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 Резюме 
 

Раздел 2: Тук са представени: основната цел на етно-фармакологията, която е да изучава 

популярната терапия; определението за традиционна билкова медицина; основните принципи на 

фитотерапията; както и прилагането на фармакогносията и фитохимията в разработването на нови 

лекарства с растителен произход.  

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

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Разбира различията между етноботаничните, традиционните билкови употреби и 
съвременната фармакология 
2. Обясява основните принципи на прилаганата днес фитотерапия  
3. Разпознава различните видове билкови лекарства според техните характеристики 
 

 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 

6. Работи в екип с минимални напътствия, когато е уместно. 

 

Раздел 2 

Етноботанична употреба и съвременна фитотерапия  

Първите открития за лечебното използване на растенията в примитивните цивилизации се 

основават на случайни наблюдения върху поведението на животните. От тези наблюдения е 

известно, че когато животно е болно, то избира подходящо билково лекарство водено от 

инстинктите си. През вековете тези наблюдения са използвани в митологията, но също така са се 

превърнали в основата, от която започват първите записи и се написват първите книги за 

фитотерапия. Така през вековете се установява и се достига до фитотерапевтична традиция. Голям 

брой традиционни лечители все още притежават знания от своите предци, които досега са 

прехвърлени от едно поколение на друго. Тъй като научният прогрес става все по-фундаментален, 

възниква необходимостта от научно доказателство за традиционните знания. 

Етнофармакология 

В съвременната медицина терминът "Етнофармакология" описва специалността "фармация" и 

особено фармакологията, която се занимава с задълбочено изследване на биологично активните 

вещества, наблюдавани или използвани в контекста на традиционната култура на народите (Bruhn 

&Holmstedt, 1981). 
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   Етнофармакология , том 210, 10 януари 2018 

 

Терминът „ Етнофармакология” се появява през 1967 г. от Ефрон. Етнофармакологията, макар да е 

специалност по фармация, е по-скоро трансверсна наука, именно защото използва освен 

фармакологията различни методи и техники от други науки като ботаника, фармакология, 

когнитивна антропология, лингвистика, комуникация, социология и биостатистика за да изпълни 

целта си 

Целта на Етнофармакологията е да изучи популярната терапия, за да осигури на лабораторията 

естествената суровина, от която ще се развива новото лекарство. За тази цел етно-фармаколозите 

посещават местното население и в търсенето на тази суровина те използват антропологични, 

химически и ботанически методи. 

Медицински растения: Традициите на вчера и лекарства на утрешния ден 

Растенията са формирали основата на традиционните медицински системи по целия свят. В 

продължение на хиляди години билковото царство продължава да осигурява на човечеството 

средства за защита, като аюрведа в Индия, древногръцката медицина, китайската и други. 

Въпреки че лечебната растителна терапия се основава на емпиричните открития от стотици и 

хиляди години, някои от терапевтичните свойства, приписвани на растенията, не са потвърдени. 

Търсенето на нови молекули в днешно време е взело малко по-различен маршрут, където науката 

за етноботания и етнофармакогностика се използват като водещи химици в различни източници и 

класове съединения.  

Както се вижда в списанията, проучванията върху билкови лекарства са обхванати под няколко 

различни наименования, като растителна медицина, фитомедицина, фармакогенозия и природни 

продукти. "Естествени продукти" обикновено се отнасят до продукти, преработени или получени 

от живи организми, включително растения, животни, насекоми, микроорганизми и морски 

организми.  
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Жителите на едно пигмейско село край Бикоро правят кошници, Журнал на етнофармакологията 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ БИЛКОВИ ЛЕКАРСТВА - ФАРМАКОГНОЗИЯ - ФИТОХИМИЯ 
Използването на растения за профилактика и лечение на заболявания е най-ранният тип 

лекарство на Земята. Практиката на традиционната медицина се развива заедно с културите на 

древна Гърция, Китай, Индия, Египет и други места. Различни видове растения се използват като 

лекарства за лечение в различни страни поради различните екологични условия. В страни с дълги 

истории и култури, теориите за етиологията и патологията, методите за диагностициране и 

лечение с билкови лекарства или други методи, постепенно се оформят в собствени цялостни 

медицински системи. За да се проучат напълно превантивните и терапевтичните механизми на 

традиционните билкови лекарства е необходимо да се разберат задълбочено теориите в техните 

съответни медицински системи.  

Употребата на билкови лекарства за лечение на болести е документирана преди няколко хиляди 

години. По-голямата част от хората на тази планета все още разчитат на традиционната Materia 

Medica (лечебни растения и други материали) за ежедневните нужди от здравни грижи.  

