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През 2010 г. Световната здравна организация (СЗО) 
заявява, че менталното здраве (умственото здраве) 
е неразделна част от здравето, както и че не може 
да съществува здраве без ментално здраве. 
Менталното здраве според СЗО е много повече от 
липсата на умствени разстройства. То се възприема 
като основополагащ фактор за здравното и житей-
ско благополучие на индивида и ефективното функцио-
ниране на обществото. Влошаването на менталното 
здраве се свързва с различни степени на социална 
маргинализация и стресогенни условия за живот и 
работа с повишен риск от нездравословни начин на 
живот и хранене, от влошено физическо здраве, от 
нарушаване на човешките права, дискриминация и 
насилие, от бедност и социално изключване и др. Роля 
за развитието на менталните разстройства играят 
и генетичните фактори, дисбаланса на невромедиа-
торите в мозъка и др. За целите на превенцията на 
рисковете и за промоцията на менталното здраве 
СЗО прокламира, че националните политики не следва 
да бъдат ориентирани единствено към третиране-
то на умствените разстройства, а е нужно да бъдат 
адресирани и към предприемане на действия за създа-
ване на условия на живот и среда за развитие, които 
осигуряват всеобхватна подкрепа за менталното 
здраве и позволяват на хората да практикуват здра-
вословен начин на живот и хранене. Интервенциите 
свързани с тази подкрепа следва да обвхващат бизнес 
сектора, условията за живеене и труд, социалната, 
образователната и здравеопазната системи, транс-
порта и др., но най-вече да се акцентира върху подкре-
пата на майчинството и ранното детство и на 
децата и юношите в семействата и училищата. [1]

В приетата от Генералната асамблея на ООН през 
2011 г. Политическа декларация за превенцията и кон-
трола на незаразните заболявания, наред с другите 
важни за човечеството незаразни заболявания, на пре-
венцията на менталното здраве е отредено значимо 
място и се подчертава необходимостта от интер-
венции за постигането й. Ограничаването на риско-

вите фактори за индивида и населението и най-вече 
за майките и децата следва да се реализира като 
мултисекторни публични политики. Сред подлежащи-
те на въздействие и промяна рискови фактори отго-
ворни за увреждането на здравето, включително и на 
менталното здраве се посочват тютюнопушенето, 
злоупотребата с алкохол и наркотични вещества, 
намалената физическа активност, бедността, 
нездравословното хранене и недохранването. [2]

В съответствие с горепосочената Политическа 
декларация, СЗО отдава приоритетно значение на 
невропсихиатричните и ментални разстройства, 
като едни от водещите фактори за влошаване на 
здравето и през м. май 2013 г. – 66-та Световна 
здравна асамблея обсъжда и приема Всеобхватен план 
за действие за менталното здраве 2013–2020 г. В 
плана, наред с различните ментални разстройства, 
като напр. тревожността, депресиите, шизофрения-
та и др., се подчертава и същественото значение за 
менталното здраве на когнитивните (познавателни-
те), интелектуалните и поведенческите разстрой-
ства, чието начало обикновено се поставя през бре-
менността, детството и юношеството. Сред фак-
торите определящи менталното здраве на индивида 
се посочват способностите да направлява мислите, 
емоциите и поведението си, да общува с другите 
хора, да се справя с нормалния стрес, да усвоява зна-
ния и придобива образование и др. Съществена роля 
също така играят и социалните, културните, иконо-
мическите фактори, както и живеенето и развитие-
то в условията на бедност и други различни фактори 
на обкръжващата среда. Измежду обективните цели 
на плана важно място е отредено както на разработ-
ването и прилагането на стратегии за превенцията 
на рисковете и промоцията на менталното здраве и 
осигуряването на всеобхватни грижи, в които следва 
да се включи цялото общество, а не само здравния 
сектор, така и на подхода за прилагането им през 
всички периоди на живота на индивида – от пренатал-
ния период по време на бременността, през кърмаче-
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ската, детската и юношеската възраст, през младеж-
кия и зрелия период на живота и през старческата 
възраст. [3] Тези и другите свързани с тях документи 
на световните организации и на ЕС поставят задача-
та пред страните членки да разработят, приемат и 
реализират национални стратегии, политики и про-
грами за превенцията на рисковете и промоцията на 
менталното зраве и адекватното и ефективно спра-
вяне със свързаните с него здравни неблагополучия и 
разстройства. Приоритетно внимание следва да се 
отдели на ранните етапи от човешкото развитие и 
свързаните с него познавателни (когнитивни), инте-
лектуални и поведенчески способности и техните 
нарушения.

Когнитивните способности включват различни 
умствени процеси и функции касаещи вниманието и 
концентрацията, паметта, ученето, възприятието, 
изграждането на причинно-следствени връзки, ясно и 
изчерпателно говорно и писмено изразяване, разреша-
ването на проблеми, вземането на решения и др. Тези 
способности могат да бъдат установени посред-
ством множество различни психометрични тестове. 
За интелигентността липсва универсална дефиниция, 
но най-общо и условно би могла да бъде определена 
като капацитета на отделния индивид да придобива и 
разбира информацията, да я трансформира в знания и 
да прилага тези знания. Коефициентът на интели-
гентност също може условно да бъде определен като 
подход за установяване на нивата на капацитета на 
интелигентността на индивида посредством различ-
ни методологични тестове.

При проучването на възможната връзка между нивата 
на когнитивните резерви в детска възраст и разви-
тието на други ментални разстройства в младежка и 
ранна зряла възраст се установява, че при наличие на 
по-ниски познавателни способности, измерени черз 
коефициента на интелигентност при деца на възраст 
от 7, 9 и 11 г. съществува повишен риск от развитие 
на тревожност, депресия и др. във възрастта от 18, 
21, 26 и 32 г. Ограничените когнитивни резерви в дет-
ството се явяват предшественик на посочените 
ментални разстройства и ниският коефициент на 
интелигентност може да бъде определящ рисков фак-
тор за тяхната последваща поява. Изследователите 
установятат също така, че при значителен брой от 
пациентите с тези ментални разстойства са налице 
и по-ниски познавателни способности, което може да 
се изрази в затруднения в разбирането и участието в 
лечението и в крайна сметка до компрометиране на 
последното. В заключение се посочва неотложната 
необходимост от превенция на рисковете за когни-
тивното развитие и способности и нуждата от пре-
дприемане на действия за подобряване на здравната 
грамотност на тези деца и пациенти. [4]

Когнитивните способности на човека са особено уяз-
вими от вредното въздействие на редица фактори 
през пренаталния период по време на бременността 
и в периодите на кърменето, детството, юноше-
ството и ранната младежка възраст, когато проти-

чат процесите на тяхното развитие и цялостно 
изграждане. Познаването на тези рискови фактори и 
тяхното вредно въздействие, както и на подходите 
за избягването и преодоляването им, е от изключи-
телно значение за реализиране на целите на превенци-
ята на менталното здраве и когнитивните резерви и 
най-вече през време на бременността, кърменето и 
детството, когато индивидът зависи от чужди реше-
ния и избор. Като примери за рисковите фактори с 
вредно въздействие върху развитието на когнитив-
ните способности могат да бъдат посочени следни-
те такива:

I. ТЮТЮНОПУШЕНЕ
Заключенията от обзорните студии на Clifford A et al. 
2012 [5] и Gaysina D et al. 2013 [6] са, че тютюнопушене-
то през време на бременността причинява понижава-
не на когнитивните способности и влошени резулта-
ти от обучението на децата в училище, както и 
представлява независим рисков фактор водещ до 
поведенчески проблеми. Категоричните препоръки на 
изследователите са да не се пуши и да се избягва 
престоя в среда, където се пуши през целия период на 
бременността и кърменето.

II. КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ
Въпреки че липсва пълен консенсус в изследователска-
та общност за въздействието на консумацията на 
алкохол през време на бременността върху развитие-
то на познавателните способности, надделява стано-
вището, че както инцидентният прием на малко 
количество алкохол, така и консумацията на 1-4 едини-
ци алкохол (1 ед. = 8 мл чист алкохол или 1 бира от 330 
мл, 1 чаша 100 мл вино) седмично, но приети в различ-
ни дни, не оказват негативно въздействие върху ког-
нитивните способности, което не изключва препо-
ръчването на пълно въздържание. Това се потвържда-
ва и от резултатите съобщени от Alati R et al. 2013 [7], 
които проучват връзката между консумацията на 
алкохол през бременността и постиженията на деца-
та на 11-годишна възраст в училище, в рамките на 
изследването ALSPAC. Данните от проучването 
показват, че приемът на 1 единица алкохол дневно по 
време на бременността не води до отчетливо влоше-
ни резултати на децата в обучителния процес в учили-
ще, но с приемът на всяка следваща единица алкохол 
резултатите на децата започват да се влошават, а 
честият прием на 4 единици дневно през бременност-
та е изразен рисков фактор за увреждане на когнитив-
ните способности свързани с обучението на децата в 
училище. Съобщените от O’Leary CM et al. 2013 [8] 
данни от проучването за въздействието на различния 
прием на алкохол през бременността и постигнатите 
резултати по различните предмети в училище на деца 
на възраст 8–9 години показват, че инцидентният 
прием на малки количества алкохол не оказва негатив-
но влияние. Същевременно изследователите устано-
вяват, че както честата, така и завишената консу-
мация на алкохол, надхвърлящи приемливите норми, 
води до два пъти по-слаби резултати по четене и по 
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писане при децата на тази възраст. Заключението на 
изследователите е категорично, че бременните жени 
не следва да възприемат ограничената консумация на 
алкохол като безопасна и че е най-правилно да се въз-
държат от прием на алкохол.

III. ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Редица проучвания установяват, че повишената физи-
ческа активност при децата способства за подобря-
ване на тяхното когнитивно, емоционално и социално 
развитие. Децата, които са физически активни значи-
телно по-бързо се справят със задачи свързани с про-
цеси изискващи правилни избор, организиране и целево 
ориентирани изпълнителни действия. [9]

IV. БЕДНОСТ
Влошеният социалноикономически статус и бедност-
та се свързват с негативното повлияване на когни-
тивните способности на децата от най-ранна въз-
раст, като това оказва влияние върху постиженията 
им в по-нататъшния им живот. [10, 11] Perkins SC et al. 
2013 [12] съобщават, че бедността повлиява негатив-
но развитието на речевите умения, на речниковия 
запас от думи, на синтаксиса и паметта. Резултатите 
от проучването на Evans GW et al. 2013 [13] показват, 
че е налице връзка между продължителността на вре-
мето прекарано в бедност на децата до 9-годишна 
възраст и степента на влошаване на когнитивните 
способности, което оказва негативно въздействие 
върху менталното им здраве в ранна зряла възраст.

V. НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
Наднорменото тегло и затлъстяването на жените в 
периода преди бременността е сравнително новоус-
тановен и дисутавилен рисков фактор за развитието 
на когнитивните способности на децата им. 
Basatemur E et al. 2013 [14] проучват въздействието на 
повишения Индекс на телесна маса преди бременност-
та на майките върху проявите на когнитивните спо-
собности на 11 025 деца на 5-годишна възраст и на 9 
882 деца на 7-годишнат възраст. Изследователите 
съобщават, че повишеният Индекс на телесна маса 
негативно повлиява когнитивните способности, като 
тази зависимост става по-изразена с нарастването 
на възрастта на децата. Данните от две проучвания 
проведени в южна Европа и съобщени от Casas M et al. 
2013 [15] показват, че наднорменото тегло и затлъс-
тяването при майките преди бременността нега-
тивно повлияват когнитивното и психомоторното 
развитие на децата им на възраст 11-22 месеца. 
Изследователите съобщават също, че наднорменото 
тегло и затлъстяването при бащите не оказва влия-
ние върху развитието на познавалентите способно-
сти на децата им. 

IV. ХРАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ 
НА РАЗЛИЧНИ НУТРИЕНТИ
Изграждането на мозъка и развитието на когнитив-

ните му функции и способности през бременността, 
детството и юношеството зависи в много голяма 
степен от осигуряването на различни хранителни 
вещества с храненето. От особено значение е недо-
пускането на хранителни дефицити през бременност-
та и кърмаческия период, когато горепосочените 
процеси протичат бързо и са зависими от липсата на 
определен нутриент през определен период на разви-
тието, като доставянето на дефицитния нутриент 
в по-късен етап не повлиява вече нанесените биоло-
гични щети. Съществено значение за развитието на 
когнитивните способности оказва и осигуряването 
на определени хранителни вещества и в периода на 
детството и юношеството. Всичко това подчерта-
ва важната роля на храненето и значението на храни-
телните дефицити като рисков фактор както за 
изграждането на мозъка, така и за развитието на 
когнитивните способности [16]

VI. 1. ВОДА
През последните години редица проучвания доказват 
ролята на водата за нормалното развитие на когни-
тивните способности, както и че намаленият прием 
на вода е важен рисков фактор за влошаването на 
познавателните способности с особено изразен 
ефект при децата. В две обзорни студии Benton D. 
2011 [17] и Adan A. 2012 [18] правят преглед на проучва-
нията изследващи връзката между дехидратацията и 
въздействието ´ върху когнитивните способности. В 
заключенията на двете студии се съобщават няколко 
важни резултата и извода. За разлика от възрастни-
те хора, децата, в голяма част от случаите, са зави-
сими от тях при осигуряването и пиенето на вода. 
При децата са характерни различни от тези на въз-
растните механизми за охлаждане на организма и за 
усещане за поява на жажда. Променените хранителни 
навици свързани със завишена консумация на сухи 
храни и сравнително ограничения достъп и окуражава-
не на пиене на вода в местата за отглеждане и обра-
зоване на децата също допринасят за намаляване на 
приема на нужните количества вода. Тези и още други 
причини стоят в основата на факта, че една значи-
телна част от децата в различни възрасти са в със-
тояние на завишен риск от дехидратация, която 
повлиява негативно не само развитието на когнитив-
ните способности, но и тяхното използване. 
Събщените данни показват, че даже само понижава-
нето с 2% на нормалната хидратация на организма 
води до влошаване на справяннето с проблеми изис-
кващи повишено внимание, психомоторни умения и 
използване на паметта. Booth P. et al. 2012 [19] проуч-
ват ефекта на пиенето на адекватни количества 
вода от деца на възраст 8–9 години върху способно-
стите им да се справят със задачи изискващи използ-
ване на паметта, визуалните възприятия и по-бързо 
процедиране, сравнени с тези при деца, които не при-
емат вода. Отчетените резултати от проучването 
са били категорично в полза на пиещи вода деца. 
Същевременно Fadda R et al. 2012 [20] съобщават, че 
резултатите от проведеното от тях проучване за 
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ефектите от допълнителното пиене на вода над оби-
чайното от деца на възраст 9–11 години са показали, 
че това води до отчетливо подобряване на близката 
памет и справяне със задачи изискващи говорно изра-
зяване, които се приемат за индикатори, показващи 
ползите от пиенето на достатъчно количество вода 
за познавателните способности и използването им. 
Препоръките на всички изследователи са за премахва-
не на всички възможни пречки за непрекъснатия дос-
тъп до вода и стартиране на програми, които актив-
но да стимулират децата да пият достатъчно вода, 
като напр. в САЩ се препоръчва да се съблюдава 
съотношението от 80% чиста вода и 20% от храни и 
напитки при осигуряване на адекватния прием на 
вода. Оценявайки научните доказателства за доста-
тъчни, Европейската служба на безопасност на храни-
те (EFSA) приема становището, че водата допринася 
за поддържането на когнитивните функции, както и 
препоръки за адекватния прием на вода от всички хра-
нителни източници от кърмаческа до старческа въз-
раст, включително и за бременните жени и кърмачки-
те, а именно:
– за кърмачета от 0–6 м. възраст – 100–190 мл/ден 

