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ФМ събития
ШЕСТА НАЦИОНАЛНА научно-практическа конференция
по БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ

От 19 до 21.10.2012 г. в хотел "Империал" гр. Пловдив
беше проведена VI-та Национална Конференция по
Болнична Фармация на тема "Болничният фармацевт
във фокуса на промените в здравеопазването в
България". На събитието присъстваха президента на
Европейската Асоциация по Болнична Фармация (EAHP)
д-р Роберто Фронтини и вицепрезидента – г-жа Тайда
Гала. Приветствия към участниците (около 300 човека,
членове на ПОБФБ и болнични фармацевти) поднесоха
председателя на Здравната комисия към 41-то НС –
д-р Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването – г-жа Десислава Атанасова, управителя на НЗОК –
д-р Пламен Цеков, председателя на БФС – г-н Мирослав
Ненчев и др. Те участваха и в дискусия по най-наболелите проблеми свързани с болничната фармация.
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Беше проведена за първи път постерна сесия на тема
"Болничната фармация в България – настояще и бъдеще". Разработка беше представена от маг. фарм.
Цветанка Вълчанова и студенти по фармация от ФФ
София и ФФ Пловдив.
Голямата награда – право на участие с постер в 18-ти
конгрес на EAHP (13–15 март 2013 г. в Париж, Франция)
беше спечелена от Лилия Богданова, студентка във
Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет, София.
УС на ПОБФБ има амбицията да запази нивото и разшири участието на колеги от съседните държави на
следващата конференция, планирана за месец октомври 2013 г.
ФМ

ТЕМА НА БРОЯ

ГРИП
Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

Грипът е остро инфекциозно заболяване с вирусна
етиология, което се изявява с повишена температура, кашлица, главоболие и миалгии. Разпространява се
лесно от човек на човек, циркулира по целия свят и
може да засегне всеки - от най-малките до възрастните и да причини епидемии и пандемии.
Описанията на древните гръцки и римски лекари
(Хипократ, Диодор, Тит Ливий и др.) свидетелстват,
че грипът е бил разпространен още в дълбока древност. Първата достоверно описана пандемия е тази,
наблюдавана през 1173 г. При нея от заболяването са
обхванати Италия, Германия и Англия. През 1892 г.
немският бактериолог Рихард Пфайфер открива
Haemophilus influenzae, който тогава е приет за причинител на грипа. Схващането за бактериалната
етиология на грипа обаче силно се разклаща по време
на пандемията през 1918–1919 г. През 1933 г. е изолиран грипният вирус A (H0N1) от W. Smith, С. Andrewes,
P. Laidlaw. По-късно са открити и описани грипен вирус
В (Т. Fransis, Т. Magill, 1940) и грипен вирус С (R. Taylor,
1949). По този начин развитието на учението за
грипа може условно да се раздели на три периода:
• Доетиологичен - от древността до 1892 г.
• Бактериален - от 1892 г. до 1933 г.
• Вирусен - от 1933 г. насам.
В периода 1946–1968 г. са изолирани и описани нови
подтипове на грипния вирус А – A(H1N1), A(H2N2) и
A(H3N2). Това става при изучаване на динамиката на
отделните сероварианти, която е свързана с периодичните промени в антигенната структура.
Грипът е най-широко разпространената инфекция в
света. Според данни на A. Hirsch (от 1881 г.) от XII до
XIX век в света са преминали 90 епидемии от грип и 15
пандемии. Най-добре са проучени пандемиите през
1889–1890 и 1918–1919 г. Първата от тях води началото си от Туркестан. Втората, според някои автори,
започва от Франция след дебаркирането на американските войски през април 1918 г., а според други води
началото си от Сибир. Пандемията преминала през
1918–1919 г. е наречена "Испански грип". Това е найкатастрофалната за човечеството грипна пандемия.
При нея заболяват около 500 млн. души и умират над
50 млн. България също е била сериозно засегната от
тази пандемия.

Краят на 90-те години е изолиран т.н. Птичи грипен
вирус А (Н5N1). Първият случай на човек, заразен от
птичи грип е регистриран в Хонг Конг през 1997 г.
Птичият грипен вирус причинява инфекция, която
засяга най-често дивите птици. Инфекцията може да
се разпространи и сред домашните птици (кокошки,
патици, гъски и други). Заразените птици отделят
вируса със слюнката, носния секрет и изпражненията
си, като по този начин интензивно го разпространяват сред възприемчивите здрави птици.
Източникът на зараза за човека са птиците, носители на вируса – домашни (кокошки, патици) и диви (главно водоплаващи – патици и гъски). Патиците могат
да бъдат източник на инфекция дори и когато са
напълно здрави. След епидемичното му разпространение в Азия хиляди хора се разболяват, като смъртността е много висока.
Инфекцията с Н5N1 вирус протича с характерните за
грипа симптоми като е възможно развитието и на
конюнктивит. Възможни са следните усложнения:
пневмония; сепсис; органна недостатъчност и др.
Пневмонията, вследствие на птичи грип протича
агресивно и води до развитието на т. нар. Остър
Респираторен Дистрес Синдром. Прогнозата на птичия грип е лоша - близо 60% от болните развиват
усложнения и умират.
Грипният вирус принадлежи към семейство Orthomyxoviridae, което има само един род - Influenzavirus, включващ вирусите, причиняващи заболяване при хората,
бозайниците и птиците. Някои от грипните щамове
са видово специфични (заразяват само определен вид
животно или само хората), но има и щамове на грипа,
които могат да се разпространяват от животински
видове към хората. Известни са 3 типа грипни вируси
- тип А , тип В и тип С. Грипният вирус тип С, макар
и сходен по морфология, се отличава от другите 2
типа по антигенните си и други основни свойства.
Грип С се проявява спорадично и води до респиратор5
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От 1919 г. до днес преминават най-малко още 11 пандемии както следва: 1928 г. - H0N1; 1946 г. - H1N1; 1957
г. - H2N2, "Азиатски грип" с тежко протичане, като
заболяват около 1 млрд. души; 1968 г. - H3N2 "Хонгконгски

грип"; 1972 - 1973 г. - H3N2; 1974 - 1975 г. - H3N2; 1975 1976 г. - H3N2; 1977 - 1978 г. - H3N2; 1982 г. - H3N2; 1995
- 1996 г. - H1N1 и H3N2; 2009 г. - H1N1, умерена по сила
пандемия от т.нар. "Свински грип". Като специфичност на свинския грип се отбелязва, че повечето от
пострадалите са млади хора, а не деца и старци,
чиято имунна система по принцип е по-слаба. Смята
се, че вирусът не е по-смъртоносен от един обичаен
грипен вирус и не е нужно хората да изпадат в паника
при споменаване на свинския грип.

но заболяване с леко протичане. Вирусите, които причиняват сезонни епидемии са от тип А и тип В. Найизменчиви са грипните вируси тип А.
Грипните вируси са РНК-вируси (наследствената
информация се съхранява в РНК) със сферична форма.
Техният геном е разделен на 8 отделни фрагмента,
което допуска големи възможности за генетични
вариации. Обвит е с липидна обвивка, съдържаща два
специфични гликопротеина, които се издават на
повърхността като "шипчета" – хемаглутинин (H) и
невраминидаза (N). Хемаглутининът служи за прикрепване на вируса към клетките. Невраминидазата улеснява проникването на вируса в клетката, а също
така участва и в по-късния стадий на напускане на
инфектираната клетка.
Грипните вируси са развили множество механизми за
промяна в своите обвивачни гликопротеини, така че
да избягват защитата на организма. Хемаглутининът
е най-пластичната и изменчива компонента на вирус
А. Невраминидазата се променя също, но по-малко от
хемаглутинина. Установени са 16 типове хемаглутинин и 9 типа невраминидаза. За означаването на грипните вируси от тип А се посочват установените
типове H и N. Възможни са множество комбинации на
различните Н и N, т.е. има потенциал за много подтипове на грип. В последните 50 години повечето от
грипните заболявания при човека са били причинени
от щамове с 3 подтипа на хемаглутинина (Н1, Н2, Н3)
и с 2 от типовете на невраминидазата (N1, N2).
Съвременното обозначение на грипните вируси посочва и мястото, където първо е изолиран вируса и годината на изолирането му.
Изменчивостта на вирусите се осъществява по два
механизма. Малките промени в гените за хемаглутинин и невраминидаза и се наричат антигенен дрифт.
Дрифт възниква в рамките на отделен подтип и може
да доведе до промяна във вирулентността. Големите
промени, наричани антигенен шифт са резултат от
пренареждане на гени, осъществяващо се между 2
различни щама вируси, вероятно при условия на смесена инфекция (например инфектиране в един организъм
с човешки и птичи вирус). Така може да възникне повирулентен щам, който е по-смъртоносен и се разпространява по-бързо. Такива щамове са причинители
на грипните пандемии.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Грипните вируси се разпространяват по въздушнокапков път. Ако те не се неутрализират в горните
дихателни пътища, навлизат в клетките и започват
бързо да се размножават. Болният отделя вируса от
началото на развитие на симптомите или 24 часа
преди развитието им. Вируси продължават да се
отделя в рамките на 5-10 дни. Малките деца отделят
вируса по-продължително. Пациенти с нарушен имунитет могат да отделят вируса няколко седмици до
няколко месеца. Предаването на вирусите на грипа по
контактен път е доста по-рядко.
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ПАТОГЕНЕЗА
Входна врата за вируса са лигавицата на горните
дихателни пътища и конюнктивата. Вирусният ензим
невраминидаза разрушава мукополизахаридите на клетъчната мембрана на клетката гостоприемник.
Размножава се в цитоплазмата, нарушава метаболизма на клетката и довежда до дистрофия, некроза и
десквамация. Освободените нови вируси нападат нови
клетки от лигавицата в посока към долните отдели
на дихателната система до бронхиолите и алвеолите.
Това е бърз процес и много вирусни копия се откриват
още в първите 24 часа. Този процес достига своя връх
около 72-я час, когато вече са настъпили клиничните
изяви на болестта. Преминавайки бариерите на организма вирусът попада в кръвта и предизвиква интоксикация. Последната води до патологични промени на
ЦНС, съдовата система и голяма част от вътрешните органи. Доказано е, че вирусът се размножава и в
клетките на ЦНС.
Съществува известна симбиоза между вируса и микроорганизми като стафилококи, стрептококи и
Haemophilus influenzae. Тя се изразява във факта, че
бактериалният ензим протеаза активира вирусния
хемаглутинин. Той от своя страна отваря пътя на
вируса за навлизане в клетките на организма.
Нарушения клетъчен метаболизъм и разпадането на
клетките гостоприемници са причина за образуването и отделянето на специфични и неспецифични токсини. Такива биват биогенните амини като хистамин,
ацетилхолин, серотонин, кинини, автоалергени и други.
Още в първия ден на заболяването в кръвта на болните се откриват повишени нива на хистамин.
Токсичните вещества и самият грипен вирус предизвикват дразнене на нервната система – предимно
клоновете на n. vagus в дихателната система, мозъчните полукълба, подкоровите и вегетативните центрове. От вегетативните центрове дразненето се
прехвърля към вътрешните органи. Преобладава дразненето на парасимпатикуса. Това от своя страна
води до разширяване на съдовете и повишаване на
тяхната пропускливост, хиперемия, отоци, усилена
носна секреция и чревен дискомфорт. Най-голяма концентрация на токсините се наблюдава в областта на
междинния мозък, предимно в хипоталамуса и хипофизата. Това определя и отклоненията в невровегетативната, невроендокринната и неврохуморалната
регулация. Дразненето на терморегулационния център води до появата на фебрилни реакции. Главо
болието е в резултат на засягането от токсичните
субстанции на чувствителните рецептори в мозъчните обвивки, кората на мозъка и мозъчните кръвоносни съдове. Промените в съдовия тонус са причината
за характерното пулсиращо главоболие. Повишената
съдова пропускливост пък води до оток на мозъчните
обвивки.
Разпадът на клетки и вирусни елементи предизвикват
неспецифична сенсибилизация - параалергия и автоалергия. Вирусът пък от своя страна предизвиква състояние на анергия (намалена реактивност). Анергията

