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Медицинска употреба на терапевтичните растения 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 
 

 Резюме 
 

Раздел 1: Тук са представени: rзползването на билкови лекарства за лечение на заболявания, 

както е документирано преди хиляди години; работата на известни терапевт от древността до 

наши дни и най-важните съвременни теории за алтернативно лечение.  

 Резултати от обучението 
След усвояване на обучителния материал, обучаемият трябва да може да: 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Определя термините, лечебните растения и лечебното приложение на билките 

2. Обсъжда термини, свързани с лечебните растения, използвани от историческа гледна 

точка и от античността до днес 

3. Класифицира разликите между съвременните теории на алтернативното лечение 

 

 Общи и трансферни умения:  
1. Показва добри писмени и устни комуникационни умения. 

2. Демонстрира обща компютърна грамотност 

3. Провежда компютърно търсене, за да извлечете информация от други източници 

4. Показва способност да се използва извлечена информация за подобряване на 

професионалния статус  

5. Планира задачите и работи самостоятелно  

 

Раздел 1 

Терапевтични растения от античността до крайния потребител (Хипократ, Aeлиус, Галенус, 

други). 

Археологическите записи и писмените документи съдържат наличните източници за изследване 

на историята на използването на лечебни (както и хранителни и токсични) растения. Дори в 

митологията откриваме записи от билкови третирания. За майстор на билковата медицина се 

считал кентавър на име Хирон, който е живял в Пелион и е преподавал в болницата Асклепий. 
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Аполон прехвърля Асклепий на Хирон. Goltzius, Hendrick, 1590, Харлем, музей Тейлер, KG 02499 

Забележителни са препратките към Омировите епоси, които съобщават за употребата на билки за 

терапевтични цели или за отравяне. В Илиадата, когато Диомедс наранява Арес, Зевс призовава 

лекар Пейонона, който изхранва ядосания Марс с помощта на смокиново мляко. В "Одисея" четем 

за "непента", който Хелън получи от Египет и го дава на Телемах за да забрави и да не съжалява за 

случката с моряците в дома на баща си. Вещицата Чиче използва магически напитки и другарите 

на Одисей забравят за мисията си, знаейки много за билките и фармацевтичния им ефект. Хермес 

дава на Одисей "митична трева", за да може да устои на действията на магическите напитки на 

Ширак (Skaltsa E., 2001). 

Историята на етнофармакологията датира от векове. Първата писмена справка в колекцията от 

растения за терапевтични цели е преведена от клиновидно писмо и приписвана на шумерите през 

4000 г. пр. Хр. Други писмени сведения са открити в Китай и Месопотамия (3000 г. пр. Хр.) и Египет 

(2500 г. пр. Хр.). Първата "Ботанология" е написана в Китай през 2700 г. пр. Хр. Китайските 

лечители са използвали 365 лечебни растения. Египетският папирус, датиращ от 1700 г.пр.Хр., 

споменава много от обичайните билки, използвани в медицината. В епохата на Рамзес ІІІ 

канабисът се използва за лечение на заболявания на очите, екстракт от мак е използван за 

успокояване на бебето срещу плач и чесънът е известен със своите лечебни свойства. 

Хипократ, известен като "баща на медицината", е роден в Кос около 460 г. пр. Хр. Той се смята за 

един от най-известните фигури в историята на медицината. Великият философ изучава човешката 

природа, тялото и неговата функция, но и влиянието на климата и околната среда върху здравето. 

Хипократ е повлиян от философите от преди Сократ, които вярвали, че светът се състои от четири 

елемента: огън, вода, въздух и земя, които също са свързани с основните свойства на топло, 

студено, сухо или влажно през четирите сезона. Той категоризира всички храни и билки според 

основните им качества - топло, студено, сухо или мокро и вярва, че доброто здраве се поддържа, 

когато тези свойства са в равновесие. 
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                        Гравиране от Питър Пол Рубенс, 1638                         Статуя на хипократ в Лариса, гърция 

 Хипократ използвал растения и билки в медицинските приложения, защото дълбоко вярвал в 

лечебната сила на природата. Сред приблизително 256 растения, които използва, много от тях все 

още стоят в основата на съвременните лекарства (Totelin L., 2009). 

Теофаст смятан за основател на ботанологията. Той е роден през 372 г.пр.Хр. в Ересос, Лесбос, бил 

ученик на Платон и след смъртта му следвал Аристотел, тъй като го оценявал много високо. Когато 

през 323 г.пр.н.е. Аристотел бил обвинен в неуважение и бил принуден да избяга в Халкида, 

дарява библиотеката си на Теофраст и му поверявал ръководството на Перипатетичното училище. 

