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УВОД 

 

 Човекът винаги е използвал билките за лечение и почти веднага след 

като се е научил да пише е записал описания на лечебните им качества в 

“тратати за билките”.  

 Първият познат тратат за билките е написан преди почти 5000 години 

по време на царуването на китайския император Тиен-лунг. Казвал се е Pen 

Tsao и е съдържал описания на медицинските потребители на над 300 билки. 

През 2000 г. пр. Хр., египтяните използвали билки в медицината, в 

козметиката и в балсамирането. Гърците и римляните усъвършенствали някои 

от тези техники и  развили други нови, собствение. За тяхните проучвания е 

станало ясно от писанията на Хипократ през V в. пр. Хр. и от книгите “De 

Materia Medica” на Диоскорид и “Естествена история” на Плиний Стари, 

състояща се от 37 глави (и двете от I в. след Хр.). 

 В Западна Европа е имало две фитотерапевтични традиции. Едната е 

била суеверна: някои билки са били част от популярните лекове, понеже се е 

вярвало, че приличат на някои части на човешкото тяло. Например, 

медуницата има листа под формата на бели дробове и се е използвала за 

лекуване на кашлицата: тази традиция е позната като “доктрина на 

подписите”. Другата естествена традиция се основава на научни опити и в 

началото са извършвани опити от калугерите в манастирските градини. 

 През XIII в., Лондон е станал важен търговски център за билки и 

подправки; оригинални билки и квази-оригинални билки се намирали за 

продан навсякъде. Билките с лечебни свойства, взети индивидуално, били 

наречени “обикновени”; комбинациите от две или повече билки - “лекарства”. 

 През XVI и XVII в., популярността на фитотерапията довела до 

създаването на първите ботанически градини, посветени основно на видовете 

билки, където са се извършвали изследвания и се обучавали студенти. 

Първата била създадена в Пиза през 1543 г. и е последвана от дпуга в Прахова 

през 1545 г. След това тяхното разпространение е постоянно – в Лайден през 

1587 г., Копенхаген – 1600 г., Лондон – 1606 г., Париж – 1635 г., Берлин – 1679 

г., Токио – 1684 г. и Калкута – 1787 г. 

 Много голям напредък е осъществен през втората половина на XVIII в., 

чрез дейността на двама велики шведски учени, ботаникът Карл Линей (1707-

1778) и химикът Карл Вилхелм Шийл (1742-1786). През 1753 г. Линей е въвел 

една нова  

 

номенклатурна система за билките: тя е помогнала за точното 

идентифициране на билките и проправя пътя към компилацията между 

Фармакопеите, официалните книги, които изброяват лекарствата и описват 

начина им на приготвяне. Шийл е изолирал от билките много органични 

киселини, които оттогава се използват в конвенционалната медицина. 
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ГЛАВА I 

 

Понятия във фитотерапията и аромотерапията 

  

 Фитотерапията или науката за използване на билките в полза на 

здравето е на хиляди (думата фитотерапия произтича от гр. phyton = билка, 

therapie = наука за лечението и третирането на болестите). Преди 2000 г. 

преди Хр. египтяните, гърците, римляните са използвали билките за различни 

лечения, балсамиране, козметика, като доказателство са старите писания на 

Хипократ, Диоскорид, Плиний Стари.  

 Фитотерапията е родена заедно с човека, който по инстинкт, чрез 

наблюдение, опит и интелигентност е научил да си избира от околната среда 

най-полезните  билки или продукти от растителен произход, с профилактична 

или лечебна цел: гъби, водорасли, лишеи и на практика вскички части от 

висшите растения. 

 При Хипократовата и Парацелиевата концепция се смята, че храните са 

нашите лекове, а лековете са на първо място храните. Въпреки че, известно 

време тази истина беше забравена, сега, като последователи на натуралната 

терапия, ще трябва да признаем, че в билките и араоматните растения, в 

зеленчуците и плодовете, в семената, активните или хранителните вещества, 

са добре разпределени и най-вече нашият организъм е по-добре  пригоден към 

тях, отколкото към производните на ултрапрепаратите или на храните, или 

полусинтетичните лекарства, получени в лаборатория. От друга страна трябва 

да се отстрани и предубеждението, че билките биха били безвредоносни. Има 

многобройни примери, в които растителните суровини или веществата, 

получени от тях, съдържат силни отрови. Особено алкалоидите и някои 

гликозиди влизат в тази категория (аконитин, стрихнин, морфин, атропит, 

лизергинови алкалоиди, дигиталисови гликозиди и т.н.). 

 Заедно с изолирането на морфина през 1805 г., се е вярвало, че 

проблемът с  приобщимостта и стандартизацията на билките или екстрактите 

от билки, е бил разрешен. Смятало се е, че само малък брой чисти вещества 

от билките са активни, другите съединения са били само баласт. Пренебрегнат 

обаче е бил фактът, че химичните вещества от билките съставляват активен 

комплекс на базата на едни синергични действия, които представляват 

безспорни терапевтични предимства по отношение на някои комбинации на 

чисти химични вещества. Разбира се, че днес никой не оспорва, че в случай 

на оказване на първа помощ при остри тежки заболявания, се прибягва до 

чисти химични съставки, независимо дали натурални или получени в 

лаборатория. За повечето хронични заболявания, които изискват 

продължителни лечения, се препоръчва използването на билките като такива 

или на екстракти, които да съдържат възможно най-непроменен комплекса от 
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съществуващи активни съставки във вида или във видоовете свързани билки, 

с цел получаването на фитотерапевтичен продукт. В този случай, при който 

във фитотерапевтичния продукт съществуват голяма 20 - 30 или дори повече 

активни вещества, някои от тях в много малки количества, позицията е върху 

линията между алопатия и хомеопатия. 

 Демонстрирането на фармакодинамичното и фармакокинетичното 

действие на самите фитотерапевтични продукти е извършено едва през 

последните 25 години, когато е започнало изготвянето на тестове за силна 

чувствителност, особено биохимичните тестове „ин витро” или специалните 

биологични тестове, различни от класическите експерименти върху животни 

в лабораториите.  

 Фитотерапията и модерната аромотерапия изследват ефектите на 

билките на инфраклетъчно ниво, на нивото на тъканите и органите особено 

върху болния организъм. Фитотерапията разглежда човека в неговата 

психоматична цялост и много пъти препоръчва комбинирането на натуралната 

терапия с психотерапията. Ако растителното царство може да живее без 

човека, човекът в никакъв случай не може без него. Нито хората и нито 

другите живи същества, които населяват земята, не могат да живеят без 

растения: от храната до лекарството.  

 Доказано е, че всички вещества, произведени в лаборатория и които са 

чужди на организма трябва да се приемат с голямо благоразумие и от 

лекарите, и от болните и не трябва да се смятат за безвредни, без много 

задълбочени комплексни проучвания. После следва един много важен изпит – 

изпитанието на времето. В това отношение, фитотерапията има голямо 

предимство, тя е преминала този решаващ тест на времето през 

хилядолетията, откогато се прилага от над 80 % от населението на света. По 

отношение на аромотерапията, тя ще се прилага като лечебен метод при 

болните, алергични към антибиотици и при болните със заболявания, 

провокирани от щамове бактерии, устойчиви на антибиотици. По отношение 

на профилактиката, много видове ароматни растения или зеленчуци, 

съдържащи летливи масла, допринасят по целия свят за превенцията на 

многобройни заболявания, провокирани от микроорганизми или паразити. 

 Билките и ароматните растения, и особено фармацевтичните продукти, 

получени от тях, като всички лекарства, трябва да се  използват с 

профилактични или лечебни цели, въз основа на предписанията на лекаря-

специалист. Билките не са универсални лекове и нито последно убежище, към 

което се прибягва често, след като всички терапевтични методи са изчерпани. 

Те имат своето място, добре установено от специалистите в терапевтичния 

арсенал, независимо дали става въпрос за билки с основно или средно 

действие, или пък за адюванти. 

 По време на историята, фитотерапията е познала периоди на слава, 

успехи, но и на спад, като сега заема подобаващо място в рамките на 
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неконвенционалните терапии и на начина на запазване на здравето.  

 Ако в Античността и Средновековието билките са смятани за 

единствените лекове за лечение на болестите, доскоро ерата на синтетичните 

вещества е заемала почти 80% от терапевтичния арсенал, изглеждало е, че 

биликите ще бъдат заменени от лекарства с химична синтеза, дакато се 

установили множеството неблагоприятни ефекти, които нарушават 

адаптивните механизми на организма. Игнориран е бил фактът, че живите 

организми не са били програмирани да приемат други вещества освен тези, 

които ги произвежда природата, а именно в полза на живите същества. Сега 

се приема все по-често, че билките могат да се използват успешно при 

лечението на някои болести. 

 

ГЛАВА II 

 

Билки  

  

 Поради географското си разположение, разнообразния релеф и климата, 

благоприятен за развитието на богата растителност, Румъния съставлява 

място, където се срещат евроазиатската и средиземноморската флора. Тук 

растат над 3600 вида висши растения, от които над 700 са станали билки, 

поради дългогодишния опит нна румънския народ в тяхната употреба, при 

лекуване на заболяванията.  

 В рамките на растителното наследство в Румъния се откриват 

многобройни  

спонтанни и култивирани растения, които имат различни приложения и могат 

да бъдат групирани в следните категории:  

• Хранителни растения (използвани директно в храненето – плодове, листа, 

корени, грудки, както в прясно състояние, така и под приготвена, 

консервирана форма и др.)– 106 вида; 

 Маслодайни растения (използвани за извличането на растителни масла 

или на мазни вещества от семена или плодове)– 24 вида; 

 Ароматни растения и подправки (използвани за ароматизиране или 

подправяне на храните, ястията, напитките и др., поради летливите 

масла или други вещества, които им придават специфичен вкус или 

аромат) – 48 вида; 

 Багрилни растения (използвани за боядисване на текстилни влакна или 

на такива с животински произход, за оцветяване на някои храни или 

напитки, поради пигментите със сила на оцветяване) – 48 вида; 

 Дъбилни растения (използвани за обработване на суровата кожа поради 

дъбилните вещества) – 32 вида; 

 Билки (използвани във фармацевтичната промишленост за извличане на 
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вещества, необходими за приготвянето на лекарствата или използвани в 

народната медицина, поради съдържанието им на витамини, летливи 

масла, въглехидрати, фенолни хетерозиди, кумарини, флавоноиди, 

антоцианини, производни на полифенол карбоксилните киселини, 

стеролови хетерозиди, тритерпенови хетероиди, липиди, смоли, горчиви 

вещества, алкалоиди и други активни вещества със свойства с 

растително естество. 

  

 Суровината за получаването на лекарствата се представлява от 

билките;  

От една билка могат да се използват: 

 въздушната част, изцяло (herba); 

 подземните органи: корена (radix), коренището (rhizoma), грудката 

(tubera), луковицата (bulbus);  

 лист (folium); 

 пъпки (turiones, gemmae);  

 цвят (flores);  

 плод (fructus);  

 семе (semen); 

 кората от дръжките или корена (cortex). 

  

 Растителния  продукт представлява органът или някоя част от сухата 

и  

преработена билка, която може да се използва за приготвянето на някои 

фармацевтични продукти или в лекарствената промишленост.  

 Терапевтичното действие може да се дължи на: 

 едно единствено вещество, по правило органично (активно вещество); 

 група от вещества с една и съща базова структура, различавайки се по 

естеството на радикалите; 

 един фитохимичен комплекс (фитокомплекс), образуван от доминиращо 

вещество и вторични вещества (синергичен ефект). 

Познаването на активните биологични вещества, съдържащи се в 

билките, е важно, за да се оцени терапевтичната стойност и начинът на 

извличане или изолиране на тези вещества, така че действието да бъде 

възможно най-ефективно. 

 Например: Жълтият кантарион (Hypericum perforatum) съдържа 

хиперицен, ефикасен за намаляване на стомашния сок, със седативен ефект, 

успокоител при болките; Дилянката (Valeriana officinalis) съдържа 

валепотриати и летливи масла със седативен ефект. 
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ГЛАВА III 

 

Активни вещества и  фармакодинамично действие 

  

 Витамини 
 

 Витамините са комплексни органични вещества, необходима за 

нормалното протичане на жизнените процеси. Човешкият организъм 

действително има нужда от ежедневна поза от всичките 13 абсолютно 

необходими витамини; това са: A, B1, B2, B6, B12, C, D – D1 – D3, E, H, K – 

K1 – K2, PP, пантотенова киселина, фолиева киселина.  

 Витамините съставляват най-важните вещества, които се синтезират в 

листата (особено). Билките не предлагат много големи количества витамини, 

но високата им степен на смилаемост, фактът, че се абсорбират заедно с 

останалите активни вещества (които допълват следвания терапевтичен ефект) 

им придава особена важност. Например:  

 шипката (на плодове) е богата на витамини C, A, B1, B2, P, K, 

никотинова киселина, но и други вещества с терапевтична стойност, 

като: танин, ябълчна киселина, лимонене киселина, пектини, захари 

 копривата е богата на витамини C, K, A, B2; съдържа още азотни 

вещества,  

хлорофил, клей.  

 

 Гликозиди (хетерозиди)  
  

 Гликозидите или хетерозидите са съединения, съставени от захарна 

група и от незахарна група, наречена агликон, чиято химична структура може 

да бъде много различна. Агликонът придава на гликозидите специфични 

физични, химични и фармакологични свойства, съдържащи изключително 

много приложението им като терапевтични вещества. В групата на 

гликозидите влизат:  

 

a. Усилващи сърдечния тонус  

 Този вид гликозиди е разпространен в листата на билките от 

семействата Apocnaceae, Liliaceae и Scrophulariaceae. Имат благоприятно 

действие върху  сърцето на болния, намалявайки пулса, регулирайки ритъма и 

туптенето на сърцето; понякога действа и като диуретик. 

 

 b. Антрасенозид 

 Съединенията от тази категория се откриват в корените на повечето 

билки, но, особено в кората и листата на Rhamnus frangula (зърнастец). В тази 

категория влизат зърнастеца и сенозида. Действието им е очистително или 
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слабително, или очистително-слабително. 

 

 c. Сапоноиди   

 Тритерпеновите сапоноиди имат следните действия: 

 - отхрачващо (Primulae rhizoma cum radicibus, Liquiritiae radix, Senegae 

radix, Hederae folium); 

 - диуретично (Equiseti herba, Betulae folium, Ononidis radix, Herniariae 

herba, Violae tricoloris herba); 

 - цитотрофично, заздравяващо, чрез увеличаване синтезата на колаген 

(Centallae herba, Hederae folium, Calendulae flores, кората на дървото Mimosa  

tenuiflora (Wild) Poiret, Crataegi flores cum folium et fructus, Ginseng radix); 

 - противоязвено (Liquiritiae radix); 

 - защитаващо кръвоносните съдове (Hippocastani semen); 

 - адаптогенно (Ginseng radix, Eleuterococci radix, Crataegi flores cum 

flores et fructus); 

- антимикробно, противогъбично, антивирусно (Calendulae flores); 

 - противовъзпалително и антиедематозно (Liquiritiae radix, Hipocastani 

semen и Bupleurul sp. използван често в традиционната китайска медицина); 

 - аналгетично, противоглистно, молюскоцидно, спермицидно; 

 - цитостатично, имуномодулиращо; 

 - понижава чревното поглъщане на холестерола. 

 Прилагани орално при хомеотермните, сапоноидите имат понижено 

резорбиране, колоидните им разтвори не са диализуеми, но, посредством 

иритативни феномени, които произвеждат, благоприятстват поглъщането в 

организма на някои активни вещества. След оралното приложение, 

сапоноидите стават дразнещи за лигавиците на хранопровода (устната, 

фарингеалната, хранопроводната, стомашната) и в резултат на това нараства 

слюнчения секрет. След това се възбуждат блуждаещите холинергични 

рецептори, които регулират бронхиалния секрет, като определят несъзнателно 

втечняването му и улесняват изхрачването. 

