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Раздел 1: Въведение 

• Резюме 

Раздел 1 е въведение за читателя, който трябва да се запознае с термина от 

медицинските растения и да разбере тяхното голямо значение. Човечеството е 

използвало растенията по различни причини (от релаксация до лечение на рани). Също 

така, този раздел обсъжда необходимостта в наши дни медицината да бъде 

персонализирана, тоест да е подходяща за всеки човек и на неговите нужди. 

 Дескриптори на резултата от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

Знания, разбиране и професионални умения: 

1. Да дефинира термина ‘медицинско растение’. 

2. Да разбира термина ‘персонализирана медицина’. 

3. Да описва и анализира термина “контрол на качеството” и да знае колко важно той се 

отнася до медицинските растения. 

Общи и трансферни умения: 

1. Планиране на изследователска задача. 

2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

3. Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно. 
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Медицинските растения, наричани още лечебни билки, са идентифицирани и използвани 

от много хора още от праисторическото време. Растенията произвеждат безброй химични 

съединения, които могат да бъдат използвани за биологични функции, включително 

защита срещу насекоми, гъбички и тревопасни бозайници. Съставките, които те имат, 

могат да действат върху човешкото тяло точно както фармацевтичните лекарства, без 

вредните ефекти, които могат да бъдат причинени от тях. Въпреки това, трябва да бъдете 

много внимателни, когато приемате растението като лекарство, поради многото 

вещества, които се съдържат в него. Лечението с медицински растения е толкова старо, 

колкото и самото човечество. Връзката между човека и неговото търсене на лекарства в 

природата датира от далечното минало, откъдето има достатъчно доказателства от 

различни източници: писмени документи, запазени паметници и дори оригинални 

растителни лекарства.  
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Доказателства за използването на медицинските растения от 1-ви век видяни на с. 1334 

копие на арабски език, което описва около 1000 лекарствени рецепти базирани на над 

600 растения.  

Тези дълги години, в които човечеството се бори със сериозни болести и смърт, довеждат 

до повишаване на осведомеността за използването и разпространението на лечебните 

растения. Това е помогнало на хората по целия свят да търсят и намират полезни 

лекарства в семена, плодове и други части на растенията. Съвременната наука е признала 

своето активно действие и съвременната фармакотерапия е включила редица лекарства 

от растителен произход, познати от древните цивилизации и използвани през 

хилядолетията. Знанията за развитието на идеите, свързани с използването на 

медицински растения, както и развитието за осведомеността, увеличават способността на 

фармацевтите и лекарите да отговорят на предизвикателствата, които са се появили с 

разпространението на професионални услуги за улесняване на човешкия живот (1 ). 

Много е интересно, че в днешно време анормалното използване на западните лекарства 

довежда до загуба на функция при около 60% от пациентите, които ги използват (2), което 

неизбежно води до концепцията за фармакогеномика или персонализирана медицина. 

Персонализираната медицина означава, че всяко човешко същество е уникално творение 

и че за всеки един от нас може да се създаде индивидуално съобразено лечение. Тези 

лечения трябва да постигат висока ефикасност и ниски до момента нежелани реакции. 
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Наясно сме, че това не е ново, но персонализираната медицина съществува в 

традиционната медицина в продължение на много години и традиционните и 

съвременните лекарства могат да работят синергично и да се допълват взаимно за 

доброто на пациента. За да могат всички билкови лекарства да бъдат въведени и 

безопасно използвани в западната медицина, трябва да знаете, че е необходима 

стандартизация, качествен контрол, доказателство за безопасност и ефикасност. 

Повече от 25% от всички съвременни лекарства се получават пряко или косвено от висши 

растения (3, 4). Това, в допълнение към нарастващата употреба на лечебни растения, е 

довело до увеличаване на загрижеността за тяхната безопасна употреба и стандарти за 

качество от много здравни власти, фармацевтични компании, както и от техния краен 

потребител, обществеността. Много е важно да разберем защо контролът на качеството и 

осигуряването му са много важни при работа с лечебни растения. Според ISO 9000 

качеството е "степен, до която набор от присъщи характеристики отговаря на 

изискванията." Контролът на качеството се отнася до процесите, които пряко или косвено 

включват поддържането на качеството и валидността на произвежданите продукти. Тя е 

от първостепенно значение за безопасността, ефективността и приемливостта на продукта 

и е основна дейност на фармацевтичната индустрия. Лекарствата трябва да бъдат пуснати 

на пазара като безопасни и с терапевтично активни състави, показващи последователно и 

предвидимо действие (5). 
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