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 Терминология 
 

1. СИРУИН: Протеинов ензим, който се среща и в човешкото тяло. Негова 

основна функция е възстановяването на наранените клетки и удължаването на живота 

им. Всъщност без сиртуин клетките умират. Така че на въпроса „Дали сиртуинът 

помага в борбата със стареенето?“ отговорът е „Да, защото това е неговата работа“. ; 

2. АНТИОКСИДАНТИ: Вещества, които се борят със свободните радикали. 

Последните се появяват в организма заради злоупотребата със слънцето, пушенето и 

интоксикацията и разрушават здравите клетки. Към най-мощните антиоксиданти се 

отнасят витамините Е и С, екстрактът от бял и зелен чай и селенът; 

3. БИОЛИСАТ:  Това наскоро открито вещество работи на ниво гени – тоест 

активизира работата на гените, отговорни за обновяването на кожата, и по този начин 

пречи на стареенето отвътре навън. Биолисатът се добива от бифидобактерии. 

4. ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА: Тя е едно от най-ефективните овлажняващи 

средства. Младата кожа произвежда хиалуронова киселина, но с възрастта това 

производство намалява като количество. Хиалуроновата киселина е популярна съставка 

на много кремове и подмладяващи инжекции. 

5. ЕКСТРАКТ ОТ ДРОЖДИ: Той подпомага работата на фибробластите 

(клетки на съединителната тъкан), отговарящи за плътността и стегнатия контур на 

кожата. Наличието му в състава на кремовете говори за техния гарантиран лифтинг 

ефект. 

6. EGF: Това е епидермален фактор на растежа – белтъчно съединение, състоящо 

се от 53 аминокиселини. Този сложен белтък прониква в кожата, стимулира 

образуването на млади кожни клетки, забързва обмяната на веществата и така 

позволява на кожата самостоятелно да се обновява. 

7. КОЛАГЕН: Ключова белтъчина в структурата на кожата, чийто дефицит води 

до загуба на еластичност, гладкост и тонус. Хидролизираният колаген, влизащ в 

състава на козметичните средства, се усвоява добре от епидермиса и служи за корекции 

на възрастовите изменения. 

8. КОЕНЗИМ Q10: Той представлява белтък, сходен с този, който изгражда 

самата кожа. При системно прилагане повишава кожния тонус и се бори успешно със 

свободните радикали. Използва се за профилактика на възрастовите изменения. 
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9. МОРСКИ ПРОДУКТИ (водорасли, планктон): Това са източници на 

специфични микроелементи и витамини, помагащи на кожата да се бори с 

остаряването. Овлажняват и подхранват в дълбочина, подобряват метаболизма и 

защитните свойства на кожата. Както сочат последните научни изследвания, 

термалният планктон във висока концентрация даже е в състояние да влияе на 

активността на гените. 

10. РЕТИНОЛ: Той е производно на витамин А. В състава на козметичните 

средства подобрява тургора на кожата, прави я по-еластична, намалява бръчките и 

пречи на появата на нови. Максимално ефективен е в съчетание с минерални комплекси 

(магнезий, калций и цинк). 

11. ПЕПТИДИ: Белтъчни съединения, присъстващи в самата кожа. Недостигът 

на пептиди се явява една от причините за стареене, затова все по-често можете да 

срещнете тези вещества като съставки в козметичните кремове. В достатъчна 

концентрация те правят кожата по-опъната, стегната и свежа. 

12. ТУРГОР НА КОЖАТА: Способността на кожата да възстановява формата 

си при  издърпване;  

13. DMAE (диметиламиноетанол): DMAE е органична съставка, която се среща 

в рибата като строител на колагена. Изследванията дават окуражаващи резултати. 

Според някои изследователи DMAE работи като микротравма, т.е. прави малки рани по 

повърхността на клетката и така я принуждава да увеличи производството на колаген. 

Други учени смятат, че DMAE стабилизира клетъчните мембрани като така помага на 

кожата да запази по-дълго младежкия си вид;  

14. АЛФА-ЛИПОЕВА ( Тиоктовата) КИСЕЛИНА – АLA: ALA е мощен 

антиоксидант, който запазва младостта в клетките, предпазвайки ги от агресивните 

атаки на околната среда, които са причина за появата на бръчки. Тя е ко-фактор на 

пируват-дехидрогеназата, алфа-кетоглутарат-дехидрогеназата и други важни 

мултиензимни системи. Тази киселина е коензим, необходим за въглехидратния 

метаболизъм в биохимичните реакции на цикъла на Кребс. Спада към групата на 

мастните киселини. Разтваря се както във водна, така и в маслена среда, което я прави 

уникална по своето действие. ALA е ефективна за клетките и при външната й употреба 

и това я прави добър боец срещу остаряването. Изследванията показват, че алфа-

липоевата киселина не само предпазва кожата от нараняване, но и подпомага 

възстановяването й, дори с нейна помощ могат да се премахнат фините бръчки. 
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15. СТВОЛОВА КЛЕТКА:  Клетка, която притежава способност да се дели 

(самообновява) за неопределен период от време, често дори през целия живот на даден 

организъм. При дадени условия или под въздействието на точно определени сигнали, 

стволовата клетка може да се диференцира в различни типове клетки, изграждащи 

организма. Наименованеито стволова клетка и идва от англ. “stem” в превод “ствол” от 

виждането за ствола при растенията. Той расте нагоре, удължава се и се 

разклонява.Стволовите клетки притежават следните особености: 

- те не са терминално диференцирани; 

- способни са да се делят неограничено; 

- при деленето всяка дъщерна клетка стои пред възможността да остане стволова 

клетка или да тръгне по пътя на диференциацията. 

      В зависимост от това на какъв етап от индивидиуалното развитие се изолират, 

стволовите клетки се разделят на ембрионални и регионални (от различни тъкани и 

органи на фетуса и възрастния организъм). 

16. ПЛУРИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ: Клетки, способни да 

образуват всички родословия на клетките в тялото,  включително зародишните клетки, 

както и някои или дори всички видове екстраембрионални видове клетки (пример: 

екстраембрионални стволови клетки).  

 Магията на стволовите клетки 
 

 Ключов аспект в основата на този проект е идеята за приложението на 

стволовите клетки. В момента стареенето е необратимо. И въпреки това повечето хора 

си отиват от този свят в следствие на редица болести, които отнемат последните им 

сили. А какво ще стане тогава, ако хората достигнат до ниво, при което не могат да се 

разболяват? И всички болести са предотвратими и лечими? Без това да коства каквито 

и да е усилия?  

 Учен от Харвардския университет в САЩ успя да обърне процеса на 

стареене при опити с мишки. Твърди, че това е възможно и при хора 

 Секретът на тайната на дълголетието бе отключен от учени в серия от 

забележителни изследвания, които отварят пътя към така желаната „вечна младост”. 
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По-дълъг живот, без болести като Алцхаймер, с кожа и коса, запазили младежкия си 

блясък. Запазени репродуктивни функции през целия жизнен цикъл. Всички тези неща 

стават все по-реални. 

 Зад това изследване стои онкологичният специалист Роналд де Пиньо от 

американския университет Харвард. 

 Той успява за първи път да обърне процеса на стареене при животни след 

тестове върху мишки. Преди опитите „гризачите старци” имали кожа, мозък и органи, 

които могат да се сравнят с тези на човек на 80 години. Само след два месеца третиране 

със специални лекарства мишките се подмладили значително. Мъжките, които били 

стерилни, пък вече можели да имат поколение. 

 „За първи път виждаме обратен на стареенето процес”, коментира Де Пиньо, 

като уточнява, че развиване на откритието му ще донесе огромни ползи. 

 „До 2025 година на Земята ще има 1,2 милиарда души над 60-годишната 

възраст. При тях рискът от ракови заболявания, Алцхаймер и сърдечни болести е много 

голям. Така останалата част от обществото е изправена пред огромното 

предизвикателство да посрещне финансовата и емоционалната тежест да се грижи за 

тези хора”, разсъждава докторът. 

 С „магическото“ му хапче обаче редица тежки болести няма да получат 

необходимата среда за развитие. Просто възрастните хора ще са с по-млади организми 

и по-издръжлива имунна система. 

 Роналд де Пиньо се съсредоточава върху окончанията на хромозомите, наричани 

теломери, които на практика са нещо като малки биологични часовници. При всеки 

цикъл на делене на клетките теломерните участъци се скъсяват поради неспособността 

на ДНК полимеразата да синтезира копие на самия край на хромозомата. Така те стават 

толкова малки, че клетката умира. 

 Ключовият ензим теломераза обаче, с помощта на своя собствена РНК матрица, 

достроява и удължава теломерните последователности. Но в повечето диференцирани 

клетки теломеразата е блокирана. Доктор де Пиньо успява да намери начин да 

„отключи” този ензим и да го „принуди” да функционира. 

 Първоначално ученият очаквал това да доведе до спиране или забавяне на 

стареенето, но бил изумен, когато се стигнало до процес на подмладяване. 
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 Сега Де Пиньо е убеден, че може да се направи хапче, което да действа по същия 

начин и при хората. При поемане в средна възраст то може да забави или предотврати 

развитието на Алцхаймер, сърдечни заболявания или диабет. Дори може да удължи 

продължителността на живота.1 

 Друго изследване установи, че е възможно  стогодишни клетки да бъдат 

препрограмирани в стволови, като се отстранят всички настъпили с възрастта 

промени.Възрастни клетки бяха препрограмирани в индуцирани плурипотентни 

стволови клетки и по този начин възвърнаха младостта си. Това им позволи отново да 

се диференцират, превръщайки се в различни видове клетки - нервни, сърдечни, кожни, 

чернодробни. 

 Досега пред препрограмирането на възрастни клетки имаше сериозна бариера - 

остаряването на тъканите. Учените първо мултиплицирали кожни клетки от 74-

годишен донор, а след това ги препрограмирали ин витро. Тъй като това не можело да 

се постигне с помощта на 4 генетични фактора - OCT4, SOX2, C MYC и KLF4, учените 

добавили още два - NANOG и LIN28.2 

 Благодарение на новия "коктейл" от 6 съставки препрограмирани възрастни 

клетки придобили отново характеристиките на ембрионен тип плурипотентни стволови 

клетки, които не са съхранили никаква следа от предишно стареене. Маркерите на 

възрастта на клетките бяха изтрити и получените от екипа индуцирани плурипотентни 

стволови клетки могат да се диференцират, превръщайки се във всякакъв вид клетки с 

увеличени възможности за разпространение и с удължена продължителност на живот. 

 Учените след това тествали успешно "коктейла" върху клетки от донори на 

възраст 92, 94, 96 и 101 години. Възрастта на клетките не е бариера за 

препрограмирането, заключиха учените. Резултатите от изследването са публикувани в 

Genes & Development.   