за килограм тегло; за 6–12 м. респективно 800–1000 
мл/ден; деца от 1–2 г. – 1100–1200 мл/ден; деца от 
2–3 г. – 1300 мл/ден; деца от 4–8 г. – 1600 мл/ден;

– за юноши 9–13 г.: за момчета – 2100 мл/ден, моми-
чета – 1900 мл/ден; за 14 повече години: за юноши 
и мъже – 2500 мл/ден, девойки и жени – 2000 мл/ден; 
за бременни жени – 300 мл/ден допълнително; за 
кърмачки – 700 мл/ден допълнително [21]

VI. 2. ОМЕГА-3 ДЪЛГОВЕРИЖНИ 
ПНМК (ДВПНМК)
Двете ДвПНМК, а именно Ейкозапентаеновата маст-
на киселина (ЕРА) и приоритетно Докозахексаеноевата 
киселина (DHA) са есенциални невробиологични агенти, 
като DHA играе изключително важна роля в изгражда-
нето и развитието на мозъка и ретината и на техни-
те функции, включително и на когнитивните способ-
ности. Човешкият организъм не пригоден да синтези-
ра нужните му количества ЕРА и най-вече DHA от 
техния прекурсор алфа-линоленовата киселина и това 
го прави изключително зависим от доставянето на 
DHA с храната. Осигуряването на достатъчни количе-
ства DHA от началото на бременността, в периода 
на кърменето и детството е решаващо както за 
развитието на когнитивните способности, така и за 
тяхното ползотворно използване през целия живот. В 
обзорния преглед осъществен от Kuratko CN et al. 2013 
[22] изследователите съобщават, че DHA е отговорна 
за когнитивните способности и проявяването им в 
посоките на планиране извършването на отделни дей-
ности, на обучението свързано с четене, писане и 
запаметяване, вярното разрешаване на различни про-
блеми, фокусиране на вниманието, както и за емоцио-
налното, социализиращото и поведенческо развитие 
на детето. В заключение изследователите посочват, 
че липсата на непрекъснато доставяне с храната на 
достатъчни за нуждите на мозъка количества DHA, 

както и периодичните дефицити, могат да се отра-
зят негативно върху неговите специфични функции и 
когнитивните способности на иначе здравите деца.

Резултатите от две отделни проучвания на Judge MP 
et al. 2012 [23] и Loomans E et al. 2013 [24] показват, че 
адекватният и балансиран прием на DHA през бремен-
ността осигурява както подобряване на съня на ново-
роденото – фактор за ранно формиране на поведение-
то, така и по-дългосрочно програмиране на положи-
телното поведение при децата на възраст 5–6 годи-
ни. Важен резултат е и установяването, че по-високи-
те стойности на съотношението омега-6/омега-3 
ПНМК водят до повишен риск от емоционални пробле-
ми, хиперактивност и влошено направляване на пове-
дението, докато повишеният прием на DHA през бре-
менността води до намаляване на тези рискове.

Мета-анализът на 19 рандомизирани и контролирани 
проучвания включващи 1 949 кърмачета, осъществен 
от Qawasmi A et al. 2013 [25], показва, че в резултат от 
сюплиментирането на съставите на детските храни 
с ДвПНМК се подобрява зрителната острота на кър-
мачетата до 12-месечна възраст, измерена на 2, 4 и 12 
месеца. С цел установяване на въздействието на DHA 
върху когнитивните способности, касаещи процеси-
те на обучението и върху поведенческите реакции 
при децата, екип от изследователи от Оксфордския 
университет провежда мащабно рандомизирани и кон-
тролирано проучване включващо деца на възраст 7–9 
години (т. нар. DOLAB study). Съобщените от 
Richardson Aj et al. 2012 [26] и от Montgomery P. et al. 
2013 [27] резултати в рамките на това проучване 
показват, че сюплементирането на децата с DHA 
води до подобряване на способността им да четат и 
запаметяват, особено отчетливо наблюдавани при 
децата с обучителни затруднения, а също и че ниски-
те кръвни концентрации на DHA и EPA се свързват с 
намалени обучителни способности, както и с прояви 
на емоционална лабилност и на поведение на противо-
поставяне.

Екип от австралийски изследователи провеждат две 
рандомизирани и контролирани проучвания за устано-
вяване на въздействието на DHA и EPA върху когни-
тивните способности и техните прояви, а също и 
върху вниманието и поведението при деца страдащи 
от влошено внимание и хиперактивност на възраст 
от 7–12 години. Събщените от Milte CM et al. 2012 и 
2013 [28] и [29] резултати от двете проучвания показ-
ват, че повишаването на наличността на DHA в ерит-
роцитите след сюплиментиране води до подобряване 
на способностите за четене и писане, както и на 
фокусиране на вниманието и ограничаване проявите 
на поведението на противопоставяне. Изследо-
вателите съобщават също, че за повишаването на 
наличността на DHA в еритроцитите важна роля 
играе ограничаването на приема на храни богати на 
омега-6 ПНМК. Техни основни доставчици например са 
слънчогледовото и царевичното олио, яйцата, мляко-
то и месото от животни хранени със зърнени храни, 
ядките и др.

Δ
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Sheppard KW et al. 2013 [30] съобщават, че повишените 
стойности на съотношението омега-6/омега-3 ПНМК 
повлияват негативно когнитивните функции свързани 
с планирането и разрешаването на проблеми и със 
запаметяването при деца на възраст от 7–9 години. 
Резултатите се подобряват значително при намаля-
ване на стойностите на съотношението омега-6/
омега-3 ПНМК постигнати чрез завишения прием на 
омега-3 ПНМК.

EFSA приема становището, че DHA допринася за подо-
бряване на когнитивните способности и за поддържа-
не на мозъчните функции. [21]

VI. 3. ЖЕЛЯЗО
Различният по степен на изразеност дефицит на желя-
зо, както и желязодефицитната анемия са широко 
разпространени сред хората по света. СЗО съобщава 
данни, които показват, че около 2 милиарда души са 
засегнати. Немалка част от бременните жени, кърма-
четата и децата също са с железен дефицит и ане-
мия. Едни от основните причини са нездравословният 
начин на хранене, водещ до неосигуряване на нужните 
количества желязо с храните, както и липсата на 
заинтересованост и ангажираност за реализиране на 
програми за адекватно сюплиментиране и предлагане 
на храни обогатени с желязо на рисковите групи хора. 
Същевременно се установява, че желязото играе 
изключително важна роля при изграждането на мозъка 
и за неговото нормално функциониране, което прави 
дефицитът на желязо и анемията, особено през бре-
менността и ранното детство, сериозен рисков фак-
тор за менталното здраве. [16] Редица проучвания 
показват наличие на зависимост между дефицита на 
желязо и развитието на когнитивните способности, 
като изключително критичен е периодът след 6-месеч-
ната възраст на детето, когато запасите му от 
желязо се изчерпват и то става изцяло зависимо от 
вноса му с храната. Резултатите от два мета-анали-
за на общо 28 рандомизирани и контролирани проучва-
ния и от един обзорен преглед дават основание на 
изследователите да направят следните изводи за въз-
действието на дефицита на желязо и анемията, 
както и сюплиментирането с желязо върху когнитив-
ните способности, а именно:
– железният дефицит през бременността и ранно-

то детство повлиява негативно способностите 
за обучение и паметта, както и моторното и емо-
ционално развитие;

– подходящото сюплиментиране с желязо подобрява 
когнитивните и психомоторните способности, а 
също и концентрацията и вниманието, като тези 
резултати са по-изразени при децата страдащи 
от анемия;

– необходимост от създаване и реализиране на поли-
тики за превенция на железния дефицит и анемия-
та в пре- и постнаталния период от развитието 
на детето. [31, 32, 33]

EFSA приема становището, че желязото допринася за 
подобряване на когнитивните способности. [21]

