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 Резюме 
 

Раздел 5: Тук са представени: основните причини за интоксикиране на организма и как жизнените 

навици могат да доведат до токсичност на тялото; важна информация за детоксикацията и ролята 

на човешките органи, участващи в процеса; както и примери за лечебни растения, използвани за 

подобряване на някои здравни състояния. 

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

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Осъзнава основните причини за интоксикирането на организма 
2. Разбира ролята на човешките органи при детоксикацията 
3. Класифицира билкови лекарства, предназначени за подобряване на ежедневието и 
определени здравни състояния 
 

 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 6  

Подобряване на ежедневното и общото здравословно състояние: Алтернативни фармацевтични 

продукти и най-добри практики за по-добър живот. 

В съвременния свят жизнените навици могат да доведат до токсичност на тялото. Външната 

токсичност на тялото се причинява от храна и вода, чрез белите дробове, кожата и по друг начин, 

като парентерално, очно и т.н. Вътрешната токсичност се причинява от нарушен клетъчен 

метаболизъм. Детоксикацията или дренажът е процесът, чрез който един или повече органи на 

тялото се мобилизират или стимулират за елиминирането на токсините. Според руския академик 

Левин токсинът е всяко вещество, което се намира в тялото на неподходящо място, време или 

количество. Той може да бъде дериватен компонент на биохимичната лаборатория на организма 

или външно вещество, произхождащо от външната среда. 

Симптомите на токсикозата са дисфункция на червата, метален или горчив вкус, умора, лошо 

настроение, главоболие, косопад, затлъстяване, целулит, оток, кожни проблеми. Разбираемо е, че 

всички заболявания се натоварват, когато има токсикоза. 

Растенията могат да ни помогнат да подобрим ежедневието си. Преди да говорим за това, трябва 

да се справим със смисъла на детоксикацията. 
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Основните причини за отравянето. 

1. Лоши хранителни навици. 

Нашата храна трябва да бъде балансирана за да получи организмът всички основни хранителни 

елементи. Всеки излишък в храната може да доведе до токсикоза. Това означава, че дори 

хранителни вещества, като витамини, могат да бъдат превърнати в токсини, ако ги приемаме в по-

голяма доза или за много дълго време. Типичен пример за хипервитаминоза на витамин А 

първоначално е описан при изследователите на поляците. Те са яли големи количества полен и са 

претърпели отравяне с остро витамин А. Дори прекомерното количество вода може да причини 

токсичност, която се получава при ниско съдържание на натрий в кръвта, което има много 

неприятни последствия за здравето. Водното отравяне е много разпространено при спортовете за 

издръжливост и енергийните спортове, които траят повече от 4 часа 

Друг важен фактор е начинът, по който се отглежда храната. Разбираемо е, че когато някой 

консумира органично отгледана храна, използва по-малко химикали от тези, които ядат храни, 

които са били култивирани чрез използването на торове, пестициди и т.н. 

2. Интензивен стрес. 

Добре известно е, че за да може тялото да функционира правилно, функционирането на 

симпатиковата и парасимпатиковата система трябва да бъде балансирано. При хроничен стрес се 

наблюдава повишено хронично разпространение на симпатиковата система, което води до 

метаболитна дисфункция и токсикоза. 

3. Замърсяване от околната среда. 

Голям риск за организма ни са веществата, които нямат биологична роля, като арсеник, олово, 

други тежки метали, диоксини и др. Те се внасят от външната среда в тялото или чрез вдишване, 

чрез консумация на храна и вода, или чрез използване на детергенти, за битови приложения и т.н. 

Една категория такива вещества са тежките метали. Някои от биологично активните тежки метали 

(като мед, селен, цинк) се използват като катализатори на метаболитните реакции на човешкото 

тяло. Но при по-високи концентрации те също са токсични за организма (Karamperopoulos D., 

2011). 

4. Химични вещества, внесени в организма, като силна химиотерапия, ваксини и др. 

Известно е, че по време на много медицински терапии в организма се вкарват големи количества 

химикали, които могат да причинят различни странични ефекти.  

5. Липса на физическа активност. 

Физическото упражнение има положителен ефект върху балансирането на функциите на нервната 

система, както на симпатиковата, така и на парасимпатиковата, което води до по-добро 

функциониране на отделените органи на човешкото тяло и до подобряване на общата 

метаболитна функция 

6. Разстройства на ума и емоциите. 

Нарушенията в интелекта и емоциите могат да причинят разстройство във функцията на нервната 

система, което води до хронична симпатикова дисфункция и нейните странични ефекти. 
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КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТОКСИФИКАЦИЯ 

Метаболизъм и отделяне на токсини. 

