани и др. от сем. Соланацее допринася за
значително намаляване на риска от Паркинсон.[58]
Повишената консумация на плодове и зеленчуци, които
са добри източници на бета-каротен, ликопен,
Витамин B2, Витамини C и Е, също допринася за ограничаване на риска. Зеленчуците от сем. Кръстоцветни
– карфиол, зеле, броколи, репи и др., които са богати
на сулфорафан и еруцин упражняват добър невропротективен ефект. Други нутриенти с установен
невропротективен потенциал са омега-3 ПНМК (DHA)
и ресвератролът. Съобщават се данни, че Витамин D
в достатъчни плазмени концентрации забавя прогресирането на болестта и появата на симптомния
комплекс.[59] Придържането към традиционната
Средиземноморска диета осигурява ограничаване на
риска от Паркинсон, а също така и до отлагане във
възрастта на развитието на болестта.[60]
Търсенето на ефектвни решения за първичната превенция на риска от Болестта на Алцхаймер, предвид
фактите, че първоначалните етапи от развитието
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Тревожната тенденция за нарастване броя на децата
страдащи от аутизъм стимулира прилагането на различни хранителни режими, често с неубедителни
резултати. Наскоро публикуваните данни от проучвания показващи значимата роля на холина и бетаина в
качеството им на донори на метилови групи свързани
със синтеза на мембранните фосфолипиди, както и на
невротрансмитера ацетилхолин ориентира интереса
на изследователите към хранителната адекватност
на децата страдащи от аутизъм. Получените резул-

тати показват, че 69-93% от децата с аутизъм консумарат храни, които не осигуряват тези два важни
нутриента. Включването на храни доставчици на
холин и ветаин в диетата се счита за ефективен
подход за проблема аутизъм. Пример за такива храни
са орехите, бадемите, бобовите храни, пълнозърнестите храни и най-вече пшеничният зародиш, риба,
пилешко, пуешко и агнешко месо, броколи, домати,
магданоз, спанак, кафяв ориз, салатно червено цвекло
и др.[54] Друг важен фактор за аутизма е драстично
високото съотношение на есенциалните мастни киселини омега-6 : омега-3. Това съотношение има важна
роля за развитието на мозъка на детето особено в
ранния период от живота му.[55] През последните
няколко години вниманието на изследователите е
насочено към Витамин D като фактор свързан с развитието на аутизма. Натрупаните данни показват,
че при провишаването на плазмените концентрации
на 25/ОН/Д и поддържането им в рамката на достатъчност през време на бременността и през ранния
живот на детето може да бъде намален риска от
аутизъм. Регулярното излагане на слънце и консумацията на храни обогатени с Витамин D са двата подхода за постигане на тази цел.[56] Направеното наскоро
съобщение, че е установен интимният механизъм за
въздействието на Витамин D върху нивата на серотонина в мозъка – важен фактор при аутизма, дават
основание за рационалното обезпечаване на организма с Витамин D, като един подход за преодоляване на
проблема с аутизма.[57]

