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 Резюме 
 

Раздел 4: Тук са представени: основните фармакологични продукти, приготвени от лечебни 

растения според употребата на определена част от растенията; техния начин на приложение в 

човешкото тяло според свойствата им; как може да се изчисли подходящата дозировка и 

продължителност на лечението. 

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

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Обясява различните известни начини за използване на лекарството, в зависимост от 
използваната част на растението 
2. Разбира различни начини за прилагане на билкови лекарства 
3. Разбира ограниченията в дозировката и при лечебното приложение на билките. 
 

 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 4 

Билкови препарати - Фитомедицини - Дозировка и начин на приложение 

Растителните лекарства, известни също като фитомедицински продукти или фитофармацевтици, 

са растителни лекарствени продукти, които съдържат химично съединение или по-често смеси от 

химични съединения, които действат самостоятелно или в комбинация върху човешкото тяло, за 

да предотвратят заболявания и да възстановят или поддържат здравето. Фитомедицинските 

продукти са лекарствени продукти, чиито фармакологично активни съставки съдържат само 

препарати, приготвени от лечебни растения (Keller, 1996). 

Традиционните начини за използване на лечебни растения са формите на билкови чайове, отвара 

и алкохолни екстракти, и др. Много често тези растителни материали се използват по 

нестандартизиран начин. В днешно време обаче все повече и повече акцент се поставя върху 

използването на стандартизирани материали. 
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Смесите са продукти с лечебни свойства и съдържат 2 или повече растения или билки, които могат 

да действат индивидуално, адитивно или дори синергично за възстановяване или поддържане на 

здравето. В традиционните лекарства лечебните растения обикновено се използват в смеси. 

Екстрактите са концентрирани препарати в течна, прахообразна или вискозна форма, които 

обикновено се правят от изсушени растителни части (сурово лекарство) чрез накисване 

илипрецеждане. Съотношението на екстракта за билките обикновено е 5:1, а химическите 

съединения могат да бъдат извлечени от растителен материал, използвайки вода или органични 

разтворители, като алкохол (етанол). Флуид-екстрактите са течни препарати, които обикновено 

съдържат 1: 1 съотношение на флуид-екстракт към сушена билка [w / w] или обем-тегло [v / w]. 

Като разтворители се използват етанол, вода или смеси от етанол и вода. Твърдите или 

прахообразните екстракти са препарати, получени чрез изпаряване на разтворителя, използван в 

производствения процес (суров екстракт). Основните масла се екстрахират чрез парна дестилация 

или чрез екстракция с разтворител. 

 

Лечебни чайове или инфузии са приготвени чрез накисване на билки във вряща вода. Те се 

наричат чай поради приликата в препаратите. Типичният лекарствен чай се състои от няколко 

билки. В европейската фитотерапия общото правило, считано като добра фармацевтична 

практика, е да има не повече от 4-7 билки в смесен чай (Wichtl, 1989). В някои случаи ефикасността 

на лекарствения чай е очевидна. Антраноид-съдържащи билки имат определено слабително 

действие, това са чайове с горчив аромат и стимулират апетита. Обикновено нищо не е по-добре 

за разстроен стомах, отколкото приемане на гладно и чай Dictamus или чай Sideritis. Има три 

основни начина за приготвяне на чай: Отвара, инфузията и студената мацерация.  

a) Отвара: са препарати от твърди дървесни части от растения като кори, корени, семена и 

ядки. Те са доста подобни на инфузиите и изискват повече топлина при приготвянето и 

предаването на техните химични съединения във водата. Обикновено те се приготвят чрез кипене 

на 1 до 2 кафени чаши от твърдата част на растението в продължение на 1-10 минути. За 

приготвяне на напитката е по-добре да не се поставя топла вода върху сушените растения, а 

вместо това да се добави студена вода и да се затопли сместа да се вари. След кипене течността 

трябва да се остави за 15 мин. и след това да се почисти и отцеди (с изключение на растенията, 

съдържащи астрингенти, които се източват веднага след кипене). Напитката е по-добре да се пие в 
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еднократна доза, тъй като по този начин нейните активни елементи ще останат непроменени. За 

процедурата е по-добре да не се използват съдове от неръждаема стомана, а да се използват 

глина, емайл, стъкло или подобни. Също така, отвара се приготвят пропорционално (част от 

растението в gr / gr вода) 1:10 или 1:20 за вътрешна употреба и 1: 5 за външна употреба. 