 В големи дози предизвикват повръщане и могат да установят отровни 

феномени. Интравенозното приложение на сапоноидите предизвиква смърт 

чрез хемолиза, след конвулсии и задух, чрез спиране на сърцето в систолата и 

спиране на дихателната функция. 

 Дразнещото действие върху епителите се дължи на  

повърхностноактивните свойства. Всички те определят повишаването на 

капилярната пропускливост и обяснява частично феномена хемолиза. 

 Хемолитичните качества се приписват обикновено на взаимодействието 

на сапоноидите стеролите в мебраната на еритроцитите. 

 Що се отнася до диурезата, е възможно, чрез стомашно-чревното 

раздразване да се определи поглъщането на други активни вещества с 

диуретично действие (флавони, алантоин, минерални соли). 
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 Имайки предвид тежестта, която заемат болестите, причинени от 

нарушенията в обмяната на веществата на колагена, сапоноидите изглежда че 

имат по-голяма терапевтична стойност, посредством увеличаване синтеза на 

разтворимия колаген, където се намесват, контролирайки образуването на 

аминокиселинната РНК-матрица. 

 Открити са следните действия: 

 - имуностимулиращо, защитен ефект върху ретикуло-ендотелната 

система и върху фагоцитозата, при пациенти, облъчвани с рентгенови лъчи 

или лекувани с химиотерапия; 

 - защита от хромозомни аберации, експериментално индуцирани от 

циклофосфамид и уретан, като се препоръчва възможността от използването 

им в лечението с химиотерапия и X-лъчи; 

 - спъващ ефект върху кожните тумори; 

 - противоязвено и обезболяващо действие; 

 - инхибиране на серумната добавка; 

 - тонизиращо, анаболно, хипогликемично, антимикробно и 

противогъбично действие.  

 

 d. Флавоноиди 

 Съединенията от тази категория се откриват в цветовети и корените на 

някои растения от семействата Scrophulariaceae, Compositae, Leguminosae, 

Rosaceae, като са познати около 50 флавоноидни производни, които се 

откриват свободни (агликони) или под формата на гликодизи.  

 Основното действие на флавоноидите е на витамини P или фактори P 

(фактори на пропускливост). Действат посредством свързването към 

вътреклетъчни протеини, като се намаляма пропускливостта на кръвните 

капиляри и се увеличава устойчивостта им (потенциално веноактивни са). 

 Понятието фактор P е свързано с наблюдението върху лечението на 

някои форми на скорбут, с  аскорбинова киселина като такава (витамин C) или 

с лимонов сок. 

 Някои флавоноиди (апигенол, кризол, таксифолин, госипин) имат 

противовъзпалително действие ин витро, поради влиянието върху 

метаболизма на арахидоновата киселина, чрез блокиране на 

циклооксигеназата и/или липоксигеназата, ензими, които участват в 

биосинтезата на проинфламаторните простагландини и в съсирването на 

кръвта; други могат да бъдат антиалергични  

 (изобутрин, хиспидулин), хепатозащитно (флавоноид, лигнани силибин, 

силикристин), спазмолитично (ликвиритигенол), хиперхолестеролемиянти. На 

преден план при някои съединения са извадени хипоазотечното и 

антинефритичното действие (бирамнозид на камферола от Леспедеза 

главеста - Бобови); противоязвено (кампфер). Флавоноидите имат 

диуретично, антибактериално, антивирусно, противогъбично; намаляват 
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времето на кървене и на съсирване на кръвта. Малък брой от тях са снабдени 

с антимиотични ин витро свойства. Ин витро флавоноидиге са ензиматични 

инхибитори: забавя еластазата, колагеназата, хистидиндекарбоксилазата и 

хиалуронидазата. 

 

 e. Антоциани 

 Антоцианите са пигменти, разпространени в цветовете, плодовете, 

листата, корените, които си променят цвета в зависимост от клетъчното pH. 

Най-познатите антоциани са: пеонинът, малвинът, цианинът, рутинът и др. 

Считат се за фактор П покрай флавоноидите и проантоцианидите (намаляват 

пропускливостта и увеличават устойчивостта на капилярите). Увеличават 

визуалната  острота, действат като антиоксиданти и каптират свободните 

радикали, инхибират тромбоцитното свързване и благоприятстват 

съкращаването на съсирената кръв. Много от тях имат противовъзпалително и 

диуретично действие, което е съпроводено с повишено елиминиране на 

пикочната киселина. 

 

 f. Кумарини и фуранокумарини 

 Съединенията от  класа на кумарините са разпространени във висшите 

растения, особено в семействата Apiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae, 

Solanaceae, Rubiaceae. Furanocumarinele se gasesc in familiile  Apiaceae и 

Rutaceae. 

 Някои кумарини намаляват капилярната пропускливост и увеличават 

лимфния и венозния поток (мелилотозид); имат венотонизиращо и 

съдозащитно действие  (ескулозид); антибиотично (умбелиферон); диуретик 

насърчаващ елиминирането на пикочната киселина (флаксозид); 

антимиотично; аналгеттик (дафноретин); противовъзпалително (калофилоид, 

инофилолид, дафноретин); спазмолитичто (самидин); противосъсирващо, 

тромболитично (дикумарол); естрогенно (куместрол); фоточувствително 

(псорален, бергаптен, ксантоксин), против слънчевата радиация (кумарин и 

производни), антихелминт, спъва образуването на гигантски клетки 

вследствие на заразяване с вируса ХИВ на клетъчните култури 

(ликоарилкумарина от Glycyrrhiza uralensis). 

 Някои растителни продукти съдържащи фуранокумарини (Angelica sp., 

Pastinaca sativa L., Heracleum sphondylium L., Ruta graveolens L.) причиняват 

фототоксични феномени (остри дермити, придружени от мехури, понякога  

дори от хиперпигментация, която може да се задържи дълго време). Те се 

появяват след контакт със съответните растения и излагането на слънце, 

благоприятстват се от влагата.  

 

 g. Производни на  полифенолкарбоксилните киселини. 

 Продуктите с най-голямо съдържание на тези производни са: Cynarae 
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folium (хлорогенна киселина; цинарин и производни); Cichorii radix et herba 

(цикориева киселина), Echinaceae radix (ехинакозид, винена киселина, 

фероин), Verbasci folium et flores (вербаскозид), Plantaginis majoris folium 

(plantamajozida). 

 Фенолните киселини имат интересни терапевтични свойства, като: 

 хлорогеновата киселина, цинаринът, техните изомери и цикориевата 

киселина като холеретични и холецистокинетични вещества; 

 розмариновата киселина, чрез антиоксидантните свойства, унищожава 

действието на оксидните и пероксидните радикали, които участват в 

инфекциозните процеси и тези по остаряване и активират церебралната 

циркулация; 

 ангорозид A е цитостатик; 

 ехинакозидът е имуностимулатор, а литоспермната киселина е 

антигонадотроп, тиреотроп и хипогликемик. 

  

 h. Танините 

 Танините са растителни съединения със сложна химическа структура 

(която включва много фенолни хидроксилни групи, но и карбоксилни), 

способни да възприемат протеините от суровата кожа, протеини, с които 

образуват неразтворими утайки, негниещи, водоустойчиви (изгорена от 

слънцето кожа).  

 Танините са вещества, присъстващи в многобройни видове висши 

растения и локализирани във вакуоларния сок на  клетките на кората, листата 

и плодовете. Съотношението, в което се намират, варира в много големи 

граници, например: в кората на Quercus sp. 10 – 20%, в Salix sp. 9 – 13%, в 

Tilia sp. 15 – 20% и др. Танините са кръвоспиращи и имат хемостатична роля.  

 

 Действие: вътрешно прилагани имат антидарийно, антимикотично, 

противовирусно и антисептично действие, в следствие на възприемането на 

бактериалните и гъбични протеини; 

 външно (местни приложения) прави непромокаеми повърхностните 

слоеве на кожата и лигавиците, защитавайки така долните слоеве и 

ускорявайки заздравяването, принос към този процес има и 

антисептичният ефект: имат ефект вазоконстриктор, проявяващ се 

върху малките съдове, повърпхностните; 

 ограничаващи загубите на течности и спиращи външните агресии, 

благоприятстват регенерирането на тъканите в случай на повърхностни 

наранявания или изгаряния; 

 също така, танините са инхибитори на липидната пероксидация и на 

образуването на супероксидния йон и капан за свободните радикали. 
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 i. Тиогликозиди 

 Тиогликозидите, друга група гликозиди, представят характеристики, 

свързани с местно активиране на кръвообращението.  

 

 Холозиди  
  

 Измежду най-важните холозиди могат да се изброят:  

 a. Гуми 

 Гумите са сложнии поливъглехидрати, които, чрез хидролиза дават 

галактоза, маноза, глюкоза, рамноза, ксилоза и други монози. Те имат 

свойството да задържат вода, образувайки клейове, лепкави съставки и 

гелове. Срещат се в семената на растенията от семействата Leguminosae, 

Liliaceae и в подземните грудки на растенията от семейство Araceae, под 

формата на резервни вещества. Гумите имат успокояващи свойства.   

 

 b. Клейове  

 Клейовете се откриват в корите на някои дървета, в котиледоните на 

много семена, където имат ролята да задържат вода, предшествайки процеса 

на дехидратиране. Клейовете имат различни роли.  

 Смекчаваща, благодарение на защитата на лигавиците чрез колоидния 

слой, който образуват с водата (Althaeae radix et folium, Vebasci flores, 

Tiliae flores, Farfurae folium); 

 Слабителна - издуваща, увеличават фекалната маса и я втечнява, стават 

благоприятни среди за развитие на нормалната чревна флора и 

активират чревната перисталтика (Lini semen, Agar, Carrageen); 

 антивъзпалителна (ундекахалозид от Althaea radix); 

 инхибитори на серната добавка (карагенинът от Carrageen и фукоидин 

от Laminariae stipites); 

 имуностимулираща (хетероксилан M от Eleuterococci radix, 

хетерополимерите от Angelica acutiloba, Carthamus tinctorius) 

 

 c. Пектини  

 Пектините са полизахариди от нецелулозно естество, които се откриват 

в структурата на клетъчната стена на растенията, особено в плодовете 

(приблизително 30%), в растителни луковици и фибри. Пектинте са 

хидрофилни вещества, които чрез импрегниране с вода се трансформират в 

клейове. Пектините в узрелите плодове се комбинират с вода, въглехидрати и 

киселини в различни концентрации и дават живот на геловете. Пектините 

влизат в състава на клетъчната мембрана, но могат да се натрупат и във 

вакуолите. Тези вещества имат коагулантно действие.  

 Пектините представляват група растителни полизахариди, които влизат 
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в структурата на клетъчните стени. Поведението на тези съединения в 

човешкия организъм е като това на неенергийни въглехидрати, считани заедно 

с целулозата, хранителните фибри. 

 Действие: бактериостатично, хипохолестеролемично, хемостатично. 

 Бидейки несмилаеми, пектините стигат до дебелото черво, където се  

разделят под дейността на бактерийната флора до пектинови киселини, малко 

полимеризирани. Те образуват защитен филм (хидроколоид) за лигавиците и 

създават pH, неблагоприятен за развитието на патогенната бактерийна флора, 

участваща в  затрудняване преминаването на храната през червата. 

 Пектините забавят абсорбцията на храните, понижават кръвната захар и 

необходимостта от инсулин, поради която причина при лечението на диабета 

се препоръчват като спомагателни лекарства. Определяйки хиперсекреция на 

жлъчни киселини, мобилизират холестерола в тяхната синтеза и по този 

начин понижават холестеролемията (предотвратяват сърдечносъдовите 

заболявания). 

 Приложени върху кожните тъкани и обвивки с разрушена цялост 

(отворени рани, струпеи) пектинити действат като бактериостатици (потиска 

хиалуронидазата) и така предотвратяват попадането на бактериите в 

тъканите). 

 Действат върху тромбоцитите, увеличавайки скоростта на съсирване на 

кръвта. 

 

 d. Целулоза  

 Целулозата е полизахарид, който съставлява основният компонент на 

мембраната на растителната клетка. Съдържанието на целулоза варира 

значително в различните видове клетки: така в дървесната тъкан е в 

съотношение 40 – 50%, защото в клетките на ендосперма достае до 1%, а в 

корковия слой на вторичните стени липсва. В растенията целулозата е 

свързана с други вещества: лигнин, пектин, хемицелулоза, различни смоли, 

липиди, гликозиди, танини и др. Целулозата е важна за дейността на 

храносмилателния тракт.  

 

 e. Амидон  

 Амидонът представлява резерв на полизахариди, като най-значимият е в 

зелените растения и съставлява основният източник на въглехидрати (прости 

захари) за хранене на човека и на животните. 

Амидонът, получен от процеса на фотосинтеза, се складира в семената, 

луковиците и грудките, под форма на гранули с размери, структура и вид, 

характерни за различните растителни видове. Гранулите амидон съдържат 

освен съставните полиози на амидона и вода, фософати, липиди, мазни 

киселии и др. Амидонът има енергийна роля.  
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 Летливи масла 

  

 Летливите масла са продукти на вторичния растителен метаболизъм, 

отделяни от специализирани за тази цел клетки, разпределени в различни 

органи и складирани във вакуоли, торбички или секретни канали, или в 

жлезисти косъмчета, под формата на мазни течности, летливи, с приятна 

миризма, ароматна. Те са смеси от различни химични съставки, имащи 

интересни терапевтични свойства. 

 Срещат се, например, в клетките на венчелистчетата на Rosa canina 

(maces), в секретни косъмчета от растенията в семейство Labiatae. Стените на 

клетките, в които се откриват летливите масла са, обикновено, коркови, 

бидейки по този начин водоустойчиви. Тези вещества са важни за 

антимикробния и антисептичния им ефект.  

 Действието се определя от някои хичини съставки или от техния 

ансамбъл, но и от техния дял в сместа: 

 антиинфекциозни свойства (антисептични, антивирусни, 

противогъбични, противопаразитни), инсектициди, репеленти и 

цикатризанти; 

 влияние върху някои физиологични функции (стомашни, 

хепатозащитни, холецисто-кинетични), хормонални (естрогенни, 

антитироиди, противонадбъбречни, антигонадотропи), клетъчното 

деление и имунитета; 

 определен тропизъм (неоротроп, мускулотроп, васкулотроп, хемотроп).  

 

 Смоли  
  

 Смолите произхождат от окисляването и полимеризацията на летливите 

масла. Те са лепкави съставки, със сложен състав, бидейки смес от терпени и 

смолисти киселини. Откриват се в цитоплазмата под формата на фини капки, 

лъскави, които се разпространяват в междуклетъчни пространства или се 

складират в кухините и смолистите канали.  
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 ГЛАВА IV 

 

ПРИМЕРИ ЗА  ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИЛКИТЕ И АРОМАТНИТЕ 

РАСТЕНИЯ В ТЕРАПИЯТА 
  

 4.1. Метличина (Centaurea cyanus) 

 Произхожда от Южна Европа, расте в зърнените култури (особено в 

пшеницата и ръжта), покрай пътищата, из сухи и каменисти места, в полето и 

по хълмовете, по цялата територия на страната. 

 Използвана част: цветовете. В периода юли-август се прибират 

крайните цветове (Cyani flores) докато се запазят сини, само в сухо време и 

след като се е вдигнала росата, а главичките на цветовете (Cyani flores cum 

receptaculi) напълно през периода на цъфтеж (юли-септември).  

 

  

Химичен състав: антоциаозиди и протоцианозиди, гликозирани 

бифлавоноиди, флавони, горчиви съставки: сесквитерпенов лактон (кницин); 

танин; калиеви и магнезиеви соли; клейове. 