VII. ДРУГИ ФАКТОРИ
1. Напоследък вниманието на научната изследовател-
ска общност се насочва към ролята на пълноценното 
здравословно хранене, чрез което се осигурява в 
оптимална степен комплексът от хранителни веще-
ства необходими за неврокогнитивното развитие 
през време на бременността и детството, вместо 
акцентирането върху доставянето на отделни нутри-
енти. По този начин биха се избягнали рисковете от 
дефицити през определени периоди на важни за разви-
тието на мозъка и неговите функции хранителни 
вещества като например омега-3 ПНМК, йод, желязо, 
фолиева киселина, витамини от групата В, цинк и др. 
[34, 35]

2. През последните години резултатите от редица 
проучвания доказват наличието на силно изразени 
казуална връзка между кърменето и неговата продъл-
жителност и развитието на когнитивните способно-
сти на детето, и чиито прояви са значими през пос-
ледващия му живот. С продължителността на кърме-
нето се свързват проявите на говорната и невербал-
ната интелигентност през целия живот. [36, 37]

3. Съобщените резултати от редица проучвания 
свързват дефицита от Витамин D през време на бре-
менността с развитието на когнитивните способно-
сти на детето. Дефицитът на Витамин D (D<50 
nmol/l в кръвта) през бременността се приема за зна-
чим рисков фактор за влошавае на говорните способ-
ности на децата на 5- и 10-годишна възраст. [38, 39]

В заключение следва да се има предвид, че вложените 
резултати от обучението и неприемливите поведен-
чески прояви не се дължат единствено на грешки и 
пропуски в обвразованието и възпитанието, както и 
че ролята на храненето и редица други фактори са от 
изключително важно значение за тяхната превенция.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
билки и фитопрепарати с лекарства

Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Продължава от миналия брой 

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействия, повлияващи кръвосъсирването
Съществуват голям брой билки, които имат антикоа-
гулантна или антиагрегатна активност в резултат 
на съдържащите се в тях кумарини, салицилати, тер-
пеноиди и др. От друга страна, някои билки могат да 
предизвикат ефекти, засилващи коагулационната 
активност на кръвните структури, отговорни за 
антихеморагичните процеси. Повечето от тези билки 
и фитопрепаратите от тях са твърде популярни, 
което създава предпоставки за взаимодействия с 
едновременно приемани антикоагулантни лекарства 
или такива, инхибиращи тромбоцитната агрегация. 
Тези взаимодействия са с висок здравен риск и трябва 
да се избягват. Особено внимание изисква едновре-
менната употреба на гинко билоба и ацетилсалицило-
ва киселина поради сравнително честото є срещане и 
реален риск от кръвоизливи. 

Взаимодействия на ниво сърдечно-съдова система
Тук ситуацията е значително по-сложна и богата на 
реални и потенциални възможности за най-различни 
взаимодействия. Тази сложност се определя от факта, 
че заболяванията на сърдечно-съдовата система 
често изискват комплексни терапевтични подходи, 
изискващи употребата на широк спектър от лекар-
ства, особено сред пациенти от т.нар. трета въз-
раст. Това, само по себе си, създава предпоставки за 
взаимодействия между самите лекарства, а ако вклю-
чим и билки или фитопрепарати с потенциал за взаи-
модействия билки – лекарство, рисковете от компро-
метиране на лечението се увеличават многократно. 
Тук ще акцентираме на  някои възможни взаимодейст-
вия, които носят по-голям риск и е желателно винаги 
да се избягват.

При лечение с дигиталисови гликозиди трябва де се 
избягва едновременната употреба на билки и фитопре-

парати, съдържащи: сърдечни гликозиди (момина сълза, 
гороцвет, дяволска уста и др.); кардиоактивни фитосъ-
единения (растения и продукти от тях, съдържащи 
кофеин, ефедра, ликвириция, женшен, глог и др.). 

Взаимодействията с антихипертензивни лекарства 
могат да бъдат такива, които засилват антихипер-
тензивния ефект или такива, които го антагонизи-
рат. Причина за първата група взаимодействия може 
да бъде използването на билки с изразен диуретичен 
ефект (бял равнец, зелен и черен чай, камшик, полски 
хвощ, царевична коса, цвят от черен бъз и др.). Освен 
потенциране на антихипертензивната терапия, из-
ползването на такива билки може да предизвика и 
хипокалемия, която може да бъде особено опасна при 
пациенти с исхемична болест на сърцето или със сър-
дечна недостатъчност. 

Взаимодействия, антагонизиращи ефекта на атихи-
пертензивните лекарства могат да бъдат причинени 
от употребата на билки, които са в състояние да 
повишат кръвното налягане по различни механизми: 
билки, съдържащи фитосъединения със стимулиращо 
действие (кофеин, ефедрин, псевдоефедрин и др.); 
билки, съдържащи фитосъединения с минералкортико-
идна активност, предизвикваща задържане отделяне-
то на натрий, хлор и вода (сладник); билки, съдържащи 
фитосъединения с хипертензивна активност (жет-
шен). Тук трябва да бъдат посочени и някои билки 
като глухарчето, мечото грозде и хидрастисът, кои-
то предизвикват отделянето през бъбреците само 
на вода, но не и на натриеви йони. Това свойство се 
дефинира като акваретична активност. Комбиниране-
то на такива билки с антихипертензивни лекарства 
може да доведе до антагонизиране ефекта на послед-
ните. 

И не на последно място, трябва да се избягва комби-
нирането с антиаритмични лекарства на всички бил-
ки и фитопрепарати с реална или потенциална карди-
оактивност или с диуретична активност (предизвик-
ване на хипокалемия). 

Δ
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Билки и 
продукти 

от тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИНА

Храносмилателна система Кръвосъсирване Сърдечно-съдова система

Ликвириция 
(сладник)

 Изофлавони Продължителната му упо-
треба или високи дози води 
до развитието на симп-
томния комплекс, характе-
рен за хипералдостерониз-
ма – задържане на натрий и 
вода, хипертония, хипокале-
мия, сърдечни смущения. Не 
се препоръчва комбиниране 
с дигиталисови гликозиди и 
антихипертензивни лекар-
ства. Да не се комбинира с 
антиаритмични средства.

Магарешки 
бодил

Потенциална кардиоток-
сичност. Не се препоръчва 
комбиниране с дигитали-
сови гликозиди. Да не се 
комбинира с антиаритмич-
ни средства.

Магданоз

Маточина

Мащерка Дразнеш ефект върху стомашната 
лигавица с проява на диспептични 
оплаквания, гадене, повръщане и др. 
При употреба с: НСПВС и кортикос-
тероиди съществува риск от по-
тенциране на улцерозната актив-
ност; Н2 блокери, инхибитори на про-
тонната помпа, антиацидни лекар-
ства и др. съществува риск от анта-
гонизиране ефекта на последните.

Мечо 
грозде

Дразнеш ефект върху стомашната 
лигавица с проява на диспептични 
оплаквания, гадене, повръщане и др.
При употреба с: НСПВС и кортико-
стероиди съществува риск от по-
тенциране на улцерозната актив-
ност; Н2 блокери, инхибитори на про-
тонната помпа, антиацидни лекар-
ства и др. съществува риск от анта-
гонизиране ефекта на последните.

Акваретична активност 
(предизвиква отделяне на 
вода, но не и на натриеви 
йони). Може да антагони-
зира ефекта на антихипер-
тензивни лекарства.

Момина 
вратига 
(Tanacetum 
parthenium)

 Етерични масла Антикоагулантна и анти-
агрегатна активност. Риск 
от кръвоизливи при едно-
временната употребата с 
антитромботични лекарства 
като: аценокумарол, варфарин, 
хепарин, еноксапарин, надропа-
рин и др., както и с лекарства, 
потискащи тромбоцитната 
агрегация: ацетилсалицилова 
киселина, други НСПВС, дипи-
ридамол, абциксимаб и др.
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АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Въздействие върху кожата
Въздействие върху 

бъбреците
Ендокринна система

Имунна 
система

Нервна система

Риск от бъбречна дисфунк-
ция, свързана с появата 
на рабдомиолиза. Да не се 
комбинира с лекарства, ко-
ито могат да предизвикат 
появата на рабдомиолиза: 
амфотерцин В, барбитура-
ти, бензодиазепини, фено-
тиазини, ко-тримоксазол, 
колхицин и др.