 Проучванията върху възможността да се изтрият следите от стареене на 

клетките бележат нов етап в регенеративната медицина. Става въпрос за голямо 

постижение, защото в борбата с много заболявания - рак, сърдечносъдови увреждания, 

                                                            
1 http://www.snews.bg/bg/statiya/otkriha-lek-protiv-stareeneto:2357 
2 http://science.actualno.com/news_366237.html 
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болестта на Алцхаймер, ще трябва да се прибегне именно до регенеративната 

медицина. 3  

 От същите индуцирани плурипотентни стволови клетки учени от щата 

Уисконсин са отгледали функциониращи кардиомиоцити (сърдечно-мускулни клетки). 

Индуцираните плурипотентни стволови клетки се извличат от соматичните клетки на 

възрастни. Джеймс Томсън и Юниинг Ю от университета Уисконсин-Медисън са 

репрограмирали кожни клетки. Те са променили експресията на гени, което е 

позволило превръщането им в сърдечно-мускулни клетки. 

 Репрограмирането на соматични тъкани в плурипотентни стволови клетки 

откривa нова възможност в лечението на невродегенеративни и други тежки хронични 

заболявания без използването на ЕСК. Такива са болестта на Паркинсон, а също и 

латералната амиотрофична склероза. Технологията се развива от няколко години и 

независимо от скъпият и изискващ време за създаване протокол, предизвиква значим 

интерес сред учените. Изследователите вече са открили и нов алтернативен източник за 

изолиране на стволови клетки – косата. Тя претърпява цикличност на растеж и 

регресия. Възстановителните процеси на косата се осъществяват с помощта на 

стволови клетки, локализирани в изпъкналата част на космения фоликул. Те имат 

способността да се диференцират в други клетъчни видове. Традиционно стволовите 

клетки в космения фоликул са замесени във възстановяването на космения корен, 

мастните жлези и епидермиса – при травми или плешивост. Смята се, че това е област с 

огромен терапевтичен потенциал. Учените начело с д-р Robert Hoffman от AntiCancer 

Institute в Сан Диего, Калифорния са взели парче от кожата на окосмената част на 

главата, откъдето са отделили и космените фоликули. Те са били ензимно дисоцирани и 

оставени да се развиват и растат в продължение на 4 седмици в специални инкубатори 

при контрол на температурата. Бил е използван специален растежен фактор, който е 

спомогнал за диференцирането им в клетъчни видове като гладкомускулни клетки, 

неврони и глиални клетки. В желанието си да изследват терапевтичният потенциал на 

стволовите клетки, авторите са ги трансплантирали в седалишният нерв на мишки. 

Осем седмици след процедурата хистологичният анализ е показал струпването на 

Шванови клетки (вид нервни клетки) около седалищните нерви. Новите клетки са 

подобрили значително невропроводимостта в посочените зони и са образували 

                                                            
3 http://www.club.bg/nauka/370972-postijenija-v-medicinata-prez-2011.html 
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миелинова обвивка около нервните структури. Този факт говори недвусмислено за 

възстановяване и подобряване на функцията на увредени преди това нервни клетки. 

Забелязано е било и подобрение на двигателната активност на мишките, които са били 

със засегнат седалищен нерв. Данните сочат, че стволовите клетки изолирани от 

космени фоликули биха могли да се използват в лечението на пациенти с невро-

дегеративни заболявания или травми на гръбначния стълб. Според авторите 

предимства им са че не са генетично модифицирани, че могат да бъдат изолирани и 

съхранявани лесно, че приложението им не води до развитието на туморни формации in 

vivo и че възможността на стволовите клетки да се диференцират в неврони спомага за 

създаването на индивидуални терапевтични схеми без реакция на имунологично 

отхвърляне след трансплантацията.4  

 Резултатът е обещаващ. Той показва, че тези клетки биха могли да се използват 

в сферата на научните изследвания, а някой ден и в терапията на различни заболявания. 

За пациенти с влошено здравословно състояние и проблеми в сърдечно-съдовата 

система, за които се знае, че трудно се намират донори за сърдечна трансплантация, 

бихме могли да култивираме сърдечни клетки. Специфичното е, че те могат да се 

създадат от кожните клетки на пациента и да се използват за възстановяване на 

сърдечната мускулатура. Използван е вирус, чрез който са били внесени четири 

транскрибционни фактора в гените на кожните клетки. Процедурата е позволила 

връщане на клетките, обратно до състояние подобно на ембрионалния стадий. Учените 

предупреждават, че преди процедурата да бъде допусната до практиката ще мине време 

за проверка на нейната ефективност и безопасност. Темповете за развитие на науката, 

обаче са бързи. В ретроспективен аспект Джанхуа Занг, един от водещите участници в 

проучването, е посочил, че от момента на създаването на първите миши ембрионални 

клетки през 1981, до 1998, когато Томсън е оповестил появата на първите човешки 

ембрионални клетки са изминали 17 години. Първите индуцирани плурипотентни 

стволови клетки от модели на мишка са били създадени през 2006 година. Скоро след 

това, през ноември 2007 Томсън и Ю са публикували и статия, в която е било 

съобщено, че от кожните клетки на възрастни могат да бъдат създадени човешки 

индуцирани стволови клетки. 

                                                            
4 http://www.moreto.net/novini.php?n=59428 
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 Докато изследванията свързани с ембрионалните стволови клетки са 

противоречиви и водят до морално-етични проблеми, защото се свързват с убиването 

на човешки ембриони, то индуцираните плурипотентни стволови клетки не налагат 

подобни дискусии. Резултати, получени от изследванята с ембрионални стволови 

клетки, позволиха да разберем как действат човешките плурипотентни клетки и какви 

са опциите за работа с тях. Благодарение на всички извършени досега опити със 

стволови клетки, науката върви напред. Много от сърдечните заболявания са генетично 

обусловени, поради което създаването на кардиомиоцити от клетките на самия пациент 

може да се приеме като значимо постижение в терапевтичен аспект. Клив Свендсен, 

професор по анатомия и неврология в медицинското училище на университета 

Уисконсин-Медисън е култивирал пък нервни клетки от индуцирани плурипотентни 

стволови клетки.5 

 На годишната среща на Асоциацията на американските сърдечни-съдови 

хирурзи в началото на декември са били представени данни, според които стволовите 

клетки от кръв от пъпната връв биха могли да се използват в лечението на сърцата на 

хиляди бебета годишно. Medical News Today и други електронни издания (Waters, 

Reuters, Bloomberg) се позовават на литературен обзор, цитиран по време на форума. 

Кардиолозите от университетската болница в Mюнхен са съобщили, че са минали пет 

години от трансплантацията на клапи на деца със сърдечна недостатъчност, направени 

от собствени стволови клетки, извлечени от кръв от пъпната връв. „Хирурзите могат да 

трансплантират нови клапи от донори или от изкуствен материал, но тези клапи не 

могат да растат с темповете на детето, което означава, че се налагат периодични 

оперативни процедури за подмяната им”, казва д-р Ралф Содиан, кардиолог и 

ръководител на проучването. Сърдечните клапи, проектирани от собствени стволови 

клетки, теоретично биха могли да растат с темповете на детето и да променят формата 

си. По този начин оперативните процедури за пациентите биха могли да се сведат до 

минимум, е обяснението на учените. Те разказват още, че са отгледали и конструирали 

в лабораторни условия сърдечна клапа от стволови клетки от кръв от пъпната връв. 

Било е използвано скеле, около което се е образувала сърдечна тъкан. При проверка на 

способността да поддържа налягането и да управлява кръвния поток, учените са 

установили, че клапите създадени от стволови клетки показват същите характеристики, 

                                                            
5 http://aptekabg.com/ot-inducirani-pluripotentni-stvolovi-kletki-sa-bili-sazdadeni-funkcionirasti-sardechni-
kletki/3109 
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както естесвените сърдечни клапи. Данните са били публикувани още през месец 

ноември в American Heart Association Press Release. 

Подобни резултати от предклинични експерименти са били описани и от друг авторски 

колектив (Schmidt, D., Breymann,C., Weber, A., Guenter, CI, Neuenschwander, S., Zund, 

G., Hoerstrip, SP) още през декември 2004 от Ann Thorac Surgery. Те са открили, че 

ендотелните стволови клетки от кръв от пъпната връв показват отличен растежен 

потенциал за тъканно проектирани присадки, които биха могли да подменят увредената 

сърдечна тъкан. Били са представени са и данни, че стволовите клетки могат да 

възстановяват кръвоносните съдове и да подобряват вентрикуларната функция. 

Цитирани са четири клинични проучвания, според които мезенхимните стволови 

клетки, поставени при определени условия могат да се диференцират в клетки подобни 

на кардиомиоцитите и да подпомагат регенерирането на сърцето.6 

 Междувременно учени от университетската болница в Брюксел са разработили 

нова технология за извличане на стволови клетки без да се нарушава целостта на живия 

зародиш. Постижението е значимо, особено за страните, в които проучванията с тях са 

забранени, поради етични причини. Новината беше съобщена преди дни от European 

News. 

 Хилде Ван де Велде, клиничен ембриолог от университетската болница в 

Брюксел в интервю обяснява, че екипът им е открил начин за получаване на стволови 

клетки през най-ранните етапи от развитието на зародиша, когато той се състои само от 

четири клетки. Една от тях е използвана, за да се да извлекат стволовите клетки. От 

останалите три се е формирал зародишът. Поставен в матката той е претърпял 

нормален път на развитие. „При този процес зародишът не се губи. Процедурата 

разрешава голям етичен проблем, свързан с използването на стволовите клетки за 

целите на различни проучвания”, твърдят учените от Белгия.  

Д-р Ван де Велде акцентира върху значимостта на откритието. „Има много държави, 

сред които Италия, САЩ, Швейцария, където проучванията със стволови клетки са 

забранени. Новата технология, при която зародишът се запазва дава възможност за 

провеждане на клинични експерименти и в тези страни”.7 

                                                            
6 http://aptekabg.com/prilojenieto-na-stvolovi-kletki-ot-krav-ot-papnata-vrav-ima-badeste-v-lechenieto-na-
sardechno-sadova-nedostatachnost/2553 
7 http://aptekabg.com/za-napredak-v-prouchvaniyata-sas-stvolovi-kletki-saobstavat-belgiiski-ucheni/1279 
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 Вече са налице и примери за успешното прилагане на лечение с помощта на 

стволовите клетки. Хирурзи от Методистката болница в Хюстън са инжектирали 

високо концентрирана смес от стволови клетки директно в сърцето на пациенти. От 

гледна точка на методите за лечение на сърдечната недостатъчност, тази техника може 

да се окаже по-ефективна в регенерирането на здрава сърдечна тъкан, отколкото 

известните катетерни методи, които подават стволовите клетки през кръвния поток към 

сърцето. Съобщава се, че процедурата е била направена на 58 годишен човек, който е 

споделил, че се чувства добре и че очаква да бъде изписан в близките дни. “Някои 

болни са с толкова тежка сърдечна недостатъчност, че единственото решение за тях е 

трансплантирането на ново сърце”, казва д-р Брайан Брукнер, сърдечен хирург от The 

Methodist DeBarkey Heart and Vascular Center в Хюстън. “Надяваме, че стволовите 

клетки ще стимулират растежа на нови кръвоносни съдове. Също, смятаме, че те биха 

могли да възстановят механичната функция на увредената сърдечна тъкан и да 

осигурят на пациента по-добро качество на живот без необходимост от трансплантация 

на сърце”, добавя той. 