  

 Фармакодинамичо действие 

 Тонизиращо, дезинфектант на бъбреците, дезинфектант на кожата; 

 

 Терапевтични указания и приложения: метличината се използва като 

естествено средство за лечение на: заболявания на бъбреците и на пикочния 

мехур; лечение на бъбречни и чернодробни заболявания, като диуретик; 

дразнене на очите; лечение на набръчканите клепачи; тонизиране на  мускули, 

загубили еластичността си (под формата на компреси); хемороиди, чревни 

заболявания и инфекции; нарошено храносмилане, анорексия; екземи, 
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диария; тъмни кръгове около очите, чревни и стомашни клиники при 

кърмачетата; запекът може да се пребори с помощта на тинктури от 

метличина и алое. 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: Вътрешно приложение. За лечение на 

диспепсии, нарушено храносмилане, цистити, бъбречни заболявания, диария. 

 Козметика: за тонизиране тена на кожата и предотвратяване 

сбръчкването на клепачите: 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  
 Възможна чувствителност към Asteraceae.  

 

  Продукти  

 чай, заедно с: живовляк, слез, исландски лишей, ела; по-силен ефект 

за гръдните болести, чревните заболявания; повишава диурезата; 

срещу бъбречни заболявания; 

 инфузия: бъбречни заболявания и заболявания на пикучния мехур, 

хемороиди; 

 катаплазми: заболяване на очите, блефарит, катаракта в ранен стадий; 

 тинктура от пресни или сухи цветове: анорексия, мускулна атония, 

бронхити, диария, дизурия, гнойни екземи, хемороиди – разклаща се, 

после се изоплзва външно, при рани или вътрешно – пие се вместо 

питейна вода; 

 прахче: мускулна атония, бронхити, диспепсия, течащи екземи, 

хемороиди; 

 отвара : компреси, прилагани за тъмни кръгове около очите, чревни и 

стомашни колики при кърмачетата. 

 Терапевтичен продукт на базата на метличината: успокоител, диуретик, 

затягащо лекарство.  

 

 

 4.2. Артишок (Cynara Scolymus) 
  

 Артишокът е билка със средиземноморски произход, у нас се култивира 

предимно в южните области на страната. Първата година листата растат до 

един метър дължина и до 30 см широчина, с набраздени краища, белезникав 

на цвят, с гъсти косъмчета. Бидейки чувствителен към ниските температури 

през зимата, трябва да се пази от студа, кат се покрива с листа или слама. От 

артишока се използват листата. 
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 През втората година, измежду високите стъбла се появяват и големи 

цветове, лилави на цвят и кълбовидна форма. С терапевтични цели се 

използват листата на артишока (folium Cynarae), които имат горчив вкус и се 

събират 3-4 пъти годишно, след узряване, още през първата година, през юни-

септември. 

 

 
 

 Химичен състав: полифеноли, хетерозиди, флавоноиди, горчива 

азуленогенова съставка, холеритични и холецистокинетични вещества: 

цинарин, хлорогенова киселина, витамини A, B, магнезиеви соли, фосфор, 

желязо, мед. 

 

 Фармакодинамичо действие  

 Цинаринът действа като хепатопротекто, има жлъчкогонен ефект, 

стимулира жлъчния секрет и модифицира качествения състав на жлъчката, 

защитава черния дроб, благодарение на флавоните, благоприятства диурезата 

и елиминира токсините (уреята и азотните вещества), стимулира 

въглехидратния метаболизъм, инсулина, една от неговите съставки води до 

понижаване  на глюкозурията, стимулира антитоксичната функция на черния 

дроб, също така стимулира някои съставки в организма, стимулира млечния 

секрет в периода на кърмене; противовъзпалително действие чрез 

присъствието на тритерпените и стероидния сапоген; противотемператуно 

действие, понижава температурата, поради горчивите съставки, понижаващи 

нивото на холестерола действие, стомахично действие, поради горчивите 

съставки (цинаропикрин), стимулира функцията на черния дроб, панкреаса, 

жлъчния мехур, стомаха, тънкото черво. 

  

 Терапевтични указания и приложения: като аперитив, стимулант на 

храносмилането, лесно смилаем, смущения, свързани с жлъчни нарушения, 
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подостър и хроничен холецистит, ангиохолит, жлъчна дискинезия, помощно 

лекарство при лечение на чревните болести с прекомерна ферментация и 

газове, ентерити, спастични ентероколити, нарушено храносмилане, хепатит, 

хепатитна цироза, атеросклероза, хиперхолестеролемия, нефрити, сърдечно-

бъбречни едеми, запек, поради жлъчна недостатъчност, диабет, уртикарии, 

хранителни алергии, екземи, кожни заболявания (псориазис, контактен 

дерматит, акне), алергични прояви на хепатитна основа, синдроми на 

малабсорбция, посредством съдържанието на магнезиеви соли е ефикасен при 

атонии, мускулни спазми, спазмофили, болести, породени от 

пренатоварването на организма с отпадъци и токсини, подагра, 

храносмилателни мигрени, артрити, дерматози; много добър хепатитен и 

жлъчен дреньор.  

 

 Други приложения  

 Ветеринарна медицина: за лечение на следните заболявания: анорексия 

със стимулиране на храносмилането и апетита, температурни състояния, 

хронични хепатитни заболявания, жлъчна недостатъчност, бъбречни 

заболявания. 

 

  Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или 

странични ефекти  

 

 Сигнализирани са специфични алергични феномени и други Asteraceae 

или Compositae; 

 Контактна алергия чрез цинаропикрин (сескитерпенов лактон, 

непроизвеждащ енергия) 

 

 Продукти 

 тинктура от артишок – антиинфекциозен, хепатичен,  холеретик, 

улеснява изхвърлянето на жлъчен сок; 

 чай от артишок -  хиперхолестеролемия; 

 нфузиите от листа от артишок могат да доведат до намаляване на 

болките при хепатитната криза, при намаляване чувството на гадене и  

намаляване на стомашното подуване; 

 слабител – смес от билки и плодове (кора от зърнастец, резене, листа от 

артишок, корен от синя жлъчка, босилек, бял равнец). 

 хапчета: Anghirol; 

 лекарствен продукт: MagAnghinar 

 хранителна добавка 
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 4.3. Бял трън (Silybum marianum/ Carduus marianus) 

  

 Растението расте под формата на храсти, достигайки височина  2 метра, 

предпочита по-малко песъчливите почви, особено каменистите терени. С 

терапевтична цел се използват семената, които се смачкват. 

 Растението е използвано за лечение на различни болести още преди 

2000 години. Със средиземноморски произход е и разпространено в цяла 

Европа и Централна Азия. В Румъния се открива върху некултивирани зони.  

С терапевтична цел се използват плодовете (Carduui mariani fructus) 

 

 
 

 Химичен състав: симиларин (всъщност 4 флавонол лигнани: силибин, 

силидианин, силиманин и силандрин); аминокиселини (l-цистеин, глицин, l-

глутаминова киселина, d-l-2-амино бутирична киселина, d-l-левцин, тирамин); 

липиди;  фумарова киселина (киселина, характерна за растението Fumaria 

officinalis - Fumarita – което се смята за хармонизатор на жлъчните функции, 

мощен пречиствател на организма, а заедно с  ясена и ангеликата се счита за 

много добър фитогериатрик – подмладител); кромон полихидроксифенил; 

амидон и др. 

 

  

Фармакодинамичо действие 

 Хепатопротективно, реконструкция на хератитните клетки при вирусен 

хепатит А, B, C, инхибира репликацията на хепатитните вируси, регулира 

храносмилането, покачване на кръвното налягане, висок антитоксичен ефект, 

силимаринът предотвратява проникването на токсични вещества в черния 

дроб и спомага за отстраняването им (борба с вредните ефекти на алкохола 

върху черния дроб); стимулира жлъчния мехур и борбата с риска от камъни в 

жлъчката; смачканите семена се използват под формата на влажни компреси 

при лечение на варикозни язви и разширени вени, антитуморно действие 

(спира развитието и разпространението на раковите клетки в черния дроб, 

простатата, шийката на матката, дебелото черво), стимулира лактацията, 



 25 

понижава нивата на холестерол в кръвта, намалява устойчивостта към 

инсулин, понеже е ефикасен при захарен диабет от тип II. 

 

 Терапевтични указания и приложения: хроничен хепатит, цироза, 

чернодробна недостатъчност, защитава черния дроб от вредните ефекти на 

химиотерапията, ефективен при случайно отравяне с отровни гъби: Amanita 

Phaloides (алфа-аманитин и фалоидин), помощно лекарство при отравяне с 

различни токсични вещества (хепатотоксични лекарства, олово, етанол, 

тетрахлорметан), помощно лекарство при алкохолизма (намаляване на 

вредното въздействие на алкохола върху черния дроб, детоксикира черния 

дроб), трудно храносмилане, запек, хипотония, помощно лекарство при 

случаи на рак (спира развитието и размножаването на хепатитните ракови 

клетки, на  дебелото черво, простатата, яйчниците, гърдата, кожата), при 

лечение на кожни заболявания като цяло (псориазис, витилиго), имунна 

недостатъчност, hiperolesterolemie. 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: Вътрешно приложение: лекуване на диспепсии, 

лошо храносмилане, цистити, бъбречни заболявания, диарии.  

 Козметика:  

 за тонизиране на тена и предотвратяване сбръчкването на клепачите; 

антисептичен ефект. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти:  

 без странични ефекти, може да се използва, както по време на 

бременност, така и по време на кърмене; 

 

• много рядко, при големи дози, има знаци за диария; 

• хипертония (високи стойности); 

• наблюдавани са, в редки случаи, леко слабителни действия; 

• контактен дерматит, кръстосана алергия (други членове на семеъстно 

Asteraceae); 

• при бременност и кърмене. 

  

 Продукти  

 чай, за хепатични болести, за пречистване на черния дроб и 

отстраняване на мазнините. 

 

Според мненията на американските изследователи - най-малко 

вдъхновеният вариант за използване на белия трън, защото флавоноидите в 
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неговия състав се разграждат силно в контакт с вряща вода. Поради тази 

причина, предпочитаните форми на приложение са тези, които са изброени 

по-долу; 

 Прахчетa – посочено основно за хора със здраво телосложение или дори 

с наднормено тегло, цироза; 

Хидроалкохолен екстракт (тинктура): при брадавици (невуси), папиломи и 

други вирусни образования. Вероятно е идеалната фома на приложение, 

защото този препарат може да се запази дълго (2 години), без да си загуби 

терапевтичните качества; 

 комбинирана инфузия: вирусен хепатит A, B и C – многобройни 

проучвания, извършени в Съединените щати, са показали, че 

флавоноидите в състава на семената на белия трън благопиятстват 

ретенерирането на хепатитните клетки, жълтеница, хепатитна 

недостатъчност, отравяне с отровни гъби. Както показва и името, 

комбинира екстракция с топлата, помагайки така за запазването на 

активните вещества; 

 катаплазма:  указано е да се използва от болните от псориазис.  

Същата процедура на прилагане на катаплазмите се препоръчва при 

лекуване рака на кожата, при което се препоръчва приложението на 

катаплазма на два дни, върху засегнатата зона; 

 мацерат на студено се посочва особено за свръхраздразнителни хора, 

които са често ядосани и които намират нещо нередено във всичко. 

 

 

 4.4. Босилек (Ocimum basilicum)  

  

 Произхожда от Азия, Индия, Пакистан, Тайланд. Ароматно растение,  

чувствително при студ, обича топлината и влажността. Наименованието му 

идва от гръцки basileus и означава "цар", а легендата казва, че това растение е 

изастнало на мястото, където Константин и Елена открили Светия кръст. То 

самото се счита за "царя на подправките”. 

 През годините босилекът се смята за свято растение и почитано от 

почти всички цивилизации на света. Настоящите проучвания са извели на 

преден план терапевтичните свойства на растението, които хората са 

използвали във времето. При нас, в страната, е културно растение, което се 

свързва с Драгобете – празник на птиците (24 февуари) парфюмирайки 

терасите и градините.  С терапевтична цел се използват въздушните части 

(Basilici herba).  
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 Химичен състав: летливи масла, съдържащи: евгенол (който придава 

специфичен аромат, веществото, което се открива и в други ароматни 

растения), камфен и камфор, анетол (едно и също вещество в анасона), 

цитронелол, пинен (вещество, което придава аромата на борово масло) 

оцимен, терпинеол, линалоол (аромат на кориандър), кухинен метил (вкус на 

естрагон), гераниол (същият в здравеца), мирцен (намира се в дафиновите 

листа) и др.  

  

 Фармакодинамичо действие 
 Антиспастичен  успокоител, облекчаващ кашлицата, успокояващо, 

седативно, антисептично, антибактериално, деконгестант, дезинфектант, 

имуномодулатор, антипирептик, газогонно, антиеметично, 

антиатеросклеротично, хипогликемик (регулира гликемията и 

трансформацията на въглехидратите в мазнини), антиоксидант (предпазва от 

съдова атеросклероза, хипертония, съдови инциденти), антитуморно (поради 

съставните активни вещества: ориентин, виценин, спира клетъчното 

дегенериране, защитава организма от действието на мутагенните фактори: 

ултравиолетови радиации, вредни емисии), повишава устойчивостта на 

организма при стрес (при приложение в дълъг период), тонизира нервната 

система и има антидепресивно действие, подобрява мозъчното 

кръвообращение, повишава вниманието и силата на концентрация, 

стабилизира емоциите, улеснява по-доброто изразяване на чувствата и 

индивидуалността като цяло (в комбинация с жълтия кантарион), афродизиак 

(стимулира сексуалния апетит, подобрява способността за контролиране на 

сексуалната енергия, бори преждевременната еакулация). 

  

 Терапевтични указания и приложения: бронхит, дихателни вируси, 

магарешка кашлица, нервно-психически болести (мигрени, нервност, 
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раздразнение, безсъния), стомашно-чревни нарушения (метеоризъм, диария, 

колити, дизентерия, трудно храносмилане, язва на стомаха), анорексия, 

фебрилни заболявания, предотвратяване на преждевременното стареене, 

нарушения в сексуалната динамика, импотентност, фригидност (комбинира се 

със сибирския девисил, зловонен здравец), физическа и психическа умора, 

астения, стимулира кърмене (поради ефекта галактогог, съдържа същите 

активни вещества като анасона, резенето). 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: Вътрешно приложение: Инфузия: за лечение на 

бъбречни заболявания, хеморагичен цистит, стомашно чревни разстройства. 

  

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  

 при хора със специфична алергечна чувствителност може да произведе 

алергични реакции, различни по интензивност; 

 не се прилага под никаква форма при деца под 3 години, бременни жени 

(може да предизвика повръщане). Да се избягва предозиането. Стриктно 

медицинско наблюдение. 

 

 Продукти 

Пресните листа се използват в различни кулинарни произведения; 

 инфузия – седативен ефект, при стомашно чревни разстройства, 

босилекът стимулира храносмилането, успокоява коликите, спомага за 

елиминиране на газовете, антиеметик, чревен антисептик и диуретик; 

 летливото масло има антисептични, бактерицидни, 

противовъзпалителни и заздравяващи свойства. 

 

 4.5. Синя жлъчка (Cichorium intybus)  

  

 Тревисто растение, разпространено чрез зърнените полета или расте 

спонтанно покрай пътищата, използано от най-стари времена заради своите 

лечебни свойства. Култивирано е още в Древен Египет и използвано за 

лекуване на хепато-жлъмните заболявания. С терапевтична целсе използват 

корените (Cichoni radix), събрани през късна есен, както и въздушните части 

(Cichoni herba), събрани по време на цъфтенето. 

 Синята жлъчка е традиционен заместител на кафето, тъй като е подобно 

на вксус.  

 

 Химичен състав: във въздушните части: цикорин, цикориева киселина 
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(тартарова киселина, сродна с цинарина в листата на артишока, което я прави 

полезна при хепатитните болести), флавоноиди (гликозиди на апигенола, 

лутеол, кверцетол) в корена: имулин, колин  смоли,  горчиви тритерпенови 

съставки, танини, летливи масла. 