адълбоченото познаване на билковите лекарства в традиционните култури се развиват чрез 

изпитания и грешки в продължение на много векове, а най-важните лекове внимателно се 

предават устно от едно поколение на друго.   

Според Световната здравна организация (СЗО) традиционната медицина се отнася до здравни 

практики, подходи, знания и вярвания, включващи растителни, животински и минерални 

лекарства, духовни терапии, ръчни техники и упражнения, прилагани поотделно или в 

комбинация за лечение , диагностициране и предотвратяване на заболявания или поддържане на 

благосъстояние. Ако материалът е от растителен произход, то се нарича традиционна билкова 

медицина (TБM). 

Съвременната алопатична медицина има своите корени в древната медицина и досега е вероятно 

много нови важни средства ще бъдат открити и комерсиализирани в бъдеще, като се следват 

традиционните знания и опит. Хората, които използват традиционните средства за защита, може 

да не разбират научната обосновка на своите лекарства, но в днешно време имаме по-добро 

разбиране за това как тялото функционира, така че сме в по-добра позиция да разберем 

естествените лечебни сили на растенията и техния потенциал като мулти- функционални 

химически обекти при лечението на сложни здравни проблеми.  
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През 19-ти век най-важната фармацевтична дисциплина и майка на всички настоящи 

фармацевтични дисциплини е фармакогнозията. 

Фармакогнозията е определена за пръв път като фармацевтична дисциплина през 1815 г. от 

Сейдлър. Дефиницията "Фармакогнозия" (извлечена от гръцки pharmakon, "лекарство" и gignosco, 

"знание") е науката за биогенните или природосъобразните фармацевтични продукти и отрови. 

Фармакогнозията обхваща всички лечебни растения, включително тези, които произвеждат 

сложни смеси, които се използват под формата на сурови билки (раздробено растително 

вещество) или екстракти (фитотерапия), чисти съединения като дигоксин и храни с допълнителни 

ползи за здравето само в контекста на превантивни ефекти (нутрацевтични). 

Има три вида лекарства, произхождащи от растения: 

 Билкови лекарства, получени от специфични части на лечебни растения e.g. Hypericum 

perforatum – жълт кантарион 

 Природни продукти или съединения, изолирани от природата като дигоксин от Digitalis 

spp. - напръстник 

 Хранителни добавки или функционални храни като чесън,  куркума и други. 

През 17-ти и 18-ти век знанията за растителните лекарства се разширяват, но всички опити за 

"дестилиране" на активните съставки от растенията са неуспешни. Основната стъпка настъпва в 

началото на 19 век, когато стана ясно, че фармацевтичните свойства на растенията се дължат на 

специфични молекули, които могат да бъдат изолирани и характеризирани. Това доведе до 

разработването на научноизследователска област, наречена натурална химия на продуктите или, 

специално за растенията, фитохимия. 

Лечебните растения обикновено съдържат смес от различни химични съединения, които могат да 

действат поотделно, допълнително или в синхрон, за да подобрят здравето. Единично растение 

може да съдържа различни химикали, като аналгетични съединения и противовъзпалителни 

съединения, които намаляват отока и болката, горчиви вещества, които стимулират 

храносмилането, антиоксидантни съединения, антибактериални и противогъбични средства, 

които действат като естествени антибиотици, засилват елиминирането на отпадъчни продукти и 

токсини и алкалоиди, които променят настроението и възприятието. 

Като се има предвид, че биологичната активност може да бъде резултат от комбинацията на 

няколко съединения, процесът на изолиране може да доведе до загуба или намаляване на някои 

от тях (Biochem., 2004). Въпреки това съвременната алопатична медицина обикновено цели 

разработването на едно патентовано съединение или магически „ куршум” за лечение на 

специфични условия. 

Вече е добре известно, че понякога сложните смеси от съединения в билковите лекарства – 

фитокомплексите, имат по-големи ефекти от изолираните съединения (Gomez Castellanos et al., 

2009). Билковото лекарство често цели да възстанови баланса чрез използване на химически 

сложни растения или чрез смесване на няколко различни растения, за да се постигне максимален 

синергичен ефект или да се подобри взаимодействието със съответната молекулна цел. Разумно е 
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да се предположи, че смес от съединения (фитохимикали или синтетични) би имала по-голяма 

биоактивност, отколкото едно съединение, защото смес от биоактивни съединения има 

способността да повлияе на множество мишени (Schmidt et al., 2008). В повечето общества днес 

алопатичните и традиционните системи на медицината са поставени един до друг по един 

допълващ се начин. Първият разглежда сериозни остри проблеми, докато последният се използва 

за хронични заболявания, за да се намалят симптомите и да се подобри качеството на живот по 

икономически ефективен начин.  