е причина за възникването на вторични гъбични или
бактериални инфекции. Оздравяването настъпва след
образуването на интерферон в клетките и специфични антитела в серума.

За да се направи бърза разлика между настинка и
грип може да се ползва следната таблица
СИМПТОМИ

НАСТИНКА

ГРИП

КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

Висока температура Рядко

Инкубационният период продължава от няколко часа
до 1–2 дни при грип А и до 3 дни при грип В. При около
10–15% от болните се наблюдават продромални явления като отпадналост, студени тръпки, разкършеност, субфебрилна температура. По правило болестта започва внезапно. Към началното втрисане се
добавят други признаци като повишение на температурата до 38–40°С, изпотяване, световъртеж, главоболие (болните се оплакват от болка предимно в челната и слепочната област), мускулни болки, болки в
костите и ставите, безапетитие, силна отпадналост. Характерни за грипа са болките при движение
на очните ябълки. Общото състояние на болните се
влошава като те стават вяли, апатични, сънливи.
Нерядко са със замъглено съзнание, бълнуване и гърчове. Телесната температурната е повишена в рамките до 2–3 дни.

Кашлица

Суха

Суха, която може да се
засили

Кихане

Обичайно

Рядко

Запушен нос

Често

Рядко

Болки в гърлото

Обичайно

Рядко

Главоболие

Рядко

Значително, изразено

Мускулни болки

Слаби

Обичайни, често силно
изразени

Гръден дискомфорт

Рядко

Често

Отпадналост

Лека

По-изразена, може да
продължи 2–3 седмици

Изтощение

Никога

Ранно и значително

Катаралните прояви са умерени и се появяват 1 до 2
дни от началните признаци. Болните започват да се
оплакват от чувство за сухост в носа и гърлото,
набъбване на носната лигавица, затруднено дишане,
суха кашлица, Обонянието и вкусът се загубват.
По-късно се появяват сълзене, хрема, хиперемия на
конюнктивите, лицето и лигавицата на гърлото.
Често се среща лимфоидна зърнистост на мекото
небце (признак на Морозкин) и точковидни кръвоизливи
по върха на езика (признак на Лобан и Бунин). При неусложнен грип дишането е учестено, сърдечната дейност е понижена, кръвното налягане също.
При средно тежките и тежките случаи може да се
поразят и вътрешните органи с поява на различни
усложнения. Най-често болестта се усложнява с пневмония. Тя протича с токсикоза, задух, цианоза, тахикардия. Вторичните бактериални пневмонии се предизвикват от пневмококи, стафилококи и други видове
бактирии. Усложненията са най-чести при възрастните хора с хронични белодробни изменения. Нерядко
усложнение при деца до 1 годишна възраст е грипозният круп. Бактериалните пневмонии се характеризират с лаеща кашлица, стенозиращо дишане, диспнея,
цианоза.
Макар и по-редки, при грипа се наблюдават и сърдечносъдови поражения. Проявява се със сърдечно-съдова
слабост, тромбоемболични нарушения, отклонения в
ЕКГ. Открива се аритмия, глухи тонове, пулсът е брадикардичен или тахикардичен.

Обикновено висока в
продължение на няколко дни

ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ И ИМУНИТЕТ
Възприемчивостта при човека към грипната инфекция е много висока. Най-възприемчиви са децата от 6
месеца до 3 години (около 40% от общия брой случаи).
Преболедувалите от грип придобиват типовоспецифичен имунитет с продължителност 1–3 години. Той е
главно хуморален – в серума се доказват антихемаглутинини, вируснеутрализиращи и комплементсвързващи антитела. Най-силен протективен ефект имат
антителата, насочени срещу специфичните субтипове на Н и N антигените. Степента на имунитета
зависи именно от титъра (количеството в серума) на
тези антитела: хора без антитела заболяват от
грип; тези с нисък титър могат да заболеят леко; при
хора с висок титър на антитела към циркулиращите
субтипове хемаглутинин и невраминидаза заболяване
не настъпва. Максималният титър на антителата се
отбелязва през втората-третата седмица, задържа
се на това ниво 1–2 месеца, след което постепенно
спада. Антителата на майката преминават в новороденото и го защитават до 6-ия месец.
Масовия характер на инфекцията води до създаване
на по-високо ниво на колективен имунитет, който е
основен фактор за угасване на епидемиите и предотвратяване на нови за известно време.

ЛЕЧЕНИЕ

Кръвната картина се характеризира с неутропения,
анеозинофилия, лимфоцитоза, а скоростта на утаяване на еритроцитите остава нормална.

5 стъпки за болни от грип с леки симптоми:
1. Оставане в къщи и почивка.
2. Избягване контакти със здрави лица, за да се пре7
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При най-тежките форми се развива картина на менингоенцефалит – силно главоболие, загуба на съзнание,
бълнуване. Дължи се на силната интоксикация и отока
на мозъка.

Обикновено лечението на грипа се провежда в домашна обстановка. В болница се приемат само болните с
тежки форми на грип и рисковите контингенти: кърмачета и хора с хронични сърдечни и белодробни заболявания. Редно е болните да се откъснат от работа
или училище поне до 1–2 дни след спадане на температурата. Задължителен е постелният режим, дава се
витаминозна течно-кашава храна и топли чайове.

дотврати заразяване.
3. Приемане на много течности – вода и билков чай.
4. Приемане на антипиретици при повишаване на
температурата, средства, намаляващи отока и
секрецията и противокашлични средства.
5. При влошаване на състоянието и принадлежност
към някоя от рисковите групи – консултация с
лекар, който да назначи антивирусна терапия.
Назначаването на антивирусна терапия се определя
от типа на циркулиращия грипен щам, тежестта на
клиничните прояви, дали пациентите са рискови и
потенциалните ползи от тази терапия. Препоръчва
се да се приложи възможно най-рано при пациенти с
потвърдена диагноза грип или при наличие на съмнение за тежко, усложнено и прогресиращо протичане
на заболяването. Целта на лечението е да се облекчат симптомите и да се предпази от развитие на
усложнения.
В групата на специфичните противовирусни средства, които се използват за лечение на грип влизат:
J05
Антивирусни продукти за системно приложение
J05A Директно действащи антивирусни продукти
J05AC Циклични амини
02 Remantadine
Remantadin
tab. 50 mg x 10
Ecopharm
Производно на амантадина с изразена противовирусна
активност. Ефективен е срещу различни грипни вируси от тип А и има антитоксично действие при грип,
предизвикан от вируси тип В. Инхибира в ранен стадий вирусната репликация като се предполага, че нарушава формирането на вирусната обвивка. In vitro
римантадина инхибира репликацията и на трите, изолирани при хора, антигенни подтипове на грипния
вирус тип А – H1N1, H2N2 и H3N2.
Прилага се при възрастни и деца в училищна възраст
при ранното лечение на грип тип А и профилактика
при възрастни, в период на епидемии.
Парацетамолът и ацетилсалициловата киселина понижават ефективността на римантадина. Пациенти,
приемащи римантадин, трябва да избягват употреба
на алкохол, поради опасност от непредвидени реакции
на ЦНС. Води до развитие на резистентност, поради
което не се препоръчва през последните години.
J05AH Инхибитори на невраминидазата
01 Zanamivir
Relenza
powd.inh. 5 mg/d. 4 d. x 5 GLAXO
Реленца е показан за лечение на грип тип А и тип В при
възрастни и деца над 5 години, които проявяват
типична за заболяването симптоматика в сезона на
широко разпространение на грипната инфекция.
Показан е и за постекспозиционна профилактика. За
сезонна профилактика се прилага в изключителни случаи. Не замества имунизацията срещу грип.
Занамивир е селективен инхибитор на ензима невраминидазата, който подпомага освобождаването на
новообразувани вируси от инфектираните клетки.
Трябва да се прилага с особено внимание при астма8