 

 б) Инфузии (горещ чай или напитка): Инфузията се приготвя чрез използване на кипяща 

вода, но без билките да се кипват. Това означава, че врящата вода се налива в чаша с 

фармацевтичния препарат и сместа остава покрита за 15-20 минути за почивка. По този начин 

активните вещества от деликатните части от медицинските растения (обикновено цветя, листа) 

няма да се изпарят или неутрализират с продължително кипене. Съотношението на растителния 

препарат и врящата вода обикновено е 1:10 или 1:20, но за формулировки със силен ефект може 

да възникне до 40. Обикновено 1-2 чаени лъжици чаена лъжичка се използват за чаша или чаша 

вряща вода. По-специално 1 грам или 25 грама сушени билки, или 2 унции или 50 грама пресни 

ароматни билки, трябва да се добави към 1 пинт или 600 мл преварена вода. Топлата напитка 

трябва да се пие веднага, но също така може да се съхранява в хладилника до 24 часа. При 

хронично заболяване чаша лекарствен чай трябва да се консумира три пъти дневно, тъй като в 

остра фаза билковият чай може да се консумира 6 пъти на ден.  

 в) Мацерация: се отнася до препарат, приготвен чрез прибавяне на студена вода към 

необходимото количество от лекарството, което се оставя да се накисва при стайна температура в 

продължение на 6-8 часа преди да се насити. 
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Смисълът на понятието чай постепенно се разширява на английски език, като първо се позовава 

на сухия лист чай, после на напитката, произведена от него, и скоро той се прилага върху всички 

билки, от които могат да се приготвят напитки с питейна вода. 

Основно се прави разграничение между: 

 Не-медицински чайове, които се консумират за удоволствие, като черен чай и неговите 

варианти. 

 Лекарствени чайове, които се използват или като единични чайове, или по-често като 

чаени смеси. 

Дозировка на чайове 

Приготвеният чай (независимо от начина на приготвяне) трябва да се консумира в рамките на 24 

часа след приготвянето му; в противен случай би могло да бъде подходяща среда за растежа на 

различни микроорганизми, които ще отровят чая със своите токсини. Чаят с неприятна миризма, 

замъгляване и промяна на цвета не трябва да се пие. Инфузията след приготвянето трябва да се 

съхранява в стъклени или емайлови контейнери, а не метални, защото чаят може да реагира с 

вредните вещества, отделяни от метала. По правило инфузията се съхранява на тъмни и свежи 

места, при стайна температура или в хладилника. 

Чайоветее от лечебни растения се изцеждат и подслаждат за предпочитане с мед, 

препоръчително е да се използват топли, обикновено 3 чаши на ден, сутрешно гладуване (преди 

хранене), обяд след ядене и вечер преди сън, но следва да се отбележат следните изключения: 

 Диуретичният чай се приема на закуска; при възможност трябва да се консумира 1 литър..  

 Апетит-стимулиращите чайове се вземат около 30 минути преди хранене.  

 Чайовете, които се използват като слабително средство или за помощ при сън, трябва да 

се приемат през нощта.  

 Чайовете от мента и лайка за разстроен стомах трябва да се вземат в обичайните часове за 

хранене на пациента или, ако е необходимо.  
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 Чайове за изпотяване от липов и бъз нямат ефект на сутринта, но когато се приемат в 

следобедните часове като температурата на тялото се увеличава, те незабавно 

предизвиква обилно изпотяване (Hildebrandt et al., 1954).   