 

Namyata Pathak- Gandhi Ashok D.B.Vaidya Етнофармакология 2017 

Традиционното билково лекарство (ТКМ) включва ботаника, химия, биология, фармакология, 

токсикология, клинични изпитвания и други дисциплини. Химическият състав и биологичните или 

биохимичните активности на много билки са изследвани от изследователи в университети и 

фармацевтични компании за целите на разследването или разработването на нови лекарства 

Въпреки че конвенционалната медицина е основната медицина в западните страни, 

приложението на традиционната медицина, включително растителните лекарства, нараства в 

световен мащаб по много причини, по-специално за страничните ефекти или неефективността на 

съвременните лекарства.  

Независимо от това, фитомедицината не се приема от медицинската общност и фармацевтичната 

индустрия поради убеждението, че липсва валидиране на безопасността и ефикасността, както и 

опасения относно лошата стандартизация и контрол на качеството, грешки в номенклатурата 

(Houghton, 1998), трудности при идентифицирането (Raskin & Ripoll, 2004). Това е общоприето 

убеждение, че при билковите лекарства количеството на предполагаемо активните съставки е 

твърде ниско, за да има някакъв релевантен терапевтичен ефект изобщо. Това предположение е 

накарало скептиците да отхвърлят тези лекарства като плацебо (Williamson, 2001). Това не е 

вярно. В неотдавнашно проучване на около 1000 растителни лекарства, само за 156 от тях, се 

появиха клинични проучвания, подкрепящи специфични фармакологични дейности и 

терапевтични приложения. Всъщност, сложността на растителните екстракти прави 

разработването на доказано базирано билково лекарство трудна задача, която изисква огромни 

аналитични усилия и производствени умения за производство на добре дефинирани 

стандартизирани растителни препарати (Cravotto et al., 2010). 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЛКОВИ ЛЕКАРСТВА 

Билковите медицина и лечението на болести започва с употребата на билки. В продължение на 

повече от 1500 години класическата и най-влиятелна книга в Европа е била "Ди Материадика" на 

Диоскоридес. Когато се появяват монографиите на растенията, те се състоят от илюстрация на 

лечебното растение, ботаническото наименование на растението и неговите синоними, 

действието му и указанията за неговото използване. Когато считаме, че историята на класическото 

билково лекарство обхваща повече от 2500 години, можем да приемем, че много от лечебните 

билки, използвани през този период, не само имат специфични действия, но и са без опасни 

странични ефекти. Трябва да преценим целия този емпиричен опит на повече от 70 генерации 

пациенти и лекари и да не го приемаме просто като "плацебо ефект" (Benedum, 1998). 

 

 

Papaver somniferum                                  Piper nigrum                                      Piper nigrum 

 

Фитотерапията като наука днес 

Фитотерапията е науката за използването на растенията за лечение на заболявания. Тя обхваща 

всички лекарства, от лечебните растения със силни ефекти като дактилит, мандрагори, до тези с 

леко действие, като лайка, мента и др. Фитотерапията е допълваща или алтернативна 

терапевтична практика, целяща цялостното лечение на пациента. За развитието на фитотерапията 

като наука са ангажирани специалисти от различни научни области, за да се използват по-добре 

билковите свойства. Растителните лекарствени продукти съдържат смеси от активни и неактивни 

съставки, получени от различни части от растения, други растителни материали или комбинации 

от тях, и се определят като хранителни добавки или като алтернативни терапевтични средства 

За различните форми на фитотерапевтични средства са дадени следните определения: 

Растителен лекарствен продукт се определя като продукт, съдържащ изключително като активни 

съставки едно или повече растителни вещества или един или повече растителни препарати или 

една или повече комбинации от тях. 
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Растителните вещества се дефинират предимно като цели, нарязани или нарязани растения, части 

от растения, водорасли, гъби, лишеи, които са непреработени, обикновено в суха форма, но 

понякога и пресни. Някои ексудати, които не са били подложени на специално лечение, също се 

считат за растителни вещества. Растителните видове се определят точно от частта на използваното 

растение, както и от името на растението според двукомпонентната система (род, вид, сорт и 

автор). 

Билковите препарати са препарати, получени чрез подлагане на растителните вещества на 

обработки като екстракция, дестилация, екструзия, фракциониране, пречистване, кондензация 

или ферментация. Те включват нарязани или на прах растителни вещества, тинктури, екстракти, 

етерични масла и сокове, получени чрез пресоване и третирани ексудати 

Във връзка с ефикасността и безопасността на растителните лекарствени продукти те се 

отличават (http://www.ema.europa.eu) по: 

1. Фитотерапевтици с научно доказана терапевтична безопасност и/или ефикасност (Растителни 

Медицински Продукти, HMP)  

2. Фитотерапевтиците традиционно използвани в "популярната терапия" (THMP). 