тично болни поради риск от бронхоспазъм. Поради
развитие на резистентност трябва да се спазват
стриктно показанията. При занамивир-резистентни и
оселтамивир-резистентни се наблюдава кръстосана
резистентност.
02 Oseltamivir
Tamiflu*
caps.hard 30 mg x 10
ROCH
caps.hard 45 mg x 10
ROCH
caps.hard 75 mg x 10
ROCH
Оселтамивир може да се прилага при деца под 1 година, заболели от грип. Инхибитор е на невраминидаза.
Ефективен е за лечение на грипния вирус тип А и В.
Лечението трябва да започне в първите 48 часа, като
колкото по-рано се започне, толкова ефекта е подобър. Намалява тежестта на симптомите.
J05AX Други антивирусни продукти
05 Inosine pranobex
Isoprinosine
tab. 500 mg x 50
EWOPH
syr. 150 ml
EWOPH
Изопринозин е показан за лечение или повлияване на
потиснатия или увреден клетъчен имунитет и на клиничната симптоматика при различни вирусни инфекции, вкл. грип. Не трябва да се употребява при пациенти, страдащи от подагра.
N04BB Адамантинови производни
01 Amantadine
PK-Merz
tab.film 100 mg x 90
MEZ
sol.inf. 0,4 mg/ml 500 ml
MEZ
Активен е срещу грипния вирус тип А. Предотвратява
навлизането на вирусите в здравите клетки и потиска вирусната репликация.
Основните терапевтични показания на амантадин са
паркинсонов синдром и паркинсоноподобни симптоми.
Не се препоръчва използването му за профилактика и
лечение на грип, поради риск от предозиране. Наблюдаван е случай на предизиране с амантадин, с прояви
на повишена възбудимост, халюцинации, аритмия и
смърт.
И не на последно място, трябва да се отбележи, че
при най-малкото съмнение за бактериална инфекция се
препоръчва назначаването на антибиотици като
добри резултати се постигат с макролиди и цефалоспорини.

ПРОФИЛАКТИКА
За имунопрофилактика на грипа се прилагат живи и
убити ваксини. Те се произвеждат ежегодно и са съобразени с циркулиращите грипни щамове, по указание
на СЗО. Съдържат най-често грипен вирус A (H3N2) и
A (H1N1) и грипен вирус B. Защитават около 70% от
имунизираните лица. Съобразно епидемиологичната
прогноза като профилактични средства могат да се
прилагат и интерферон, индуктори на интерферона,
хомеопатични препарати и др.
Трябва да се отбележи, че добри профилактични резултати се получават при комбинирано прилагане на
ФМ
ваксина и хомеопатични препарати.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПАЗАРИ

ОТС пазарът в Централна Европа ще
превиши 5 милиарда EUR през 2013 г.
Източник: PMR

През 2011 г. продажбите на ОТС продукти в Централна Европа (ЦЕ)* бяха на стойност
4.4 млр. EUR, което е 5% увеличение спрямо предходната година. Според PMR, между
2012 г. и 2014 г., ОТС пазарът ще се развива с около 7% годишно и през 2014 г. ще
достигне 5.4 млр. EUR.

РУМЪНИЯ Е НАЙ-ОБЕЩАВАЩИЯ
ОТС ПАЗАР В РЕГИОНА
Според прогнозите на PMR, най-атрактивният пазар
(според прогнозен пазарен ръст) през следващите
три години, от наблюдаваните страни в региона, ще
бъде Румъния, където пазарът ще се развива относително бързо и ще достигне общ годишен ръст от 12%
между 2012 и 2014 г. Съществуват различни причини,
обуславящи този по-бърз ръст в сравнение с останалите страни. Те включват: най-ниските ОТС разходи на
глава от населението; държавна политика, фокусирана
върху евтини лекарства и строг контрол по отношение разпространението на прескрипторни лекарства,
което принуждава румънците да закупуват по-често
ОТС продукти; експанзията на аптечните вериги; и
трудностите при получаване на лекарска помощ.
Трябва да се отбележи, че 2011 г. беше първата година, в която ръстът на ОТС продажбите в Румъния
превиши този на прескрипторните лекарства.
В Унгария и Чехия, очакванията са, че ОТС пазарът ще
се развива по-бавно през периода 2012 – 2014 г. в сравнение с другите наблюдавани страни. Основна причина за това е лошата икономическа ситуация в региона. Това ще намали разходите за ОТС продукти на
значителна част от населението. В Чехия, трудната
икономическа обстановка се съчетава с твърде високото ниво на насищане на пазара (на второ място по
високи ОТС разходи на глава от населението в ЦЕ).
Това ще доведе до относително нисък ръст на ОТС
пазара през въпросния период, въпреки увеличението
на ДДС върху лекарствата в началото на 2012 г.

ПОЛОВИНАТА ОТ ПАЗАРНАТА
СТОЙНОСТ СЕ ГЕНЕРИРА ОТ ПОЛША

Дял на отделните ОТС пазари, като част от общия
ОТС пазар в Централна Европа в % през 2011 г.
България
6%
Словакия
6%
Унгария
8%

Чехия
11%

Полша
57%

Румъния
12%

ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ONLINE
ОТС ПРОДАЖБИ В БЪЛГАРИЯ
От наблюдаваните държави, България беше последната, която легализира online продажбите на лекарства.
Нормативната уредба за медицински продукти в
хуманната медицина беше променена през август
2011 г. (влизайки в сила от началото на 2012 г.) с цел да
се либерализира online продажбата на ОТС лекарства.
За такива продажби, аптеките трябва да имат
собствена интернет страница, на която да има
данни за собственика и управителя на аптеката, точните наименования и цените на лекарствата, разходите за доставка, начин на плащане и начинът, по

* Страните, които се коментират в статията са: Полша, Румъния, Чехия, Унгария, Словакия и България.
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Според PMR, пазарът на ОТС продукти в ЦЕ през 2011

г. е бил на стойност 4.4 млр. EUR, което е 5% увеличение спрямо предходната година. Повече от половината от тази стойност е била генерирана от Полша.
През 2011 г. Румъния беше вторият по големина ОТС
пазар в региона с 12% дял от тоталните продажби.

който потребителя може да върне лекарството.
Преди 2012 г., нормативната база, определяща дистанционните продажби на ОТС продукти в България
беше твърде противоречива. Online продажбата на
ОТС лекарства беше разрешена от Закона за защита
на потребителите. Медицинската нормативна база
категорично забраняваше online продажбата на прескрипторни лекарства, но не забраняваше ясно online
продажбата на ОТС лекарства, загатвайки едно неписано разрешение за това (на принципа: всичко, което
не е забранено от закона е разрешено).
Според компании, присъстващи на ОТС пазара в

България и интервюирани за целите на тази статия,
online пазаруването изисква развитието на известна
култура, която все още не е достатъчно разпространена в страната (все пак, online продажбите на ОТС
медикаменти бяха разрешени твърде скоро).
От ЦЕ страни Полша и Чехия имат най-либералните
закони - всички ОТС лекарства могат да бъдат продавани online в тези страни. Ситуацията е почти същата и в Словакия – само тези ОТС медикаменти, които
се покриват от задължителното здравно осигуряване, не могат да бъдат продавани online. В Унгария
списъка на ОТС лекарствата, разрешени за online продажба, е ограничен.
ФМ

ФМ новини
Европейската асоциация за изучаване на диабет (EASD) подкрепи
Trajenta™ (linagliptin) като ефективнa и добре поносима терапия за
пациенти с диабет тип 2 с различна подлежаща терапия
Trajenta™ (linagliptin) е разрешен за
употреба в страните членки на
Европейската икономическа общност, като в България е включен и
в Позитивния лекарствен списък.
Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and
Company обявиха резултатите от
мащабно клинично проучване Фаза

III, които подкрепят Trajenta™
(linagliptin), като ефективна и
добре поносима терапия за пациенти с диабет тип 2 (T2D), включително при възрастни хора и пациенти с диабетна нефропатия.
Linagliptin е таблетка за прием
веднъж дневно, която се прилага
като монотерапия при пациенти с

незадоволителен контрол само
чрез диета и упражнения и при които metformin е неподходящ поради
непоносимост или е противопоказен, поради бъбречно увреждане.
Linagliptin е одобрен в комбинация с
metformin и metformin плюс сулфанилурейно производно.

Българската Агенцията по безопасност на храните (БАБХ)
представи регистър на online търговците на хранителни добавки
Йордан Войнов, директорът на
БАБХ, обяви, че агенцията въвежда
регистър на търговците, които
предлагат хранителни добавки
online, за да се подобри контролът
на този пазар. Търговците няма да
плащат такса за включване в този
регистър.

Господин Войнов предупреди, че
online продажбата на хранителни
добавки е високо рискова. За да се
намали рискът, агенцията задължава тези, които предлагат хранителни добавки online да докажат, че имат достатъчно надежно складово помещение за съхране-

ние, и че разполагат със специализиран транспорт.
През последните години, агенцията се е натъкнала на редица нередности при хранителните добавки
като витамин С ампули, които не
съдържат витамин С и добавки,
които съдържат опасни съставки.