Теофраст остава във факултета 35 години и през това време преподава, но също така оставя много 

ръкописи. За съжаление, само две работи са оцелели от цялата му научна работа, чийто първи 

труд (хронологически) е озаглавен "За причините на растенията". В своята работа Теофраст 

съчетава емпиричните знания и философското мислене (по отношение на методологията). 

Основните принципи на изследването на растенията са взети от Аристотел, но той формулира 

основните понятия за ботанологията и описва части от растенията по много детайлен и 

специфичен начин, като отделя специално внимание на листата и корени. Работата на Теофаст се 

отнася не само до ботанологията, но и до фитотерапията, тъй като описанията се отнасят и до 

фармацевтичната им употреба. 
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.  

Растителна история, 1549 

Сред предшествениците на фитотерапията можем да споменем Хераклид Тарантино, известен 

древногръцки лекар, който процъфтява през 1 век пр. Хр. Той е един от най-важните 

представители на медицинското училище за емпиристи, а Гален го нарича Хераклид, емпирик. 

Той използвал растения, особено опиум, черен пипер и балсам, и се съобщава, че е 

експериментирал с подготовката на антидоти на отровни растения (черна попадийка, 

Hyoscyamus). 

Най-големият фармаколог от древността е Педаниос Диоскоридес (40-90 г.), който бил важен 

лекар, фармаколог и ботаник от Алисарбос от Киликия, известен главно за петте тома на "De 

Materia Medica" с голямо влияние върху фармакологията до 1600 г. През първите години той 

изучава растенията и билките и след края на медицинските си изследвания той изследва 

фармакологичните свойства на много растения, като следва римската армия в различни 

средиземноморски страни и служи като лекар и отговарящ за лечението на ранените. 

Диоскоридес записва повече от 1000 фармацевтични вещества, повечето от които произхождат от 

растения.Той познава свойствата на мандрагората, нейната терапевтична стойност и полза в 

премедицината и наркозата (Scarborough J., 1982).  
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дискоридес „ De Materia Medica” Испания Spain 12-ти- 13-ти век 

 Той също така наблюдава и описва феномена алергичен шок, причинен от употребата на 

медикамента. Ефектът от работата му се простира най-малко до периода на Възраждането и общо 

взето се оценява, че методите на наблюдение на Диоскуридес осигуряват силни основи за 

еволюцията на фармакологичната наука 

Клавдий Гален (Пергамос, 129 - Рим, 199) се занимава с повечето медицински дисциплини. 

Подобно на Хипократ, Гален вярва, че четирите течности - кръв, жълта жлъчка, черна жлъчка и 

храчка, са студени или горещи, влажни или сухи. За да се справи с болестта, трябва да се избере 

"контра" лечение със същия интензитет. По този начин заболявания, които са били топли и мокри 

в трета степен, са лекувани съответно със студено и сухо третиране в трета степен. Ако пациентът е 

студен и носът му е работел, са били използвани лекарства и храна, която се нагрява и изсушава. 

Чрез ребалансирането на соковете тялото се възвръща в здраво "неутрално" състояние. 

 

Стенопис, показващ Гален и Хипократ. 12-ти век; Анагни, Италия 
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Той изучава лечебните свойства на билките и произвежда различни сложни фармацевтични 

препарати, известни в литературата като "галенични м", а съответната аптека се нарича 

"галенична аптека". 

Авикенс (980-1037), известен мюсюлмански философ и лекар, се смята за най-системният 

представител на ислямската философия. Медицинското мнение на Avicken се основава на 

теорията за 4-те Хипократови течности. Най-известната от около стоте книги, които е написал, е 

Канската медицина, която е била отправна точка за медицинската наука в продължение на 

векове. В тази книга той описва 764 прости лекарства и техните фармацевтични свойства, 

базирани на опасностите описани от Дискоридес, Гален и някои други арабски и индийски 

лечители. 

Във Византия Николай Мирепсос е отличен като водещ фармацевт (1222 - 1255 г.), който бил 

лекар, ботаник и лекар в двора на Иоанис Ватац, император на Никея (13 век). Той бил дълбоко 

запознат с лечебните свойства на растенията и бил автор на "Динаморон", който включвал 2656 

медицински рецепти. В тази работа са записани суровини, подготвителни методи, дозирани 

форми, пропорционални форми и заместители. Също така в тази работа той се опита да създаде 

терминология, използвана от векове от европейските фармацевти. До 18-ти век това е бил 

официалният фармацевтичен код на Запада и официалният учебник на медицинското училище в 

Париж. 