  

 
 

 Фармакодинамичо действие  

 Поради горчивите вещества има диуретични свойства, поради поли 

фенол карбоксилите помага на храносмилането, улеснява изхвърлянето на 

жлъчния сок (стимулира освобождаването на жлъчния мехур и в същото 

време го втечнява, секретите на хранаосмилането и помага на функцията на 

черния дроб), предотвратява образуването на камъни в жлъчката, регулира 

гликогенетичната функция на панкреаса и нормализира гликемията, ефикасна 

при захарен диабет, летливите масла и смолите имат диуретично действие, 

пречистващо (благоприятства освобождаването на токсините от организма, 

пречиства кръвта), слабителен ефект, ускорява освобождаването на долната 

част на дебелото черво и подобрява храносмилането, стимулира мозъчната 

фукция, благоприятства концентрацията, повишава вниманието, подобрява 

паметта, вагна е за поддържане на интензивна интелектулана дейност, общи 

тонизизиращи ефекти.  

  

 Терапевтични указания и приложения: хепатитни и жлъчни болести, 

запек, захарен диабет, физическа и интелектулна умора. 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: Вътрешно приложение: за лечение на 

анорексия, жлъчна дискинезия, ангиоколит, хепатити, бъбречни заболявания, 

запек. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти 

 - досега няма сигнали. 
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 Продукти 

 кафе от цикория – заместител на кафето; 

 слабител – смес от билки и плодове (кора от зърнастец, резене, листа от 

артишок, корен от цикория, босилек, бял равнец); 

 чай. 

 

 

 4.6. Мащерка (Thymus vulgaris) 

  

 Средиземноморско растение, култивирано днес в цяла Европа, T. 

vulgaris L.  е представено като полухраст, висок до 20 – 40 м, с четириъгълно 

стъбло, изправено, вдървено в основата. С терапевтична цел се използва 

въздушната невдървена част, при започване на цъфтенето (Thymi herba). 

  

 Химичен състав: летливо масло, което в зависимост от хемотипа ими 

за основна съставка терпинен-4-ol 13.15%, γ-терпинен 9,21%, цис-сабиен 

хидрат 7.65%, линалол 7.21%, p-цимен 5.75%; терпенови въглеводороди (p-

цимен, α- и β-пинен, камхен, мирцен, лимонен, карен, трициклен, фенхил, p-

ментан, ментен, сабинен, терпинолен, β-феландрен, α-феландрен, 

кариофилен, кадинен, терпине, α-туйон); кислородосъдържащи съединения 

(1,8-цинеол, 1-борнеол, гераниол, нерол, тимол, цитронелол, фенхилов 

алкохол, пинокарвеол, фарнезол, неролидол, карвакрол, пинокарвон, борлнил 

ацетат, линалил ацетат, геранил ацетат, нерил ацетат, линалилов валериенат, 

терпинен-4-ол, октан-1-ен-3-ол, евгенол, метил евгенол, 1-терпинеол, 

дихидрокарвеол, вербенол, p-цимол). 

 

 
 

 Други съставки: флавонови производни (лутеолин и гликозиди на 

лутеолина и апигенина, ди, три, тетра флавони етоксилати); 

полифенолкарбоксилови киселини (хлорогенова киселина, розмаринова 
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киселина, ферулова киселина, кафеена киселина), тритерпени (урсолова  и 

олеанолова киселина), едно горчиво вещество и др. 

 Фармакодинамичо действие: чрез фенолните съставки на летливото 

масло и танина: антиинфекциозно, антисептично, противогъбично, 

антибактериално с широк спектър, антивирусно, унищожава паразитите; чрез 

тимола и карвакрола – действа против паразитните червеи; чрез летливото 

масло и горчивото вещество – стомахично действие; чрез полифенол-

карбоксилните киселини – стимулира жлъчния секрет на черния дроб и 

антиоксидант; летливото масло чрез флавоните и тритерпените – диуретично 

действие; летливот масло чрез феноловите съединения – анталогично и 

ревулсивно действие; чрез полиметоксиловите флавони  - заздравяващо 

действие; тонизиращо действие (невро-, кардио-, утеро-), спазмолитично, 

антидиабетично, афродизиак, местна упойка, хепатоцитен стимулант и 

активатор на обраението; 

 

 Терапевтични указания и приложения 

 Вътрешно и/или външно приложение: респираторни заболявания 

(хроничен бронхит, остър бронхит, магарешка кашлица, суха кашлица, 

настинка (респираторни вируси), грип, астма, пневмония, рецидивиращи 

респираторни инфекции, бронхопневмония, плеврит, туберкулоза, алвеолит, 

дихателната кандидоза) вътрешно - инфузия с тинктура от мащерка, етерично 

масло; външно - ароматични вдишване, компреси; храносмилателни 

заболявания (колит, ентероколит, дразнимото черво, спастично дебело черво, 

диария, спомагателно лекарство при дизентерия, глисти, жлъчни колики, 

анорексия, ентерит, гастрит, аерофагия, бавно храносмилане, 

храносмилателната кандидоза) - подправка, мащерка на прах, тинктура, 

етерично масло, УНГ болести (ларингит, фарингит, тонзилит, синузит, 

назофарингит, възпаление на средното ухо) – масло от мащерка; заболявания 

на устната кухина (млечница, стоматит, възпаление на венците, кариеси, 

бактериална плака, избелване на зъбите) външно - комбинирана инфузия, прах 

от мащерка, летливо масло от мащерка, паста за зъби и вода за уста; бъбречни 

и гениталнии заболявания (бъбреците и пикочните пътища, инфекции, 

спимагателно лекарство за уретрита (включително гонококови), бъбречна 

недостатъчност, генитална кандидоза, уретрит, цистит, вагинит, цервицит, 

салпингит, пиелонефрит, бъбречна туберкулоза, простатит) вътрешно - 

летливо масло, външно - вагинално промивка с комбинирана инфузия; 

нервно-психически разстройства (нервно изтощение, умора, обща умора; 

двигателни заболявания (ревматични и мускулни, тендинит, артрози) външно 

-  горещи компреси; циркулаторни нарушения (нарушения на церебрална 

циркулация, предотвратяване на инсулт, тромбоза, спомагателно лекарство 

при хипертония, дефицитно периферно кръвообращение) външно - горещи 

вани с комбинирана инфузия от мащерка, вътрешно - етерично масло, 



 32 

комбинирана инфузия, тинктура; кожни заболявания (рани, кожни язви, 

изгаряния, акне, дерматит, екзема, брадавици, псориазис, микози, 

разположени по ноктите (онихомикоза), микози, разположени по пръстите на 

краката (болестта «кракът на спортиста»)) - външно - тинктура от мащерка, 

компресира и промивки; 

 Външно приложение: Билкови възглавници: при коремните, стомашните 

и менструалните спазми, както и при спазми на тазовите генитални органи; 

тинктура: триене; бани: нервна възбуда и депресия; дезинфектант: местни 

промивки и компреси с отвара; инхалациите са много подходящи за лечение 

на респираторните проблеми, настинки, грип и за подготовка на кожата за 

козметични процедури, ароматерапиен масаж, одоризантна свещ (лампа). 

 

 Други приложения 

 Мащерката е добър източник на желязо и се използва в широк спектър в 

кухнята. Мащерката е често използвана за ароматизиране на някои храни и 

туршии. 

 Козметични: като етерично масло или тонизиращ лосион за мадна кожа, 

с акне; основна съставка на регенериращото масло срещу косопад; режим с 

розмариномасла, мащерка и коприва за суха коса и косми, които се цепят; чай 

от мащерка за лъскава коса. 

 Използва се и във ветеринарната медицина със същите цели, както и в 

хуманната медицина.  

 Мащерката е медоносен вид, който осигурява нектар и полен. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти 

 Прекомерната консумация може да предизвика хепатотоксични явления, 

предизвикани от тимола и карвакрола.  

 Препоръчва се избягването на контак с очите и лигавиците при работа с 

препаратите, съдържащи тимол, карвакрол и p-цимен.   

 

 Летливото масло е дермокаустиково.  

 Да се избягва използването при бременност, кърмене и при децата. 

 Противопаказано при бременност, кърмене и хипертония. 

  

 Продукти 

 инфузия - прилага се при тонзилит, фарингит, ларингит; 

 пресните листа се използват за ароматизиране и подправяне на 

кулинарните препарати, имайки и терапевтичен ефект (помагат на 

храносмилането, стимулират функцията на черния дроб и жлъчката, 

подпомагат функцията на панкреаса); 
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 сироп от мащерка – за кашлшцш и пресипналост; 

 тинктура от мащерка - против глисти, успокоява кашлицата, за 

отхрачване, пречиства, храносмилателен стимулант, общ тоник, нервен 

тоник; 

 защитен чай за черния дроб – защитава черния дроб от хепатоксичните 

агенти, детоксикант (премахва метаболитните отпадъци, натрупани в 

тялото), холеретик-жлъчегон (стимулира секрецията и изхвърлянето на 

жлъчката), липокаталитик (стимулира изгарянето на мазнините на 

нивото на черния дроб); 

 таблетки/капсули - фунгициди, антихелминти; 

 таблетки – храносмилателен тоник; 

 таблетки за смучене – при възпаления на лигавицата на гърлото и на 

устната кухина, придружени от дразнеща кашлица; 

 суспензия - остри и хронични възпалителни заболявания на 

бронхиалната лигавица; 

 хранителна добавка – имуностимулатор; 

 хранителна добавка – идеален хранителен интегратор при циститите, 

уретритите и нефритите; 

 перорален разтвор – ценна помощ при респираторните инфекции; 

 лосион за разтриване – маслото от мащерка има местен тонизиращ 

ефект; 

 спрей – за успокояване на болките в гърлото; 

 крем за пети – намалява бактериалната пролиферация вследствие на 

антисептичните вещества и натуралните масла от мащерка и градински 

чай; 

 лосион за тяло със слънчева защита/лосион за тяло -  ароматните 

растения (розмарин, лавандула, мащерка, пореч) имат защитна роля на 

ниво тъкани, клетки и молекули (ДНК). Имат антиоксидантен ефект 

чрез забавяне образуването на свободни радикали, като така 

предотвратява успешно ускореното стареене на кожата, причинено от 

слънцето; 

 масажно масло – използва се за спортен масаж, при спортни травми, 

ревматизъм, мускулни болки, хронична умора, вследствие на 

взискатнелни дейности. Подобрява кръвообръщението и изхвърлянето 

на токсични материи от организма; 

 тонизиращ лосион за мазна кожа, с акне; 

 вода за уста; 

 стик коректор – био; 

 дезодорант – био за мъже; 

 био дезинфектант за дома - 100% чисти и естествени летливи масла от 
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риган, босилек, градински чай, червена мащерка, чаено дърво; 

 био дезинфектант за баня – много ефикасен срещу микроби и плесени; 

 био фон дьо тен – естествена слънцезащита; 

 ревитализиращ многорастителен капилярен комплекс – спиране на 

косопада. 

 

 4.7. Градинска чубрица (Satureja hortensis) 

 

 Тревисто едногодишно растение, произхождащо от Средиземноморска 

Европа, разпространено по цялата площ на земята, познато и култивирано от  

древността, особено в околностите на манастирите. С терапевтична цел се 

използват въздушните невдървени части, изсушени след прибиране. 

  

 
 

 Химичен състав: летливи масла (карвакол, линалол, пинен, борнеол, 

тимол), полифенолкарбоксилови киселини (кафеена киселина, розмаринова),  

танини, тритерпенови киселини (олеанова и урсолова), стероли (β-

ситостерол), витамини (B1),  горчиви съставки, минерални соли, клейове. 

  

 Фармакодинамичо действие  

 Чревен, стомашен антисептик, газогонно, холеретично, жлъчегонно, 

отхрачващо, успокояващо кашлица, диуретично, болкоуспокояващо, 

тонизиращо капилярите, противоглистно  

  

 Терапевтични указания и приложения: вътрешно: диспепсии, жлъчна 

диспесия, стомашни глисти, външно: рани, ревматизъм, подагра, себорея  

 

 Предпазни мерки и противопоказания. 

 Свръхдозирана, градинската чубрица и особено извлеченото от нея 

летливо масло имат изключително силни реакции: гърчове, повръщания, 
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силни коремни болки, делириум. 

 Като цяло градинската чубрица е противопоказана при раздразнена 

долна част на дебелото черво, язва на стомаха и хипер киселинен гастрит. 

 Болните от стомашна язва и от хипер киселинен гастрит трябва да 

използват тази билка в малки количества, като прекъснат незабавно 

лечението, ако се появят признаци за влошаване на заболяването. 

 

 Продукти 

 пресните листа се използват за ароматизиране и подправяне на 

кулинарните препарати; 

 чай: отхрачващ, успокоява коремните болки, благоприятства 

изхвърлянето на газовете от червата, стимулира секрета на слюнчените 

жлези и на жлъчката, както и апитита за хранене, лекува и разкрасява 

мазните кожи; спомагателно лекарство при лечението на петна по 

лицето, облекчава главоболието и мускулните спазми; 

 масло от градинска чубрица при кожни заболявания – лекува болките 

след ампутация или при язви, за рани, при навяхвания, изкълчвания; 

 тинктура от градинска чубрица: при борба с настинките, кашлиците и  

високата температура. 

  

 

 4.8. Кориандър (Coriandrum sativum) 

  

 Произхожда от Азия и Ориента, и е използван за от най-стари времена с 

терапевтична и хранителна цел при подправяне на ястията, бидейки част от 

кухнята на всички народи по света. Предпочита топлия и влажен климат, 

култивира се и понастоящем в повечето страни, като Индия, Китай, Иран, 

Унгария, Румъния, Русия, Северна Америка. Цъфти през юли-август, в 

естествено състояние растението изпуска тежка за понасяне миризма, 

откъдето и името "bifora radians", но щом изсъхнат, семената добиват 

специфичен парфюм и аромат. С терапевтична цел се използват семената 

(Coriandrum fructus) и листата, наречени "cilantro". 
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 Химичен състав: летливо масло 0.40-0.95% (линалол – най-много, 

пинен, гераниол, борнеол, камфор, лимонен, цимен, терпинен, сабинен, 

камфен, мирцен, терпинолен); липиди 8,35-13,80%; мастни киселини 

(петрозелинова, олеанова, линоинова, палмитова), глицериди на мастните 

киселини; въглехидрати (глюкоза, фруктоза, захароза, рафиноза, манитол, 

пектин, следи от амидон); аминокиселини (аспарагинова, глутаминова, 

аланин, аргинин, глицин, левцин, изолевцин, лизин, пролин, серин, 

хистидин); полифенолкарбоксилови киселини (кафеена, хлорогенова); 

витамини (C); стероли (токофероли, β и γ-ситостерол); флавони (селинон); 

кумарини (умбелиферон), изокумарини; минерални соли P, K, Ca, Zn, Ni, Co, 

Cr, Fe, Mg, Na, Mo, Ti, Cu  

  

 Фармакодинамичо действие  

 Благоприятства секрецията на мллякото, антиинфекциозно, 

антибактериално, антивирусно, антипаразитно, стомахично, стимулира 

апетита и храносмилането, газогонно, спазмолитично, бори се с метеоризма, 

аналгетик, бори се с коликите и храносмилателните нарушения при 

новородените, мъжки афродизиак, поради летливите масла има еуфоризиращо 

действие, невротонизиращо, против раздразнения (в арабските страни много 

отдавна е била използвана за безсъние и психични разстройства).  