9,2% спад на приходите от продажби на KRKA в България
между първото и третото тримесечие на 2012 г.
Словенският генеричен производител KRKA генерира приходи от
продажби в България на стойност
6.9 млн. EUR от януари до септември 2012 г., което е 9.2% спад спрямо предходната година. През същият период на 2011 г., компанията
постигна 7.6 млн. EUR, което е 11%
ръст спрямо предходната година.
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През 2012 г. продуктите, които
имат основно значение за продажбите на KRKA в България са прескрипторните лекарства: Lorista,
Lorista H, Atoris, Co-Valsacor, Flosteron, Rawel, Enap H и Roswera.
Медикаментите, които имаха найсъществено увеличение на продаж-

бите през първите девет месеца
на годината бяха Co-Prenessa,
Co-Valsacor и Roswera.
Бизнесът на KRKA в България генерира 0.8% от тоталните продажби на KRKA Group, които са достигнали стойност 814 млн. EUR между януари и септември 2012 г.

СЛЕДДИПЛОМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Отдел "Следдипломно обучение и университетско болнична координация" на МУ-София обяви конкурсни изпити (писмени и по документи) за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вестник "Новинар" бр. 5 / 07.01.2013 г.

Документи за конкурсите се подават в отдел "СДО и
УБК" при Ректората на МУ - София, бул. "Акад. Ив.
Гешов" 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок от
публикуването на обявата от 10.00 до 12.00 и от 13.00
до 15.30 часа всеки работен ден.
За повече информация – www.mu-sofia.bg
Общо

ФМ

11

Фармацевтичен лобизъм
Magdalena NIZINSKA, PMR Consulting

Успешното навлизане на пазара на
нов медикамент, изисква от една
страна съблюдаване на регистрационните процедури, а от друга
страна – множество допълнителни дейности, рекламиращи и отварящи път на новата терапия,
включване в реимбурсните списъци, и най-вече убеждаване на субекти, имащи възможност да повлияят поведението и избора на пациентите. Исторически, фармацевтичната индустрия е обременена
с лоша слава, свързана с нерегламентирани контакти със служебни
лица и лекари. Въпреки това,
изглежда, че с увеличаване достъпа до информация и осъзнаване от
страна на компаниите на тяхната
социалната отговорност, тази
ситуация постепенно се променя.

Индекс на корупцията в Централна и Източна Европа, 2011

ПРОБЛЕМ ЛИ СА ВСЕ
ОЩЕ ПОДКУПИТЕ В
ЦЕНТРАЛНА ИЗТОЧНА
ЕВРОПА (ЦИЕ)?
Засегнати ли са силно, все още,
страните от ЦИЕ от корупционния проблем? Отнася ли се това за
фармацевтичния сектор, както се
смяташе в миналото? Лобирането
схваща ли се като забулено незаконно поведение или е уважавана
стандартна практика, убеждаваща бизнес партньори за вземане
на определени решения?
Поглеждайки в корупционният
индекс за 2011 г. на "Прозрачност
без граници" (Transparency International Corruption Perceptions Index),
който измерва нивата на корупция
в обществения сектор на 183
страни по 10-степенна скала (от
2012 г. скалата е 100-степенна),
ние виждаме, че ситуацията в
12

При ниска стойност на индекса - висока корупция.
При висока стойност на индекса - ниска корупция.

Топ 10 на koмпании по изразходване на средства за
консултантски услуги в ЕС, 2011 (EUR)

Топ 10 на търговски асоциации по изразходвани
средства в ЕС, 2011 (EUR)

региона се е подобрила в Полша и Русия, докато другите страни, изглежда, все още се борят с проблема.

фармацевтичните производители и асоциации изразходват половината от таси сума.

В страни като Полша, Унгария, Чехия или Словакия
намаляват значително незаконните действия в тази
посока. Във фармацевтичния сектор, те започват да
се подменят с редица лобистски активности като
социални кампании, контакти и съвместни действия
с регионални пациентски организации.

СОЦИАЛНИ КАМПАНИИ

ФАРМАЦЕВТИЧНО ЛОБИРАНЕ В
ЕВРОПА – КЛЮЧОВИ ФАКТИ.
Според регистърът за Европа на "Прозрачност без
граници", разходите за лобистки активности във фармацевтичната индустрия в Европейския съюз надхвърлят 40 млн. EUR за година. Почти половината от този
бюджет се изразходва за локални лобисти, чиято цел е
повлияване на субекти (личности и организации) взимащи ключови решения. С останалата част се подпомагат различни социални кампании, пациентски организации, или професионални медицински организации. В
същото време, много фармацевтични компании пропускат да декларират техните лобистки практики
пред въпросния регистър. Предполага се, че реалните
разходи са приблизително 90 млн. EUR.
Отново, според регистъра за Европейския съюз на
"Прозрачност без граници", 23 компании изразходват
обща сума от 18.9 млн. EUR за консултантски услуги.
Това прави по 820 000 EUR на компания, но се предполага, че това е доста подценена стойност. В Европа
съществуват 22 търговски асоциации, които признават, че изразходват 2.3 млн. EUR, представлявайки
своите членове. Сред тях Европейската федерация на

Социалните кампании са една важна лобистка практика, спомагаща за изграждане имиджа и позиционирането на една компания в дадена страна. Целта е да се
подпомагат определени терапии и да се повишава
социалната значимост на определени заболявания.
Много често едни такива активности предхождат
предлагането на нов медикамент за дадена терапия.
За целта се ангажират всички възможни медиини
платформи и комуникационни канали, нещо повече –
включването на определена болест или медицинско
разтройство в сюжета на най-популярните TV сериали. Един от най-добрите примери за проведена такава кампания по отношение депресията е на Eli Lilly &
Company в САЩ преди представянето на пазара на
препарата Prozac.
Фармацевтичното лобиране не е само осъществяване и изграждане на връзки с правилните хора. За всеки
конкретен случай се подхожда строго диференцирано
по отношение на прицелните обекти из между: локално властимащи, медицински регистрационни агенции,
медицински браншови организации, пациентски организации, лидери с ключов опит, и т.н. Всяка една от
тези групи изисква определен подход за да се подпомогнат дадени интереси. Ключът кам успеха е всички
тези активности да се реализират по едно и също
време. Затова, действията трябва да са много добре
премерени за да се постигне максимален ефект и разбира се, в границите на общоприетите етични
ФМ
норми.
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ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС

Терапевтичното повлияване на
спастичните състояния на
гладкомускулните органи с BUSCOLYSIN®
като спазмолитик на първи избор
д-р Стефан НИКОЛОВ - УМБАЛ "Александровска" – София, КПВБ

Редица заболявания и тяхната основна клинична симптоматика са резултат от спазъм на гладкомускулните органи и протичат с абдоминална болка. Спазъмът
представлява силна и продължителна контракция на
гладката мускулатура, в повечето случаи съпроводена
с болка. Голямата честота на тези патологични състояния определя изключителната актуалност на
въпроса за тяхното терапевтичното повлияване.
Коликата е една от най-честите причини за абдоминална болка. Обикновено се дължи на спазъм на гладката
мускулатура на червата, билиарния и урогенитален
тракт с последващо разпъване на съответните органи:
• храносмилателната система - гастро-интестинална колика;
• жлъчен мехур и хепатални пътища - билиарна колика
• уретер и пикочни пътища - бъбречна или уретрална
колика;
• полова система – спастична болезненост в макия
таз, поради нарушено менструално оттичане или
възпалителни процеси - дисменорея и др.
Обструкцията е водеща причина при спазъм, а болката и гладкомускулния спазъм са тясно свързани като в
някои случаи патофизиологията на коликата не е
напълно изяснена. Такива пациенти се лекуват симптоматично и обикновено се възстановяват напълно в
рамките на 48 ч.
Билиарната колика е най-честия симптом на холелитиазата. Тя е много специфичен тип болка, срещаща
се при 80% от пациентите с холелитиаза. Често възниква без предшестващи оплаквания. Започва внезапно, нараства бързо по интензитет и може да продължи до няколко часа. Локализирана е в епигастриум и
дясно подребрие и обикновено ирадиира към дясната
плешка или рамо. Счита се, че се дължи на функционален спазъм на дуктус цистикус при наличието на конкремент в него, докато болката при острия холецистит е резултат на възпаление на стената на жлъчния
мехур. Наблюдава се и при обструкция на жлъчните
пътища с повишаване на налягането в тях, с дистензия на жлъчните пътища или жлъчния мехур. Билиарна
колика може да се наблюдава и при мотилитетните
нарушения на билиарния тракт. Последните са чести
в клиничната практика, но в много от случаите не са
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добре проучени. Жлъчният мехур и сфинктера на Oddi
съдържат функционираща гладка мускулатура, спазмите на която могат да бъдат потенциална причина за
моторна дисфункция.
Интестиналната колика възниква в резултат на продължителен спазъм на чревната мускулатура, разпъване на чревната стена от газове, както и при частично или пълно нарушаване на чревната проходимост.
Може да възникне при функционални и органични заболявания на червата. Irritable bowel syndrome (IBS) е найчестото функционално нарушение в гастроентерологичната практика. Среща се в около 10-20% от населението. Характеризира с комплекс от симптоми, свързани основно на нарушения в интестиналната моторика. При IBS е нарушена координацията на мускулните
контракции. Освен това тези пациенти имат повишена чувствителност към стимули от лумена на червото. Водещи в клиничната картина са нарушенията в
ритъма на дефекация и абдоминалната болка.
Бъбречната колика е симптом на нефро- или уретеролитиаза, но в около 15% от случаите може да е резултат на други причини - външна компресия, интрамурална неоплазия или анатомични аномалии. Представлява много остра и режеща болка в поясната област
с ирадиация към гениталиите. Болката при бъбречната колика е постоянна за разлика от интестиналната
и билиарната, които обикновено са интермитентни.
Свързва се с повишеното налягане в екскреторните
кухини поради обструкция, водеща до повишена секреция на простагландини, които от своя страна повишават бъбречния кръвоток и гломерулната филтрация.
Бъбречната колика е изключително болезнена и изисква незабавно лечение.
Спастичната болезненост в маlкия таз най-често
се дължина нарушено менструално оттичане или възпалителни процеси - дисменорея и др. Дисменореята
представлява болезнена менструация, бива първична
(спастична) или вторична (конгестивна). Първичната
дисменорея се дължи на спазъм без данни за патология
в малкия таз. Среща се в първите години след първата менструация и се наблюдава в около 50% от жените след пубертета. Някои жени продуцират повече
простагландини, които могат да повишат маточни-