 В процеса на работа най-силните и най-здравите стволови и прогениторни 

клетки, извлечени от костния мозък на пациента, са били увеличени 1000 пъти преди да 

се инжектират в сърцето. По време на процедурата д-р Брукнер е направил малък 

прорез от лявата страна на гърдите на болния и е подал няколко серии от концентрата 

чрез инжектиране. Резултатите са били отчетени като добри не само за конкретния 

случай, но и за предходни пациенти, обследвани отново след 12 месечен период. 

Около 5,5 милиона души в Съединените щати страдат от хронична сърдечна 

недостатъчност като част от тях са с кардиомиопатия или хронично заболяване на 

сърцето. Много от пациентите с протрахирана кардиомиопатия са с тежки ограничения 

във физическата дейност и затруднено дишане. “Търсенето на нови методи за лечение 

ще продължи, тъй като по-малко от 40% от болните със сърдечно-съдова 

недостатъчност биха оцелели за период от пет години”, смята д-р Брукнер. “Надяваме 

се този клиничен опит да осигури напълно ново и значимо лечение за тях”, допълва 

той. 

 IMPACT-DCM е клиничен опит във Фаза-2. В публикацията се казва, че той ще 

продължи с включването на още 40 пациенти - 20 с исхемична кардиомиопатия и 20 без 

данни за заболяването. Обявено е, че селекцията ще бъде направена по предварително 

изготвени критерии от пет клинични центъра в Съединените щати. Болните във всяка 
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група ще получават стандартни здравни грижи, като на 75% от тях ще бъде поставена 

инжекция в сърдечния мускул със смес от стволови и прогениторни клетки, извлечени 

от костния мозък на самия пациент. Учените подчертават, че процедурата в 

операционната зала е минимално инвазивна. Очакванията са за значими постижения в 

лечението на пациенти със сърдечно-съдова недостатъчност.8 

 Стволовите клетки вече се използват и при лечението на диабет. Учените от 

университета в Единбург успешно са възпроизвели клетките на черния дроб и 

панкреаса (задстомашната жлеза). Резултатите от клиничното изпитание са били 

публикувани в специализираното списание за столово-клетъчна медицина „Cell Stem 

Cell”. Изследователите са на мнение, че са близко до откритието на ново лечение за 

диабет. Те са култивирали стволови клетки, които са способни да се възпроизвеждат и 

развиват в различни видове клетки на вътрешните органи, познати под името 

«ендодермални». Екипът е успял да избегне недостатъците, съпътстващи 

традиционното използване на ембрионалните стволови клетки. В предходните 

технологии е съществувала опасността от смесване на създадените клетки и 

предизвикване на туморни образувания. Значимостта на откритието е в това, че 

клетките създадени от Единбургските учени могат постоянно да се обновяват в 

лабораторни условия, което не налага използването на ембрионални стволови клетки. 

Екипът смята, че те са подходящи за болни от диабет и могат да прекратят 

зависимостта им от инсулиновите инжекции. „За първи път разбрахме как се генерират 

и пречистват прекурсорните клетки на черния дроб и панкреаса”, разказва д-р Джош 

Брикман от Института за стволово-клетъчни изследвания на университета в Единбург, 

представител и на Медицинския научен съвет по регенеративна медицина. „Всичко 

стана възможно чрез възпроизвеждане на пътя на клетъчното деление от ембриона до 

момента на идентифициране и пречистване на тези клетки. Забележителното е, че те 

могат да растат и да се диференцират в „епруветка”, в лаборатория, на малка площ и да 

имат огромен потенциал за бъдещото развитие на медицината и фармацията”. 

Проучването е финансирано от BBSRC (Научен съвет по биотехнология и биология), 

JDRF (Изследователска фондация на младежи с диабет) и Scotish Funding Council в 

сътрудничество с Медицинския научен съвет по молекулярна хематология в Оксфорд.  

                                                            
8 http://aptekabg.com/hirurzi-sa-injektirali-koncentrat-ot-stvolovi-kletki-direktno-v-sarceto-pri-nov-klinichen-
opit-spored-posledni-danni/2100 
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 Дълготрайно подобрение на състоянието е било отчетено при лица с диабет тип 

1, след направена трансплантация на стволови клетки. Новината беше разпространена 

от Ройтерс, Тайм, ЮЕС Нюз и други електронни медии. Данните с подоробно описание 

на процедурата са били публикувани в последното издание на Journal of the American 

Medical Association. 

 Изследването е включвало пациенти с диабет тип 1, известен още като ювенилен 

диабет. Той се появява, когато имунната система започне да атакува собствените си 

клетки. Така тя разрушава инсулин-продуциращите клетки в панкреаса. Тяхната 

функция е да регулират равнището на кръвната захар. Вследствие на това пациентите с 

диабет тип 1 се нуждаят от ежедневно инжектиране на инсулин. 

 Като алтернатива на традиционното лечение, учени начело с д-р Ричард Бърт от 

Северозападния университет в Чикаго са инжектирали стволови клетки, изолирани от 

костния мозък на самите пациенти. Всички те са били с диагноза диабет тип 1. 

Приложената процедурата е позната като автоложна немиелобластна хемопоетична 

стволово-клетъчна трансплантация. Такава е била направена още през 2007 година с 

участието на екип, начело с д-р Джулио Волтарели от университета Сао Пауло, 

Югоизточна Бразилия. Тогава са били съобщени резултатите на 15 пациенти с диабет 

тип 1, подложени на терапия със стволови клетки. Анализът на данните е показал, че 

впоследствие те не са имали нужда от инсулиново лечение за поддържане на 

равнището на кръвната захар. В новото проучване 20 от общо 23 пациенти са 

постигнали инсулинова независимост като 12 – напълно и 8 за период от 4 години. 

Групата от 8 пациенти е подновила инсулиновото си лечение, но в ограничени 

стойности. Възрастта на лицата в проучването е била от 13 до 31 години. За да открият 

дали промяната в състоянието им има дълготраен ефект учените са измервали нивата 

на C-пептидите, които показват до каква степен тялото произвежда инсулин. Така те са 

установили, че тези равнища се увеличават до 24 месец след направената 

трансплантация и се поддържат до 36 месец. Дори в групата, която е подновила 

инсулиновото лечение се е наблюдавало значително увеличение на C-пептидите. 

 “Това е първата терапия, която позволява на пациентите да останат без 

поддържащо лечение, без инжектиране на инсулин и без медикаменти за подтискане на 

имунната система за дълъг период от време”, казват авторите. “В момента стволовите 

клетки са единственото лечение, което се оказва, че може да помогне на лица с диабет 
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тип 1″, твърдят от екипа, но същевременно подчертават и необходимостта от 

провеждането на по-голям брой проучвания в областта за доказване на надеждността и 

валидността на процедурата.9 

  Преди дни беше съобщено, че и датският производител на лекарства Novo 

Nordisk е насочил дейността си към разработване на стволово-клетъчните технологии, в 

търсене на лек за диабета.10  

 Американски и датски учени са изследвали способността на стволовите клетки 

да изграждат мускулна тъкан и се надяват на тази основа да разработят хапче, което ще 

забавя стареенето. Те открили, че с течение на годините химичните послания, които 

казват на стволовите клетки да започнат да работят, стават по-слаби. В резултат тялото 

по-бавно ремонтира уврежданията, причинени от стареенето. Откритията на 

геронтолозите, публикувани в сп. EMBO Molecular Medicine, подготвят почвата за 

създаване на лекарство, което усилва посланията до стволовите клетки и заздравява 

мускулите. Изследователите провели експерименти, които показали, че в мускулите на 

млади хора се съдържат двойно повече стволови клетки, изграждащи мускулна тъкан, 

отколкото в мускулите на възрастни. 

 Оказало се, че основна роля за изграждането на мускулна тъкан играе протеин, 

наречен MARK. Той помага да се изпращат сигнали, които командват стволовите 

клетки да се мултиплицират и да започнат да ремонтират увредени мускули. С 

възрастта нивата на протеина намаляват. Когато учените повишили количеството на 

въпросния протеин в стари мускули, способността им да регенерират се възстановила. 

Експертите казват, че лекарство, което има същия ефект, един ден ще може да се дава 

на относително млади хора. Когато станат на 60, 70 и 80 години, техните мускули ще 

бъдат максимално здрави.11 

 Стовловите клетки намират все по-широко приложение и при производството на 

лекарства.  

 В началото на септември специализирано научно издание публикува 

информация за група учени, разработили нови молекулни методи за въздейстивие 

върху стволовите клетки. Целта на тяхното проучване е била да се проследи 
                                                            
9 http://aptekabg.com/ucheni-saobstiha-za-uspeshno-lechenie-na-diabet-tip-1-sas-stvolovi-kletki/3280 
10 http://aptekabg.com/novo-izsledvane-na-ucheni-ot-edinburg-potvarjdava-potenciala-za-prilojenieto-na-
stvolovite-kletki-v-lechenieto-na-diabet/1749 
11 http://zdravni-novini.blogspot.com/2009/11/blog-post_639.html 
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механизмът за образуването на определени видове тъкан. Изследването се е провело в 

рамките на Програмата за развитие и употреба на лекарствените средства. Екипи от 

водещи специалисти в областта (University Durham and the NorthEast England Stem Cell 

Institute) са получили две синтетични молекули, които стимулират диференцирането на 

стволовите клетки и улесняват превръщането им в различни видове тъкан. Новите 

молекули са наречени ЕС23 и ЕС19. Изследователите са установили, че те са по-

устойчиви от естествените. В съвременните лаборатории за стимулиране деленето на 

стволовите клетки се използват естествени молекули, т.нар растежни фактори. 

Съобщава се, че ефективността на новите молекули ЕС23 и ЕС19 е проверена върху 

четири вида стволови клетки. “Забележителното е, че всяка отделна синтетична 

молекула подтиква клетките да се трансформират в специфични видове тъкан” - 

разказват учените. Например ЕС23 е ефективна за произвеждането на неврони (нервни 

клетки). Това означава, че в лабораторни условия могат да се правят опити и за 

разработване на нови лекарства за заболявания от типа на Алцхаймер и Паркинсон. 