 

  

 

Терапевтични указания и приложения 

 Хуманна медицина:  

 Вътрешно приложение: храносмилателни диспепсии (подуване на 

корема); стимулира апетита за хранене; борба с чревните глисти и с 

коремните болки при децата; увеличава секрецията на мляко. 
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 Плодовете влизат в състава на чайовете за лечение на жлъчните  

дискинезии, диспептичните синдроми (anaciditate, hipoaciditate), 

хиперацидитети, стомашни язви, коремни колики при възрастните, бронхит, 

като нервоуспокоител, общ тоник.    

 Външно приложение: ревматизъм. 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 Вътрешно приложение: 

 лечение на възпалителните заболявания на стомашно-чревния тракт, 

колики с прекомерно образуване на газове; 

 стимулиране на млечните жлези. 

 Летливото масло от плодовете се използва в индустрията: парфюми, 

текстил, сапуни, полиграфическа, хранителна. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  

 Летливите вещества могат да генерират при някои чувствителни хора 

алергични прояви, поради което в началото се прилага с повишено внимание, 

в малко количество, тествайки терена. 

 Съдържаниета на летливо масло зависи от педоклиматичните условия и 

от големината на плодовете, по-малките плодове (C. sativum L. 

var.microcarpus) са с по-голямо съдържание. 

 Неузрелите плодове имат неприятна миризма, пореди присъствието на  

алдехид ундецилик. 

  

 Продукти  

 пресните линста от кориандър могат да се използват в зелените салати, 

имайки терапевтично действие, съдържат естествени антихистамини, 

полезни за борбата с различните алергии; 

 прахчетa от кориандър – при психически болести (2-месечни диети с 

почивки от 2 седмици, после се подновява). Системната консумация на 

прахчета от кориандър може да предотврати появата на рака на дебелото 

черво, черния дроб, стомаха, както и други форми на рак; 

 инфузия – за регулиране на храносмилането, антивирусно (срещу 

настинка и грип), борба с коликите при новородените, регулиране 

нивото на кръвната захар, понижава кръвния холестерол, изхвърляне на 

чревните глисти. 

 

 

 



 38 

4.9. Тагетес (Tagetes patula, Tagetes erecta) 

 Тревисто растение, обичащо слънцето, носител на светлина. Градинско 

декоративно растение, произхождащо от Мексико и Аржентина, перфектно 

аклиматизирано към условията в Румъния, цъфти по време на лятото, от май 

до октомври. С терапевтична цел се използват оцветените в ярко жълто, 

оранжево или червено цветове (Tages flores), събрани през ясните дни, когато 

активните вещества и летливите масла на растението са оптимални.  

 

 
 

 Химичен състав 

 Съдъжат най-много каротеноиди, флавони, летливо масло.  

Каротеноидите са представени от хелениен, присъстващ в най-голямо 

количество (0,01-1,45%), алфа- и бета-каротен, виолаксантин, 

рубиксантиноксид, фитоен, флавоксантин, ликопен, рубихром, цис и транс 

изомери на зеаксантина, цис и транс изомери на лутеина, лутеин естери. 

Флавоноидите от състава са специфични: патулетин, патулетрин, 

кверцетагетин, 5-метил кверцетагетин, quercetagetrina.; камферитрин 

(каферол-3, 7-дирамнозид); Масло от цветове (94,0%): лимонен (6.9%), 

терпинолен (4.7%), (Z)-мироксид (7.9%), пиперитон (28.5%), пиперитенон 

(10.9%), пиперитенонов оксид (7.2%) и β-кариофилен (7.0%). Масло от листа: 

лимонен (7.6%), терпинолен (11.2%), (Z)-мироксид (4.2%), пиперитон 

(52.4%), пиперитенон (5.0%), терпинеол, ейкозан, хенейкозан, (Z)-β-оцимен, 

дихидротагетон, тагетон, оцименон. 

 

 Фармакодинамично действие 

 Екстрактът от тагетес съдържа хеленин, който настъпва във функцията 

на ретиновите фоточувствителни пигменти, увеличавайки фитосинтезата им и 

подобрявайки скоростта на адаптиране на окото към светлина и мрак, 

подобрявайки и дефектите на пречупване на нормалното око при нощно 

гледане; патулинът понижава капилярната пропускливост, има антиспастично 
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и хипотензивно действие, регулира вътреочното налягане и кръвната 

циркулация на ретината, бори се с очната умора, понижава окуларното 

налягане; проявява противоглистно и очистително действие. 

 Екстрактът от тагетес се е доказал като ефикасен при лечението на 

плантарна хиперкератоза, чрез намаляване на възпалителния процес. 

Алкохолният екстракт, получен от корен на тагетес е демонстрирал 

хипотензивни, противовъзпалителни и противоязвени свойства. Летливото 

масло има противогъбично действие върху две фитопатогенни гъби, Botrytis 

cinerea и Penicillium digitatum. Летливото масло има и антиспастични, 

антибиотични, диуретични, противоглистни и инсектицидни свойства (върху 

ларвите на Aedes aegypti, Anopheles stephensi и Culex quinquefaciatus, качества, 

породени от производните на тиофена). В народната медицина, тагетес се 

използват като противоглист, очистител (действия, дължащи се на тагетона) и 

за спиране на кръвотечението от носа. Маслото от тагетес е антиинфекциозно, 

антибиотично, антипаразитно, антигъбично, антимикробно, антисептично, 

антиспазмодично, инсектицид и седатив. Също така, има антиоксидантни и 

антимутагенни свосйтва, поради ксантофилите и лутеина и осигурява защита 

срещу UVA радиация. 

 

 Терапевтични указания и приложения 

  Външно приложение хеленин: глаукома, нощна (никталопия) и 

дневна (хемералопия) слепота или липса на адаптиране към нощна или 

дневна светлина, при преминаване от тъмно на светло и обратно, 

препоръчва се за хората, които работят много на компютър или които си 

натоварват очите посредством естеството на работата им, зрителна 

острота, пигментоза на ретината, глаукома, миопия; екстракт от тагетес: 

за плантарна хиперкератоза; екстракти/летливо масло: мазоли, кожни 

микози, (Tinea pedis), кандидози, екзема, псориазис, слънчеви 

изгаряния; 

 Вътрешно приложение: 

 За подобрение на зрението може да се консумира и чай от тагетес. 

 Екстрактите, получени от цветове имат антиоксидантни свойства, 

породени от съдържанието на лутеин. Инфузията се използва за чревни 

глисти и като очистител. Алкохолният екстракт от корена на тагетес е 

хипотензивен, противовъзпалителен и противоязвен. 

  

 Други приложения 

 Козметика 

 Влиза в състава на продуктите, които предотвратяват фотоостаряването 

(antiaging ефект, кремове за възрастна кожа, околоочен контур, лосион за след 

слънце) и като агент, поддържащ кожата. 

 Инсектицид: това растение изпуска миризми, които ксомарите не 
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одобряват и успява да ги държи на разстояние. То съдържа естествени отрови 

за насекомите вредители. 

 Водният екстракт от тагетес няма само инсектицидни качества, а и 

фитоцидни и е отличен лек,както срещу насекомите, така и срещу 

фитопатогенните гъби. 

 Противопоказания, странични  и/или вторични реакции: 

 Маслото трябва да се използва много внимателно, защото може да 

доведе до фиточувствителност и контактни дерматити. Екстрактите и 

летливите масла от тагетес са фототоксични.  

 Продукти  
инфузия, екстракт – инсектицидно и фунгицидно действие, антиоксидант, 

антиспастик, антибиотик и диуретик; 

 летливо масло – спазмолитични, антибиотични, диуретични, 

противоглистни и инсектицидни свойства (върху ларвите на Aedes 

aegypti, Anopheles stephensi и Culex quinquefaciatus), противогъбично 

действие върху две фитопатогенни гъби, Botrytis cinerea и Penicillium 

digitatum; 

 тинктура - спазмолитично, хипотензивно, окуларно, понижава 

капилярната пропускливост, подобрява скоростта на очното адаптиране 

към смяната на интензивността на светлината и увеличава зрителната 

острота. 

 

 4.10. Резене (Foeniculum vulgare)  

  

 Резенето е средиземноморски вид растение, култивирано днес в целия 

свят. С терапевтична цел се използват узрелите плодове, изсушени (Foeniculi 

fructus) и коренът (Foeniculi radix). 

 

 
 

 Химичен състав: 

 Плодове:  летливо масло ( 50-90% анетол, монотипенови въглеводороди, 

монотерпенови алкохоли, алдехиди, кетони, монотерпенови оксиди – 
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характерна съставка фенкон), мастно масло (глицериди на петрозелиновите, 

палмитови, линолиновите, арахидните, олеановите киселини и изомери), 

хитостероли (β-ситостерол, γ -ситостерол,  холестерол и др.), тритерпенови 

съединения, токофероли, кумарини, фуранокумапини, 

полифенолкарбоксилови киселини (кафеена киселина, хлорогенова киселина), 

липиди, сурова целулоза, въглехидрати, протеини, пептини, минерални 

съставки. 

 Корен: летливо масло (анетол, апиол, α и β-пинен, камфен), канелени, 

кафеени, ферулови, бензоени, анизови, ванилови, гентизинови, синапови, 

фумарови, лимонени, винени, кумринови  (умбелиферон, бергаптен) 

киселини. 

 

 Фармакодинамичо действие  

 Плодове и херба: стомашно, газогонно, стимулира кърмата, диуретично, 

противоглистно, спазмолитично, болкоуспокояващо, второстепенно 

наркотично средство, психоактивно, бактерицидно, антисептично, особено 

бъбречно, естроген, еменагог, тонизиращо, стимулант (в малки дози), 

кардиотозиращо и дихателен тонизант. 

 

 Терапевтични указания и приложения 

 Плодове: коремни колики, метеоризъм, намалена кърма, чревни 

паразитози, камъни в бъбреците, 

 Херба: респираторни заболявания (нервна по произход диспнея, астма, 

астматичне бронхит, белодробна конгестия), храносмилателни нарушения 

(аерофагия, диспепсия, гастралгия, спастичен колит, газове, подуване на 

корема, нарушено храносмилане, паразити), сърдечни заболявания (пристъпи 

на стенокардия, сърцебиене, болки в гърдите), неврологични заболявания 

(парализи, лумбаго, спазмофилия), ендокринни нарушения (аменорея, 

дигоменорея, дисменорея, пременопауза, менопауза). 
 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти: 

 Плодове: Противопоказани за приложение при стомашна и дуоденална 

язва, хронични и остри ентероколити. 

 В големи дози, плодовете са токсични за централната нервна система и 

могат да доведат до епилептични припадъци, халюцинации, сънливост. 

 Херба: противопоказана за приложение при кърмачета, деца и бременни 

жени. 

 

 Продукти  

 чай от резене - афродизиак, против колит, спазмолигичен, газогонен, 
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втечнител на бронхиалните секрети, слабителен, седативен, обще 

стимулатор, дихателен стимулатор, храносмилателен стимулатор, 

стимулатор на сърцето, стимулатор на млечната секреция, стомашен, 

антисептик на устната кухина, антигрипов; 

 масло от резене - афродизиак, против колит, спазмолигичен, газогонен, 

втечнител на бронхиалните секрети, слабителен, седативен, обще 

стимулатор, дихателен стимулатор, храносмилателен стимулатор, 

стимулатор на сърцето, стимулатор на млечната секреция, стомашен, 

антисептик на устната кухина, антигрипов; 

 тинктура от резене - афродизиак, против колит, спазмолигичен, 

газогонен, втечнител на бронхиалните секрети, слабителен, седативен, 

обще стимулатор, дихателен стимулатор, храносмилателен стимулатор, 

стимулатор на сърцето, стимулатор на млечната секреция, стомашен, 

антисептик на устната кухина, антигрипов, облекчител на кашлицата; 

 сироп за кашлица – успокояване на кашлицата 

 таблетки за смучене - за успокяване на гърлото; 

 

 4.11. Невен (Calendula officinalis) 

 

 Произхожда от Средиземноморието, расте спонтанно или култивирано 

като декоративно растение, в градини, покрай стените на къщите, пътеките, 

пътищата или из парковете, разпространено и познато в цяла Европа от 

Средновековието, това растение с жълто-оранжеви цветове има 

непредполагаеми лечебни сили. В миналото било наричано и "floarea ploilor", 

защото, когато не се отваряло било сигурно, че ще вали. С терапевтична цел 

се използват съцветията с или без цветното легло (Calendulae flores). 

Цветовете се събират, когато има слънце, когато растението е отворено и 

освобождава летливи масла.  

 

 

 

 Химичен състав: флавоноиди, каротеноиди, витамин C, етерични 

масла, горчиви съставки, сапоноиди и трипертенови алкохоли, стероли, 
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производни полифенолкарбоксилови киселини, смоли, клейове. 

  

 Фармакодинамичо действие: имуностимулиращо (поради 

присъствието на хомогенните полихолозиди); противовъзпалително, 

деконгестант, антисептично, антимикробно (подтиска растежа на E. Коли, 

Stafilococсus aureus, Candida albicans, Trichomonas); заздравяващо (сапоноиди, 

каротеноиди, флавони), ускорява излекуването и регенерирането на тъканите, 

регулира менструалните цикли, карминативно; регулира функцията на 

жлъчката чрез горчивите съставки; хиполипемиантно (сапоноиди); 

холеритично (кафеил-киникови естери); спермицид (сапоноиди); естрогеново 

(стероли). 

 Терапевтични указания и приложения 

 Хуманна медицина: 

 Вътрешно приложение: при лечение на стомашно-чревни възпаления, 

хиперацидни гастрити, стомашна и дуоденална язва, холецистити, атонова и 

хипотонова жлъчна дискинезия, увеличаване жлъчниата секреция на 

хепатитните клетки, против хемороиди (хемороидално възпаление, вътрешен 

заздравител); при лекуване на стомашни болки; при дисменорея. 

 Външно приложение: лечение на левкорея, акне, екземи, изгаряния, 

измръзвания, рани, гнойни рани, язви, изгаряния, абцеси, фистули, кожни 

заболявания, екземи, кожни напуквания, люспи от кожата на скалпа. 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 Вътрешно приложение: за лекуване на гастрити, язви, хеморагични 

цистити, фурункулоза; 

 Външно приложение: за третиране на измръзвания, екземи, рани, 

гнойни рани, папиломатоза, вагинални трихомонази, изгаряния, 

конюнктивити.  

 Козметика:  за третиране на сухите кожи; очна хигиена (конюнктивит, 

блефарит), лечение на набръчкани клепачи. 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани ефекти 

Може да предизвика странични ефекти (Asteraceae) 

 Продукти  

 инфузия – за лекуване на стомашно-чревните възпаления, хиперацидни 

гастрити, стомашна и дуоденална язва, холецистити, атонова и 

хипотонова жлъчна дискинезия, увеличаване жлъчниата секреция на 

хепатитните клетки, против хемороиди (хемороидално възпаление, 

вътрешен заздравител); 

 тинктура – за регулиране на менструалния цикъл, лечение на стомашно-

дуоденалната язва; 

 отвара – прилага се както вътрешно, така и външно, гаргара (млечница, 
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стоматит, гингивит, фарингит), правят се седалищни бани, външни 

компреси (лекуване на язви, струпей, абцеси, пустули, фисури, 

измрръзвания), промивки, клизми; 

 прахче от билка – за противовъъзпалителен ефект, заздравяващ 

(складира се в добре затворени съдове, максимум 10 дни, заради 

летливите масла, които се изпаряват бързо); 

 мехлемът от невен може да се използва успешно при различни 

дерматологични болести или за поддръжка на кожата.  

Използва се смес от билки против псориазис (невен, черупки от орех, 

великденче, бял равнец, дъб, блатен тъжник, жълтениче), левкемия; рак 

на белия дроб, на стомаха, на дебелото черво (невен, овчарска торбичка, 

бял равнец), с антиартродзен ефект, антиартритен (невен, черен оман, 

хвощ). 

 

 4.12. Исоп (Hyssopus officinalis L.) 