те контракции. Вторичната дисменорея се дължи на
спазъм свързан с разнообразни възпалителни и други
патологни процеси в малкия таз, които изискват специфична диагностика и терапия. Спастичната болезненост в макия таз се среща и при патологични състояния и на мъжката полова система.
Фармацевтичната индустрия предлага широка гама
от препарати, повлияващи по различни механизми спазъма на гладкомускулните клетки. В България най-използваният лекарствен продукт от тази група е
BUSCOLYSIN® таблетки на Софарма АД. За периода
2001–2005 г. в страната са лекувани 4 954 070 пациенти с лекарствения продукт BUSCOLYSIN®, като не са
регистрирани случаи на сериозни и неочаквани нежелани реакции, ето защо точната оценка на съотношението полза-риск го правят спазмолитик на първи избор
в клиничната практика при спазване на изискванията
за неговото приложение.
BUSCOLYSIN® съдържа кватернерно производно на скополамина – хиосцин–N-бутилбромид. Принадлежи към
групата на вегетотропните М-холинолитични средства. Бутилскополамин е компетитивен антагонист
на действието на ацетилхолина и другите мускаринови агонисти. Притежава изразено М-холинолитично
действие върху гладката мускулатура на стомашночревния тракт, на жлъчните и пикочните пътища.
Бутилскополамин блокира предимно периферните преи постсинаптични мускаринови рецептори (екзокринни жлези, гладка мускулатура), в по-слаба степен този
ефект се разпростира и върху никотиновите холинергични рецептори.
Бутилскополамин притежава и известно N-холинолитично действие върху парасимпатиковите и симпатикови ганглии. Относително по-слаб е холинолитичният му ефект върху слюнчените жлези, сърцето и
окото. В сравнение с атропина подтиска много по-слабо секрецията на храносмилателните жлези – при
парентерално приложение леко понижава секрецията
на солна киселина в стомаха и патологично повишената нощна секреция на стомашните жлези. Наличието
на кватернерен азотен атом не позволява преминаването му през кръвно-ликворната бариера, поради
което той е почти лишен от ефекти върху централната нервна система.
Лекарствени продукти с различни търговски наименования се предлагат на фармацевтичния пазар в САЩ и
EC от много десетилетия под формата на инжекционни разтвори и таблетки. Бутилскополамин се прилага
като гладкомускулен релаксант за симптоматично
повлияване в комплексната терапия на различни състояния, свързани със спазми на гладката мускулатура на
гастроинтестиналния тракт (спазми на хранопровода
и кардията, гастродуоденит и язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, синдрома на дразнимото черво, жлъчни колики, хипертонични жлъчни дискинезии); при спазми на пикочните пътища, дисменорея.
Чрез редуциране на гастроинтестиналната секреция
и мотилитет, бутилскополамин е ефективен в палиативното лечение на гастроинтестиналните симптоми при онкологично и терминално болни. Дневната

доза при лечение с бутилскополамин се определя от
лекуващия лекар в зависимост от тежестта на клиничната симптоматика и вида на евентуалните придружаващи заболявания. Препоръчителната дневна
доза при възрастни и деца над 12 г. възраст е по 1-2
таблети 3-4 пъти дневно. При деца над 6 г. възраст
продуктът се прилага по 1 таблета 3 пъти дневно.
Таблетките трябва да се приемат през устата на
гладно или преди хранене и да се поглъщат цели с малко
количество течност. Максималната денонощна доза
при възрастни не трябва да превишава 80 mg.
Бутилскополамин не трябва да се прилага при лица,
показали свръхчувствителност към продукта или
някое от помощните вещества, при миастения гравис, чревна непроходимост (илеус), пилорна стеноза,
тиреотоксикоза, трябва да се прилага с внимание при
пациенти в напреднала възраст. Основните му нежелани реакции са свързани с неговите фармакодинамични
свойства – блокиране на М-холинергичните рецептори,
поради което може да провокира нежелани антихолинергични странични ефекти като сухота в устата,
промени в сърдечната честота, засилване проявите
на глаукома, ретенция на урината, особено изразено
при простатна хипертрофия. Трябва да се прилага с
внимание при бременни жени в първия триместър от
бременността въпреки липсата на данни за ембриотоксично или тератогенно действие и то само ако очаквания ефект при майката е по-голям от възможния
риск за фетуса. Преминава плацентарната бариера.
Част от него се излъчва с млякото, поради което употребата му при кърмещи жени не се препоръчва и
трябва да става само при изключителни индикации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
BUSCOLYSIN® е лекарствен продукт, съдържащ активно вещество бутилскополамин със спазмолитично
действие. Спазмолитичен ефект се дължи на компетитивна инхибиция на парасимпатикусовата активация
на гладката мускулатура, медиирана чрез мускариновите рецептори и по-значимо чрез ганглиоблокада на
невралната трансмисия. Той редуцира тонуса и перисталтиката на гладката мускулатура на кухите органи
с парасимпатикусова инервация. По този начин бутилскополамин повлиява коликообразните коремни болки,
предизвикани от спазми на гладката мускулатура в
стената на храносмилателния и урогенитален тракт.
BUSCOLYSIN® намира широко приложение в клиничната
практика за овладяване на спастичената болка вече
няколко десетилетия и неговата безопасност е добре
проучена, използва се и за отпускане на гладката мускулатура и намаляване на секрецията при ендоскопски
инструментални изследвания и процедури. Понася се
добре от пациентите и се отпука без рецепта.
При случаи на силно изразена спастична болка с трудно
повлияване, фармацевтите мога да препоръчат комбиниране с неопиоидни аналгетици без рецепта
(АNALGIN, PARACETAMOL) или с освободени от задължително лекарско предписание неопиоидни комбинации от аналгетици и опиоидни аналгетици (PARACOFDAL).
ФМ
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ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

ГЪБИТЕ
традиционна или комплексна
функционална храна?
Розалин КОСТОВ, маг. фарм.

От хилядолетия гъбите са присъствали в менюто на
хората, но вероятно те са дали доста жертви докато установят кои гъби са отровни и кои ядливи. Природните дадености у нас са благоприятни за развитието на значителен брой диворастящи ядливи гъби,
като например: Обикновената манатарка (Boletus
edulis), Пачи крак (Cantharellus cibarius), Кладница
(Pleurotus ostreatus), Масловка (Suillus luteus), Рижийка
(Lactarius deliciosus), различни видове Печурки (Agaricus
sp.), Майска гъба (Calocybe gambosa), Сърнела (Macrolepiota procera), Челядинка (Marasmius oreades) и др.
В процеса на своето еволюционно развитие човечеството открива наличието и на лечебни ефекти на
някои гъби и успешно ги е използвало за лечението на
редица заболявания. Съвременната наука, следвайки
традициите в тази насока, активно изследва тези
лечебни гъби като от една страна потвърждава техните известни лечебни ефекти, а от друга открива
нови терапевтични възможности за тяхното приложение, свързано с лечението на новопоявилите се
хронични заболявания. Като примери за лечебни гъби
провокирали изследователския интерес могат да
бъдат посочени следните: Шиитаке (Lentinula Edones),
Майтаке (Grifola Frondosa), Рейши (Ganoderma Lucidum),
Кордицепс (Cordyceps Sinensis), Бразилска печурка
(Agaricus Blazei) и др. Оценяването на мястото на
гъбите в храненето на хората стимулира култивирането на някои от тях, като в световен мащаб найчесто отглежданите видове гъби са:
• Култивираната печурка (Agaricus bisporus) в нейните два вариетета – бялата печурка и кафявата
печурка, наричана "Кримини", когато не е с разтворена гугла и "Портобела", когато гуглата є вече е
разтворена, като кафявата печурка се характеризира с по-плътна консистенция и по-изразен гъбен
аромат;
• Кладницата, която е сравнително по-лесна за
отглеждане и притежава отчетлива биоактивност, напоследък е все по-често предпочитан за
култивиране вид;
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• Шиитаке, която след създаването на технологията за култивирането є в началото на 80-те години
на XX век, добива голяма популярност, поради деликатесните си качества и терапевтични ефекти.
Култивираните гъби са добри източници на хранителни вещества и биоактивни фитосъединения – на
витамините А, В1, В2, В6, никотинова и фолиева киселини, на протеини, като за разлика от другите зеленчуци съдържат добър набор от есенциални аминокиселини, както и на минералите калий, цинк, мед и на фосфор. Съществуват известни различия в съдържанието на различните видове, като напр. бялата печурка е
с най-високо съдържание на витамин А, кафявата
печурка – на витамин В2 и никотинова киселина, а
Шиитаке – на витамин В1 и В6. [1, 2, 3]. По отношение
на биоактивните фитосъединения култивираните
гъби са много добър източник на аминокиселината
L-ерготионеин, а Кладницата, Шиитаке и другите
лечебни гъби – на бета – 1, 3 глюкани или за кратко
β-глюкани. [6, 7] Гъбите съдържат и известни количества пурини, които могат да влошат състоянието на
страдащите от подагра.
Диворастящите ядливи гъби са сред растенията,
които много добре усвояват селена и при достатъчни концентрации на селен в почваите някои видове
гъби като манатарката и диворастящите видове
печурки акумулират значителни количества селен достигащи например при печурките до 5 μg/g сухо тегло.
Това свойство на гъбите се използва успешно при
култивирането им върху обогатени със селенови съединения субстрати. Така например при отглеждането
на печурки върху обогатен със селен субстрат е
постигната концентрация на селена в гъбите от 30
до 110 μg/g сухо тегло в зависичост от вложеното
количество селен в хранителната среда. Селеновите
съединения в гъбите включват селеноцистеин, селенометионин, селенометилселеноцистеин и др., някои
от които все още не са идентифицирани. [4] През 2012
г. Nunes и сътр. [5] съобщават, че гъбите Шиитаке
отглеждани върху обогатен със селен хранителен суб-