Хипергликемична активност. Риск 
от антагонизиране и компроме-
тиране на назначена лекарствена 
антидиабетична терапия.

 Нежелана е едновременната 
употреба със съдържащи ес-
трогени (самостоятелно или в 
комбинация) лекарства, орални 
контрацептиви, антиестрогенни 
лекарства (Тамоксифен).

Фотосенсибилизираща активност. 
При комбиниране с лекарства, 
проявяващи фототоксичнаст: 
фуроземид, амиодарон, хинолони, 
ко-тримоксазол, метотрексат, 
триамтерен и др. може да се поя-
ват фототоксични реакции.

Избягване на едновре-
менната употреба с: 
барбитурати, бензодиа-
зепини, антипсихотици, 
сънотворни, антиде-
пресанти със седати-
вен ефект, седативни 
антихистамини и др.

 Потенциална нефрото-
ксична активност. Да не 
се комбинира с лекарства, 
притежаващи също нефро-
токсична активност.

Може да потисне проду-
цирането на простаглан-
дини. При комбиниране с 
НСПВС и АСЕ инхибитори 
съществува вероятност 
от проява на лекарствена 
нефротоксичност.
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Билки и 
продукти 

от тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИНА

Храносмилателна система Кръвосъсирване

Момина 
сълза

Сърдечни гликозиди

Морски лук 
(Urginea 
maritima)

Сърдечни гликозиди

Овчарска 
торбичка

 фитосъединения 
със симпатомиме-
тична активност

Орлови 
нокти 
(Astragalus 
glycyphyllos)

Пасифлора 
(Passiflora 
incarnata)

Пектин

Подбел 
(Tussilago 
farfara)

Хепатотоксичност. Повишено внимание при едновременна употреба с 
лекарства, характеризиращи се с хепатотоксични ефекти: амиодарон, 
кетоконазол, кларитромицин, клавуланова киселина, метотрексат, натриев 
валпроат, НСПВС, серталин, симвастатин, фенотиазинови антипсихотици, 
флуоксетин, хинолони, налидиксова киселина, халотан и др.

Полски хвощ

Пореч, лис-
та (Borago 
officinalis)

Пиролизидни алка-
лоиди: интермедин, 
ликопсамин, амаби-
лин и супинин

Хепатотоксичност. Повишено внимание при едновременна употреба с 
лекарства, характеризиращи се с хепатотоксични ефекти: амиодарон, 
кетоконазол, кларитромицин, клавуланова киселина, метотрексат, натриев 
валпроат, НСПВС, серталин, симвастатин, фенотиазинови антипсихотици, 
флуоксетин, хинолони, налидиксова киселина, халотан и др.

Пчелник Кардиоактивни 
фитосъединения

Ревен Може да се замаскира появата на диария, която е характерна нежелана 
реакция при употреба на: антибактериални лекарства, НСПВС, пентоксифи-
лин, флуоксетин и др. Употребата с тиазидни диуретици може да доведе до 
хипокалемия
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АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сърдечно-съдова система
Въздействие 

върху 
кожата

Въздействие върху 
бъбреците

Ендокринна 
система

Имунна 
система

Нервна система

При употреба с дигиталисови гликозиди 
(дигоксин) е налице риск от дигиталисо-
ва кардиотоксичност. Да не се комбини-
рат с антиаритмични средства

При употреба с дигиталисови гликозиди 
(дигоксин) е налице риск от дигиталисо-
ва кардиотоксичност. Да не се комбини-
ра с антиаритмични средства.

Диуретична активност. Риск от потен-
циране на антихипертензивния ефект 
на: тиазидни диуретици, бримкови 
диуретици, калийсъхраняващи диурети-
ци. Опасност от хипокалемия. Да не се 
комбинира с антиаритмични средства.

 При комбиниране с лекарства против 
кашлица и настинка, съдържащи сим-
патикомиметици, може да се повиши 
кръвното налягане.

Хипотензивна активност. Може да 
засили ефекта на антихипертензивни 
лекарства.

Поради диуретичната 
активност  да не се ком-
бинира с НСПВС, тиазидни 
или бримкови диуретици. 
Риск от лекарствена 
нефротоксичност.

Избягване на едновре-
менната употреба с: 
барбитурати, бензодиа-
зепини, антипсихотици, 
сънотворни, антиде-
пресанти със седати-
вен ефект, седативни 
антихистамини и др.

Опасност от развитие на 
чернодробна дисфункция с 
последващо остро бъбреч-
но увреждане – хепаторе-
нален синдром. Да не се 
комбинира с лекарства, 
характеризиращи се с 
хепатотоксични ефекти.

Диуретична активност. Риск от потен-
циране на антихипертензивния ефект 
на: тиазидни диуретици, бримкови 
диуретици, калийсъхраняващи диурети-
ци. Опасност от хипокалемия. Да не се 
комбинира с антиаритмични средства.

Поради диуретичната 
активност  да не се ком-
бинира с НСПВС, тиазидни 
или бримкови диуретици. 
Риск от лекарствена 
нефротоксичност.

Не се препоръчва комбиниране с диги-
талисови гликозиди и антиаритмични 
средства.

Поради диуретичната 
активност  да не се ком-
бинира с НСПВС, тиазидни 
или бримкови диуретици. 
Риск от лекарствена 
нефротоксичност.

Потенциална нефроток-
сична активност. Да не 
се комбинира с лекарства, 
притежаващи също нефро-
токсична активност
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Билки и 
продукти от 

тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИН

Храносмилателна система Кръвосъсирване

Репей

Самобайка 
(Glechoma 
hederacea)

Етерични масла

Сена Може да се замаскира появата на диария, която е характерна 
нежелана реакция при употреба на: антибактериални лекар-
ства, НСПВС, пентоксифилин, флуоксетин и др. Употребата с 
тиазидни диуретици може да доведе до хипокалемия

Сенега Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на 
диспептични оплаквания, гадене, повръщане и др. При употреба 
с: НСПВС и кортикостероиди съществува риск от потенциране 
на улцерозната активност; Н2 блокери, инхибитори на протон-
ната помпа, антиацидни лекарства и др. съществува риск от 
антагонизиране ефекта на последните.

Соя Изофлавони – ге-
нистеин, даид-
зеин, биоханин А, 
формононетин, 
пратензин

Спореж 
(Senecio 
bicolor)

Пиролизидинови 
алкалоиди - плати-
филин, сенецин и 
сенеционин

Хепатотоксичност. Повишено внимание при едновременна 
употреба с лекарства, характеризиращи се с хепатотоксични 
ефекти: амиодарон, кетоконазол, кларитромицин, клавуланова 
киселина, метотрексат, натриев валпроат, НСПВС, серталин, 
симвастатин, фенотиазинови антипсихотици, флуоксетин, 
хинолони, налидиксова киселина, халотан и др.

Трици (овесе-
ни, пшенични 
и др.)

Троскот

Хвойна, плод  Етерични масла

Хидрастис 
(Hydrastis 
canadensis)

 Берберин Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на 
диспептични оплаквания, гадене, повръщане и др. При употреба 
с: НСПВС и кортикостероиди съществува риск от потенциране 
на улцерозната активност; Н2 блокери, инхибитори на протон-
ната помпа, антиацидни лекарства и др. съществува риск от 
антагонизиране ефекта на последните.