Тинктура: Тинктурите се получават чрез потапяне на билка в алкохолен разтвор за период от 3 

седмици. През това време активните съставки на билката се разтварят в алкохолния разтвор, в 

резултат на което се образува тинктурата, тъй като алкохолите са в състояние да екстрахират 

главно алкалоидните и фалконоидните компоненти на билките. За приготвяне на тинктурата най-

често използваният алкохол е етаноловият разтвор (40 - 70%), като водка, джин или бял ром. 

Смачканото растение се поставя в стъклен съд и се покрива с алкохол (1: 5, 1:10 или 1:20) и се 

оставя на топло място в продължение на 21 дни. След това течността се пресова, изцежда и се 

съхранява в здраво затворени стъклени контейнери на тъмни места, които са предназначени за 

по-дълъг срок на съхранение. Тинктурите на отровните растения и тези със силно действие се 

държат отделно от другите препарати. Тинктурите се използват вътрешно като капки, разредени 

във вода.  

Също така, тинктурата може да се излива директно в устата за незабавно абсорбиране или може 

да се пие с малко количество вода или сок. Ако миризмата на алкохолъа не е желателна, 

подходящата доза от тинктурата може да се разтвори в около половин чаша топла вода и 

алкохолът ще се изпари само за малко. Обикновено тинктурите са много по-ефективни от 

инфузиите. 

 

 

Сиропи: това са вискозни разтвори с 66% чиста захар във вода (например обикновен сироп) или 

други течности (като вино и др.). Предлага се като напитка или като лекарство в зависимост от 

съдържащите се ароматизиращи или терапевтични вещества. Лечебните сиропи съдържат 

екстракти или инфузии от лечебните растения, които се добавят към основния сироп, приготвен 

със сурова захар или мед, тъй като имат омекотяващи свойства. Неприятният вкус на някои билки 
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се покрива от сладкия вкус, което улеснява употребата им от децата и лица, които се харесват 

горчивите и интензивни вкусове. Освен това съдържанието на захар в сиропите е от съществено 

значение за удължаване на срока на годност. Микроорганизмите не могат да се размножават в 

разтворите на наситена захар, защото силно концентрираните разтвори лишават микробите от 

водата, необходима за тяхното развитие. 

 

Сокове: Пресен сок се получава от прясно отрязани части на растенията, които са накиснати във 

вода и се пресоват. За тази цел пресни растения и пресни плодове се компресират в смесителна 

машина, притискат се и след това се изцеждат до сок. Сокът се съхранява в тъмни стъклени съдове 

в хладилника за един ден, за да се уталожи и след това да се филтрира. Продуктът може да бъде 

пастьоризиран, за да удължи срока на годност. Някои често срещани източници на растителни 

сокове са листа от бреза, коприва, крес, жълт кантарион, чесън, глухарче, маточина, репички и 

хвощ. Соковете се приемат при фиксирана доза. 

Прахове: Прахът се приготвя чрез пълно смилане на сухото растително вещество или на 

комбинацията от лечебни растения. За тази цел сухите растения се раздробяват и след това се 

правят на прах с помощта на хаван или машина за нарязване. Крайният продукт, продаван в 

сашета, се използва за приготвяне на напитки и няма нужда от филтриране. Също така е възможно 

прахта да се приема директно на езика или да се смесва с храна като супа или кисело мляко. 

Компреси: Това е влажна смес, която се прилага директно върху тялото, където е необходимо. За 

препарата се използват пресни или сушени подправки. Когато се използват свежи листа, стъбла 

или корени, трябва да бъдат нарушени или смачкани преди това. Ако се използват сушени билки, 

може да се добави малко гореща вода към билките, които са или нарязани на ситно или на прах. 

За терапевтичната процедура първо върху праха от натрошени растения се добавят няколко капки 

вряща вода и след това се разбърква, докато се образуват тестени изделия. След това сместа се 

разстила на марля и се поставя външно върху болезнената част, увита с фина мрежеста марля. 

Торбата се задържа с превръзка и се затопля.  