  

 Ароматно градинско растение със средиземноморски произход, Кавказ и 

Средния Изток. Наименованието произлиза или от тревата "esob", която се 

отнася до разновидност на ригана, или от арабски "azzof", което означава 

свещена билка. Използва се от народната медицина за лекуване на нервите и 

пречистване на кръвта. Парфюмът му разпръсква приятен вкус на святост, 

генерира хармония между ума и тялото, води до чистота и светлина. Бяло-

синьо-виолетовите цветове се появяват през юли до септември. С 

фитотерапевтична и диетична цел се използват всички въздушни части на 

растението (стъбло, листа, цветове) (Hyssopi herba).  

 

  

 

 

 Химичен състав 
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 Химичният състав на разцъфналите върхове (herba) е: 0,07-0,29 % 

летливо масло в пресния продукт и 0,2-1,5 % в изсушения; флавоноиди 

(диосмин, хесепридоид), халкони (исопин), антицианозиди в 

разновиднодстите с цветни цветове (3-O-p-кумарол-5-глюкозил-делфинидин); 

тритерпени (урсолова и олеанолова киселина), β-ситостерол, горчиви 

съставки (марубин). 

 Анализът на летливото масло, извлечено от цветовете на исоп е показал 

наличие на 28 cъставки в следните концентрации: 34,30 % пинокамфон, 20,60 

% камфор, 10,00 % β-пинен, 6,90 % β-кариофилен, 5,80 % β-феландрен, 3,40 

% гермакрен D, 2,70 % миртенол, 2,00 % миртенил метил етер, 2,00 % α-

феландрен, 1,80 % хедикариол, 1,70 % сабинен, 1,10 % (E)-β-оцимен, 0,90 % 

исопинокамфон, 0,90 % лимонен, 0,90 % метил митренат, 0,50 % α-пинен, 

0,30 % кухинен метил, 0,20 % α-хумулен, 0,10 % (Z)-β-оцимен, 0,10 % транс-

сабинен хидрат, 0,10 % сескитерпенови алкохоли, 0,01 % α-кадиол, 0,01 % 

камфен, 0,01 % (E)-неролидол, 0,01 % спатуленол, 0,01 % α-терпинен, 0,01 % 

γ-терпинен si 0,01 % терпинолен. 

 Листата съдържат: въглехидрати, липиди, белтъчини, танини, β-

ситостерол, урсолова киселина, олеанолова киселина, флавонови съединения 

(хесперидин и диосмин) и минерални съставки. 

 Анализът на летливите масла, извлечени от листата на исопа, е 

позволил установяването на 28 съставки. В по-голямо количество са: 

пинокамфен (42,70 %), β-пинен (12,70 %), камфор (11,80 %), хедикариол (5,80 

%), β-феландрен (3,50 %) и гермакрен D (2,40 %).  

 Летливото масло, извлечено от стъблата на исопа съдържа 20 съставки, 

от които най-голямо количество имат следните: 32,90 % пинокамфон, 13,20 % 

хедикариол, 4,20 % кариофиленов оксид, 3,10 % α-пинен, 3,00 % спатуленол, 

2,60 % камфор, 2,60 % гермакрен D, 2,40 % β-кариофилен, 2,20 % метил 

миртенат и 2,00 % кухинен метил. 

 Летливото масло, извлечено от корените на исопа съдържа 20 състваки 

и представя малки разлики в сравнение с това, извлечено от стъблата. 

Измежду определените съставки по-голям дял има при следните: пинокамфон 

25,20 %, α-пинен 7,70 %, β-пинен 6,80 %, β-кариофилен 4,70 %, метил 

миртенат 3,10 %, камфор 2,90 % и кариофиленов оксид 2,80 % 

 

 Фармакодинамичо действие  
 Храносмилателно, газогонно и спазмолитично (чрез летливото масло), 

противокатарно, отхрачващо или муколитичен, в зависимост от 

разновидността (марубин, съставки на летливото масло), антиастматично и 

хипотензивно (марубин), антисептично и заздравяващо (летливо масло, 

флавоноиди, полифеноли), антивирусно върху херпесните вируси (летливо 

масло), жлъчен антилитиазитик (пинен, пинокамфен от летливото масло), 

фунгицидно (летливо масло). 
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 Летливото масло представя действие: тонизиращо и стимулиращо, 

противовъзпалително, отхрачващо, муколитично, антиастматично, 

антиинфекциозно, липолитично, заздравяващо. 

  

 Терапевтични показания и приложения 

 Ринити, бронхити, настинки, бронхиална астма, повърхностни рани. 

 Летливото масло може да се прилага при: депресии, астении, 

множествена склероза, ринофарингити, бронхити, астма, емфизем, 

пневмонии, цистити, чревни паразитози. 

 Летливото масло има антисептичен ефект и се използва в 

парфюмерията, за ароматизиране на хранителните продукти и напитки. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти 

 Бременност   

 Токсичност: При прилагане от 10-30 капки летливо масло, за време от 

няколко дни, може да се появят тонико-клонични спазми (невротоксичност 

поради кетоните).  

   

 Продукти 

 чай (инфузия) при лечението на: високо кръвно налягане, бронхит, 

спомагателно лекарство при цироза на черния дроб; 

 прахче срещу астмата, бронхита и подуването на корема; 

 macerat за лечение на: киселини в стомаха, гастрит и чревни газове, 

депресия, неврастения и спомагателно лекарство при шизофренията; 

 влиза в състава на: хранителната добавка SEDOCALM таблетки 

(продукт на Plantavore SA) и на сиропа против кашлица HYPERICUM. 

 

  4.13. Лавандула (Lavandula angustifolia) 

   

 Растение, което расте под формата на храст със зелено-пепеляви 

порести листа и синьо-виолетови цветове, наситено парфюмирани. 

Произхожда от Алпите, много разпространено в Средиземноморието, както и 

в цяла Европа, в подалпийските и хълмисти зони, като е оценено още преди 

стотици години от всички европейски народи заради терапевтичните си 

свойства. В народната традиция букети цветя са се окачвали по иконите като 

знак на преклонение или под формата на торбички, поставени между дрехите 

за отстраняване на молците. Понастоящем, в Япония имае фирми, които 

въвеждат лавандулата в климатичните инсталации в офисите, както за 

пречистване и парфюмиране на въздуха, така и за борба с умората и нервното 



 47 

напрежение, на стреса. 

  

 

 

 Химичен състав: Изсушените цветове от лавандула съдържат 1,5-3% 

етерично масло, а пресните -  0,55-1,5% (линолол - до 30%, линалил ацетат - 

до 40%, гераниол, линололов валериан, бореол, линали бутират); 

тритерпенови киселини, флавоноиди, смоли, кумарини, горчиви съставки, 

цинеол, танини, минерални съставки. 

  

 Фармакодинамичо действие: представя местно антисептично 

действие, леко спазмолитично, заздравяващо, успокояващо, преборва 

състоянията на раздразнителност и преумора, при интелектуална преумора, 

преборва безсънието, стреса, емоционалността и състоянията на емоционална 

нестабилност (при юношите), преборва страховете и тревогите; диуретик, 

холеритик; газогонно и слаби ефекти на нервни стимуланти; нормализира 

сърдечната функция, смекчавайки възбудимостта на някои вътрешни 

рецептори; 

  

 Терапевтични указания и приложения 

 Фитотерапията с препарати от лавандула се препоръчва при: 

нверастения, безсъние, стрес, състояния на нервна раздразнимост, мигрени и 

други главоболия, жлъчна дискинезия, издуване на корема, жлъчни кризи, 

придружени от главоболие, депресия, раздразнимост, сърдечна аритмия, 

спомагателно лекарство при сърдечна исхемия, появила се на базата на стрес, 

чревни глисти, инфекции с Giardia lamblia, умора, ревматизъм, магарешка 

кашлица, грип, бронхит. Използва се вътрешно за газогонно действие, при 

хранителни нарушения, при главоболия и като общи стимулант под формата 

на отвари, като ароматизант и коректив; поради своите горчиви активни 

съставки, лавандулата увеличава жлъчния секрет и помага при отделянето му, 



 48 

успокоява коремните болки и активира храносмилането; 

  

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти: диабет, бременност, кърмене, алергия към лавандула. 

 Лавандулата е противопоказана при деца по-малки от 6 години (поради 

риска от спазъм на ларинкса). 

 Кожни алергии, фоточувствителност.  
 

 

 Продукти  

 масло - вътрешно: антисептик, успокоител, диуретик 

 масло - външно:  аналгетик, заздравител, посочено при настинка, грип. 

 Продукти за поддържане на тена, тялото; 

 Влиза в състава на антиастматичните цигари; 

 

 

 4.14. Копър (Anethum graveolens) 

  

 Ароматно сладко-кисело растение, обичайна подправка, която прави 

вкусни традиционните румънски рецепти. На английски език се казва “dill”, 

сродно със северните езици “dilla”, което означава успокоител; използван е за 

успокояване на чревните спазми при децата, а “graveolens” произлиза от 

латински “ gravis “ и означава тежко, “olens” означава мириз. 

 Качествата на растението са били оценявани от най-стари времена от 

египтяни, гърци, китайци, които го използвали за хормонално регулиране и 

отстраняване на ефектите на остаряването. С терапевтична цел се използват 

листата и семената. 

   

 
 

 Химичен състав: витамини A, B, C, хлоилро, летливи масла, повече в 
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плодовете, минерални соли, танини, клейове. Една лъжичка семена от копър 

съдържа повече калций от чаша мляко.  

  

 Фармакодинамичо действие 

 Стимулира храносмилането, възстановява апетита, стимулира 

храносмилателните секрети, секрецията на солната киселина, спазмолитично 

действие, борба с хълцането, газогонно (облекчава коликите), повръщане 

(премахва усещането за повръщане), диуретично, пречистващо, помога за 

премахване на токсините, но също така предотвратява камъните в бъбреците, 

както и спомага за тяхното разбиване, стимулира производството на мляко 

при кърмачките, листата на копъра съдържат малки количества естроген, 

женския хормон, който помага за развиване на гърдите и женските полови 

белези по естествен начин, регулира менструалния цикъл, увеличава млечната 

секреция при кърмещите жени, понижава нарушенията в резултат на 

менопаузата, естествен антиоксидант, предпазва от образуване на свободни 

радикали чрез фибрите, които съдържа, спомага за намаляване на холестерола 

в кръвта, чрез високото съдържание на калий регулира кръвното налягане, 

също има кардио-защитни свойства, поради диуретичините свойства 

предотвратява задържането на течности в организма и действа върху 

натрупванията в целулитните области, чрез съдържанието на витамин C 

стимулира имунната система, бъбречната дейност (предотвратява 

образуването на камъни, цистит, бъбречни инфекции), поради съдържанието 

на калций) (семената от копър) предотвратява остеопорозата, ароматното 

масло, което съдържа, действа върху храносмилателния апарат и нервната 

система.  

 Терапевтични указания и приложения: анорексия, флатуленция, 

подуване на корема, нарушено храносмилане, чревни спазми, хемороиди, при 

disgravidie отстранява усещането за повръщане, аменорея, предменструален 

синдром, майките, които кърмят за стимулиране на млечната секреция, колики 

от всякакво естество, безсъние, сърдечни болести, атеросклероза, нарушения 

на пикочните канали, ефикасен при детоксиферия или диети за отслабване.  

  

 Други приложения 

 В козметиката за мазни кожи, със себорея, с разширени пори, могат да 

се правят компреси със сок от копър (получен чрез смесване с малко 

минерална вода, към коята се добавя сокът от  ½ лимон). 

 Копърът, чрез съдържанието си на женски фитохормони (сходно на 17 

естрадиола), естрогени, които регулират хормоналната дейност, придавайки 

твърдост на гърдите, правят кожата кадифена, забавя процеса на стареене. 

 Едно вътрешно лечение с тинктура от семена от копър, докато гърдите 

се масажират с масло от семена от копър, за време от 10 мин./на ден, за 20 

дни, гарантира нарастване обема на гърдите, придава им твърдост, гладкост и 
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мекота на кожата. 

 Ветеринарна медицина: Вътрешно приложение: инфузия за подобряване 

на храносмилането, белодробни заболявания, коремни спазми. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  

 Листата от копър се консумират умерено (максимум 5 грама на ден) 

през периода на бременност, като ,обратно, се препоръчват в периода след 

раждане. Приложението на копъра става в дози, които се увеличават 

постепенно, голямо количество копър, консумирано от човек, който не е 

свикнал с това лечение, може да доведе до хранителни безпокойства, до 

загуба на апетит, главоболие.  

  

 Продукти  

 сок от пресен копър за отслабване; 

 пресни листа за стимулира на млечната секреция; 

 прахчето от семена от копър е много силен хоронален стимулант, 

който определя повишането на общия тонус и на жизнеността; 

 тинктура от семена от копър – хормонален стимулант; 

 компреси със сок от копър в козметиката за мазни кожи, със себорея. 

 

 4.15. Мента (Mentha piperita) 
  

 Произхожда от средиземноморската зона, разпространена в целия свят, 

като расте спонтанно или се култивира в градини, по светли и добре напоени 

места. Позната като ароматно растение, използвано в различни кулинарни 

препарати, но и като билка от най-стари времена. Използва се въздушната 

част на растението (Menthae herba) или листата (Menthae folium).  

 

 
 

 Химичен състав: Листата и всички части на билката съдържат летливо 
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масло, липиди, тритерпенови киселини (олеанова, урсолова), ситостерол, 

оргокалциферол, смес от парафин, полифенолкарбоксилови киселини  

(кафеена, розмаринова, хлорогенова, ферулова, кумаринова), танини, 

флавоноиди (хесперидин), въглехидрати (рамноза, галактоза, глюкоза, 

фруктоза, захароза, рафиноза, стакиноза, вербаскоза), каротеноиди 

(радовантин, ерипоксантин, виолоксантин, каротин), ензими (каталаза, 

пероксидаза, полифенол, оксидаза и др.), витамини (C, D2, токофероли, 

никотинова киселина), минерални соли (калий, калций, фосфор, магнезий, 

натрий, желязо, манган, цинк, бор, мед, молибден). Летливото масло е 

образувано от ментол 52,6-63,2%, ментон, ментофуран, терпенови 

въглеводороди (пинен, терпин, феландрон, лимонен, камфор, терпинолум, 

мирцен, кадинен), и др. Цветовете съдържат повече етерично масло отколкото 

листата. Корените са без летливо масло. 

  

 Фармакодинамичо действие 

Стомашно, спазмолитично (миорелаксан, преборва коремните спазми, 

мускулни контракции, ефикасна при жлъчни, хепатитни, чревни колики), 

против повръщане, газогонно (отстранява газовете, преборва се с 

флатуленцията, коремния метеоризъм), леко обезболяващо, холеритично, 

улеснява изхвърлянето на жлъчния сок, антидиарийно, тръпчиво, летливото 

масло и неговите съставки имат спазмолитично, деконгестивно, 

антивъзпалително, антисептично, бактериостатично действие (ефикасно при 

гастро-чревни инфекции, дихателни), отхрачващо (помага при изхвърлянето 

на бронхитните секрети), благоприятства менструацията, стимулира 

маточните контракции, диуретично, средство зa изпотяване, пречистващо, 

тонизиращо, съживително, увелчава силата на концентрация. Флавоноидите 

имат антивирусни  и антиоксидантни свойства. 

  

 Терапевтични указания и приложения: диспепсии, жлъчни 

дискинезии, метеоризъм, при бременност (преборва  гаденето и 

повръщането), ентеро-колити, лятна диария или поради други причини, астма, 

бронхити, ларингити, фарингити, настинки, грип, умора и нарушена 

концентрация, особено при ученици и студенти. 