страт акумулират в себе си значителни количества
селен - 17 mg/100 g сухо тегло, което ги прави отличен
хранителен източник на селен в диетата на хората.
Тези и редица други примери показват, че отглеждането на гъби върху обогатени със селен субстрати
може да бъде една успешна стратегия за преодоляване на проблема със селеновия дефицит при хората
живеещи в страни с бедни на селен почви, каквато е и
ситуацията у нас. По този начин култивираните гъби
с повишено съдържание на селен добиват качеството
на функционална храна, осигуряваща здравни ползи
свързани с превенцията на редица незаразни хронични
заболявания и инфекциозни заболявания.
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Драматичните промени в начина на живот през
последните няколко десетилетия стоят в основата
на появилия се глобален проблем за човечеството
свързан с дефицита на стероидния хормон наречен
"Витамин Д". Интензивните научни изследвания показват, че неадекватното осигуряване на Витамин Д на
организма чрез излагане на слънце и чрез диетата
оказва въздействие за появата и развитието не само
на класическите заболявания рахит и остеомалация,
но и на редица сериозни незаразни хронични заболявания, на проблеми с репродуктивността, имунните
статус и функции, бременността и развитието на
кърмачето, състоянието и функциите на мускулатурата и др. Хората, които не се излагат на слънчевото
греене ежедневно по около 15 мин. през периода от 10
ч. до 15 ч. са в риск от дефецит на Витамин Д, като
този риск се повишава значително през есенно-зимните месеци. За преодоляването на проблема с дефицита на Витамин Д от съществено значение е приемането на хранителни добавки с адекватно съдържание
на Витамин Д (основно рибено масло), както и консумацията на храни относително богати на Витамин Д
– мазни океански риби, яйца, черен дроб и др., което
обаче е свързано с приема на значителни количества
от тези храни за задоволяване на нуждите. Всичко
това налага търсенето на алтернативни източници
на Витамин Д, които да осигуряват чрез диетата
достатъчни количества от витамина на организма.
[8, 9, 12] Такива алтернативни храни се оказват гъбите и хранителните дрожди, които са богати на ергостерол (про-витамин Д2). Последният, след облъчване с
UV светлина претърпява биотрансформация до ергокалциферол или Витамин Д2. [8, 9, 12] При диворастящите гъби облъчването със слънчева светлина по време
на развитието им осигурява от 0,2 до 1,5 μg/100 g
Витамин Д2, докато в процеса на сушенето им на слънце количеството на витамина нараства значително и
може да достигне стойности около 50 μg/100g, особено ако гъбите са изложени с ламелите си към слънцето. Установяването на този факт подсказва идеята
за изкуствено облъчване с UV-B лъчи на култивираните
гъби след обирането им. Получените резултати са
повече от добри, особено ако облъчваната повърхност е увеличена след нарязване на гъбите. При про-

дължително облъчване нивото на витамин Д2 в третираните гъби достига 100 μg/g сухо тегло.
Технологичното развитие на облъчващата техника
създава възможности за пулсово облъчване с UV-B лъчи
за много кратък период на експозиция – напр. 1 секунда и открива възможности за индустриално третиране на култивираните гъби с цел обогатяването им с
витамин Д2. При експериментално проведено облъчване с UV-B лъчи на нарязани печурки с 3 пулсации за 1
секунда е достигната концентрация на витамин Д2
от 11.9 μg/g сухо тегло, която постепенно се понижава до 9.05 μg/g и остава на това ниво през целия период на срока на годност на третираните гъби. По
този начин една средна порция от тези гъби може да
достави на организма повече от референтната стойност за дневен хранителен прием. [12] Kristensen и
сътр. [14] съобщават за повишаване на концентрацията на витамин Д2 до задоволителни нива при третиране на култивирани печурки с UV-B дозирано облъчване в процеса на растежа им преди тяхното обиране.
Проведените проучвания за установяване на сравнителната ефективност на витамин Д2 спрямо витамин Д3 [9] и на бионаличността на витамин Д2 от
облъчени с UV-B лъчи гъби при здрави доброволци [10],
дават достоверни положителни резултати. Това дава
основание на Националния институт за здравето на
САЩ да препоръчва приемането на витамин Д2, и
витамин Д3, като еквивалентно ефективни съединения. [11] Интересът към проучването на ефектите на
витамин Д2 от облъчени с UV-B лъчи гъби продължава
и като пример за това може да послужат съобщените
от Calvo и сътр. [13] резултати от in vivo изследване,
доказващи, че витамин Д2 е бионаличен, безопасен и
ефективен по отношение подобряване състоянието
на костите, което е важен фактор за преодоляване на
проблема с остеопорозата. Осигуряването на адекватни количества на витамин Д2 за организма чрез
консумацията на култивирани гъби, облъчени с UV-B
лъчи придава на последните качеството на функционални храни осигуряващи здравни ползи. В хода на различните проучвания на облъчените с ултравиолетова
светлина гъби Phillips и сътр. [15] откриват наличието на ново съединение – 22-дихидроергокалциферол,
което те определят като витамин Д4. Установени са
както прекурсорът в гъбите на витамин Д4, а именно
22,23 дихидроергостерол, така и факта, че метаболизмът в организма на активните форми на витамин Д2
и витамин Д4 е анологичен, докато биоактивността
на новооткрития витамин Д4 е предмет на бъдещи
проучвания. L-Ерготионеинът е необикновена сяросъдържаща аминокиселина, която е дериват на аминокиселината хистидин, като се различава от последната
по сулфхидрилната група (-SH) прикрепена към въглерода на имидазоловия пръстен. Съобщението за откриването на ерготионеина (ЕТ) е публикувано през 1909
г., като дълго време е останал незабележим за изследователската общност. Досега е установено, че само
някои бактерии и гъби могат да синтезират ерготи-

онеин от хистидин, но точния механизъм за това не е
известен. ЕТ е широко разпространен сред растенията и бозайниците. Растенията акумулират ЕТ от
почвата, където бактериите го синтезират, докато
животните и хората си осигуряват ЕТ чрез храната
си. Храните богати на ЕТ са най-вече гъбите, а след
тях черният и червеният боб, овесът и червеното
месо, докато концентрацията му в другите храни е
по-ниска. Независимо, че ЕТ не се синтезира в човешкия организъм той се усвоява в най-голяма степен от
клетките на тъканите, които са изложени на значителен оксидативен стрес и участват във формирането
на възпалителни отговори. Относително високи концентрации на ЕТ се откриват в кръвта, очните лещи,
черния дроб, костния мозък, семенната течност и др.
Решителната крачка за разгадаване на физиологичната роля на ЕТ е откриването на специфичния клетъчен транспортер на ЕТ, който присъства в клетъчната мембрана и в клетъчните митохондрии.
Експериментално се установява, че при блокирането
на клетъчния транспортер на ЕТ и по този начин
лишаването на клетките от достъп до ЕТ, настъпват оксидативни увреждания на протеиновите структури и най-вече на ДНК и на липидите, като крайният
резултат от тези процеси е клетъчната смърт.
Натрупанитет данни от тези изследвания дават
основание на изследователите да определят ЕТ като
важен за организма физиологичен антиоксидантен
клетъчен защитен фактор, чиито дефицит е цитотоксичен. ЕТ се характеризира с две важни свойства.
Първото от тях е, че действайки като антиоксидант, неговата – SH група се окислява, но бързо след
това се редуцира, благодарение на уникалната тавтомерна структура на молекулата на ЕТ, за разлика от
другите клетъчни антиоксиданти. Второто важно
свойство на ЕТ е, че в резултат от наличието на
транспортери на ЕТ в митохондриите, ерготионеинът действа като специфичен антиоксидантен протектант на митохондриалното ДНК, което няма
друга защита от оксидативни увреждания, за разлика
от ДНК на клетъчното ядро. Значението на последното свойство на ЕТ се допълва и от факта, че вероятно с цел осигуряване на достатъчни количества на ЕТ
в клетките, организмът не е развил механизъм за
неговия метаболизъм, а е налице процес на постепенно навлизане и напускане на клетките на ЕТ.
Обезпечаването на ЕТ с храната е важен момент за
съхраняването на клетъчния жизнен цикъл. [6, 18]
Установяването през последните години на физиологичната роля на ЕТ стимулира активността на изследователите към разширяване на проучванията за
потенциалните протективни въздействия на ЕТ
върху човешкия организъм. Така например се установява, че клетките на кожата притежават свойството
да използват ЕТ като интегрална част от своята
защитна система за редуцирането на оксидативния
стрес предизвикан от UV радиацията. [16] Прове18