По отношение на съществуващата им употреба растителните лекарствени продукти се отличават 

с (Директива 2004/24 / EC - 20/04/2011): 

1. Билкови лекарствени продукти (HMP) или добре установена употреба (фитотерапевтични 

продукти) с научно доказана терапевтична безопасност и / или ефикасност. 

2. Фитотерапевтични продукти, традиционно използвани в традиционните растителни 

лекарствени продукти (THMP) или традиционна употреба. Тази категория изисква доказателство 

за сигурност. За да се направи продуктът ефективен и безопасен, употребата му трябва да бъде 

по-дълго от 30 години. 

3. Чисти растителни вещества като дигоксин. В този случай се изисква "пълно досие за доказване", 

както при конвенционалните лекарства. 

През последните години се полагат усилия във фитотерапията да се прилагат принципите на 

научните изследвания, развити през последните десетилетия в научната общност. Фитотерапията 

е науката, която осъществява научни изследвания, за да открие и потвърди полезните свойства на 

растенията в различни ежедневни здравословни проблеми, без противопоказания и странични 

ефекти. Това е естествено и всеобхватно лечение. Съвременните научни познания от последните 

десетилетия чрез обширни клинични изследвания потвърждават постоянно голямата стойност на 

"тайните" на фитотерапията в човешкото здраве! Почти 80% от активните съставки на 

конвенционалните лекарства, като аспирин, морфин и хинин, имат своите корени в науката за 

фитотерапия!  

За да разберем обпвата на науката за фитотерапията, трябва да имаме предвид следното: 

 80% от 30,000 познати химически молекули с природен произход са от растителен 

произход. 

http://www.ema.europa.eu/
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 Повече от 7000 фармацевтични препарата от растителен произход, които се продават на 

фармацевтичния пазар, са получени от 100 растителни вида (Phillipson, 2000), докато 121 

лекарствени средства, отпускани с рецепта, са получени от лечебни растения. 

 Използват се 75% от проследимите растителни препарати, базирани на традиционните 

фармацевтични продукти (Ravinshankar, 2002). 

 

Принципи на фитотерапията  

Фитотерапията се основава на взаимоотношения като връзката между растенията и човека, 

растенията и планетата. Когато използваме растения за изцеление, имаме възможността да 

съзерцаваме съзнателно планетата, в която живеем. Когато се координираме с лечебната сила на 

планетата, целият ни био-живот се променя за цял живот. Терминът "холистичен" е използван за 

описване на "цяло", а не на "част". Много терапевтични системи се считат за холистични, защото 

не се съсредоточават върху болестта на орган, но считат хората за набор от органи и функции. Ще 

се опитаме да опишем принципите, на които холистичните терапии се основават на теорията на 

системата и се прилагат към фитотерапията. 

Принцип на взаимодействие – единство 

Природата не е случайно натрупване на обекти и явления, отделени един от друг. Това е един 

комплект и всяка част взаимодейства помежду си. 

Теорията на системите използва термина отворена и затворена система. Отворена система е 

системата, която обменя материали, действия или информация със своята среда. Вместо това в 

затворена система няма обмен с околната среда. Чрез тази дефиниция всички органични системи 

са биологични или социални. Няма отделни и изолирани инструменти или функции, но цялото е 

обединено, за да състави биологична реалност. 

Принцип на глобалната промяна 

Вселената е в постоянно движение. Всяка следваща секунда, универсалното събитие е различно 

от предишното. Тази непрекъсната промяна се поддържа в границите, така че системата да се 

поддържа в контролиран баланс. Хомеостазата става възможна чрез използване на информация, 

идваща от външната среда и включена в системата под формата на обратна връзка. Обратната 

връзка изразява регулатора на системата, който променя вътрешните си условия, но поддържа 

стабилна форма. Ето защо хомеостазата е форма на промяна, при която формата се запазва 

стабилна. Морфогенезата е вид промяна, в която има нова форма. Така, докато самозащитата 

характеризира хомеостазата, самоуправлението характеризира морфогенезата. Всяка система 

използва и двата типа в процеса на непрекъсната промяна. При ежедневната фитотерапевтична 

практика терапевтът трябва да има предвид, че състоянието на органите и функциите е 

променливо и че той може по всяко време да бъде насочен или да се излекува или да се влоши до 

разрушение. Терапиите на фитотерапията са постоянна подкрепа и активиране на лечебните сили 

на тялото. 