  

 Други приложения 

 Козметика: Ментата се използва често и при някои козметични 

продукти, като паста за зъби, лосион, гелове и кремове за тяло и лице, 

шампоани или душ гелове. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  

 не се консумира вечер, понеже е леко възбуждащо средство, увеличава 
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нервния тонус, може да причини безсъние; 

 не се препоръчва при язва на стомаха, при  запушване на жлъчните 

канали и възпаление на жлъчния мехур, при остри хепатитни 

заболявания, при камъни в жлъчката. Не се препоръчва използването на 

препарати, които съдържат ментова масло върху лицето на малки деца и 

нито в носните канали, тъй като може да доведе до спазми на езика или 

спиране на дишането; 

 при бременност и кърмене: не са известни ограничения. 

 

 Продукти  

 Общо, менатата се използва под формата на чай, алкохолен разтвор или 

масло от мента.и 

 чайът от мента, поради антибактериалните свойства, може да се 

използва за почистване на лицето и лечение на акне и черни точки; 

 инфузия от мента за регулиране на храносмилането, борба с коликите, 

повишава диурезата, при диспепсии, настинки, астма, бронхити; 

 маслото от мента се прилага вътрешно, при умора, трудности в 

концентрирането и вниманието, тоник, укрепващ нервите, 

предотвратява повръщането, анестезик (ментата действа като анестезик 

върху нервните окончания в стомаха), антивирусно (грипен вирус, 

херпес симплекс), антибактериално (бета-хемолитичния стрептокок, 

Pseudomonas), противогъбично (Candida albicans), деконгестант; може 

да се използва и под формата на инхалации при инфекции на 

дихателните пътища, ларингит, пресипналост, рино-синусоиден катар, 

или под формата на бани за ревматични болести, невралгични артрити, 

лумбаго, уртикария; местни компреси или катаплазми при мигрени; 

маслото, прилагано местно, може да замрази венеца или зъба, който 

боли и може да понижи възпалението; 

 маслото от мента, използвано в ароматерапията, помага при 

прогонването на раздразнителността, стреса и на проблемите, като 

мигрени, провокирани от стрес; 

 козметични продукти, като паста за зъби, лосион, гелове и кремове за 

тяло или лице, шампоани или душ гелове; 

 паста от листа от мента срещу проблеми с храносмилането (лошо 

храносмилане, метаболизъм, повдигане, диария), акне; 

 пудра от листа от мента против гадене, за почистване на зъбите и 

устата; 

 мацерат от листа от мента против диария; 

 чай от листа от мента против диария; 

 сок от листа от мента срещу лош дъх. 

 



 53 

IV.16. БЯЛ СИНАП (Sinapis alba) 

 

 Произхожда най-вероятно от Средиземноморието, отглежда се в цяла 

Европа (Северна, Централна и Източна), прилича си с китайския синап. 

Използват се семената за различни традиционни кулинарни произведения, за 

приготвяне на туршии или за получаване на паста от синап, при която 

използваното вино и свързаните подправки, тархон, куркума, хрян, енибахар, 

карамфил, канела, черен пипер, люта чушка, захар или мед, дафинов лист и 

други ароматни треви придават специфичния вкус. 

 Използван като билка от най-стари времена, е бил препоръчван от 

римляните при епилепсия, депресии, ревматични болки.  

 

 

  

 Химичен състав: летливо масло (алил-сеневол), органични киселини 

(олеинова, линолова, линоленова), клей, целулоза, протеинови съставки, 

минерали (калций, калий, магнезий), синалбозид (сходен със синигрозида в 

черния синап, който под действието на фермента на мирозиназа във водна 

срреда, се разлага на глюкоза, киселинен сулфат и p-хидроксибензил алил 

изотиоцинат). 

 Фармакодинамичо действие  

 Ревулсивно, предизвикващо зачервяване на кожата, стомахично, 

понижаващо холестерола, а заради присъствието на клейовете има слабително 

действие.  

 Терапевтични указания и приложения: хиперхолестеролемия, 

респираторни заболявания (трахео-бронхит, пневмония), настинки, грип, 

ревматични заболявания, невралгии, мускулни контрактури.  

  

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти  

 Хипертония, болни с разширени вени или кожни заболявания, внимание 
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при децата, чиято кожа е по-чувствителна, за да не възникнат изгаряния; при 

деца под 6 години, приложението е противопоказано.  

 Дразнител за кожата и лигавиците. 

 Растителното масло, получено от белия синап, може да провокира 

еритеми, фликтени и дори некроза на тъканите 

 Продукти 

 пастата от синап се използа и като подправка; 

 слабител – цели семена от бял синап; 

 брашно от синап: използва се с терапевтична цел под формата на 

катаплазми; поради действието зачервяващо кожата стимулира 

циркулацията на болезненото място, като облекчава болките или 

деконгестионира подлежащите тъкани, като се препоръчват при 

бронхити; пневмонии, цефалалгии, мигрени, ревматични заболявания, 

лумбаго, ишиас; 

 листата от бял синап могат да се използват в салатите. 

 

 4.17. Лайка (Matricaria camomilia) 

  

 Разпространена навсякъде по света, най-старата билка на всички 

времена. Произхожда от Южна и Югоизточна Европа, расте в спонтанна 

флора по поляни, ливади, пасища, покрай пътищата или в градини, 

предпочита песъчливите почви и слънчевите места в равнините зони. 

Периодът на цъфтене обхваща месеците април – май, до края на август.  

 Името идва от латински, "matca/ uter", понеже в народната медецина се 

е използвала за лекуване на болести, характерни за жените, като 

дезинфектант, заздравител, успокоител на болките. С терапевтична цел се 

използват цветовете (Chamomillae flores). 

  

 
 

 Химичен състав: летливи масла, сескитерпенови горчиви съставки 
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(проазулен), флавоноиди (гликозиди на апиген, лутеолин, камферол и 

метоксилови производни), глуциди, витамини (B1, C, каротеноиди), колен, 

минерали (калций, желязо, цинк, силиций, цирконий, молибден, мед, фосфор, 

калий), мастни киселини (олеинова киселина, линолова, палмитинова, 

стеаринова), фенолови киселини (хлорогенова, кафеинова, салицилова, 

сирингова, ванилова). 

 Летливото масло: сескитерпенови въглеводороди (камузулен, 

дихидрокамулзалени, бизаболени, трасн-бета-фернесен), сескитерпенови 

алкохоли (алфа-бизаболол, спатунелол, фарнезол), сескитерпенови оксиди 

(бизаболоксиди), кумарини (херниарин, умбелиферон, полиини). 

  

 Фармакодинамичо действие  

  

 Антисептично, дезинфектант, противовъзпалително, анестезично, 

антихисматично (антиалергично), успокояващо действие, капилярно 

тонизиращко, стимулира секрецията на потните жлези, бактерицидно и 

бактериостатично, газогонно (борба с чревните спазми и помага за 

освобождаването на газове), заздравяващ ефект, регенериращо, ускорява 

излекуването, нормализира метаболизма на кожата истимулира 

епитализацията, заздравява корените на космите на косата, бори пърхота, 

прчи на образуването на камъни в бъбреците или жлъчката, има 

спазмолитично действие, отпуска гладката мускулатура, бори се с коремните 

и бъбречните спазми, колики, успокояващо, седативно действие върху 

нервната система.  

 Летливото масло се използва в ароматерапията за успокояване на 

главоболието, общо релаксиращо действие, борба с безсънието, борба с 

астматичните кризи.  

  

 Терапевтични указания и приложения: остри и хронични инфекции 

на храносмилателния тракт (хеперациден гастрит, стомашна язва, 

ентероколит, диария), респираторния апарат (грип, настинка, бронхит, 

трахеит, бронхиална астма), уро-генитални заболявания (цистит, вагинит, 

простатит, бяло течение), болезнена  менструация (чрез спазмолитичното, 

аналгетичното действие), бъбречни заболявания (благопирятства 

изхвърлянето на урати, на пикочната киселина), борба с подаграта, артритите, 

ревматизма, борба с безсънието, раздразнението, депресията, причинена от 

нарушения в менопаузата. 

  

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 Вътрешно приложение: лекуване на гастрити, ентероколити, при 

диария, възпалителни състояния на мукозите. 
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 Външно приложение: стоматит, конюнктивит. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани ефекти si/sau 

secundare:  

 може да увеличи антикоагулантните ефекти, затова не се прилага заедно 

с аспирин, особено при нарушения в съсирването на кръвта. Не се 

препоръчва летливо масло sau тинктура в периода на бремеността. Не 

трябва да се прилага заедно със седативни лекарства или алкохол. 

Поленът от препаратите с екстракт от лайка може да причини алергични 

реакции при чувствителните (приложението в този случай трябва да се 

извършва много внимателно); 

 да се избягва при хора с бяла кожа, поради кумарините, алергия, 

кръстосана с други видове Asteraceae. 

  

 Продукти  

 Продукти на базата на лайката за грижи за кожата: кремове, лосиони, 

тоници за почистване на грима; 

 Продукти, предназначени за грижи за косата: шампоан; 

 масло от лайка – противовъзпалителни свойства. 

 део рол-он с екстракт от лайка – успокоява кожата след епилация; 

 чай от лайка 

 кремове, балсами за ръце. 

 

 

IV.18. ЖИВОВЛЯК (Plantago lanceolata,) 

 

 Тревисто растение, лесно пригодимо към различни условия на почвата, 

влагата, температурата, светлината. Разпространено в равнини, полета, дори и 

алпийската зона. Казва се, че ако една жаба бъде ухапана от паяк, тя бърза към 

живовляка, за да се излекува. В народната медицина е използван за лекуване 

на рани, ухапвания от змии или насекоми, или се поставя в обувките, за да 

излекува мазолите (мехурите), тъй като е познат като лек за старите и 

устойчиви рани. С терапевтична цел се използват листата (Plantaginis folium). 
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 Химичен състав: летливи масла, клейове (полиуронова киселина, 

пентозан, ксилоза), алантоин, флавоноиди, горчиви съставки, иридоиди 

(аукубин или аукубозид с фуранова структура), тритерпинови съединения 

(урсолова, олеанова киселина), танини, смоли, захари, витамини K, A, C, 

стероли (β-ситостерол), фитокинон, каротеноиди, минерали (калий, калций, 

магнезий, фосфор, мед, молибден). 

  

 Фармакодинамичо действие: смекчаващо (поради клейовете); 

успокояващо, слабително (клейове, плантеоза, продукти на хидролизата); 

отхрачващо, втечняващо бронхиалните секрети; хемостатично действие 

(витамин K и танин), заздравяващо; полезно за лечението на язви (поради 

присъствието на алантоин, протеолитични ензими, флавони и каротеноиди), 

антибиотично; антивъзпалително (чрез иридоидите и стеролите); стягащи 

свойства (танини, аукубозид), против дирия, диуретично, пречистващо, 

предотваратява покачването на холестерола, предотвратява атеросклерозата, 

понижава артериалното налягане, регенериращо, противовъзпалително, при 

улцеративни кожни заболявания, гнойни; спазмолитично (полифеноли); 

слабително (семената); 

 

 Терапевтични указания и приложения 

 Листата на растението имат терапевтично приложение в хуманната и 

ветеринарната медицина, култовата и традиционната. 

 Хуманна медецина: 

 Вътрешно приложение: - инфузие, за лечение на атеросклероза, при 

кръвоизливи, високо кръвно налягане, диария, хиперацидни гастрити, язва на 

стомаха, кашлици с различни етиологии, бронхит, бронхиална астма; 

 Външно приложение: - инфузия, за лечение на съдови заболявания 

(варикозна язва), лечение на стоматити, ларингити, трахеити, лечение на 

гнойни рани, улцерации. 

 Листата влизат в състава на Бронхиалния чай № 2 за лечение на 
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белодробен емфизем, силикоза, бронхит, конвулсивна и спастична кашлица. 

 Народната медицина, за лечение на тендинит, бурсит, теносиновити, 

артирити, миозити, полегати едеми (болести на краката). 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 Вътрешно приложение: - инфузия/декокт/суров мацерат, за лечение на 

бронхити, при ларинго-трахеален катар, диария; 

 Външно приложение: - инфузия, за лечение на варикозни рани, 

конюнктивити, блефарити; 

 Козметика: за очна хигиена и лечение на конюнктивит. 

  

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани и/или странични 

ефекти 

 Контактен дерматит; Продуктите с екстракти от Plantago contraindicate 

при податливи хора. 

  

 Продукти  

 прахчетa – влизат в състава на Бронхиален чай № 2 за лечение на 

белодробен емфизем, силикоза, бронхит, конвулсивна и спастична 

кашлица; 

 инфузия - при външно приложение може да се използва под формата на 

бани или компреси за лечение на варикозни язви, различни язви на 

кожата, конюнктивит, или като гаргара при заболявания на устната 

кухина (гингивит, стоматит, фарингит), ларингит;  

 сиропът от живовляк е признат за естествен лек за успокояване на 

кашлицата; открива се в стандартни препарати или може да се приготви 

вкъщи като всеки сироп от прясна или изсушена билка; 

 смачканите пресни листа могат да се използват като катаплазми върху 

кожата, по инфектирани или кървящи рани; ускорява лечението чрез 

хемостатичното, дезинфектантнот и заздравяващото действие; 

 тинктура от живовляк – за противовъзпалителен ефект, успокояващ, 

отхрачващ, хемостатичен, противоязвен, заздравяващ. 

 пектините, извлечени от листата, се продават под наименованието 

Plantaglucid, с добро действие при лечението на стомашните язви.  
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 4.19. Маточина (Melissa officinalis L.) 

  

 Медоносно растение, с бяло-люлякови цветове, разпръскващо миризма, 

подобна на лимонената, предпочита слънчевите поляни и дъбовите, 

акациевите или буковите гори, богато на нектар, оценено от пчелите, откъдето 

произтичат и многото названия на растението. Използва се като подправка 

заади свежия вкус на лимон, при ароматизиране на напитките, особено като 

билка. Известни медици на древността са го препоръчвали за различни 

заболявания: Диоскорид – за пречистване на кръвта и ухапване от змии, 

Плиний – за засилване на зрението, Хилдигард ван Бингер – за успокояване на 

духа, арабските лекари – за заздравяване на сърцето. С терапевтична цел се 

използва въздушната част (стъбло, листа, цветове), набрани в хубаво време, 

слънчево, без вятър (вятърът определя разпръсването на летливите масла, 

активните съставки, важни от лековита гледна точка).   

 

 
 

 Химичен състав: 

  Основните химични съставки, идентифицирани във въздушните органи 

са: летливите масла (до 0,15 % прясно вещество), компонентите на летливото 

масло зависят от мястото, от което е събрано растението. Така, маточината от 

Финландия съдържа по-голям процент карвон (15,70 %) и кариофилен оксид 

(7,70 %); дрег произход от тази страна има по-голямо съдържание на 

кариофилен оксид (12,30 %), кухинен метил (6,30 %) и анетол (6,10 %), 

Маточината от Испания и с по-голямо съдържание на гераниал (45,00 %) и 

нерал (35,00 %), а тази от Германия съдържа повече цитронелал (36,20 %), 

гермакрен D (13,50 %) и β-кариофилен (10,90 %). 

  Други съставки са: танините (3 - 6 %), въглехидрати (захароза, 
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плантеоза, пектин), феноли, смоли, клейове (12 %), стероли (β-ситостерол, 

кампестерол), катехини, тритерпени (урсолова киселина, олеанолова 

киселина, 19-α-хидроксиурсолова киселина, 29-хидроксиолеанолова 

киселина, 2-α- хидроксиолеанолова киселина, 2-β- хидроксиолеанолова 

киселина, 2-α- хидроксиурсолова киселина), полифенолкарбоксилни киселини 

и производни (кафеена киселина, хлорогенова киселина, протокатехова 

киселина, розмаринова киселина), агликони и флавонови глюкозиди  

(кверцетин, рамноцитрин, апигенин-7-глюкозид, камферол, лютеолин, 

лютеолин -7-глюкозид,  рамназин и цинарозид). 