Обратното ЕС19 е ефективна за произвеждането на епителни клетки – клетките, 

разположени по външната и вътрешна повърхност на тялото. Стволовите клетки имат 

способността да се превръщат в други видове клетки. Едно от предизвикателствата 

пред учените е да открият как те могат да се репрограмират в различни видове тъкан. 

Проектът е реализиран от екип в състав - синтетичен химик, д-р Андрю Уитинг, проф. 

Тод Мардер и стволово-клетъчен биолог д-р Стефан Прзиборски, заедно с техни колеги 

от университета “Дюрхам”. Допълнително към тях са привлечени и други външни 

компании –Reinnevarte, SME, High Force Research Ltd., University Newcastle. “Ценното 

е, че тези молекули остават стабилни във времето и не се влияят от честотата на 

употреба” - разказва д-р Прзиборски. Тъй като експериметът се провежда в 

лабораторни условия той дава надежда информация за ефективността на молекулите – 

добавя той. Получените данни могат да се използват за сравнение с прилагания до сега 

метод. Научната обосновка от своя страна ще позволи експерименталното разработване 

на нови лекарства” - смята д-р Прзиборски. Прогнозата му е, че двете синтетични 

молекули ще изместят използвания досега метод. Доказано е, че ЕС23 и ЕС19 не са 

чувствителни към светлина, следователно не деградират. 
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 Проучването е проведено при стриктно спазване на показателите за валидност и 

надеждност на резултатите. Това ще даде възможност на фармацевтичната индустрия 

на базата на него да разработи лекарства за лечение на редица заболявания.12 

 Във връзка с развитието на възможността за прилагане на стволовите клетки 

като средство за забавяне на стареенето е създадена Международна асоциация за 

проучвания в тъканното инженерство (ITERA) 

  В средата на октомври 2008 г. ITERA организира поредна международна среща, 

посветена на съхранението на стволови клетки, извлечени по време на раждането. 

ITERA (International Tissue Engineering Research Association) е Международна 

асоциация за проучвания в тъканното инженерство. Това е световен форум, който 

предоставя възможност за дискусия на най-новите постижения в областта на стволово-

клетъчните технологии. Управителният и съвет се състои от лекари и биолози, учени от 

различни европейски и американски университети, представители на биотехнологични 

компании и др. ITERA организира годишни международни събития, посветени на 

последните открития за стволовите клетки. На 14 октомври в Маастрихт, Холандия в 

рамките на научния форум, е била проведена работна среща между осем от водещите 

учени и лекари в областта на изследванията и терапията със стволови клетки, която е 

завършила с консенсус по фундаментални въпроси. Обсъдени са били вижданията 

относно същността на регенеративната медицина, ролята на кръвта от пъпната връв, 

значимостта на мезенхимните стволови клетки, извлечени от самата пъпна връв, 

запазването на стволови клетки от кръв от пъпната връв и самата пъпна връв, 

възможностите детето да ги използва за себе си, за свой близък или да ги дари за 

общественa полза, както и приложението им до момента. Посочени са били повече от 

70 заболявания, които успешно се лекуват със стволови клетки от кръв от пъпната връв, 

а други 15 със стволови клетки от различен произход. Учените са постигнали съгласие 

по отношение на това, че извличането на стволовите клетки е безболезнено и без 

никакъв риск за майката и бебето. “Кръвта от пъпна връв е най-лесно достъпния 

източник на стволови клетки, неповлиян от старостта и факторите на средата. Тези 

стволови клетки са по-жизнени и с много по-мощен терапевтичен ефект в сравнение 

със стволовите клетки от друг произход”, твърди Колин МакГъкин, професор по 

регенеративна медицина от Университета в Нюкасъл. Признато е също клиничното 

                                                            
12 http://aptekabg.com/novi-tehnologii-sas-stvolovi-kletki-pomagat-za-sazdavaneto-na-lekarstva/1219 
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приложение на регенеративната медицина за възстановяването на засегна/увредена 

тъкан, както и предимствата на мезенхимните стволови клетки по отношение на редица 

заболявания. Според извършващите се в момента експерименти и научни изследвания, 

броят на терапевтичните възможности, в бъдеще се очаква да се увеличи. Съхранението 

на стволови клетки като вид услуга се разраства, е мнението на експертите. Те са 

съгласни, че модерният подход е изграждането на смесен тип банки, обслужващи по-

широк кръг от клиенти, макар че в повечето държави се предлагат частни (семейни) 

и/или обществени. Проведената среща в Маастрихт е значима с постигнатото съгласие 

по въпроси, вълнуващи учените от целия свят. ITERA е вече и в България. През месец 

май 2008 година по време на посещението на проф. Алберт Рамон, председател на 

организацията, е било учредено нейното представителство. Целта е българските учени 

да се приобщат към европейските проекти за изследване на стволовите клетки, както и 

да се създадат подходящи условия за провеждане на проучвания и в България. ITERA 

ще предоставя и годишна стипендия за студент-биолог, избран с конкурс. За него се 

предвижда реализация в европейска банка за съхранение на стволови клетки. Cryo Save 

е основен спонсор на ITERA. Заедно с 5 европейски университета и института 

Фраунхофлер, Cryo Save работи по мащабен проект – CRYSTAL. Той е в областта на 

техниките за криосъхранение на стволови клетки, спонсориран по Рамкова спогодба на 

Европейския съюз. 13 

 Тайните на женската красота 
 

 "Красотата на жената не е в дрехите, които носи, фигурата, която има или 

начина, по които сресва косите си! Красотата на жената трябва да бъде в нейните 

очи, защото това е пътят към сърцето й!" 

 Красотата през вековете 
 Естетичните критерии се менят в различните епохи, но категорията "красиво" 

остава! 

 Жената от най-древните времена 

 В праисторически времена красотата и оцеляването са тясно свързани в 

                                                            
13 http://aptekabg.com/mejdunarodna-asociaciya-za-prouchvaniya-v-takannoto-injenerstvo-itera-sas-saglasie-
po-fundamentalni-vaprosi-za-stvolovite-kletki/1698 
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първите изображения на идеала за женска хубост. Но интересното е, че не се акцентира 

върху лицата, ръцете и ходилата, а върху закръглената талия, защото плодовитостта е 

поставена на пиедестал като символ на  оцеляването. 

 Жената през Античността  

 Но къде се крие тайната на египетските царици? Отговор на този въпрос дава 

самата Клеопатра - в козметиката! Смята се, че Египет е нейна родина. Древните 

египтяни - както жените, така и мъжете, известни със своята суета, смятат, че 

козметичните средства не само разкрасяват тялото, но и укрепват здравето. Те покриват 

лицата си с грим като начин да прикрият своята идентичност. Вярват, че гримирането 

произхожда от древни магически ритуали, защитаващи човека от демони и зли сили. 

Освен това гримът се използва и като дезинфектант. Той прогонва мухите и комарите, 

които предизвикват очни възпаления и защитава деликатната женска кожа от горещия 

климат. Традиционната очна линия предпазва окото от слънчевата светлина и от 

инфекции. Червилото - един от многобройните патенти на Древен Египет и неизменна 

част от грима на дамите. За да направят устните си по-желани, египтянките използват 

смес от метални окиси, кармин, къна и пчелен восък, с която ги оцветяват. 

 За да хидратират и подмладят кожата си, се използват масло от горчив бадем, 

маруля, кимион и лилия, а за да я ароматизират, я натриват с масло от лимон, мира и 

кедър. Открива се вълшебното действие на ваната с мляко и мед, като се превръща в 

основно средство за разкрасяване и тонизиране на кожата.  

 Богини с тяло на атлети 

 Красотата, според древните елини, се изразява в хармонията на тялото и ума. Те 

смятат, че външната и вътрешната красота (красотата на личността, на характера, на 

духовния и интелектуалния живот), трябва да съжителстват в пълна хармония. А 

физическата красота е белег и за духовно богатство на жената, затова е невъзможно 

красивата жена да бъде обладана от зли помисли.  

 Древногръцките жени обръщат особено внимание на естествените природни 

средства за разхубавяване и поддържане на кожата си млада. Хипократ описва 

различни средства за разкрасяване на жените, Питагор описва ползата от 

водолечението, а Аристотел - масажа, като средство за запазване на еластичността и 

свежия вид на кожата. Но в основата на всичко стои спорта и спазването на строги 

правила за хранене, защото красотата е именно в здравото и стегнато тяло. Включват се 
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различни видове бани, масажи и гимнастически упражнения. Декоративната козметика 

също не била чужда на дамите. Те използват маски от брашно и мляко във вид на каша, 

употребяват избелващи средства за лице, подчертават черния цвят на миглите си със 

смес от сажди, яйчен белтък, червено вино и цветна смола.  

 В Древна Гърция ароматите са широко разпространени - гъркините използват 

смоли, подправки и масла, получени от различни цветя, като така поставят основите на 

първите технологии за направата на парфюми.  

 Жената през Средновековието 

 Известна е ролята на църквата през Средновековието и правилата, които налага. 

Тя забранява на жените да се гримират, защото смята, че така се създава фалшив образ 

на божиите създания и те се приобщават към дявола. Обявявани са за вещици и са 

изгаряни на клада. Единственият толериран цвят е червеният, а идеалът за красота на 

жените е млечнобялата кожа - символизираща чистота и богатство. А грижите за 

красотата на лицето се свързват с грижите за общата хигиена на тялото. Голяма част от 

жените през Средновековието епилират своите чела с различни смеси от смоли, като по 

този начин подчертават своята младост и красота. Но въпреки забраните на църквата, 

красивото женско тяло е поставено на пиедестал. Зад широкополите дрехи се крие 

добре оформено тяло с широки рамене, малки и леко раздалечени гърди, които 

символизират женската хубост, много тънка талия, тесен ханш и леко изпъкнал корем. 

 Дългите руси коси завършват портрета на средновековната красавица. 

 Жената през Ренесанса 

 Ренесансът коренно се различава от Средновековието в отношението си към 

жената. Тя се превръща в муза-вдъхновителка, жената е символ на красота и 

женственост. Женският силует е леко закръглен, ханшът е изнесен напред, кожата е с 

цвят на мляко, очите и миглите са силно гримирани, косите са с цвят на венецианско 

злато - на почит са венецианските куртизанки, които налагат нов идеал за хубост.  

 Жената през XIX век 

 Времето през 19-ти век сякаш спира и обвива предишната голота на нежния пол 

с воала на добродетелта. "Красивото" вече се свързва не толкова с представата за 

жизнено и физически силно тяло, а с добрината и трудолюбието на жените, със 
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способността им да създадат домашен уют и да отгледат добре децата си. Идва времето 

на брюнетките с млечнобяла кожа, леко закръглено тяло. 