След като веществото навлезе в тялото, то ще претърпи естествените процеси на метаболизъм и 

елиминиране на екскрецията. В този случай различните системи на организма работят заедно 

като част от системата за отделяне на човешкия организъм 

По време на метаболизма химическото вещество се превръща в по-малко токсично вещество, 

което може да бъде елиминирано лесно или по-бързо от организма (Parsons M.E., Ganellin C.R, 

2006). При определени условия токсините и тежките метали са много трудни за метаболизиране и 

след това се повишават до токсични концентрации. В човешкото тяло обаче съществуват 

механизми за елиминиране на вещества, които застрашават здравето на тялото. 

Черният дроб е основният орган на метаболизма. Като част от системата за отделяне той служи за 

разграждане на редица вещества. Това се извършва от ензимите, които метаболизират 

веществата, постъпили в кръвта (Lesch J.E, 2007). Това е важно, защото тези механизми не могат да 

действат върху токсините и тежките метали, съхранявани в тъканите. Тези токсини и тежки метали 

първо трябва да напуснат тъканите и да достигнат до кръвта. След като токсините и тежките 

метали се метаболизират в по-малко токсични или по-лесно елиминирани форми, те се 

екскретират. Системата за отделяне на хора се състои от пет основни органа. Това са лимфната 

система, бъбреците, червата, белите дробове и кожата. Има и други функции, свързани с 

елиминирането на токсини като слюнка, цереброспинална течност, период при жените, сперма 

при мъже и кърма. Ако някоя от петте основни органолептични системи не функционира, всички 

останали са обременени и изхвърлянето на отпадъчни продукти от метаболизма става все по-

трудно. 

Лимфна система: Лимфата събира вътреклетъчните отпадъци и ги довежда до кръвта. След това 

те се обработват от черния дроб и се филтрират чрез бъбреците. Лимфната циркулация зависи от 

движението на крайниците и действието на мускулите. Следователно, упражняването е от голяма 

полза за лимфата. Изследванията върху функцията на лимфната система показват, че лимфната 

система е основната система за детоксикация, защото ако тя не функционира, всички други 

съответни системи не функционират правилно ((Aldrich T.B., 1905). 

Основната тежест на отделянето се поема от бъбреците и червата (заедно с токсините, които се 

екскретират от жлъчката). Бъбреците са най-сложните отделителни органи и предлагат 

допълнителен капацитет за филтриране на кръвта и отстраняване на токсични вещества и 

ненужни течности. Те са т. Нар. Уринарна система, която включва освен това двата уретера, 

пикочния мехур и уретрата. Основната функция на бъбреците е да филтрират кръвта и поради 

това всеки бъбрек е свързан директно с чифт кръвоносни съдове. Основните метаболични 

продукти, отделяни от бъбреците, са вода, соли и урея. 

Функцията на червата е пряко свързана с премахването на хранителните остатъци. Освен 

отстраняването на отпадъчните материали, създадени от функцията на храносмилането, тя 

функционира като отделящ орган на вещества, които се отделят и в червата, от жлъчката до 

жлъчните съдове. Правилната функция на червата е свързана с токсикоза на тялото и по друга 
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причина. Когато чревната функция е проблематична, токсините навлизат през чревната стена в 

кръвта и лимфата и се отлагат в тъканите. В този случай собствените токсични отпадъци 

детоксикират тялото. Правилната функция на червата е пряко свързана с имунната система, 

поради което червата се смята за "губернатор" на имунната система 

Функцията на белите дробове е свързана с отстраняването на въглероден диоксид (СО2), 

образуван по време на клетъчното дишане. Въглеродният диоксид дифундира от клетките в 

кръвообращението и достига белите дробове, където се изтласква при издишване с малко 

количество водна пара. Очевидно, когато човек не диша правилно от години това ще има 

последици на клетъчно ниво (Ward J.W., 2007). Белите дробове са важни за елиминирането на 

токсините, произвеждани в организма като газове, алкохол и някои химикали от цигарен дим. Ето 

защо дишането на пушачите има специфичен мирис 

Кожата участва в елиминирането на токсините главно чрез изпотяване. Потта е смес от три 

метаболитни странични продукта: вода, соли и урея, но в концентрации, различни от тези в 

урината. Елиминирането на токсините може да се направи и чрез косата. Когато токсикозата е 

интензивна и тялото не може да се справи, на кожата се появяват обриви. Всички кожни обриви са 

екскреция на телесни токсини и затова трябва да бъдем много внимателни при справянето с тях 

(Wermut C.G., 2008). 