Засилена коагулантна 
активност. При употреба с 
антикоагулантни и анти-
агрегатни лекарства – риск 
от антагонизиране ефекта 
на последните.
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НАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сърдечно-съдова система
Въздействие 

върху 
кожата

Въздействие върху бъбреците
Ендокринна 

система
Имунна 

система
Нервна 

система

Диуретична активност. Риск от 
потенциране на антихипертензив-
ния ефект на: тиазидни диуретици, 
бримкови диуретици, калийсъхра-
няващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с 
антиаритмични средства.

Поради диуретичната активност  да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефроток-
сичност.

Хипогликемична ак-
тивност. Комбини-
рането с антидиабе-
тични лекарства да 
става много внима-
телно и под посто-
янно наблюдение.

Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност.
Опасност от развитие на чернодробна 
дисфункция с последващо остро бъбречно 
увреждане – хепаторенален синдром. Да не 
се комбинира с лекарства, характеризиращи 
се с хепатотоксични ефекти.

Потенциална нефротоксична активност. Да 
не се комбинира с лекарства, притежаващи 
също нефротоксична активност

Нежелана е едновре-
менната употреба 
със съдържащи 
естрогени (самос-
тоятелно или в ком-
бинация) лекарства, 
орални контрацеп-
тиви, антиестро-
генни лекарства 
(Тамоксифен).

Опасност от развитие на чернодробна 
дисфункция с последващо остро бъбречно 
увреждане – хепаторенален синдром. Да не 
се комбинира с лекарства, характеризиращи 
се с хепатотоксични ефекти.

Диуретична активност. Риск от 
потенциране на антихипертензив-
ния ефект на: тиазидни диуретици, 
бримкови диуретици, калийсъхра-
няващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с 
антиаритмични средства.

Поради диуретичната активност  да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефроток-
сичност.

Диуретична активност. Риск от 
потенциране на антихипертензив-
ния ефект на: тиазидни диурети-
ци, бримкови диуретици, калийсъх-
раняващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с 
антиаритмични средства.

 Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежава-
щи също нефротоксична активност.

Поради диуретичната активност да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефроток-
сичност.

 Не се препоръчва комбиниране с 
дигиталисови гликозиди и антиа-
ритмични средства.

Акваретична активност (предиз-
виква отделяне на вода, но не и на 
натриеви йони). Може да антагони-
зира ефекта на антихипертензив-
ни лекарства.
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Билки и 
продукти 

от тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИНА

Храносмилателна система Кръвосъсирване Сърдечно-съдова система

Хмел

Хрян 
(Radicula 
armoracia)

Чай, зелен 
и черен 
(Camellia 
sinensis)

Кофеин Не се препоръчва комбиниране с 
дигиталисови гликозиди. 
Диуретична активност. Риск от 
потенциране на антихипертензив-
ния ефект на: тиазидни диуретици, 
бримкови диуретици, калийсъхра-
няващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. 
Може да антагонизира ефекта на 
антихипертензивни лекарства. 
Да не се комбинира с антиаритмич-
ни средства.

Чапарал 
(Larrea 
tridentata; 
Larrea 
divaricata)

Хепатотоксичност. Повишено вни-
мание при едновременна употреба 
с лекарства, характеризиращи се 
с хепатотоксични ефекти: амиода-
рон, кетоконазол, кларитромицин, 
клавуланова киселина, метотрексат, 
натриев валпроат, НСПВС, серталин, 
симвастатин, фенотиазинови ан-
типсихотици, флуоксетин, хинолони, 
налидиксова киселина, халотан и др.

Чер оман Хепатотоксичност. Повишено вни-
мание при едновременна употреба 
с лекарства, характеризиращи се 
с хепатотоксични ефекти: амиода-
рон, кетоконазол, кларитромицин, 
клавуланова киселина, метотрексат, 
натриев валпроат, НСПВС, серталин, 
симвастатин, фенотиазинови ан-
типсихотици, флуоксетин, хинолони, 
налидиксова киселина, халотан и др.

Червена 
боровинка

 Оксалова кисе-
лина

Червена 
детелина 
(Trifolium 
pratense)

Изофлавони

Червено 
подъбиче

Хепатотоксичност. Повишено вни-
мание при едновременна употреба 
с лекарства, характеризиращи се 
с хепатотоксични ефекти: амиода-
рон, кетоконазол, кларитромицин, 
клавуланова киселина, метотрексат, 
натриев валпроат, НСПВС, серталин, 
симвастатин, фенотиазинови ан-
типсихотици, флуоксетин, хинолони, 
налидиксова киселина, халотан и др.

Черен бъз, 
цвят

Диуретична активност. Риск от 
потенциране на антихипертензив-
ния ефект на: тиазидни диуретици, 
бримкови диуретици, калийсъхра-
няващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с 
антиаритмични средства.
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АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Въздействие 
върху 

кожата
Въздействие върху бъбреците Ендокринна система

Имунна 
система

Нервна система

Избягване на едновре-
менната употреба с: 
барбитурати, бензодиа-
зепини, антипсихотици, 
сънотворни, антиде-
пресанти със седати-
вен ефект, седативни 
антихистамини и др.

Може да потисне дейността на щитовид-
ната жлеза. Да се избягва при лечение с 
левотироксин.

Поради диуретичната активност  да 
не се комбинира с НСПВС, тиазидни 
или бримкови диуретици. Риск от 
лекарствена нефротоксичност.

Потенциална нефротоксична актив-
ност. Да не се комбинира с лекар-
ства, притежаващи също нефроток-
сична активност.
Опасност от развитие на чернодроб-
на дисфункция с последващо остро 
бъбречно увреждане – хепаторенален 
синдром. Да не се комбинира с лекар-
ства, характеризиращи се с хепато-
токсични ефекти.

Опасност от развитие на чернодроб-
на дисфункция с последващо остро 
бъбречно увреждане – хепаторенален 
синдром. Да не се комбинира с лекар-
ства, характеризиращи се с хепато-
токсични ефекти.

 Потенциална нефротоксична 
активност. Да не се комбинира с 
лекарства, притежаващи също не-
фротоксична активност

Нежелана е едновременната употреба със 
съдържащи естрогени (самостоятелно или в 
комбинация) лекарства, орални контрацепти-
ви, антиестрогенни лекарства (Тамоксифен).

Опасност от развитие на чернодроб-
на дисфункция с последващо остро 
бъбречно увреждане – хепаторенален 
синдром. Да не се комбинира с лекар-
ства, характеризиращи се с хепато-
токсични ефекти.

Поради диуретичната активност  да 
не се комбинира с НСПВС, тиазидни 
или бримкови диуретици. Риск от 
лекарствена нефротоксичност.

Продължава в следващия брой.
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ФМ 

Международният генеричен 
фармацевтичен алианс проведе 

своята 16-та конференция под надслов: 
„Глобален пазар – глобална индустрия” 

ФМ НОВОСТИ 

На 10.12.2013 г. Международният генеричен фарма-
цевтичен алианс (IGPA) проведе своята 16-та конфе-
ренция, чийто надслов беше - „Глобален пазар – гло-
бална индустрия”. Събитието събра повече от 200 
представители на фармацевтичната индустрия в 
глобален мащаб, както и на европейските и нацио-
налните здравни институции. Лорет Онкелинкс, 
вицепремиер и министър на социалните въпроси и 
общественото здраве в Белгия, подчерта, по време 
на своето изказване, безценния принос на генерични-
те лекарства за обществото и посочи, че генерич-
ният сектор представлява устойчива индустрия, 
инвестираща в качество. 

В резултат на конструктивен диалог, проведен от 
участниците по време на конференцията, бяха излъ-
чени три основни послания: 
• Осигуряване на регулаторно сближаване и пости-

гане на общи стандарти за GMP между ЕС и САЩ 
би било от полза и за двете страни;

• Сближаването би гарантирало повече възмож-
ности за сътрудничество, по-ефективна комуни-
кация и намаляване на ненужните препятствия;

• IGRA призова ЕС да работи за създаване на усло-
вия, осигуряващи възможност на европейските 
компании за производство на генерични и биопо-

добни лекарствени продукти, по време на функци-
ониране на допълнителна патентна закрила на 
референтния продукт, за износ в трети страни, 
изпитващи сериозни нужди от лекарства. 