 Жената през XX век 

 Природата дарява жената със съвършен инстинкт за оцеляване и с невероятна 

сила и воля за борба. Когато към това се добави креативност, последователност, 

прецизност, гъвкавост и интуиция, се получава съвършена комбинация. Именно тук се 

вписва най-добре жената на 20-ти век. Защото 20-ти век е векът на самоуверената жена 

с изискани маниери, която успява да скандализира хората, водена единствено от 

амбицията да бъде независима жена.Налага изцяло нов образ на жената като 

независима и дръзка личност, успяваща благодапение на собствените си умения, а не на 

красивата визия. Настъпва краят на царуването на светлия тен: лицето е със загар - 

символ на природосъобразен начин на живот, в който спортуването заема важно място. 

 Жената на XXI век 

 С началото на новия век критериите за женска хубост са ясно дефинирани: 90-

60-90, ръст 175 см и тегло 55 кг- Перфектните мерки предполагат добро отношение на 

другите към нас, красота и признание. И не на последно място - здраве. Тенденцията е 

жените да бъдат по-зрели и сексапилни. Защото днешната жена иска да се отличава от 

тълпата. Фитнесът навлиза като основно понятие в женския речник. А гримирането се 

превръща в комплексен наръчник на всяка уважаваща себе си представителка на 

нежния пол.  

 Ето и някой от най-популярните начини да поддържаме външният си облик в 

перфектен вид. 

 Печелившата комбинация е съчетаването на: 

• Здравословно хранене 

• Спорт (йога,пилатес,медитация,фитнес,плуване) 

• СПА процедури 

• Козметика 

• Естетична хирургия 

 Няма да обръщаме внимание на определени марки, тъй като има хиляди такива. 

Има стотици хиляди продукти, разделени в зависимост от вида кожа, съставките, 
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марката и съответно различните цени. Ще се опитаме да не правим реклама на 

определени продукти, а да разгледаме в детайли какво представлява козметиката 

против стареене, как и кога се използват продуктите, помагащи ни да забавим този 

процес, какво и в какъв етап от възрастта и здравето ни трябва да употребяваме. 

 

 Козметика 
 „Anti aging” козметиката има за цел да предпази кожата от неблагоприятните 

ефекти от процеса на стареене. Тази специфична грижа помага да се задържи младия и 

свеж вид за по-дълъг период от време. Ето списък на симптоми на остаряване на 

кожата, който ще ви помогне да решите дали имате нужда от anti aging грижа за 

кожата: оредяване на косата, забравяне, посивяване на косата, образуване на бръчки, 

отслабване на зрението, намаляване на слуха, менопауза. Един или няколко от тези 

симптоми са индикатор, че трябва да започнете специфична anti age грижа за кожата. 

 Основната грижа за кожата против симптомите на остаряване трябва да започне 

много преди тези симптоми да се появят. Сериозната anti age грижа се състои в 

изграждане и спазване на подходяща програма още в ранните години, да кажем около 

20-те. Това не означава да правите някакви специални процедури, а просто редовни 

основни грижи от самото начало. Консумиране на много плодове, избягване на стреса, 

пиене на много вода, използване на натурални продукти, живот в хармония със себе си 

и природата, всичко това може да забави остаряването не само на кожата, но и на 

цялото тяло. 

 Само този, който се грижи за тялото си и живее здравословно, може да очаква да 

се чувства добре и в бъдеще.   

 За да изградим успешна стратегия против стареенето, трябва да знаем кои 

фактори влошават функциите на органите и клетките ни. От една страна влияят 

генетичните фактори, но значение имат и външните въздействия, като най-важните са: 

 • Свободните радикали – възникват в клетките при процеса на превръщането на 

храната в енергия с помощта на кислорода, но и под въздействието на външни фактори, 

като ултравиолетово лъчение, екологични замърсявания, стрес и злоупотреба с тютюн.  

 • Гените на дълголетието определят до каква степен тялото ни може да се бори 

успешно със свободните радикали. 
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 • Който не се храни пълноценно и балансирано, ускорява процеса на стареене, 

защото чрез храната хората си набавят жизнено необходими хранителни вещества, като 

витамини, минерали и микроелементи. Те дават възможност за безпроблемна обмяна на 

веществата и са мощни оръжия срещу свободните радикали. Ако балансът е нарушен – 

нарушава се и здравето. Освен това в определени периоди на развитие на човека – като 

пубертет, бременност, кърмене или при болести и стресови ситуации, има 

допълнителна необходимост от определени хранителни вещества. Ако те не бъдат 

приемани в достатъчно количество, следствието е недохранване на клетките, 

нарушаване на правилното им функциониране и съответно преждевременно стареене. 

 • Хормоните са тези, които определят как се чувстваме, колко гладка е кожата 

ни, колко схватливи сме. Най-много хормони се произвеждат около 20-годишна 

възраст. С напредването на възрастта хормоналният баланс се нарушава и много често, 

в желанието си да върнат назад биологичния часовник, хората с лека ръка посягат към 

различни хормонозаместващи и стимулиращи препарати, без да се замислят за 

страничните им действия. Далеч по-добре е да защитаваме и стимулираме по естествен 

начин собствените си хормони и така да запазим техния баланс възможно най-дълго.  

 • Липсата на движение се отразява неблагоприятно върху обмяната на 

веществата, забавя се кръвообращението и резултатът е стесняване на кръвоносните 

съдове и риск от болести, като сърдечни и мозъчни удари. Тренираното тяло се нуждае 

от по-малко енергия от нетренираното и така отделя по-малко вредни вещества. 

 • Доброто духовно и физическо състояние е от първостепенна важност. За 

съжаление много малко хора обръщат внимание на това и биват буквално погълнати от 

ежедневния стрес. Те загубват връзката с тялото си и се превръщат в машини, 

работещи на високи обороти. Но никой организъм не е в състояние да издържи дълго 

време на подобни натоварвания. Настъпва срив на имунната система и редица болестни 

състояния, които ускоряват процеса на стареене. 

 Доказано е, че положителните мисли помагат за отделянето на ендорфини, 

наречени още хормоните на щастието, които пазят от болести и стареене. Ето още една 

причина да се смеете по-често. 

 Друг начин да се почувствате по-добре е движението, особено на чист въздух.  

Здравият сън също е извор на младост. През нощта се активира хормона соматропин, 

който се грижи за превръщането на мазнините от клетката в енергия. 

 Стягащият лосион за лице (Firming Foundation Lotion) съдържа алое вера, 
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колаген, еластин и много витамини. Той не само пази кожата от външни влияния, като 

слънце, вятър и екологични замърсявания, но и регулира влажността й и предотвратява 

появата на бръчки. Съдържащите се в него лайка, пантенол и алантоин успокояват 

раздразнената кожа и й придават свеж тен. 

 За възстановяването на кожата през нощта препоръчваме възстановяващия 

нощен крем за лице (Recovering Night Crème). Използвайте го редовно и резултатите 

няма да закъснеят. 

 На особено чувствителните места по лицето и шията добавете течния 

регенериращ антиоксидант за лице Forever Alpha-E Factor. В него гелът от алое вера е 

обогатен с антиоксидантните витамини А, С и Е, които предпазват от свободните 

радикали. Добавете по няколко капки към крема си за лице или тяло и ще се радвате на 

гладка и мека кожа. 

 Следите на възрастта се виждат най-напред около очите – тъмни кръгове и 

бръчки. За да не им давате шанс, е достатъчно да нанасяте всяка сутрин крема против 

бръчки около очите (Forever Alluring Eyes). 

 Освен грижата отвън, вие можете да подкрепите тялото си в борбата с годините 

и отвътре. Важна роля за това се пада на калция – минералът, отговорен за здравината 

на костите и зъбите. Forever Calcium е особено подходящ, защото съдържа калций, 

магнезий и витамин Д в оптимално съотношение за пълното усвояване на калция.  

За да се радваме на живота и с напредването на възрастта, е важно да запазим 

подвижността си. За това ще ви помогне Forever Freedom, съдържащ, освен гел от алое 

вера, глюкозамин, МСМ и хондроитин, които подсилват костния апарат и действат 

стимулиращо на обмяната на веществата. Ако спортувате активно, е препоръчително 

редовно да пиете Forever Freedom, за да предпазите ставите си от износване. 

 Мастните киселини Omega-3 са необходими за правилна обмяна на мазнините и 

предпазват от сърдечносъдови заболявания. Ако не консумирате редовно студеноводни 

риби, Forever Arctic Sea е хранителната добавка, която ще ви помогне да си набавите 

евентуалните липси. 

 Тези седем продукта са идеалната основа за предотвратяване на 

преждевременното стареене. Тези, които искат да бъдат безкомпромисни в борбата с 

остаряването, могат да добавят още и: 
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 Защитния крем за лице R3 Factor, който гарантира равномерно освобождаване 

на кожата от мъртвите клетки и възстановяване на младежкия й вид. 

 Гелът с алое и МСМ допълва действието на Forever Freedom в борбата за 

запазване на гъвкавостта на ставите.  

 В кошера пчелите приготвят за кралицата-майка най-висококачествената храна – 

пчелното млечице. Вие също можете да се възползвате от предимствата му – с Forever 

Royal Jelly ще повишите жизнеността си, ще подсилите имунната си система и успешно 

ще се борите със стреса. 

 Forever Garlic-Thyme обединява силата на две билки – чесъна и мащерката. За 

полезните свойства на чесъна знаят дори и малките деца – той стимулира 

кръвообращението и подсилва имунната система. Мащерката подпомага 

храносмилането на мазните храни и действа очистващо. 

 За да подпомагаме процесите на обмяна на веществата, детоксикацията и за да 

запазим свежа кожата си, е важно да приемаме достатъчно количество течности 

ежедневно. Една добра възможност за това е чаят с цветчета от алое, който съдържа 

още и канела, гимнема, карамфил, кардамон, лайка и бахар. 

 Функциите, които човешката кожа изпълнява, са многобройни: тя ни пази от 

външни влияния, като слънце, горещина, студ, вируси и бактерии; подпомага 

поддържането на постоянна телесна температура и предотвратява загубата на течности. 

Кожата е тази, която определя до голяма степен и външния ни вид. Не напразно казват, 

че кожата е отражение на душата. Много от чувствата ни стават видни за околните 

точно чрез кожата: изчервяваме се от срам, пребледняваме от страх. Кожата е от 

значение дори и за любовния ни живот – тя излъчва уникални за всеки човек феромони, 

с които привличаме противоположния пол. 

 Ако кожата ни не изглежда добре – това се отразява до голяма степен на 

самочувствието ни. Най-вече жените страдат при появата на първите бръчки. Защото 

без значение колко стегнато и спортно е тялото ни и дали се обличаме според 

последните модни тенденции, бръчките по лицето и шията издават безмилостно 

истинската ни възраст. Какво може да ни помогне да запазим младежкия вид на кожата 

си, дори и когато годините напредват? 
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 • Плодовете и зеленчуците са най-добрите доставчици на антиоксиданти, които 

обезвреждат свободните радикали и забавят процеса на стареене.  