на болестта се откриват далеч преди клиничните
прояви на симптомния комплекс, добива все по-голяма
значимост. Различните хранителни интервенции дават окуражителни резултати, но редица данни сочат,
че от водещо значение е цялостният хранителен
режим. Като примери за такива интервенции могат
да бъдат посочени: контрол и ограничаване на цялостния калориен прием, осигуряване на адекватен прием
на Витамин В12, на Омега-3 ПНМК, както и поддържане
на достатъчно Витамин D в организма, ограничаване
на приема на високомаслени млечни храни, а също и на
тлъсти меса, храни с високо съдържание на захари,
завишаване на приема на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови храни и риба.[61] Практикуването
на Средиземноморската диета дава основания да
бъде считано за ефективен хранителен подход за първичната превенция на заболяването. Съобщените
наскоро резултати от проведен мета-анализ показват, че пълноценното придържане към Средиземноморската диета намалява с 33% риска от Болестта
на Алцхаймер.[62]
Оценявайки факта, че в условията на високо замърсяване на въздуха още в детска възраст се откриват
първоначални изменения характерни за Паркинсон и
Алцхаймер, то първичната превенция добива още поголямо значение. Окуражаващи резултати са получени
при проведено клинично проучване за въздействието
на консумацията на какао с високо съдържание на полифеноли при деца с такива проблеми. Ежедневният
прием на напитка съдържаща 30 g какао в продължение на 28 дни е елиминирал измененията при децата,
упражнявайки много добър нервнопротективен ефект.
[63]
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№25 ЗДРАВЕЦ
В нашата флора има 23 вида здравец, от които в
народната медицина се използват следните видове:
Наименование на латински - Geranium macrorrhizum L.
Семейство: Geraniaceae - Здравецови
Български народни наименования: Обикновен здравец, благовонен здравец, градински здравец, див здравец, здравец, здравчец, кая-чиче (тур.),
миризлив здравец.
Народни наименования в други страни: (р) герань-крупнокорневищная;
(е) bigroot crane’s-bill, bigroot geranium, long-rooted crane’s-bill; (d)
Felsenstorchschnabel, Groβwurzeliger Storchschna-bel; (f) geranium a long
rhizome.
Описание: Многогодишно тревисто растение с характерна приятна
миризма. Има силно развито хоризонтално коренище, което е близо до
почвената повърхност, а често пъти се издига и над земята. При постарите растения коренището става доста дълго и разклонено, покрито с ръждиви люспи. Стъблата са 15-40 см високи, покрити с жлезисти
власинки. Приосновните листа са с 4-28 см дълги дръжки и дълбоко дланевидно разделена на 5-7 дяла петура. Стъблените листа са с къси дръжки, а най-горните са седящи, обикновено триделни. Цветовете са виолетово-червени или розови, разположени по няколко във връхни съцветия с
1-5 см дълга, жлезисто влакнеста, съцветна дръжка. Чешелистчетата
са 5, елипсовидно яйцевидни, на върха вдлъбнати с 2-4 мм дълго осилче.
Венчелистчетата са 5, обратно яйцевидни, към основата клиновидно
стеснени, 1-2 см дълги. Тичинките са 10, стърчащи извън цвета и всичките са снабдени с прашници. Яйчникът е съставен от 5 дяла, всеки от
които завършва на върха си с дълъг нос. Плодът е разпадлива кутийка,
разделяща се на 5 едносеменни дяла. Цъфти юни-юли.

Geranium Macrorrhizum L.

Разпространение: Расте по влажни, сенчести, тревисти, каменисти
места в предпланините и планините от 300 до 2500 м надморска височина.
Употребяема част: Стръковете (Herba Geraniimac-rorrhizi) и коренищата (Rhizoma Geraniimacrorrhizi).
Време за бране: Стръкове се отрязват по време на цъфтежа. Коренищата се изваждат в края на лятото и началото на есента.
Начин на бране: Отрязва се цялата надземна част по време на цъфтенето. Коренищата са обикновено слабо прикрепени към почвата и затова да не се скубе, за да не се стигне до унищожаване на растението.
При пренасяне на свежия материал да не се тъпче в торби, защото
лесно може да се запари и при сушене да почернее.
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Начин на сушене: След прочистване от повредени
листа и примеси събраният материал се суши в проветриви помещения на сянка, разстлан на тънък
о
пласт, или в сушилня при температура до 35 С.
Рандеман: От 4,5–5 кг свежи стръкове се получава 1
кг сухи.
Описание на готовата дрога: Готовата дрога след
сушенето трябва да е запазила естествения си вид.
Съхранение: В проветриви помещения, отделно от
други билки.
Съдържание: Етерично масло, в състава на което
влизат сесквитерпенови въглеводороди, кетони и
алкохоли, особено гермакрол (до 67%), γ-терпинен, терпинолен, р-цимол, борнеол, куркумен, α-елемен, β-елеменон, γ-селинен. Освен етерично масло растението
съдържа дъбилни вещества (повече в коренищата, а
по-малко в надземните части) и флавоноиди.
Действие: Цялото растение има капиляроукрепващо,
противовъзпалително, хипотензивно действие. Фармакологично и клинично е потвърдена способността
на съдържащите се в листата флавоноиди да понижават артериалното налягане у хипертоници и да тонизират капилярите и вените. Успокоява ЦНС.
Приложение: Листата намират приложение в нашата
народна медицина като лечебно средство при хипертония. Приписва им се и способността да понижават