дените in vitro и in vivo изследвания показват, че предпазвайки митохондриите от оксидативен стрес, ЕТ
играе важна протективна роля в патогенезата на
Болестта на Паркинсон [6], както и че участва активно в процеса на ограничаването на предизвиканата
от бета-амилоидните пептиди невротоксичност в
мозъка, която е свързана с появата и развитието на
Болестта на Алцхаймер. [17] Интересът към ЕТ се
прехвърля и към ядливите гъби в качеството им на
значими хранителнит доставчици на ЕТ за организма.
Ito и сътр. [18] изследват 11 вида ядливи гъби, като
установяват, че култивираните видове Кладница и
Шиитаке са много добри доставчици на ЕТ, който
упражнява противовъзпалителна активност и редуцира оксидативния стрес в адипоцитите – процеси
играещи роля в развитието на инсулиновата резистентност. AuBrei и сътр. [19] съобщават, че резултатите от проведеното от тях клинично проучване
върху доброволци са показали, че ЕТ от култивираната
печурка е бионаличен и упражнява антиоксидантна
активност.
Бета глюканите, тяхната биоактивност и потенциалните ползи за опазване на здравето в резултат от
консумацията им са предизвикателна тема за изследователите през последните години. Бета глюканите
представляват глюкозни полимери, при които отделните глюкозни фрагменти са свързани помежду си в
позициите 1-3 образувайки β-1-3 глюкозидни вериги с
различна дължина. Друга характеристика на бета глюканите са разклоненията от глюкозни молекули свързани с полимерната верига в позиция 1-6 или 1-4, като
позицията на свързване определя видовата специфичност на бета глюканите. Тези с позиция на свързване
1-6 на разклоненията са типични за клетъчните стени
на гъбите и дрождите, докато бета глюканите с
позиция на свързване 1-4 на глюкозните разклонения са
характерни компоненти на фибрите на овеса, ечемика, ориза и на бактериите и др. Тази разлика в позициите на разклоненията играе роля и в проявите на
различната биоактивност на двете групи бета глюкани. Като цяло бета глюканите не се разграждат в
храносмилателния тракт и постъпват в червата в
непроменен вид. Там, една част от тях, се свързват с
определени рецептори на макрофагите в чревната
лигавица, докато останалата част се разгражда от
чревната бактериална флора. [7, 20]
Гъбните бета глюкани, след свързването си с макрофагите в червата, биват разграждани от последните
до по-малки фрагменти, които се освобождават от
макрофагите и се свързват с рецепторите на гранулоцитите, неутрофилите, моноцитите и другите
имунни структури, като по този начин се отключва
имунният отговор. Резултатите от проведените
през последните години изследвания показват, че гъбните бета глюкани упражняват имуномодулираща
активност по отношение както на вродената, така и
на адаптивната имунни системи, като способстват

за проявата на широк спектър от имунни отговори.
Последните са също така и функция от големината и
разклоненията на различните фрагменти на съответния вид бета глюкан. Лечебните гъби, сред които и
култивираните Кладница и Шиитаке са много добри
източници на различни бета глюкани, като бета глюканът на Кладницата се нарича Плеуран, а този на
Шиитаке – респективно Лентинан. [7, 20] Като пример за здравните ползи от имуномодулиращото
действие на гъбните бета глюкани може да послужат
резултатите от проведената клинична студия от
Majtan и сътр. [21]. В това двойно сляпо и плацебо контролирано проучване прилагането на Плеуран като
хранителна добавка към храненето на спортисти с
интензивен тренировъчен режим е довело до значително намаляване на броя на заболелите от инфекции
на горните дихателни пътища за разлика от този при
контролната групат спортисти. В същата студия е
проучен и ефекта на бета глюкани от овес, но те не
са показали имуномодулираща активност. Водно разтворимите бета глюкани от овеса, ечемика и др. са
активни по отношение на намаляването на инсулиновата резистентност, на дислипидемията, на кръвното налягане и ограничаването на риска от затлъстяване, което се потвърждава и от проучването на El
Khoury и сътр. [22] за здравните ползи на бета глюканите при затлъстяване и метаболитен синдром.
Бета глюканите не упражняват директен цитотоксичен ефект, който да предизвиква противораково
действие. Изразената имуномодулираща активност
на гъбните бета глюкани активно подкрепя потенциалните противоракови ефекти на другите фитосъединения в лечебните гъби. Въпреки че напоследък
интензивно се изследват някои специфични протеоглюкани, по-голямата част от проучванията са осъществявани с общи гъбни екстракти, а не с чисти
бета глюкани, което подсказва комплексния характер
на противораковата активност на съдържащите се в
гъбите биоактивни съединения. [7, 20] Като примери
за това могат да послужат in vitro и in vivo изследванията на Chen и сътр. [23], както и това на Martin и
сътр. [24]. В първата студия изследователите установяват, че общият екстракт от култивираната
печурка упражнява антиканцерогенна активност
срещу рака на гърдата, докато при второто изследване се установява аналогичен ефект, но упражнен от
редица ядливи гъби, вкл. и от култивираните такива.
В подробно обзорно проучване Patel и сътр. [25] публикуват актуалните данни за потенциалната противоракова активност срещу различни видове рак на 20
вида гъби, в които са включени и култивираните такива, както и известните механизми посредством
които гъбите упражняват своите антиканцерогенни
ефекти.
С оглед на гореизложеното, както ядливите диворастящи гъби, така и култивираните такива, упражняват съществени здравни ползи и разполагат с потен-

циал да бъдат превърнати във важни за съхраняването на здравето и живота комплексни функционални
храни, които под различни кулинарни форми следва да
присъстват регулярно в храненето на хората от
всички възрасти. Оценявайки този потенциал на гъбите в световен мащаб се разработват и предлагат за
консумация различни храни съдържащи както гъби,
така и техни екстракти с цел разширяване на спектъра за достъп на хората до техните функционални
качества. Разработват се също така и технологии за
култивиране и на други ядливи лечебни гъби като
например бразилската печурка. Гъбите се включват и
в хранителните режими на различни животни – напр.
при отглеждането на пилета. За съжаление у нас липсва национална политика за развитие и използване на
гъбите като функционална храна за преодоляването
на проблемите с появата на редица заболявания, като
гъбопроизводството у нас продължава да бъде в сферата на ретроградното статукво.
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Билките са добро лекарство,
но с тях не бива да се злоупотребява
На 08 януари 2013 г. се навършиха 70 години от рождението на нашия колега и известен фитотерапевт
магистър-фармацевт Цонка Даскалова. Родена е през
1943 г. и е завършила фармация в София през 1966 г.
Работила е като управител на аптека в с. Реброво, в
Онкологичното отделение на Окръжна болница и в
Централно аптечно управление. Има над 30-годишен
опит в областта на билколечението. В момента е
управител на билкова аптека "Розмарин-ЦД".
За способностите и качествата на Цонка Даскалова
като фитотерапевт и за хората, на които тя е помогнала може да се каже и изпише много. Ние предпочетохме да ви представим мнения на някои нейни пациенти
и отговори, които тя дава в интервюта пред различни
медии. Това най-добре показва отношението и любовта є към професията и нейното призвание:
Въпрос: Казвала си, че билката те вика…
Отговор: Интересът ми към лековитите растения е
още от дете. Дядо ми и баба ми бяха прочути билкари.
А умението ми да лекувам е може би дар от Бога, компенсация за детския паралич, който прекарах на 3
години. Имам специален усет към билките – обичам ги,
познавам ги, знам коя къде расте, кога е най-добре да
се бере и какво лекува. Непрекъснато експериментирам и усъвършенствам комбинациите си. Съдбовно се
свързах с тях, когато ми оперираха левия бъбрек, а
той престана да работи. Лекарите ми дадоха 6 месеца време да се възстановя, преди да го отстранят.
Тогава използвах за половин година три мои билкови
комбинации. След като отидох на преглед при проф.
Ламбрев, Куманов и Доновски и те се учудиха на пълното ми възстановяване. Оттогава и до днес в аптечната мрежа моите рецепти за бъбречни болести са
известни като "билките на проф. Ламбрев"
"Страдах дълго време от камъни в бъбреците. Разбиваха ми ги, но те пак се образуваха. По този повод
отидох при г-жа Даскалова. След 3-месечно пиене на
билки забравих за ужасните болки, а след 8 месеца бях
напълно излекуван. Оттогава є изпращам пациенти с
всякакви оплаквания."
д-р Вълчин Гаров от Детска хирургия на "Пирогов"
Въпрос: Има ли универсално лечебно растение?
Отговор: Не. Има билки, които присъстват в повечето лечебни комбинации като по този начин засилват
действието им, например маточината, върбата, ментата. Силна билка е и жълтият кантарион, билето на
Йоан Кръстител. Боровинките у нас са сред най-мощните лекарствени растения. Една от любимите ми
билки е еньовчето. То грее като царица сред цветя20