Принцип на борбата с противоположностите 
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Всяко проявление на Вселената е явление, дефинирано от равновесието на две противоположни 

сили. Очевидният антагонизъм на тези две сили в действителност е чудесно сътрудничество, като 

например в кората на мозъчните полукълба. Вълнението и инхибирането, като основни елементи 

на  нервните функции са в непрекъснато взаимоотношение и в очевидно съперничество. Друг 

пример е антагонистичното съдействие на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. 

Симпатиковата нервна система отговаря за реакциите на човешкия организъм, в спешни ситуации, 

когато ще направим много усилия за минимално време, като използваме максимална сила. 

Парсимпатиковата система  е предназначен да генерира енергия и да възстанови онова, което е 

било изгубено. Така че, макар да изглежда, че се противопоставят, те работят заедно хармонично 

на различни нива. Хормоните на тялото и всяко химично съединение или микроелемент могат да 

се разглеждат, в зависимост от неговата функция, да имат симпатикотонична или 

парасимпатикова активност. Така физиологията се изследва системно, основавайки се на 

принципа на взаимодействие и принципа на борбата на противоположностите. 

По този начин ние можем да различим всички химични съединения на организма в 

симпатикотонични и парасимпатикотични. Много съединения са понякога симпатикови и 

парасимпатикови. 

Принцип на действие и реакция 

Когато се упражнява сила върху дадена система, тогава ще се развие противодействаща сила като 

компонент на системата. Когато дадено вещество е дадено, то причинява определено действие в 

тялото. Това действие предизвиква отклонение от предишното равновесно състояние. Системата 

за саморегулиране на организма е информирана за тази промяна. След действието на веществото 

се мобилизира контра-действие от системата за саморегулиране на организма. 

Най-важно за терапевтичната практика е, че терапевтът може да знае кои от симптомите на 

пациента се дължат на състоянието и какъв е опитът на организма да възстанови баланса. Това 

важи и за фитотерапията, терапевтът трябва да знае кои симптоми се дължат на болестта и какви 

симптоми се дължат на липсата на вещества.  

Принцип на цикличната еволюция на явленията 

Когато между две взаимодействащи сили едната се увеличава твърде много, това води до крайно 

увеличение на обратната сила. След това, при лечението вниманието на терапевта не трябва да се 

съсредоточава само върху един симптом, но върху всички (Принцип на взаимодействие - 

единство). Този набор от реакции не е само симптомите на заболяването, но включва и симптоми, 

които са усилията на организма да се възстанови, както и симптоми, за които се смята, че водят до 

баланс. Лечителят не се интересува от намирането на източника на симптомите, а просто следва 

настоящото състояние. Организмът е изправен пред саморегулираща се система, която има 

тенденция да постига собствения си баланс. 

Принцип на индивидуалността 

В една система няма две подсистеми, които са напълно идентични. Няма два напълно идентични 

пациента. Няма заболявания, а пациенти. Всеки човек е уникален феномен, има своя лична 

история. Този принцип се прилага и за използването на фитотерапия на практика. Фитотерапията е 
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индивидуализирана според нуждите на индивида при всеки преглед. Лечението е най-ефективно, 

когато е персонализирано. 

Принцип на йерархията 

Във всяка система има йерархия сред нейните членове. В човешкото тяло има йерархия между 

органите въз основа на тяхната функция. Има и йерархия между медицинските състояния. Разбира 

се различна тежест има екзема, астма или депресия на пациента. Разбирането на йерархията на 

болестите е много важно за проектирането на терапевтичната схема на пациента. По-добре е 

терапевтът да не се отнася до друг специалист за всеки нов медицински симптом, а да се опита да 

оцени значението му като част от състоянието на пациента по онова време. Лечението във всеки 

случай не трябва да се фокусира върху локалните симптоми, а върху общата картина, показана от 

пациента. 

Разбирането на йерархията на болестта по отношение на времето също е от значение при 

планирането на терапевтичната схема. 

Принцип на преобразуване на количеството в качество 

Процесът на развитие не е прост процес на растеж, при който количествените промени не водят 

до качествени промени. Това е непрекъснато развитие, което преминава през незначителни и 

латентни количествени промени в очевидни и радикални промени, които са качествени промени. 

В клиничната практика на фитотерапия това също е така. Когато се прилага режим на лечение, 

който има за цел да премахне конституционната чувствителност на индивида, човекът може да не 

вижда подобрение в продължение на седмици и да смята, че лечението може да не работи. Но 

когато мисли, че има застой, внезапно има период на бързо рецесия на симптомите. 
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