нивото на кръвната захар при диабетици. Листата се
прилагат и против диария. Коренището се използва
от народната медицина като кръвоспиращо средство, при кръвоизливи от венците, хемороиди и др.
Има противовъзпалително и запичащо действие. Използва се и при кожни възпаления.
Здравецът има имуностимулиращ ефект. Поставен в
саксия или ваза в затворено помещение, дезинфекцира
въздуха. При вдишване действа противовъзпалително
и противоалергично.
Начин на употреба: В народната медицина се използват пресните листа (дъвче се по 1 лист дневно).
Прилага се и студен извлек от 2 чаени лъжички листа,
които се накисват в 500 мл студена вода за 8 часа.
Извлекът се изпива за един ден. Може да бъде употребен и външно за компреси, гаргара и промивки. От
пресните листа се прави и спиртен извлек. Отвара
от коренищата се приготвя като 2 супени лъжици
ситно нарязана дрога се варят 10 мин. в 4 чаени чаши
вода. Пие се охладена и прецедена три пъти на ден. За
студен извлек около 2 чаени лъжички ситно нарязани
корени ща се накисват в 500 мл студена вода и се
оставят да киснат в продължение на 8 часа. След
като се прецеди, извлекът се пие по 1 кафена чашка
преди ядене 3 пъти на ден. Може да се приготви и
запарка, като същата доза корени се запарват с 400
мл вряща вода. След престой от 30 минути се пие по
същия начин.

Наименование на латински - Geranium maculatum
Семейство: Geraniaceae - Здравецови.
Български народни наименования: Петнист здравец.
Употребяема част: Коренище.
Съдържание: Танинова и галова киселина (до 25%), смола.

Geranium maculatum L.
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Действие: Танините действат
тонизиращо върху мукозните мембрани и мускулите на половата
система, а освен това намаляват
бялото течение и силните кръвоизливи.

Приложение: При диария, възпалено гърло, за спиране на кръвотечения, при кръвоизливи в храносмилателния тракт и локално при хемороиди. Запарка от билката се прилага като вода за промивки на

устата при проблеми с венците и
дава добри резултати под формата на гаргара при възпалено гърло.
Смленият на прах корен може да се
прилага външно за спиране на кръвотечения.

Наименование на латински - Geranium robertianum L.
Семейство: Geraniaceae - Здравецови.
Български народни наименования: див здравец, зловонен здравец, зъмски бурен, робертов здравец, смрадлив здравец.
Народни наименования в други страни: (р) герань Роберта,
здравельник; (e) herb Robert, stinking crane’s-bill; (d) Ruprechtskraut,
Ruprechts-Storchschnabel, StinkenderStorchschnabel; (f) geraniumherbe a Robert.
Описание: Смрадливият здравец е едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 70 см, окосмено. Листата са
срещуположни. Листните петури са дълбоко разсечени на 3-5
дяла, с дълги дръжки, покрити с червеникави жлезисти космици.
Цветовете са розово-червени, по два на обща дълга дръжка.
Тичинковите нишки са почти равни на дължината на чашката
или са с 1/4 по-къси или по-дълги от нея. Венчето е петлистно
с 3 белезникави ивици. Листчето на венчелистчетата е равно
на дължината на чашката. Цялото растение има силна неприятна миризма, която се усилва при разтриване между пръстите. Притежава горчив вкус. Цъфти през май - октомври.

Geranium Robertianum L.

Разпространение: Във влажните
сенчести и горски места, особено в
планините.
Употребяема част: Стръковете
(Herba Geranii Robertiani).
Време за бране: Юни - август.
Начин на бране: Отрязва се цялата
надземна част по време на цъфтенето.
Начин на сушене: След прочистване от повредени листа и
примеси събраният материал се суши в проветриви помещения на сянка, разстлан на тънак пласт, или в сушилня при температура до 35оС.
Рандеман: От 4,5–5 кг свежи стръкове се получава 1 кг сухи.
Описание на готовата дрога: Готовата дрога след сушенето
трябва да е запазила естествения си вид.
Съхранение: В проветриви помещения, отделно от други
билки.
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Съдържание: Етерично масло с неприятна миризма, танинова
и галова киселина (до 25%), смола, дъбилни вещества, гераниин,
елагова киселина, слузни вещества, нишесте.