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на 
Европейската генерична асоциация (ЕГА), в която 
членува БГФармА, отбеляза, че конференцията на 
IGRA представлява голяма платформа в рамките, на 
която генеричната индустрия може да споделя сво-
ите планове и разработки с партньорите си, както 
и да участва е разискването на текущи търговски 
въпроси. 

БГФармА е асоциация, която обединява и пред-
ставлява европейската генерична фармацев-
тична индустрия в България. Tя е официален 
представител на европейските производители 
на генерични и биоподобни лекарства. Двете 
асоциации (българската и европейската) се 
стремят към осигуряване на качествени и дос-
тъпни лекарства за пациентите и към насърча-
ване на конкуренцията във фармацевтичния сек-
тор. 

За повече информация: http://www.bgpharma.bg
ФМ 
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Наименование на латински: Sambucus nigra L. 
(Sambucus vulgaris Lam.)

Семейство: Caprifoliaceae - Бъзови

Български народни наименования: бозик, бойзан, 
бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, дренбъз, дървесен бъз, 
свирчина, свирчичина, свирчовина, свирчок, сурчумина, 
трънбъз, черен бъз

Народни наименования в други страни: бузина чер-
ная, самбук (р), common elder (e), Gemeiner Holunder, 
Schwarzer Holunder (d), sureau commun, s. noir (f)

Описание: Едър храст или дърво на височина до 3–4 м, 
рядко до 7–8 м, със силно развита коренова система, 
проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са с раз-
перени клони с мека, бяла, пореста сърцевина. Ство-
лът и старите клони са свити, с напукана сивокафява 
кора. Младите клонки са зелени, с много валчести, 
жълтеникави лещанки. Листата са срещуположни, 
нечифтоперести, с дръжки, съставени от 3–9 лист-
чета, които са елиптично до яйцевидно ланцетни и 
остро назъбени, на дължина 4–12 см, тъмнозелени 
отгоре, светлозелени отдолу, понякога слабомъхес-
ти. Цветовете са много дребни, жълтеникавобели, 
събрани във връхни, сложни щитосенникоподобни 
съцветия. Съцветието се състои от много разклоне-
ни дръжчици, поставени на едно общо чадърче, дълго 
15–20 см. Цветовете имат плитка 5-делна чашка, 
жълтеникавобяло венче, което е съставено от 5 сра-
снали в основата си широко притъпени листчета. 
Тичинките са 5, с едри, жълти прашници. Плодникът е 
с 3 плодолиста, с полудолен тригнезден яйчник и с 
приседнали близълца. Плодът е месест, черновиоле-
тов, сочен, ягодоподобен, с 2–4 твърди, черни, продъл-
говати семена. Месестата част на плода е тъмно-
червена. Растението цъфти през май – юли не едно-
временно във всички дървета, а и в едно и също дърво 
цветовете се развиват в течение на 15 дни. 
Плодовете узряват през август – септември. 

Разпространение: Растението се среща навсякъде 
по влажните места, из храсталаците, в горите и 
населените места. В планините се намира на надмор-
ска височина до 1500 м.

Употребяема част: Цветовете, плодовете, листа-
та, корите и корените (Flores, Fructus, Folia, Cortex et 
Radix Sambuci) като най-често се използват цветове-
те и плодовете, а по-рядко листата, корените и кора-
та на стъблото.

Време за бране: Цветовете се берат в сухо и слънче-
во време преди пълното им разцъфтяване (май – 
юни). Не трябва да се чака пълното разцъфтяване на 
всички цветчета в съцветието, защото скоро след 
започване на цъфтенето венчелистчетата започват 
на опадват. Плодовете се събират след пълното им 
узряване (август – септември). Кората се обелва 
през пролетта, когато започне движението на соко-
вете. Корените се изваждат през есента (октомври) 
след узряване на плодовете или през пролетта (април 
– май). Листата се берат през време на цъфтежа. 

Начин на бране: Цветовете се берат като се отряз-
ва цялото съцветие непосредствено под мястото 
на разклоненията му. След изкопаване, корените се 
изчистват от надземна част, тънки коренчета, 
пръст и др., измиват се, нарязват се на късове, дълги 

100-те най-използвани билки в България
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до 8–10 см, а по-дебелите се разцепват. Плодните 
гроздове се откъсват с ръка или се отрязват с ножи-
ца. Ако от тях ще се приготва мармалад, те се орон-
ват и обработват. Изсушаването се извършва на 
гроздове, след което изсушените плодчета се изрон-
ват и прочистват. Кората се обелва като се правят 
пръстеновидни разрези на разстояние от 20 до 30 см, 
които се съединяват с по 1–2 надлъжни разреза. Така 
кората се свлича леко и се отделя от външния корков 
слой. 

Недопустими подмеси: Да не се смесва с червения 
бъз (Sambucus racemosa L.), растящ из планинските 
гори. Той се различава от черния бъз по това, че него-
вите съцветия имат яйцевидна, а не щитовидна 
форма, цветовете му са отначало зеленикави, а после 
стават жълтеникавобели, а плодовете му са червени, 
а не черни. 

Начин на сушене: Цветовете, плодовете, кората и 
корените се сушат в проветриви помещения или в 
сушилня при температура до 40°С (за кората – до 
45°С). 

Рандеман: От 10 кг свежи съцветия от черен бъз се 
получава 1 кг сухи цветчета без дръжки, от 9 кг 
свежи плодове се получава 1 кг сухи, а то 4 кг свежи 
корени се получава 1 кг сухи. 

Описание на готовата дрога: Изсушените цветове 
са жълто-бели с приятна миризма. Изсушените плодо-
ве са черно-виолетови, валчести и набръчкани. 
Изсушената кора трябва да се чупи, а не да се огъва.

Съхранение: След изсушаване, цветовете се прекар-
ват през гъсто сито, през което преминават само 
цветчетата, а малките цветни дръжки остават 
непресети. Всички дроги се съхраняват на сухо и про-
ветриво място. 

Съдържание: Цветовете съдържат: малко количе-
ство етерично масло, съдържащо палмитинова, 
линолова и линоленова киселина, и тритерпени; глико-
зида самбунигрин, който хидролизира до синилна 
киселина, бензалдехид и глюкоза; алкалоиди; флавонои-
ди (рутин, хиперозид, изокверцитрин); полифенолни-
те киселини кафена, хлорогенова и ферулова; пектин; 
смоли; рутиноподобния гликозид елдрин; слузно веще-
ство; танини; захар; холин; витамин С; органични 
киселини. Кората съдържа: етерично масло; фитос-
терини; цианогенен гликозид, който при сушене се 
разлага и загубва; валерианова киселина; холин; тани-
ни; смоли; алкалоида самбуцин; сапонини. Плодовете 
съдържат: гликозида самбунигрин; антоцианово баг-
рило; захар; биофлавоноиди; витамин С; витамин А; 
глюкозида самбуцин, при хидролиза на който се полу-
чава синилна киселина и алкалоида кониин. Установено 
е, че в зрелите плодове няма кониин и самбуцин. 
Съдържа се още самбуцинин (багрилно вещество); 
хризантемин; каротин; желязо; танини; ябълчена и 
винена киселина; аминокиселини; витамини от група-
та В; полифеноли – антоцианини и антоцианидини; 

разтворими фибри. Листа: цианогенни гликозиди; глю-
козидоподобните вещества самбуцин и самбунигрин; 
малко количество етерично масло; алдехиди; следи 
от алкалоиди; витамини; танини; смоли; мазнини; 
захари; мастни киселини

Действие: Цветовете действат противовъзпали-
телно, потогонно, секретолитично и отхрачващо 
при възпаление на дихателните пътища, простудни 
заболявания, бронхит, пневмония, туберкулозна кашли-
ца. Противовъзпалителното действие се дължи на 
етеричното масло, отслабващо началната фаза на 
възпалението, и на рутина, който има противовъзпа-
лително действие във фазата на ексудация, а така 
също намалява сенсибилизацията на организма и про-
ницаемостта на съдовата стена. Потогонното 
действие се осъществява чрез повишаване на чувст-
вителността на центровете, регулиращи потоотде-
лянето, а не пряко чрез въздействие върху кожните 
потни жлези. Също така, биофлавоноидите в расте-
нието подобряват кръвообращението. Растението 
действа леко слабително, най-вероятно, поради 
съдържащите се в него смолисти вещества. Натруп-
ват се все повече резултати, които сочат ползите 
от употребата на плодовете на черния бъз - за кон-
трол на телесното тегло заради силния му диурети-
чен ефект, както и вероятни ползи за имунната сис-
тема - имуностимулираща и имуномодулираща, проти-
вовирусно въздействие, антиракова активност и 
подкрепа на сърдечно-съдовата система. Има данни 
за хепатопротективно действие. Упражнява лек 
седативен ефект.