 • Кожата се нуждае от много течности. Приемането на 1,5 до 2 литра слабо 

минерализирана вода или чай с цветчета от алое е задължително. 

 • Отделяйте три пъти в седмицата поне по половин час за спорт. Движението 

стимулира кръвообращението и това се отразява благоприятно на кожата на лицето.  

 • Контрастните душове не само стимулират кръвообращението, но и укрепват 

имунната система. Така кожата ни е по-добре защитена от външни влияния. Гелът за 

вана и душ с алое е идеален компонент на една ободряваща и освежаваща баня. 

 Основната му съставка е стабилизираният гел от алое вера, към който са 

добавени подбрани билкови екстракти, успокояващи и освежаващи тялото.  

           Лицето е тази част от човешкото тяло, на която винаги се е обръщало особено 

внимание и за което се полагат по-специални грижи. По лицето се появяват и първите 

бръчки, които издават истинската ни възраст. Особено дамите избират много 

внимателно козметиката си за лице и са склонни да инвестират повече средства в 

качествени продукти, които да им помогнат да запазят по-дълго време младежкия си 

вид. дневен крем, съдържащ гел от алое вера, колаген, еластин и много витамини, не 

само пази кожата от външни влияния, но и регулира влажността й и предотвратява 

появата на бръчки. За да подпомогнете допълнително възстановяването на кожата през 

нощта, ви препоръчваме Recovering Night Crème (Възстановяващ нощен крем). 

Нанасяйте го всяка вечер върху почистено лице и резултатите ще видите още на 

сутринта. За да постигнете оптимални резултати, не нанасяйте крема непосредствено 

преди лягане, а 2-3 часа преди това. 

 Не бива да забравяте, че почистването е много важен елемент на грижата за 

кожата. Всяка сутрин и вечер използвайте Exfoliating Cleanser (Ексфолииращ 

почистващ лосион), за да отстраните грима, повърхностните замърсявания и мъртвите 

кожни клетки и завършете почистването с Rehydrating Toner (Хидратиращ тоник за 

лице), който осигурява добра хигиена, тонизира и свива порите. Нанесете 

ексфолииращия лосион върху навлажненото лице, масажирайте леко и отстранете с 

влажна гъба. След това обтрийте подсушеното лице с памук, върху който сте добавили 
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хидратиращ тоник. Изчакайте лицето ви да изсъхне напълно преди да нанесете дневния 

или нощния крем. 

 Веднъж или два пъти в седмицата почиствайте лицето си в дълбочина с Scrub 

(Ексфолиант)  

 Открий разликите   
 ► Хидратиращ крем Изпълвайки епидермиса с влага, той намалява фините 

бръчни, но не въздейства на по-дълбоките, нито възпрепятства процеса на увисване на 

кожата. 

 ► Крем против бръчки Той е предназначен само за жените, които имат бръчки. 

Призван е да ги изглажда. Впрочем терминът „крем против бръчки“ се употребява все 

по-рядко. 

 ►  Anti age крем Това е универсален профилактичен продукт, който въздейства 

на много фактори на остаряването (бръчки, понижен тонус на кожата, недостатъчно 

овлажняване и подхранване, наличие на пигментни петна). Съдържа антиоксиданти, 

които ускоряват клетъчната регенерация, стимулират синтеза на колаген и еластин и 

изглаждат повърхността на кожата.  

 30+ 

 Какво се случва  

 Кожата започва да се променя, метаболизмът се забавя, процесът на обновяване 

на клетките – също. Но най-важното е, че намалява производството на колаген. 

Първите бръчки по правило са мимическите и тези вследствие на обезводняване на 

кожата. Тънки и не много дълбоки, те засягат само повърхността на кожата. 

 Какво може да се направи  

 Ако следите от остаряване по кожата ви са незначителни, използвайте anti age 

крем срещу „първи“ бръчки два пъти годишно (през есента и през пролетта), сутрин и 

вечер – като алтернатива на обичайната грижа за кожата (до 40-годишна възраст тя 

включва използването на дневен крем, който я защитава от агресивните влияния на 

околната среда). Ако признаците на стареенето са по-очевидни, по-добре прилагайте 

anti age крем през цялата година – сутрин и вечер. Научете се да нанасяте крема и в 

областта на шията и деколтето. 
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 35+ 

 Какво се случва 

 Бръчките стават все по-очевидни и се локализират в долната част на лицето – 

това са т. нар. назолабиални бръчки (спускат се от основата на носа към краищата на 

устните) и тези по шията. Към 40-годишна възраст се понижава и тонусът на кожата – 

възрастта, на която тя става и по-тънка и по-нееластична. В този момент употребата на 

anti age продукт е действително оправдана. 

  

 Какво може да се направи 

 Нанасяйте крема против остаряване и сутрин, и вечер. Можете да използвате и 

един и същ крем, но по-добре да са два различни – за сутрешно и за вечерно 

обгрижване. Каква е разликата между тях? Дневният крем съдържа слънцезащитни 

филтри, а през нощта те не са нужни на кожата. Някои козметични марки предлагат 

универсални кремове, които не съдържат филтри, но усилват естествената защита на 

кожата – тях можете да използвате по всяко време на денонощието. Но ако имате 

склонност към образуване на пигментни петна, най-добре е да се презастраховате, като 

употребявате и макиаж с ултравиолетова защита. А през слънчевите дни задължително 

намазвайте лицето със слънцезащитен крем с висок SPF фактор. За предпочитане е да 

използвате козметика от една и съща марка, за да избегнете нежеланите химични 

реакции. 

 Серумите също са ваши добри съюзници на тази възраст. В тях се съдържат 

например два пъти повече активни компоненти, отколкото в кремовете. Нанесен под 

крема, серумът усилва ефекта на самия крем. Серумите можете да използвате или всеки 

ден, или на сесии от по няколко месеца – през преходните сезони или след период на 

преживян силен стрес или сериозна болест. 

  Процесът на стареене на кожата е необратим, но как можем да стареем и 

да оставаме красиви...? 

• Не напрягайте лицето. Не става дума за това да не правите никакви мимики 

(това не е възможно!), но е напълно постижимо да се откажете от някои 
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загрозяващи ви (като например да бърчите чело или да присвивате очи). Това се 

постига със самонаблюдение и дисциплина. 

• За да предвидите разположението на вашите бъдещи бръчки, погледнете своята 

майка и положете повече усилия за обгрижване на рисковите зони. 

• Удвоете вниманието си, ако имате суха или чувствителна кожа – тези двете 

стареят по-бързо. 

• Покупката на anti age трябва да бъде придружена от няколко прости правила: 

внимателно почистване на кожата, минимум цигари и престой на открито 

слънце, балансирано хранене, прием на достатъчно количество течности. 

 

 45+ 

 Какво се случва 

 Приближаването на менопаузата ознаменува нов поврат в „живота“ на кожата – 

плътността й се променя, тя става по-отпусната. Епидермисът започва да се 

самообновява много по-бавно и изтънява. Кожата произвежда по-малко себум, става 

по-суха и не регенерира толкова бързо. Торбичките под очите не изчезват толкова 

бързо, колкото преди. Другият неприятен проблем е появата на пигметни петна. 

  Какво може да се направи 

 И сутрин, и вечер използвайте anti age продукти за зряла кожа. Те действат 

комплексно върху всички признаци на стареене на кожата (отпускане, недостатъчно 

подхранване, пигментни петна и др.). Допълнително можете да включите в 

обгрижването и средство с целенасочено действие върху определен по-силно изразен 

проблем – например серум против пигментни петна. 

  55+ 

 Какво се случва 

 Кожата изтънява много и губи плътността си. Става все по-суха и по-уязвима на 

вредни външни въздействия. Поддържащите колагенови и еластинави влакна се 

деформират и лицето се „смъква“ надолу. Появяват се вертикални бръчки над горната 

устна и по бузите.  
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 Какво може да се направи 

Продължавайте да използвате anti age козметика и сутрин, и вечер – тя със сигурност 

ще забави стареенето на кожата. На тази възраст, когато удоволствията обективно 

намаляват, е особено важно – както за тялото, така и за душата – сами да си доставяте 

удоволствие. Вслушвайте се в желанията си, доставяйте си повече радост, като 

използвате любима козметика – но не само защото ви задоволява ефектът от нея, а и 

защото сте влюбени в нейния аромат и консистенция. 

 Естетична хирургия 

 Хиалуроновата киселина  
 Хиалуроновата киселина е важен продукт за запазване на младостта.Тя 

осигурява водния баланс на кожата и помага за нейното младежко излъчване. Много е 

важно с възрастта да се запази нейното налично ниво, за да може да се запази и 

младостта на кожата, и нейната еластичност, блясък и добра структура.  

 Ако я разгледаме в детайли, ще разберем, че тя е член на семейство молекули, 

известни като гликозаминогликани. Тази група също включва хондроитин сулфата и 

още няколко големи молекули, съдържащи въглехидрати. 

 Хиалуроновата киселина е важен компонент на съединителната тъкан, която 

изпълва пространството между клетките на кожата и други тъкани. Тя е главна 

съставка на стъкловидното тяло на окото и на синовиалната течност, която смазва и 

поддържа доброто състояние на ставите. Произвежда се естествено в човешкото тяло и 

не се счита за есенциална съставка на храната.  

 Странични ефекти също се наблюдават  

- Възможни високи кръвни нива на ензима алкалин фосфатаза.  

- Появата на обриви по кожата след орален прием на хиалуронова киселина под 

формата на хранителна добавка. 

- Не са известни взаимодействия на хиалуроновата киселина с лекарства. 

 Все още не са установени препоръчителните дневни количества хиалуронова 

киселина за орално въвеждане, поради липса на проучвания в тази насока. На пазара се 

прилагат орално два или повече пъти дневно, три до четири пъти дневно в носа или се 

нанасят върху превръзката на раната. Капките за очи, които съдържат 0,1 до 0,4% 



AntiAging 2011 
 

31 
 

содиев хиалуронат се използват 3 или повече пъти дневно, капките за нос с 

концентрация 1% натриев хиалуронат се прилагат веднъж дневно. 

 Остаряването на кожата не се състои единствено в загубата на колаген, отнася се 

и до хидратацията. Едновременното намаляване на количеството на колагена и водата в 

състава на кожата води до появата на фини линии, бръчици или други видими признаци 

на "увяхване" на кожата. Колагенът, без съмнение е основен структурен протеин, даващ 

пълнотата и здравината й. Но ако можем образно да кажем, че колагенът представлява 

"тухлите" в структурата на кожата, то хиалуроновата киселина е "циментът".Тя е 

естествена съставка на кожата и има изключителната способност да задържа близо 

хиляда пъти по-голямо тегло от собственото си, измерено във вода.Хиалуроновата 

киселина и колагенът са интересни и с това, че двете са продукт на клетките на кожата, 

наречени фибробласти. Родени от една и съща клетка-майка, и двете се разграждат в 

човешката кожа с напредване на възрастта и под влияние на вредните слънчеви лъчи.  