та. Жълтото е много добро лекарство срещу ракови
заболявания, бялото – при страдания на нервната система. Освен с химията си, билките въздействат и с
цвета си. Сините успокояват и стимулират бъбреците, жълто-оранжевите помагат при чернодробни
заболявания, червените – при сърдечносъдови и т.н.
Има и прехвалени билки, например бабините зъби. На
нея се приписват свойствата на панацея, а тя не е
безопасна. Липата е едно от най-известните лечебни
средства през вековете.
Въпрос: Не срещате ли отпор от лекарите? Те гледат скептично на хора като вас.
Отговор: Няма такова нещо, защото не съм самонадеян лечител и не се противопоставям на официалната медицина. Винаги съветвам хората заедно с лекарствата, които е предписал лекарят, да се лекуват и с
билките. Тогава ефектът е силен. Идвали са при мен и
лекари и съм ги лекувала. Така например мои пациенти
са неврологът Димитър Колев от Медицинска академия, гинекологът Живко Кънев от болница "Вита".
Въпрос: Могат ли билките да се преборят с рака?
Отговор: Да. Още по-добре е, когато има комуникация
между онколога и билкаря фармацевт. Лечението е
бавно - не по-малко от 1 година, а след това процесът
продължава с профилактика поне 6 години. Може да се
помогне и при лечението на вирусния рак на шийката
на матката, от който всеки две минути си отива от
света по една представителка на нежния пол.
"Преди повече от 10 години лекари насочиха тъща ми
за операция с диагноза миома. Бях чувал вече за г-жа
Даскалова. След 5-месечно лечение болестните симптоми отзвучаха, а изследвания от миналата година
доказаха, че няма никакво гинекологично заболяване.
Много пациенти съм наблюдавал при г-жа Даскалова.
Сред тях има много с най-различни новообразувания.
Тези хора продължават да живеят и аз се убеждавам,
че всички злокачествени локализации успешно се поддават на лечение с билки."
д-р Камен Аначков, патоанатом във ВMA
Въпрос: Какъв съвет бихте дали на нашите читатели?
Отговор: Най-важното за успешно лечение е точното
спазване на дозата, постоянството и вярата, че ще
помогнат. Но трябва да знаят и това, че алкохолът и
цигарите спират положителното въздействие на билките. Другото - важно е билката да се вари на бавен
огън и под похлупак. В противен случай полезните
вещества се разпадат и ефектът е почти никакъв.
По материали от: Агенция БЛИЦ, в. Монитор, в. Новинар
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№14 СИНЯ ЖЛЪЧКА
Наименование на латински: Cichorium intybus
Семейство: Asteraceae (Compositae) – Сложноцветни
Български народни наименования: бърдовка, гвачка,
горчивица, дива радикя, дъвка, жилаво цвете, жлъчка,
метлянка, свинок, синя жлъчка, синя млечка, цикория
Народни наименования в други страни: (р) цикорий,
(e) chicory, (d) Wegwarte, Zichorie, (f) chicoree
Описание: Синята жлъчка е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е месест, цилиндрично-вретеновиден, често без разклонения, дълъг
до 1.5 m. Стъблото е жилаво, ръбесто, разклонено,
покрито с власинки, високо 30–120 сm. Приземните
листа са също покрити с власинки, събрани в розетка,
неправилно вълновидно пересто нарязани на триъгълни дялове, а стъблените са продълговати, ланцетовидни и назъбени, приседнали, полуобхващащи стъблото. Цветните кошнички са единични или по няколко
заедно, с къси дръжки или почти приседнали в пазвите
на стъбловите листа. Обвивката на съцветието е
двойна. Вътрешната е съставена от много къси и
разперени листчета. Всички цветчета са езичести,
светлосини, рядко бели или червеникави. Цветовете
са с 5 тичинки и 5–делна чашка. Плодът е сивожълт,
яйцевиден, набразден, 8–10 пъти по-дълъг от люспестата хвърчилка. Всички части на растението съдържат млечен сок. Цъфти от юни до октомври.
Разпространение: Една от най-разпространените
билки. Среща се по ливадите, пътищата и по сухите
тревисти места навсякъде из страната, включително и по затревените площи в градовете. В много
страни се отглежда като културно двугодишно растение (кореноплодна цикория), най-вече заради корените, които са по-месести и много по-едри (от един
декар се получават около 3 тона корени).
Употребяема част: Коренът и стръковете от синя
жлъчка – Radix et Herba Cichorii.
Време за бране: Надземната част на растението се
събира през периода на цъфтежа (юли–август), а корените се изваждат в края на лятото или в началото на
есента, когато надземните части на растението
започват да увяхват.

Начин на сушене: Сушат се на сянка или в сушилня
при температура до 40оС.
Рандеман: От 4 кg свежи корени се получава 1 кg сухи.
Описание на готовата дрога: Изсушените стръкове
имат бледозелен цвят. Цветовете са сини. Билката
има слабо горчив вкус, няма миризма. Отвън корените
са сиво-кафяви, а отвътре – бели или жълтеникави.
Имат горчив вкус, нямат миризма.
Съхранение: На сенчесто, проветриво и сухо място.
Съдържание: Корените съдържат инулин (40–60%),
гликозида интибин (до 0.20%), на който се дължи горчивия вкус, до 20% левулоза, белтъчни вещества, до 9%
фруктоза, до 7% пентозаини, холин, смоли, дъбилни
горчиви вещества, тлъсто масло, ензими и др.
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Начин на бране: За бране на корените от диворастящото растение се избира дъждовно или следдъждовно
време, когато почвата е мека и корените могат да
се изваждат без големи усилия. Събраните корени се

Cichorium intybus L.
очистват от пръстта и надземните части, измиват
се и се оставят да се отцедят, след което по-дебелите се разцепват надлъж за по-лесно сушене, а по-дългите се нарязват на късове с дължина 10-15 cm.

Cichorium intybus
Листата съдържат инулин, калий, фолиева киселина, а
млечния сок – сесквитерпенови лактони лактуцин и
лактукопикрин, тараксастерол, каучук и др.

възпаление на горните дихателни пътища, за стимулиране на обмяната на веществата и др. Употребява се
и външно при кожни изреви, пъпки, циреи и др.

Цветовете – кумариновия гликозид цикорин, който
при хидролиза се разгражда на ескулегин (цихоригенин)
и глюкоза

В българската народна медицина синята жлъчка се
употребява при кашлица, треска, ангина, захарен диабет, цироза, бодежи в гърдите, епилепсия, трудно
уриниране и уриниране на кръв, оскъдна и болезнена
менструация, хемороиди, подагра, виене на свят, пясък
в бъбреците и пикочния мехур, при нарушено храносмилане, стомашни болки, гастрит, язва на стомаха, чернодробни и жлъчни заболявания, малария, тения и глисти при децата, болести на далака, при неврастения и
хистерия (използва се цветът).

Семената съдържат протокатехинов алдехид.
Действие: Тонизиращо храносмилателната система,
апетитовъзбуждащо, жлъчегонно, слабително, намалява кръвната захар и антимикробно. Има известно
диуретично действие. Засилва сърдечната дейност,
като увеличава амплитудата на сърдечните съкращения. Установено е, че спиртни и водни извлеци от
цялото растение проявяват противовъзпалително
действие при опитни животни, успокояват централната нервна система и забавят ритъма на сърдечните съкращения и могат да бъдат полезни за повлияване на тахикардия, сърдечни аритмии и фибрилации,
тъй като извлекът наподобява действието на един
от алкалоидите в жълтото хиново дърво (хинидин)
при понижаване на сърдечния пулс.
Сесквитерпените, извлечени от препечените корени,
имат антибактериално действие. Хипогликемично
действие. След приемане на 200–300 g воден извлек
кръвната захар се понижава с 18–44%. Описано е и
тиреостатично действие на растението. Съобщава
се и за положителни резултати от приложението на
цикория при тумори на слезката.
Приложение: Билката се използва подобно на другите
растения, съдържащи горчиви съставки, за стимулиране на храносмилането при безапетитие – засилване
на секрецията на жлъчен сок, стомашен и чревен сок
от активиране на перисталтиката на червата.
Специфично лечебно средство срещу камани в жлъчката и поради тази причина Гален я нарича "приятел на
черния дроб". Прилага се и като жлъчегонно средство
при жълтеница. Действа благоприятно при остри и
хронични гастрити, лошо храносмилане, атоничен
запек, хронични бъбречни възпаления и камъни в бъбреците. Притежава диуретични свойства и може да се
използва за лекуване на ревматизъм и подагра, защото елиминира пикочната киселина от организма.
Прилага се при болести на слезката и черния дроб,
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Опечен и смлян, коренът се използва като заместител на кафето (основна съставка на "Инка"), чийто
аромат (дължащ се на разпаднатия до оксиметилфурфурол инулин) се доближава до аромата на истинското
кафе. Листата могат да се използват за салата.
Начин на употреба: Вътрешно: От стръковете се
приготвя запарка, като 2 чаени лъжички стрита или
ситно нарязана билка се залива с 250 ml вряща вода и
запарката се изпива за 1 ден (стимулира жлъчната
секреция). Или – 2 супени лъжици от стръковете, попарени с 500 ml вода, пие се по 1 винена чаша преди
ядене 4 пъти дневно; или като отвара от стръкове –
две супени лъжици смлени стръкове се заливат с 400
ml вода, варят се 5 мин и се оставят да киснат 30
мин. От прецедената отвара се приема 3 пъти дневно по 80–120 ml преди храна.
От корените също може да се направи отвара, която
има очистително действие (1 супена лъжица корени в
500 ml вода, ври 10 минути, пие се по 1 винена чаша
преди ядене 4 пъти дневно).
Надземната част на билката – стръковете, заедно с
цветовете в пресен вид се накисват в бурканче с 50%
спирт и така престояват на тъмно поне месец, след
което извлека се прецежда. Пие се 2–3 пъти дневно
преди ядене по една чаена лъжичка от извлека, разтворен в малко вода.
Външно приложение: Употребява се за бани при екземи, за лапи при циреи и трудно зарастващи рани.
Настойка от цвета в зехтин (1:10) се използва за
мазане при рани, изгаряния, за компреси при акне. ФМ
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