Мехлем: Мехлемите са полутвърди препарати, предназначени за външно приложение. Те 

обикновено съдържат лекарствени вещества в подходящо носител (водни или маслени 

разтворители). Мехлемът е вискозно вещество, което често се разпространява на повърхността. 

Мехлемите са смеси, които се използват за терапевтични цели, за масаж за облекчаване на 

мускулната болка, за стимулиране на мускулите и ставите на тялото. Те се приготвят чрез 

затопляне или просто смесване на растителни масла с билки и алкохолни тинктури. Най-лесният 

начин да направите маз е да използвате вазелин или естествен пчелен восък и да го разбърквате с 
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подходящи билки или билкови тинктури или етерични масла. Мехлемите могат лесно да се 

абсорбират от кожата и да се прехвърлят в засегнатата област на тялото - терапевтичните 

съставки, които съдържат. Те се използват външно и се държат на хладно и тъмно място. 

Лечебни масла: са мастни масла или течни восъци, съдържащи разтвори или екстракти от 

лечебни растения. Лекарствените масла се използват както вътрешно, така и външно. Те се 

приготвят, когато тревата е оставена в масло (обикновено маслинено или слънчогледово) за 

няколко дни на слънце. След това активните съставки на лечебните растения се екстрахират в 

маслото. Медицинските масла се използват както вътрешно, така и външно, обикновено като 

масажни масла, особено в ароматерапията. Примери за лекарствени масла, приготвени чрез 

екстракция на растителен материал, са смазващото масло от жълт кантарион и маслото от чесън.  

 

 

Лечебни есенции: е разтвор на летлива субстанция в алкохол или в смес от вода и алкохол. Те се 

приготвят или чрез разтваряне на летливото масло в алкохол, или чрез дестилация. Лечебните 

спиртни напитки се произвеждат чрез смесване на ароматни билки с алкохоли и се оставят да 

престоят, докато летливите компоненти на растението изчезнат от билковата тъкан. И накрая, 

активните съставки се възстановяват чрез дестилация. Една известна медицинска есенция 

например е спирт направен от масло от лютива мента. 

Капсули: обикновено са малки меки или твърди лекарствени контейнери, обикновено изработени 

от желатин. Те могат да съдържат лекарствени продукти или екстракти в предварително 

определена доза, защитени от въздух, светлина и влага. Твърдите желатинови капсули се състоят 

от две цилиндрични обвивки, които са монтирани заедно, когато лекарството е вкарано. Меките 

желатинови капсули съдържат желатинова обвивка със сферична, овална или продълговата 

форма, обхващаща полутвърдо или течно съдържание, което трябва да бъде без вода (например, 

маслени билкови екстракти). Ентеритните покрити капсули или таблетки, които освобождават 

лекарственото вещество след влизане в червата, предпазват лекарственото вещество от 
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дезактивиране или разлагане от стомашните сокове. Те никога не трябва да се приемат по време 

на или след хранене, но приблизително 1 час преди хранене. 

Таблетки: са направени чрез пресоване на прахообразен активен материал и подходящ инертен 

пълнител и други добавки за подобряване на цвета или вкуса. Има два вида таблетки - непокрити 

и покрити таблетки. Непокритите таблетки могат да съдържат дезинтегратори за да се гарантира, 

че таблетката бързо се разтваря, когато се постави във вода. Покритите таблетки са пресовани 

таблетки, покрити с покритие от захар, багрила, мазнини, восък и / или протеин, предпазващи 

медицинското лекарство от външни влияния като светлина, влага и механични напрежения. При 

използване освобождаването на лекарството може да бъде контролирано или забавено (таблетки 

с ентерално покритие, таблетки с контролирано освобождаване). 