 

 Фармакодинамичо действие  

 Екстрактите имат успокояващо действие, антимикробно, 

антихистамини и намаляват кръвното налягане. Съдържанието на полифенол 

на екстрактите благоприятства лечението на херпес, подагра и ухапвания от 

насекоми. Използва се също за потискане дейността на хормонит на 

щитовидната жлеза. 

 Етеричното масло, съдържащо цитрал и цитронелол имат успокояващо 

действие върху централната нервна система и антиспазматично; обикновено 

летливото масло има храносмилателни свойства, газогонни, холеритични, 

регулира стомашното храносмилане, тонизиращо, седативно. 

 Действа при повръщане при бременните жени, контракциите по време 

на месечния цикъл. Бори се с мигрените, зъбобола, главоболитеи и болките в 

ушите, предизвикани от невралгии; използва се срещу кашлица, пресипване и 

заболявания на дихателните пътища; против подагра, анемия, безсъния, 

дизентерия. 

 

 Терапевтични указания и приложения 

 Летливото масло в народната медицина се препоръчва при болести на 

черния дроб, астма, анемия, подуване на корема, стомашно разстройство, 

ухапвания от пчели, оси, отслабване на паметта, болки в белите дробове, 

Паркинсон, виене на свят. 

  

 Други приложения  

 Ветеринарна медицина 

 Вътрешно приложение за лечение на чревните колики, диарийни 

състояния, повръщане, анорексия, тонизиращо и стимулиращо при 

производството на мляко. Дози за лечение на: големи животни (коне, говеда), 

15-20-50 г; средни животни (овце, кози, прасета), 5-10-15г; малки животни 

(котки, кучета, птици), 2-5-8г. 

 Външно приложение: за лечние на рани. 

 Козметика – разцъфналите върхове се използват за получаване на 

колони и парфюми.   
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 Продукти 

 под формата на чай (инфузия)  при лечението на: рак на щитовидната 

жлеза, ревматизъм (противовъзпалително ставно действие),  

храносмилателни разстройства (раздразване долна част на дебелото 

черво, на спастичното черво и на ентерита, на жлъчната дискинезия,  

камъни в жлъчката,  херпес от тип I и II; 

 използва се под формата на тинктура при лечението на  - менструални 

проблеми, проблеми на нервната система (ддългосрочно срещу 

Алцхаймер), депресия, психична анорексия; 

 влиза в състава на лекарството CALMOPLANT таблетки (продукт на 

Plantavorel SA), използвано при състояния на нервна свръхвъзбудимост; 

 влиза в състава на слабителните и противоколитни чайове; седативен 

ефект, успокоява сърцебиенето на нервна основа, нервни нарушения, 

като главоболие, неразположение, безсъние и други неврастении; 

 влиза в състава на лекарствения продукт EUCOLON. 

 

  4.20. Градински чай (Salvia officinalis) 

 Медоносно растение, произлизащо от Средиземно море, отглеждано в 

градината, расте в слънчеви места. Това е мистично растение, надарено с 

магически сили, съществуват много митове за това свещено растение: 

легендата гласи, че е било единственото цвете, което е приютило Дева Мария, 

когато тя бягала с бебето Исус в ръце от войниците на цар Ирод, а в знак на 

благодарност тя дарила растението с неограничена мощ, да спасява човешки 

животи и да лекува хората във всички времена от всякакви болести. Името 

произлиза от латинската дума " salvare ", която означава лекувам, спасявам. 

Листата (Salviae folium) и цъфналите въздушни части (Salviae Herba) се 

използват за терапевтични цели, събрани в началото на цъфтежа през 

месеците май-юни.  

 



 62 

 

 Химичен състав: летливи масла - 1.5-5.5% (салвинол или абсинтол, 

туйон, алфа и бета-пинен, линалил ацетат, камфор, борнеол, цинеол и т.н.), 

горчиви дитерпенови съставки (пикросалвин), пентациклични тритерпени 

(урсолова, кратеголова и олеанолова киселина), стероли (β-ситостерол, 

стигмастерол), естрогенни химикали, смоли, органични киселини 

(никотинова киселина, кафеена киселина, фумарова киселина), смоли, 

катехинови танини, флавоноиди, витамини (B1, C), калиеви соли. 

   

 Фармакодинамичо действие  

 Комплексният химичен състав и естеството на активните съставки, 

които съдържа, придават на градинския чай холеретично, газогонно, 

естрогенно, антисептично и леко стипчиви свойства; горчив еупептик, 

стимулент при диспепсия и стомашно-чревни атонии, жлъчегонно и при 

дисфункция на яйчниците, представя изразено антиизпотяващо действие 

(намаляване на изпотяването), отслабва ферментационните процеси в червата 

и спомага за премахването на газовете, стимулира секрецията на жлъчката и 

черния дроб, има леко хипогликемичен ефект; представлява успокоител на 

нервната система, тъй като съдържа фитоестрогенни съединения, регулира 

менструалния цикъл и спомага за противодействие на неприятните странични 

ефекти на менопаузата. 

  

 Терапевтични указания и приложения: възпалителни заболявания, 

респираторни инфекции (бронхит, трахеит, астма), храносмилателни 

заболявания (ферментационни колити, диария, ентероколит, гнойни колити), 

жлъчни заболявания, запек или диария, палмарно-плантарна хиперхидроза 

(прекомерно изпотяване), умора, изтощение и стрес, проблеми с паметта, 

болестта на Алцхаймер, за забавяне процеса на стареене, галакторея, за 

стопиране на кърменето; препаратите от листата на градински чай се 

използват за борба с прекомерното изпотяване в различни състояния, като 

нервно-вегетативната дистония и менопаузата; препаратите от градински чай 

препарати са полезни при газове в червата, при жлъчни смущения; като 

спомагателно лекарство при лечението на захарен диабет, при някои коремни 

болки, възпаление на лигавиците (стоматит, гингивит, фарингит, тонзилит) и 

на кожата или при акне; външно приложение: гнойни рани, инфектирани 

екземи; препоръчва се за лечение на депресия и умора. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани ефекти 

 епилепсия, артериална хипертония; 

 не се прилага при жени, които кърмят, защото има способността да 

стопира кърменето; 
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 може да има като вторични реакции понижаване на апетита и запек.  

 

 Продукти  

 масло: дерматологични заболявания; 

 кремове против акне; 

 тинктура: дерматологични заболявания; 

 чай; 

 листата влизат в състава на анти-асматичния чай, чаят за гаргара и в 

антиасматичните цигари; 

 

 

  4.21. Виолетова арония (Aronia prunifolia) 

  

 Произхожда от Северна Америка. Благоприятните ефекти са били 

познати и от местното население. На напитките, приготвени от нея, им е 

дадена божествена сила. По-късно се отглежда в Русия върху огромни 

засаждения. Не след дългое стигнала и до Европа и все повече хора са 

познали благоприятните й ефекти. Тя е плод на младостта на клетките, на 

общото здравословно състояние на жизнеността. Използват се плодовете 

(сочни, кисело-сладки, черно-синкави, с диаметър около 1 см), които узряват 

през месеците септември-октомври. 

 

 
 

 Химичен състав: плодовете са богати на органични киселини, 

микроелементи, витамини. Съдържанието на витамин C е изключително 

високо. Плодовете съдържат още и витамините B1, B2, B3, K и много 

витамин P (500 мг/100 г), каротин, рутин, дъбилни вещества, автоциани, 

захар, органични киселини, минерални соли (Cu, Fe, I, Mo, Mn, Mg). 

  

 Фармакодинамично действие: укрепва имунната система, има 

благотворен ефект върху кръвната циркулация, сърдечната функция, 

понижава кръвното налягане, забавя процеса на стареене на клетките.  
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 Терапевтични индикации и приложения: при атеросклероза, 

хипертония, гломерулонефрит, различни кръвоизливи, предотвратява 

установяването на тромбози, подобрява периферното кръвообращение, леки 

гастрити.  

 

 Противопоказания: консумацията на виолетовата арония трябва да е 

ограничен за болните от язва на стомаха и дванадесетопръстника и при хората 

с висока степен на кръвосъсирване. 

 

 Продукти  

 сок от виолетова арония; 

 изсушени плодове от виолетова арония; 

 компот, конфитюр, мармалад, вин, сокове, сладко. 

 

  4.22. Риган (Origanum vulgare) 

  

 Ароматно тревисто растение, с червено-пурпурни цветове,  

произхождащо от Средиземноморието, расте из ливади, в слънчеви и сухи 

места по хълмове и планини. С терапевтична цел се използват въздушните 

части на растението (Origani herba); цветовете цъфтят от юни до август, а 

събирането на въздушните части се извършва през сутрешните часове, когато 

растението съдържа най-много етерични масла. 

  

 
 

 Химичен състав: летливи масла (карвакрол, тинол), танини, горчиви 

съставки, антоциани (пеонидол, марвидол), флавони (апигенол, лутеол, 

кемпферол и техните гликозиди), полифенол карбоксилни киселини и 

производни (кафеена, розмаринова, хлорогенова киселина), терпенови 

съединения (урсолова, олеанова киселина), минерални съставки. 
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 Фармакодинамично действие  

 Спазмолитично, бронходилаторно, отхрачващо, втечняващо 

бронхиалните секрети, седативно върху нервната система, антисептично, 

дезинфектично, стоматично, карминативно, спазмолитично, секретолитично, 

ефикасно при болести с гастро ахлорхидрия. 

  

 Терапевтични указания и приложения: заболявания на дихателните 

пътища, трахеити, бронхити, стимулира храносмилателните секрети, 

магарешка кашлица, успокоява кашлицата чрез седативен ефект върху 

централната нервна система, благоприятства извхърлянето на бронхиални 

секрети. 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 вътрешно приложение: инфузия – за лечение на раздразнителността при 

кучетата и котките; 

 външно приложениеn: топли компреси с инфузия за лечение на абцеси, 

циреи и изгаряния. 
 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, странични и/или странични 

ефекти 

 Поради високата концентрация на карвакрол и тимол е дразнител на 

кожата, а летливото масло не се прилага върху кожата. 

  

 Продукти  

 чай: използва се при лечение на гастрити, стомашно-чревни колики, 

магарешка кашлица, трахеити, бронхити, силна кашлица; външно – под 

формата на гаргари, препоръчва се при заболявания на устната кухина, 

фарингити, ларингити, а под формата на парни инхалации – при 

бронхиална астма; 

 мазило: кожни заболявания, изгаряния, главоболие, зъбобол, екземи, 

гингивит, лош дъх, отит, пародонтоза, рани, болезнени ревматични 

кризи; 

 тинктура: грипни състояния, стоматити, трахеити, чревни разстройства, 

магарешка кашлица. 
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  4.23. Дилянка  (Valeriana officinalis) 

  

 Многогодишно тревисто растение, което расте спонтанно върху влажни 

почви, по места с тръстики, гори, по края на водите, в крайречни горички, в 

полупланиските и планинските зони, разпространено е в цяла Европа и Азия. 

В традицията на много народи се изплитали венци от цветовете на дилянката, 

които се поставяли върху тока на вратата, за премахване на магии, проклятия, 

зли духове. Познато и използвано в емпиричната медицина за лекуване на 

емоционалните нарушения, борба с безсънието и класическо лекарство за 

епилептичните кризи; забелязано е, че понижава агресията на животните. С 

терапевтична цел се прибира през есента след увяхване на въздушните части, 

коренищата, столоните (пълзящи стъбла) и корените (Valerianae rhizoma cum 

ridicibus) 

  

 
 

  Химичен състав: 

 Летливо масло 0,5-2%, съдържащо: моно и сески терпенови 

въглеводороди (пинен, камфен, лимонен, β-кариофилен, азулени); моно и 

сескитерпенови алкохоли (α-терпинеол, гераниол, борнеол, валерианол, 

валенол, ледол); естери терпеноиди (ацетат и борнил изовалерианат, формиат 

и борнил бутират, kessil ацетат, ацетат и миртенилвалерианат); алдехиди и 

кетони (валеренал, валеранон); киселини (изовалеринова, 

ацетоксивалеринова, валеринова, валеренова, ацетилвалеренова); иридоиди 

(валепотриати). 

 Нелетливите съставки са: алкалоиди (производни на циклопентан 

nпиридини – актинидин); полифенол карбоксилни киселини и производни 

(кафеена киселина, хлорогенова); флавоноиди (кверцетол, камферол, 

апигенин, лутеолин, диосметин|); въглехидрати; дъбилни вещества; смоли; 

ензими; гликозиди на иридоидите. 
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 Фармакодинамично действие: седативно действие, транквилизатор, 

хипотермично, деконгестант-венозно, флеботонично, невротично. 

 

 Терапевтични показания и приложения 

 Може да се използва при неврастения, безпокойство, тахикардия, 

треска, вътрешни и външни хемороиди, разширени вени, астения.  

 Вътрешно приложение: лекува сърдечни заболявания (нарушение на 

сърдечния ритъм, сърдечна невроза, сърцебиене), повръщане; лекува 

коремните колики при възрастните (болки); бронхиална астма; безсъние; 

бъбречни колики; борба със стомашни глисти, диария; 

 Коренът и коренищата на растението се използват в смес с други 

растения за лечение на: ангина пекторис, атеросклероза, диспептични 

синдроми (анацидитет и хипоацидитет), хиперациден гастрит, язва на 

стомаха, метеоризъм, чернодробни и жлъчни колики, смущения в 

менструацията. 

 

 Други приложения 

 Ветеринарна медицина: 

 Вътрешно приложение: лекува заболяванията на централната нервна 

система; прекомерно изпотяване; нефрити, полиурия, янурия; чревни спазми. 

 

 Противопоказания, предпазни мерки, нежелани реакции 

 Бременост и кърмене; не се прилага по време на шофиране, поради 

хипнотичните ефекти, които упражнява върху нервната система; 

взаимодейства си с други лекарства, потенцира ефектите на барбитурати и 

бензодиазепини, причина, поради която употребата на дилянка е добре да се 

извършва само при съвет на лекаря, когато има и други свързани лекарства 

(особено антидепресанти, транквиланти); при приемането с дълга 

продължителност може да се появи смущение, безсъние, мидриаза, сърдечни 

нарушения. 

 Предозирането води до загуба на апетит, свръхотделяне на слюнка, 

полиурия или анурия, нефрити, чревни спазми, изпотявания.  

 В напреднала фаза на отравянето се появява виене на свят, сънливост, 

хипотермия, тахикардия, тахипнея, колапс, задушлива кома.  

 Токсичност: валепотриатите са цитотоксично и мутагенно ин витро 

(непотвърдено ин виво), токсичносста им е много по-голяма отколкото на 

екстрактите. Повечето екстракти не съдържат или имат много малки валтрати. 

Те са термоустойчиви и се разграждат от стомашната киселинност.     

 Забележки: Може да се използва и вида Valeriana sambucifolia Mjkan, 

който има въздушни пълзящи стъбла, а листата имат 2-4 чифта по-дебели 

жили. 
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 Продукти 

 инфузия, накисване на студено, комбинирана инфузия, прах, тинктура 

(не се прилага лечение повече от 6 седмици, за да не се появят нежелани 

реакции); 

 прах – за успокояване на нервните състояния, лекуване на нервно-

вегетативните заболявания (не се съхранява повече от 10 дни, понеже си 

губи терапевтичните качества); 

 инфузия от изсушен корен – за седативен ефект, успокояващ, 

спазмолитичен, приспивателен (дозата за сутринта се оставя да се 

накисне от вечерта, а тази за вечерта се оставя да се накисне от 

сутринта, ако се консумира по време на деня, може да предизвика 

сънливост); 

 тинктура: 

 използва се смес от билки за борба с безсънието, истерията (дилянка, 

хмел, лавандула, липов цвят, маточина); против сърдечни заболявания 

(дилянка, глог, дяволска уста); против стомашни разстройства от нервно 

естество (жълт кантарион, дилянка, сребролистна липа). 
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