 Хиалуроновата киселина вероятно е най-силният коз на козметичната 

индустрия. Ключът е в нейната способност да задържа вода и така да запазва 

плътността на кожата като я прави гладка и изпъната. 

 

 Когато се използва директно върху кожата, посредством определен разкрасяващ 

продукт, като крем или гел, хиалуроновата киселина хидратира кожата като 

овлажнител. Буквално привлича влагата от въздуха в кожата и подпомага 

хидратирането на цялата кожа, посредством циркулацията. Благодарение на този начин 

на действие, дерматологичният ефект на хидратиране е многократно по-голям в 

сравнение с този на продукт, базиран на вода и мазнини. 

 

 Хиалуроновата киселина е ключова съставка, която за щастие е и бързо 

разтворима и добавя и други предимства за разкрасяващите продукти – много лесно 

хидратира кожата, дори при употребата на минимално количество. 

 

 Друго предимство е способността и да предотвратява изпаряването на водата от 

кожата. 

 Клиничното изследване на сухотата на кожата се извършва чрез ключов индекс 

– преминаването на водата през кожата. Някои типове кожа губят по-лесно влажността 

си, като я изпаряват, поради невъзможност да я запазват. Изследванията показват, че 
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кожата може да бъде наранена от слънчевите лъчи именно поради тази неспособност. 

Това състояние може също да предизвика недостатъчно ексфолиране и хиалуроновата 

киселина може да бъде терапевтична съставка в продуктите за кожа, благодарение 

именно на овлажнителите. 

 Естествената хиалуронова киселина в кожата може да бъде унищожавана чрез 

погрешен начин на почистване на лицето, заедно с естествената влага и мазнини. 

Ролята й в повърхностния слой на кожата е хидратирането. Но тя може да бъде открита 

и в по-дълбоките слоеве на кожата, където нейната роля е да запазва плътността, като 

задържа вода. За нещастие, използването на хиалуронова киселина на повърхността на 

кожата има своите ограничения. Тя поема само необходимото й количество. 

Единственият начин разтвор с хиалуронова киселина да проникне в дълбочина е 

посредством инжектиране, задължително извършено от лекар. 

 Инжектирането е един от най-бързите и безболезнени начини за заличаване на 

бръчки и леко уголемяване на устните. Но е и най-краткотрайния. Процедурата по 

поставяне на киселината е съвсем проста. Съставката се инжектира в краищата на 

устните, за да се възвърнат ясните очертания или в краищата на бръчиците около очите 

и носа.Тъй като става дума само за леко убождане, процедурата може да се направи и 

без упойка. Има лекари, които използват местна упойка, за да гарантират абсолютно 

безболезнен процес.Ефектът от процедурата се вижда напълно след 48 часа, като не е 

нужен престой в болнично заведение. 

 Пациентки, преминали през инжекции с хиалуронова киселина, споделят, че 

усещат кожата си по-стегната, а от огледалото ги гледа подмладена с няколко години 

жена.Поставена в устните, киселината не пречи на артикулацията и не оставя чувство 

на „чуждо тяло“, обясняват още пациентите. 

 Тъй като тя е естествен продукт, той се абсорбира с времето от организма и 

действието му намалява. 

 В зависимост от използвания препарат, съдържащ хиалуроновата киселина, 

процедурата трябва да се повтори след 2 до 18 месеца.Цената на тази процедурата е 

между 350 и 500 лева, в зависимост от препарата и зоните, които се третират. 

 Ботокс 
 Ботокса е открит през 1822г., a от 1968 г. започва употребата му за медицински 

цели. От 1978 г. се прилага в офталмологията (очни болести) за лечение на 
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кривогледство при деца, при блефароспазъм, в неврологията при лицев хемиспазъм. 

 

 От 1992 г. ефикасно се използва за третиране на мимическите бръчки на лицето, 

както и при едно рядко, но неприятно състояние на обилно изпотяване, което се нарича 

хиперхидроза. 

 Механизмът на ботулиновият токсин блокира предаването на нервния импулс 

към мускулното влакно. По този начин мускулът остава в трайно състояние на 

релаксация, т.е. не се съкращава и надлежащата върху него кожа се изглажда. 

 Нашето лице се състои от 57 мускула, като само малка част от тях работят 

постоянно. Мускулите, "лишени" от движение, постепенно отслабват, тонусът се 

понижава и те се отпускат. В резултат на което се появяват торбички под очите, 

отпускат се бузите и брадичката, горните клепачи "натежават". Грижите и емоциите 

също оставят своя отпечатък, дори и върху младото лице - по челото се образуват 

малки бръчици - издайници, между веждите се получават гънки, нагъват се ъгълчетата 

на очите, образува се т. нар. "пачи крак”. 

 Съществуват много начини за борба с остаряването на кожата. Няма как да 

спрем този физиологичен процес, защото това е неизбежна част от нашия живот. Но 

можем да се отървем от досадните бръчки с помощта на кремове с лифтинг ефект, 

пилинг, корекции с лазер, подкожни инжекции с биологични вещества - хиалуронова 

киселина или собствени мазнини, хирургическа намеса или ботокс терапия. 

 Първите промени се отчитат след 72 часа. Максималният ефект е след 14 дни, а 

продължителността му е 4- 6 месеца. Следваща апликация на БОТОКС се прави след 6 

месеца и трайността на ефекта се удължава на 8 - 12 месеца.- 12 месеца. 

 Ботокс е медикамент, който се произвежда от ботулиновия токсин тип А. Този 

токсин се синтезира и отделя от специфичен вид бактерии, наречени Clostridium 

Botulinum. В природата те съществуват единствено в анаеробна (безкислородна) среда 

и отделят екзотоксин по време на размножаването си. Познати са няколко типа 

ботулинов токсин - A, B, C, D, E, F и G, като за целите на медицината се използва 

основно тип А и много рядко тип В. Инжектирането му в нищожни количества 

директно в мускулатурата, предизвиква нейната релаксация и същевременно 

изглаждане на надлежащата кожа. 

 Добре е да знаем приликите между ботулизма и ботокса 
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 Бактерията Clostridium Botulinum (грам - отрицателни) предизвиква 

смъртоносното хранително отравяне, наречено ботулизъм. Бактериите се развиват и 

размножават в животни, риби, птици и чрез тях попадат в човека. В консервираните 

продукти те се рзамножават много по-бързо, защото там средата също е анаеробна. 

 Когато попаднат в храносмилателния тракт на човека, бактериите отделят 

екзотоксин, който прониква в кръвта и бързо достига до всички тъкани и органи. 

Настъпва силно увреждане на нервната система, защото бактериалният токсин 

причинява нервно-мускулна парализа. Токсинът уврежда и малките кръвоносни съдове, 

в резултат на което настъпват много различни по големина кръвоизливи във 

вътрешните органи. Обикновено лечението се провежда в инфекциозно болнично 

отделение, включва прилагането на специфичен противоботулинов серум, както и 

широкоспектърн антибиотици, витамини, вливания на глюкозо-солеви разтвори. 

 Важно е, да се отбележи, че инжектирането на ботокс в мускулите не може да 

предизвика развитие на ботулизъм. 

 Ботулиновият токсин представлява мощен невротоксин. Неговото действие се 

изразява в блокиране на предаването на нервния импулс от неврона към мускулното 

влакно (блокира прехода на ацетилхолин от нерва към мускула). По този начин 

мускулът остава в трайно състояние на релаксация, т. е. не се съкращава и не може да 

набръчква кожата, която е разположена отгоре. Този период на релаксация трае от 3 до 

14 дни след инжекцията, а ефектът на "изгладените" бръчки - около 6 месеца. През това 

време ботоксът се разгражда от ензими в организма и нервните окончания възвръщат 

предишната си функция. В дългосрочен аспект процедурите с ботокс намаляват 

появата на нови бръчки. 

 Съществуват данни, че ботулиновият токсин успешно повлиява мигренозните 

пристъпи, като води до пълното им изчезване, но все още няма достатъчно 

доказателства. 

 Ботокс терапия 
 Ботокс терапията е бърз и безкръвен метод и точно поради тези причини се 

оказва и много търсен. Много важно е да се отбележи, че процедурите с ботокс са 

абсолютно противопоказани по време на бременност и кърмене. Препоръчително е 

ботокс да се използва при пациенти над 30 годишна възраст. По принцип не 

съществува ограничение на процедурите с ботокс, могат да се правят цял живот, но не е 
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препоръчително да се инжектира токсина на едно и също място повече от два пъти в 

годината. Ако повтаряте по-често процедурата и тя се изпълнява от непрофесионалист, 

то съществува реална опасност да получите парализа на лицевите мускули. 

 Ботокс се прилага в случаите, когато трябва да се изгладят мимическите бръчки 

по лицето и шията, между веждите, около очите (т. нар. пачи крак) и около устните. 

Той е в състояние да промени общата визия на лицето, като успешно заличава 

уморения вид. Токсинът може да "поправи" включително леки дефекти в носа, а също 

така се справя успешно и със стърчащите уши. Намира приложение и при 

контролирането на нежеланото изпотяване по лицето и челото. Ботулиновият токсин се 

оказва особено полезен не само за суетните дами, но и при хора, "тежко" белязани от 

съдбата - жертви на катастрофи, при инциденти със заливане с киселина и др.. 

 Манипулацията с инжектирането на токсина трае от 5 до 10 минути, като 

ефектът от нея се проявява след 2 до 5 дни и първоначално продължава около 6 месеца. 

След повторното му нанасяне, времетраенето му се удължава. Дозировката на ботокса, 

предназначен за корекция на бръчки, е под 100 единици, като той е екстремно разреден. 

За сравнение може да добавим, че ако единиците са над 3000, може да бъде убит 70 

килограмов мъж. За дълбоките назолабиални бръчки (свързващи носа и устните), 

ботоксът не би бил най-добрият избор. По-добре е те да бъдат третирани с 

хиалуронова киселина. 

 Нежелани ефекти 

- Усещане за тежест, разпъване, повишаване на температурата, главоболие, 

дразнене на стомаха.  

- Птоза на клепача - спадане на клепача и невъзможност окото да се отваря 

напълно, вследствие на което се налага хирургическа интервенция. 

- Понякога се появява синина на мястото на инжектирането, и най-вече около 

очите. 

- Тя е достъпна само за платежоспособните дами и господа.  