Приложение: В народната медицина се употребява външно за гъргара при ангина, зъбобол, възпаление на гърлото и др. Отвара от
надземната част се употребява против
воднянка, ревматизъм, подагра, пясък и
камъни в бъбреците и пикочния мехур, при
безплодие, болки в стомаха и червата.

Наименование на латински - Geranium sanguineum L.
Семейство: Geraniaceae - Здравецови.
Български народни наименования: Жива трева, кръвен
здравец, кървавочервен здравец, щъркулянче.
Народни наименования в други страни: (р) герань кровавокрасная; (e) bloody crane’s-bill; (d) Blutroter-Storchschnabel, BlutStorchschnabel; (f) geranium sanguin.
Описание: Многогодишно тревисто растение със силно развито хоризонтално коренище. Стъблата са 15-60 см високи,
разклонени от основата, прави или възходящи, гъсто окосмени. Листата са с дръжки, срещуположни, длановидни, 1-3,5 см
дълги и 2-4 см широки, дълбоко, почти до основата разделени
на 5-7 дяла. Цветовете са кървавочервени, единични, разположени на 5-15 см дълги, съчленени дръжки, излизащи от пазвите на листата. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките
са 10. Плодът се разпада на 5 едносеменни, слабо окосмени
дяла. Цъфти през май - август.
Разпространение: Расте по тревисти и каменливи места,
сред храсталаци и редки гори в равнините и планините от
морското равнище докъм 1700 м надморска височина в цялата страна.
Употребяема част: Коренището (Rhizoma Geraniisa-nguinei).
Време за бране: Края на лятото и през есента – август октомври.

Geranium Sanguineum L.
Начин на употреба: Прилага се студен извлек
от 2 чаени лъжици билка, накисната в 1/2 л вода
за 8 часа, който се изпива в продължение на един
ден. Същият извлек се използва и външно за компреси и лапи. 2 супени лъжици нарязани коренища
се варят в 1 л вода 10 мин. Отварата се пие по
1 винена чаша 3 пъти дневно преди храна.

Начин на сушене: След като се измият, коренищата се
сушат на сянка или в сушилня при температура до 45оС.
Описание на готовата дрога: При разрязване пресните
коренища са отначало светлорозови, а след това почервеняват. Изсушените коренища отвън са червеникаво-кафяви, а
отвътре с червеникав оттенък, без миризма и със стипчив
вкус.
Съхранение: В сухи и проветриви помещения. Допустима
влажност 11%.
Съдържание: Около 15% дъбилни вещества, главно от групата на катехините. В листата се съдържа витамин С и провитамин А.
Действие: Капиляроукрепващо, адстрингентно, противовъзпалително. Проявява и кръвоспиращо, запичащо и абортивно действие. Има, в общи линии, същото действие като
обикновения здравец, но не се наблюдава толкова силно понижение на кръвното налягане. Увеличава тромбоцитите
(кръвните плочици). Поради високото количество на танини,
често се използва при диарии, ентерити, кръвоизливи,
тромбоцитопения.
Приложение: Препоръчва се при стомашно-чревни възпаления – гастрити, колити, диария (особено у малките деца).
Външно се използва при кръвотечение на носа, сърбежи,
фистули, рани и други кожни възпаления.
В народната медицина кръвният здравец се употребява при
анемия от различно естество, цироза на черния дроб, при
безплодие, както и за укрепване на мускулатурата на сърцето (заедно с корени от коприва), при пясък и камъни в бъбреците и пикочния канал, начална туберкулоза, малария и др.
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Geranium dissectum Juss L. (Насеченолистен
здравец) – отвара от цветовете и листата му
действа добре против скрофули.
Geranium pyrenaicum Burm. f. (Пиренейски
здравец) – надземната му част се препоръчва
при болки в коремната област.
Тук трябва да се спомене и индришето
(Pelargonium radula Ait. Var. roseum), което е от
същото семейство. У нас е разпространено
като декоративно растение. Преди около 50
години са правени опити за отглеждането му
като промишлена култура заради етеричното
масло, което се получава от него, и на което са
се възлагали определени надежди в дерматологията, за понижаване на кръвното налягане, за
повлияване на диабета и др. Етеричното масло
е намирало приложение и в парфюмерийната и
козметичната ни промишленост.
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