Обобщение: Основната отговорност за събирането на токсини и пречистването на клетките 

принадлежи на лимфната система. Бъбреците и червата, заедно с токсините, екскретирани от 

жлъчката, поемат основната тежест на екскрецията. Белите дробове допринасят значително 

когато дишат, тъй като могат да изхвърлят токсини от алкохола и някои химикали от цигарения 

дим. Кожата се влияе предимно от отделянето на пот, а ако всички механизми не са достатъчни, 

се появява обрив. 

Екскреторната система играе най-важната роля при поддържането на хомеостазата. Ако тялото не 

би могло да изхвърли метаболитни отпадъчни продукти, те скоро ще достигнат високи 

концентрации, които могат да бъдат животозастрашаващи. Важно е да можем да разпознаем кои 

симптоми се дължат на екскреторна функция, така че да не прилагаме методи на потискане, 

защото в този случай ще се установи общо разстройство вътре в организма. 

Когато тялото не се детоксифицира правилно, има тенденция към окисляване, киселинност и 

възпаление. 

Като окисление можем да определим увреждането на клетките чрез повишената концентрация на 

свободни радикали, която може да бъде опустошителна, с различна степен на тежест. 

Разстройствата, причинени, могат да варират от преждевременно стареене до рак. 

Окисляването е процес, който има тенденция да понижава рН на клетката, което води до супер 

киселинност в тялото. Ацидозата на извънклетъчния флуид е предразполагащ фактор за появата 

на много функционални нарушения и ако не се лекува правилно, може да причини увреждане на 

тъканите. 

Възпалението е реакцията на организма към всяко вредно действие. Възпалението е 

отбранителна функция на организма срещу микроорганизми (вируси, бактерии, гъби, паразити и 

т.н.) или механично-химични агенти (например наранявания, изгаряния, отравяния). Когато 

възникне възпаление химически вещества от белите кръвни клетки на тялото се освобождават в 
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засегнатите кръвни или тъкани за да предпазят тялото от чужди вещества. Това освобождаване на 

химикали увеличава притока на кръв към зоната на нараняване или инфекция и може да доведе 

до зачервяване и повишена локална топлина. Някои от веществата, които достигат тъканите, 

причиняват оток на тъканите на място. Този защитен процес може да стимулира нервите и да 

причини болка. 

При имунните заболявания (алергии, автоимунни процедури) може да възникне хронично 

възпаление. Хроничното възпаление е признато като субстрат на почти всяко хронично 

заболяване. 

Растенията могат да ни помогнат, ако ги поставим в живота си по следните начини: 

1. Можем да намалим стреса и да подобрим настроението си. 

2. Можем да детоксикираме тялото, действайки проактивно, предотвратявайки развитието на 

някаква патология. 

3. Ние можем да помогнем за намаляване и елиминиране на симптомите от различни нарушения 

на органо-състоянието. В такива случаи е от съществено значение лекарят да бъде информиран и 

консултиран. 

Примери за растения, използвани за подобряване на някои здравословни състояния 

(Специфична информация за всяко растение е даден в онлайн енциклопедия TBP проекта) 

Растения с противовъзпалително действие: ALOE VERA, ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM SATIVUM, 

ANGELICA ARCHANGELICA, CALENDULA OFFICINALIS, CARDUUS MARIANUM, CHAMOMILLA RECUTITA, 

GENTIANA LUTEA, ECHINACEA, HYPERICUM PERFORATUM, SAMBUCUS NIGRA, TANACETUM 

PARTHENIUM, TARAXACUM OFFICINALE, URTICA DIOICA, VACCINIUM MYRTILLUS 

Растения с антиоксидантно действие: CHAMOMILLA RECUTITA, MENTA PIPERITA, TILIA EUROPEA, 

ALLIUM SATIVUM, PISTACIA LENTISCUS, VITIS VINIFERA 

Растения за намаляване на стресовите симптоми и подобряване на настроението: ALLIUM 

SATIVUM, CHAMOMILLA RECUTITA, CRATAEGUS MONOGYNA, HYPERICUM   PERFORATUM, HUMULUS 

LUPULUS, LAVENDULA OFFICINALIS, MELISSA OFFICINALIS, PASSIFLORA INCARNATA, VALERIANA 

OFFICINALIS, 

Растения, използвани за детоксикация: ALOE VERA, ALLIUM SATIVUM, ARCTIUM LAPPA, CARDUS 

MARIANUM, CHELIDONIUM MAJUS, CISTUS CRETICUS, CYNARA SCOLYMUS, URTICA DIOICA, 

Растения за подобряване на кръвообращението: ALLIUM SATIVUM, CRATAEGUS MONOGYNA, 

HAMAMELIS VIRGINIANA, VACCINIUM MYRTILLUS, VITIS VINIFERA, 
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