Приложение: Цветовете се употребяват при хрема, 
ангина, кашлица, пресипнал глас. Топли запарки от цве-
товете предизвикват изпотяване, а комбинирани с 
бял равнец и мента са подходящо лечение при просту-
да и грип. Намаляват бронхиалния и на горните диха-
телни пътища катар и се използват за лекуване на 
сенна хрема. Студен извлек от цветовете може да 
се използва външно за очни промивки при конюнктиви-
ти и като компрес при измръзвания. Гаргара със 
запарка или оцетен извлек от цветовете облекчава 
при възпаления на сливиците и гърлото. Дрогите се 
предписват и при стомашно–чревни и чернодробни 
заболявания, при възпаление на бъбреците и пикочния 
мехур, ревматизъм, подагра, хемороиди и др.

В народната медицина дрогите се употребяват при 
високо кръвно налягане, задух, трудно уриниране, кръв 
в урината. Корените и корите се препоръчват като 
слабително средство при затлъстяване, а извлекът 
от листата – при ревматизъм, хемороиди, кожни 
заболявания, а плодовете – като усилващо средство 
и при невралгия.

Начин на употреба: Цветовете се прилагат под 
формата на запарка. Две чаени лъжички дрога се зали-
ват с 250 г кипяща вода. Остават се да киснат 15–30 
мин. Приема се на два – три пъти дневно. Широко 
популярно е приготвянето на воден извлек и сироп от 
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Наименование на латински: Sambucus ebulus L.

Семейство: Caprifoliaceae - Бъзови

Български народни наименования: абъд, бъзак, бъзву-
няк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, тревист бъз

Народни наименования в други страни: бузина тра-
вянистая (вонючая) (р), dwarf-elder (e), Zwerg-Holunder 
(d), petit sureau (f)

Описание: Бъзакът е многогодишно тревисто расте-
ние. Централният корен е силно развит, едър, дебел, а 

цветовете на бъз: 15 пресни съцветия се накисват в 
3 литра вода за една вечер, течността се прецежда 
и се пие затоплена или се приготвя сироп със захар, 
който се приема разреден с вода.

От плодовете традиционно се произвежда сироп или 
мармалад чрез варене на слаб огън и сгъстяване със 
захар, който се употребява при кашлици и простуди и 
има ободряващо, стимулиращо, слабително и диуре-
тично действие. Може да се приготви и извлек от 
1/2 лъжица сушени плодове и 250 мл вода.

От корите и корените – по една супена лъжица се 
вари 10 мин. в 400 мл вода

Отравяне: Продължителната употреба на бъза или 
предозирането могат да причинят токсични ефекти: 
световъртеж, главоболие, гадене, повръщане, затруд-
нено дишане, тахикардия с явления на сърдечна недос-
татъчност. Дишането се потиска сериозно.

Лечение: Промивка на стомаха с 0,4% р-р на калиев 
перманганат, очистителна клизма. Интравенозно се 
въвежда глюкоза 25% с витамин С. Възбуждане на 
дихателния център и повишаване на периферния 
тонус. Форсирана диуреза. Кислородотерапия.

Sambucus ebulus L.

№20 БЪЗАК 

Sambucus nigra L. 
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от неговата шийка косо излизат странични корени-
ща. Стъблата са едногодишни, високи до 2 м, изправе-
ни, разклонени, зелени, набраздени, почти голи, с мека 
бяла, пореста сърцевина. Листата са срещуположни, 
нечифтоперести, с ланцетни прилистници, обикнове-
но с 3–9 продълговати, заострени и назъбени листче-
та. Съцветието е връхна щитовидна многоцветна 
метлица с три главни многократно разклонени лъча. 
Цветовете са бели или червеникави. Чашката е с 5 
(рядко 3–4) зъбчета. Пет-делно венче и 5 тичинки с 
червени прашници. Плодът е черен, сферичен, блес-
тящ, около 4 мм в диаметър, с червеникав сок и три 
кафяви семена. Цъфти юни – юли, а плодовете узряват 
септември – октомври.

Разпространение: Расте край селища, пътища, по 
изоставени места, из храсталаци и като плевел в 
посевите, лозята и градините. Разпространен е из 
цялата страна от крайбрежието на морето до 1800 м 
надморска височина.

Употребяема част: Плодовете (Fructus Ebuli) и коре-
ните (Radix Ebuli), по-рядко и цветовете (Flores Ebuli).

Време за бране: Корените се изкопават в късно лято 
или през есента след узряване на плодовете. 
Плодчетата се берат след пълното им узряване.

Начин на бране: Изкопаните корени се изчистват, 
измиват се с вода и се нарязват на парчета по 8–10 
см, като по-дебелите корени се разцепват по дължи-
на. При плодовете се отрязват сенниците.

Начин на сушене: Плодовете се оронват същия ден, в 
който са набрани. Сушенето на плодовете и корени-
те става в проветриви помещения или в сушилни при 
температура, не по-висока от 40–45°С. 

Рандеман: От 3,5 кг свежи корени се получава 1 кг 
сухи, а от 100 кг свежи плодове се получават 33 кг 
сухи. 

Съдържание: Цветовете съдържат незначително 
количество етерично масло; цианогенен гликозид, от 
който при действието на фермента емулзин се отде-
ля циановодородна киселина; захари. Плодовете: малко 
количество етерично масло; антоцианови багрилни 
вещества; дъбилни вещества; самбуцианин; захари; 
валерианова, ябълчна и винена киселина; смоли; пектин; 
витамин С. Корените: дъбилни вещества; сапонини.

Действие: Диуретично, антимикробно, потогонно. 
Като цяло, действието и приложението му се припо-
криват с тези на дървесния бъз.

Приложение: Растението се използва от дълбока 
древност при много и различни заболявания: отвара 
от корените – при бъбречни заболявания, възпаления 
на пикочния мехур и за бани при гъбички по ноктите; 
запарка от цветовете – при трудно уриниране и за 
изпотяване; чай от листата – при чревни колики, а 
свежи листа - местно за втриване върху кожата при 
ухапване от насекоми; гъст екстракт от плодовете 
– при безапетитие, анемия, отпадналост. Растението 
се използва още при хемороиди и ревматизъм.

Начин на употреба: Запарка от цветовете и отвара 
от корените се правят при съотношение 5–10 г билка 
на 300–400 мл вряща вода. Пие се по една кафена чаша 
3 пъти дневно. Сиропът и мармаладът се приготвят 
по същия начин като дървесния бъз.

Отравяне: Плодовете трябва да се берат добре узря-
ли, тъй като в зелените плодове и семената се съдър-
жа цианогенен гликозид, поради което са отровни. ФМ 

Sambucus ebulus L.



MЪЖКА БОЯ ЗА КОСА
В 3 ЕСТЕСТВЕНИ ЦВЯТА

тел: 0888 984 376

дистрибутори: 
Стинг АД, Либра ЕАД



...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1; 
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg

По лекарско предписание!
КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, 
рег.№ 20020502.