Пастили: (pastilles) са предназначени да освобождават активните съставки бавно в устната кухина, 

докато са смукани или дъвкани. За целта медикаментът се абсорбира върху база, която се състои 

от захароза (обикновено повече от 90%), акация (около 7%), желатин и вода (например хапчета 

Echinacea). Те могат да имат вид на таблетка (кръгла, елипсовидна и т.н.), но се различават от 

таблетки с това, че те не са направени чрез пресоване, но са изрязани от еластична маса на 

различен състав.  

Свещички: са таблет-подобни продукти, обикновено продълговати до овални по форма, които са 

предназначени за вкарване в ректума, вагината или уретрата и се стопяват там. Билковите 

продукти рядко се използват в тази форма, но ароматерапевтичните супозитории се произвеждат 

от етерични масла.  

Начини на приложение 

 Орално: отвари, инфузии, тинктури, сиропи и таблетки се приемат през устата, а понякога 

и под езика 

 Назално(пушене, смъркане или запарване): Етеричните масла, суспендирани в горещи 

течности или прахообразни материали, могат да бъдат представени, така че активните 

съединения да се абсорбират през лигавицата. 

 Кожно: Лосиони, масла, мехлеми или кремове, съдържащи екстракти от лечебни 

растения, се прилагат директно върху кожата, където активното съединение се абсорбира 

 Ректално: Течните препарати могат да се прилагат като клизми и твърдото вещество като 

супозитории. Активните съставки се абсорбират от лигавицата на ректума. 

 Водна баня: Билкови или билкови екстракти могат да се добавят към водата за вана. 

 Подкожни или интрамускулни инжекции: Някои фитолекарства (често чисти химически 

елементи, получени от лечебни растения) се инжектират в кръвта. 



Медицинска употреба на терапевтичните растения 
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ДОЗОМЕТРИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИТОЛЕКАРСТВА 

За приготвянето на фитолекарства в домашни условия са дадени следните съотношения: 

 Една щипка (колкото трите пръстите се прах) съдържа 0,5 - 1 грама натрошен препарат. 

 Една чаена лъжичка съдържа съдържа 1.5-2g от лечебните растения. 

 Една супена лъжица пълна с натрошен препарат съдържа около 5 грама комбинация 

от лечебни растения. 

 Лъжица пълна, съдържа около 4 грама цветя или листа. 

 Супена лъжица съдържа около 8 грама корени или дърво. 

 Супена лъжичка съдържа около 7,5 грама семена или стъбла. 

 

 Пропорциите на дозата за течен чай са: 

  Една чаена лъжичка пълна съдържа 5 грама чай (течност). 

 Една супена лъжица съдържа 15 грама чай (течност). 

 Пълна чаша за кафе съдържа 50 грама чай (течност). 

 Пълна чаша за чай съдържа 100 грама чай (течност). 

 Пълна чаша за вода съдържа 150-200 грама чай (течност). 

 Пропорции на дозиране при приготвяне на инфузии и напитки: 

Най-често срещаните съотношения са: 

  1-3 чаени лъжички или 1 супена лъжица, пълни с медицински препарат за чаша вода, или 

 6 чаени лъжички пълни с натрошен препарат в 1 литър вода. 

Типични дози терапия с течен чай са: 

 Възрастните приемат около 3 чаши чай на ден (сутрин преди хранене, обяд след хранене и 

вечер преди лягане). 

 Децата на възраст 6-14 години приемат ½ от дозата за възрастни. 
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 Децата на възраст от 2 до 6 приемат 1/4 от дозата за възрастни. 

 Деца на възраст 0-2 години получават 1/8 от дозите за възрастни. 

Продължителност на лечението с растителни лекарствени продукти. 

Обикновено терапевтичният ефект на лечебните растения е бавен, така че лечението трябва да 

продължи 2 до 4 седмици. При продължителна употреба се препоръчва след 1,5-2 месеца, 

лечението да бъде спряно за 1-2 седмици и да се рестартира отново. Действието на лечебните 

растения винаги е ефективно и без странични ефекти, което се дължи главно на синергията на 

лекарствените вещества, които те съдържат. Често неуспехът на билколечението се дължи на 

пропускането на горното правило. 
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