Парацелзус (1493-1541), алхимик аматьор, бил син на лекар, от когото взел първите си уроци и 

след това изучавал медицина във Виенския университет. Той е ученик на платоническата 

философия и алхимия и пътува до Египет, Светите земи, до Константинопол и други места, 

търсейки познанието на алхимиците. Той е много известен, иновативен и велик революционер на 

своето време. Той се противопоставя на традиционните писатели като Галенос и Авикенс и е по-

скоропочитател на херметическите, неоплатоничните и питагорските философии. Неговият подход 

е, че трябва да има баланс на метални елементи в тялото и болестите могат да бъдат излекувани 

чрез употребата на химикали. Основната идея е, че жизнените процеси са от химическо естество и 

спасението зависи от балансирания състав на течностите, който може да бъде възстановен чрез 

използването на подходящите лекарства. Поради тази причина Парацелзус придава голямо 

значение на подготовката на лекарствата, при които изследването на които е посветил голяма част 

от живота си, съчетавайки експериментални наблюдения с алхимични възприятия. Той използва 

растения за терапии и експерименти, обогатява знанията си и помага при откриването на 

лечебните свойства на много растения. Той също така въвежда растителните тинктури и екстракти 

в медицината (Skaltsa E., 2005). 

Германският лекар Кристиан Фридрих Самуел Ханеман (1755-1843 г.), който се счита за бащата на 

хомеопатията, е последовател на учението на Парацелзус. Ханеман, като експериментира върху 

себе си, забеляза, че кожата на цинхона причинява треска на човек и е известно, че лекува 

страдащите от малария. Той също така смята, че причината, поради която кожата на цинхонови 

лекува периодични трески е именно тази способност да причинява подобни симптоми в здравите 

организми. В продължение на шест години експериментира с други лекарства, записвайки 

симптомите, които предизвикват при здрави индивиди и по този начин създава хомеопатията. 
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Cinchona succirubra                                         Кристиан Фридрих Самуел Ханеман 

Също така събрал всички предишни известни елементи на токсикологията, тъй като познавал 

латински, гръцки, арабски, английски и френски език. Всички тези познания са основите на 

Materia Medica (фармакология) на хомеопатията. Хомеопатичната фармакология съдържа много 

информация за растителните свойства, които са били използвани до момента според принципите 

на хомеопатията. Изследването на действието на растението е причина за създаването и 

систематизирането на нова терапевтична система. Хомеопатичните лекарства произхождат от 

растения, но не и от всички. За разлика от хомеопатичните терапии, фитотерапията използва сух 

растителен материал или екстракти от растителни части в определени терапевтични дози, така че 

да се лекуват симптомите на заболяването по начин, който конвенционалната медицина прави. 

Използването на растителни лекарства в научно-базиран подход за лечение и профилактика на 

заболявания е известно като (рационална) фитотерапия. 

Хомеопатията не е единствената лечебна система, която произхожда от фитотерапията. 

Гемотерапията на Пор Хенри е софистичното поле на фитотерапия и е открито от него през 1965 г. 

За разлика от фитотерапията, използваща възрастни растения гемотерапията използва само 

растителни материали, които растат, т.е. растителни ембрионални тъкани като млади корени, 

семена и др. Тези естествени тъкани са богати на растежни фактори, като витамини, 

микроелементи, фито-хормони и съставки, които не винаги се намират в зрялото растение. 

Лекарствата от цветове първоначално са открити и приложени от английския лекар Едуард Бах 

(1930 г.). Оригиналът, произведен от Бах, е разширен от други терапевти. Те са направени от 

цветове от растения, храсти или дървета. Те облекчават хората с емоционално разстройство, като 

страх, паника, безпокойство, депресия, несигурност, липса на самоувереност, ревност и т.н. Те се 

основават на теорията, че всяко негативно физическо или психическо състояние засяга нашата 

система за отбрана и става уязвимо за инфекции и заболявания. Следователно лечението се 

избира според характера, настроението и чувствата, които предизвикват дисхармония в 

индивида. 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 
 

Историята на фитотерапията по същество е идентична с историята на фармацията, поне до Втората 

световна война, след това започва кратък 20-30-годишен упадък, когато "химическата революция" 

доминира в медицината. По това време интересът на научната общност се обръща към 

химическите препарати и по този начин се пренебрегва фитотерапията. Но в днешно време хората 

признават ползите от фитотерапията и липсата на странични ефекти от фитотерапевтичните 

препарати в сравнение с химическите лекарства и все повече учени са принудени да търсят 

естествени решения, предлагани от фитотерапията. Ето защо смятаме, че през следващите години 

фитотерапията ще процъфтява и ще възвърне мястото, което заслужава в науката. 
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