 Мезотерапия 
 Естетична Мезотерапия 

 Мезотерапията, която също е известна и с термина "интрадермална терапия" не е 

просто техника, а нова философия за лечение.  За първи път през 1952г. френският 
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лекар  Д-р Мишел Пистор (1924-2003) въвежда този метод, първоначално  в лечението 

на ревматологични и травматологични заболявания. През 1958г. публикува своите  

клинични проучвания и въвежда термина  "Мезотерапия", който термин се приема и 

популяризира от френската преса. През 1987г. методът мезотерапия се приема от 

Френската Академия по Медицина като интегрална част от традиционната медицина. 

Към настоящия момент над 18 000 лекари в цял свят практикуват тази техника. 

 

 Какво представлява мезотерапията? 

 Мезотерапията е изградила авторитета си първо в областта на ревматологията и 

спортната медицина. Тя е откритие на френския лекар д-р Пистор през 1952г., но 

неговите последователи са установили, че освен в медицината, този метод може 

успешно да бъде прилаган при третиране на целулит, оформяне на тялото; подпомага 

намаляването на теглото и е ефективен за третиране на бръчки и стягане на кожата.  

 Мезотерапията представлявя сравнително нова област в естетичната медицина, 

при която се инжектират интрадермално в минимални дози различни коктейли от 

витамини и медикаменти, които действат директно върху кожата или върху 

подкожната мастна тъкан. 

 Различните видове коктейли имат за цел изглаждане на кожата, удебеляване на 

дермата, подобряване на храненето на кожата, подобряване на цвета и текстурата на 

кожата, предотвратяване на образуването на бръчки, стягане на кожата, лек лифтинг 

ефект (за Cellulift) и антицелулитен ефект (за Cellulyse).  

 Методът представлява серия от микроинжекции, които се инжектират в слоевете 

на кожата произлизащи от ембрионалната мезодерма, откъдето произлиза и термина 

мезотерапия. Реално инжектиранията се правят в епидермиса, дермата или 

хиподермата, което зависи от третирания проблем. Убожданията се правят през 

интервал от 0.5 до 2 см. и на дълбочина от 1 до 10мм. Използват се тънки игли 27, 30 

или 32G и с дължина от 4 до 10мм. Инжектират се различни "коктейли" от 

традиционни или хомеопатични медикаменти, витамини, минерали, аминокиселини, 

хиалуронова киселина, въглероден двуокис и др. Инжектирането на продуктите става 

ръчно или със специални пистолети. 

 Предимство на мезотерапията е, че активните  вещества се инжектират директно 

в зоната на третирания проблем, което позволява да се прилагат по-високи 
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концентрации от тях, като се избягва тяхното системно действие. Липсват белези след 

терапията, за разлика от липосукцията, а самите убождания пък подпомагат стягането 

на кожата. 

 Броят на процедурите се определя от вида на третирания проблем и неговата 

тежест, като той може да варира от 3 до 15-20 терапии през интервал от 1 до 3-6 

седмици. Продължителността на една терапия е около 20-30 мин. и не изисква 

специална подготовка и възстановяване. 

 Когато заговорим за това, колко е дълготраен ефекта, трябва да знаем, че 

трайността на ефекта зависи от начина на живот на пациента и физическата активност. 

В зависимост от третирания проблем се провеждат 1 или 2 серии от процедури през 

годината, които задължително се последват от поддържащи терапии през 1, 2 или 3 

месеца. 

 Манипулацията е слабо болезнена и голяма част от пациентите изпитват само 

известен дискомфорт, разбира се трябва да се има предвид, че при хората има различен 

праг на чувствителност. За обезболяване на процедурата се прилагат обезболявящи 

кремове или в инжисктираните коктейли се добавят обезболяващи средства. 

 

 След такава процедура е възможно да има и нежелани ефекти. 

- на местата на убожданията се появяват доста често синини (изчезват за около 

една седмица). Задължително е 2 дни преди и след терапията пациента да не 

приема Аспирин. 

- зачервяване и лека оточност в третираната зона, сърбеж, парене, чувство на 

натъртено, които изчезват в рамките на няколко часа до 4-5 дни. 

 Начините за облекчаване на подуването и отичането, което е вероятно да се 

появи:  

 Чаена торбичка: Поставете охладени чаени торбички възможно най-дълго.  

 Оцет: Накиснете парцал с бял оцет и оставете за 60 минути.  

 Витамин К: Седмица преди процедурата е добре да наблегнете върху листните 

зеленчуци – броколи, зеле, марули.  

 Лед: И разбира се старият ефикасен лед 
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 След процедурите се препоръчва: 

- съчетаването с ръчен масаж или вакумна стимулация с LPG LIPO M6, 

правилното хранене и спортът правят мезотерапията още по-ефективна; 

- след процедурите е задължително изпиването на 2л. вода дневно; 

- забранено е излагането на слънце и посещението на сауни, солариуми и парни 

бани в продължение на една седмица след края на цикъла от процедури; 

- ефектът е видим още след първата процедура, но целият курс на лечение изисква 

минимум 4 процедури през 15 дни; 

 

 Видове мезотерапия: 
 Cellulift 

 Стягаща терапия за отпусната кожа 

 Двете основни предпоставки за стегната и гъвкава кожа са еластичността и 

тонуса й. 

 Тези качества се дължат на структурата на екстрацелуларния матрикс (ЕЦМ) и 

специфичния строеж на съставящите го молекули. Благодарение на ретикуларната си 

структура еластинът се свива и отпуска при прегъване подобно на ластична лента. 

(Kielty C.M. et al).  

 Дългите колагенови влакна, преплетени с еластиновите, ограничават степента на 

разтягане и предотвратяват разкъсването на тъканите.  
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 Глюкозаминогликаните представляват дълги полизахаридни вериги, формиращи 

желеобразната субстанция около еластиновите влакна. (Chen W.Y. et al). Благодарение 

на негативния си заряд, дължащ се на силно хидрофилните сулфатни и карбоксилни 

групи, глюкозаминогликаните привличат голямо количество водни молекули и 

осмотично активни катиони. Тази хидрофилност води до набъбване на основната 

субстанция и придава обем на кожата. 

 Cellulyse 

 Четириетапно лечение на целулит 

 Целулитът е натрупване на дегенеративна мастна тъкан, която често задържа 

вода.  

 Това нарушение се дължи на различни причини, като нарушена венозна или 

артериална циркулация, хормонален дисбаланс и проблеми в лимфния дренаж. 

Целулитът е натрупване на излишна мастна материя в мастните клетки (адипоцитите), 

като те нарастват, понякога значително. 

 Тези мастни депа притискат съдовете и нарушават кръвната и лимфна 

циркулация и водят до задържане на токсини в тъканите. 

 В резултат се получава оток и дегенерация на влакната на съединителната тъкан 

и типичната неравна повърхност, позната като “портокалова кожа”. 

 Безиглена мезотерапия 

 Да разгледаме накратко кожата. Тя е най-големият орган на човека. Тя се състои 

от няколко слоя. Всичко, което искаме да навлезе през нея трябва да се пребори с 

редица защити на организма срещу околния свят. Когато се нараним, ние отваряме 

врата на бактериите и вирусите, които иначе нямат възможност да навлезнат, освен 

през устата, носът и очите.  

 Как бихме могли да продупчим епидермиса без игла? Той е като един керемиден 

покрив, върху 40-50 други керемидени покриви. Тези керемиди са изработени от 

кератин, а той е доста издръжлив. Ето как изглежда: 
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  Има различни технологии на производство на кремове. Най-скъпата е 

нанолипозоми, технологичното наименование на които е - трансферозоми с големина 

между 200-300 нанометра или около една десета от диаметъра на процепите между 

епидермалните клетки. Някои вещества не могат да бъдат нанофицирани. Те са най-

полезни като макромолекули и са по-големи от процепите в епидермиса, няма как да ги 

въведем, освен с игла. Науката, обаче, откри начин да превъзмогне това и да може 

неинвазивно (без да се нарушава целостта на кожата ) да преведе макромолекулите през 

тази бариера. Методът се нарича електропорация и той досега се използваше най-вече в 

генното инженерство за въвеждане на ДНК в клетки, заобикаляйки тяхната избирателна 

пропускливост. 

 При Електропорацията, за разлика от йонофорезата се използва високоволтов 

ток в изключително кратки интервали от 10 µсекунди до 100 милисекунди (средно едно 

мигване на окото е между 300 и 400 милисекунди). Резултатът е образуването на 

миниатюрни хидрофилни пори (водни пътечки) в епидермиса. Всяка една хидрофилна 

поричка обединява 5-6 мембрани на различни клетки, като по този начин сформира 

трансцелуларен (междуклетъчен) път през епидермиса. 

 Филъри 
 Какво представляват филърите? 

 Филърите представляват заместители, които възстановяват естествената пълнота 

на лицевия контур.Някои филъри са на основата на естествени вещества, извлечени от 
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човешкото тяло, други представляват синтетични форми на тези вещества, а някои 

може да съдържат синтетични, съвместими с човешкия организъм компоненти. 

 Различията между отделните филъри не се отнасят единствено до техните 

компоненти, но и до зоните на тяхното приложение и времетраенето на резултатите. 

 Най-често използваните филъри са на базата на хиалуронова киселина под 

формата на гел.Инжектиран с тънка игла вътрекожно или подкожно гелът придава 

"лифтинг" ефект и обем в третираните области. 

 Пълнителите, или филъри, са инжектируеми материали, които се използуват за 

различни естетични корекции, като попълване на бръчки, уголемяване на устни, 

моделиране на белези и др. Има много различни видове филъри, като най-общо те се 

разделят на: 

• временни, заместващи естествената тъкан 

• временни, стимулиращи образуването на нова тъкан от организма 

• постоянни 

 Временни заместващи естествената тъкан.  

 Тези филъри остават в кожата определено време (3-6 месеца) и периодично се 

инжектират отново. Могат да бъдат на базата на колаген (от животински 

произход), хиалуронова киселина (от неживотински произход), собствена мастна тъкан 

и т.н.  

 Временни, стимулиращи образуването на нова тъкан.  

 Тези филъри съдържат вещества, стимулиращи собствената синтеза на колаген в 

кожата.Налага се периодично инжектиране през по-дълъго време. 

 Постоянни.  

 Съдържат неразградими от организма инертни вещества, които остават 

постоянно в мястото на инжектиране - от ПММА (полиметилметакрилат) до 

хидрофилния полиакриламиден гел. Стараейки се да ги изолира, организмът ги огражда 

със съединителна тъкан, която запълва липсващия обем.Те се инжектират еднократно, с 

евентуална малка корекция скоро след първото инжектиране.  

 Защо има такова разнообразие от филъри? 
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 Поради сложната структура на съединителната тъкан е много трудно да се 

избере най-подходящото вещество, което да възстанови променените й 

свойства.Правени са много опити с различни пълнители, като постепенно се намират 

по-естествени за организма вещества, предизвикващи по-малко странични реакции. 

 Повечето лекари препоръчват да се започне с временни филъри, за да сте 

сигурни в желания ефект.От голямото разнообразие филъри в група 1 се препоръчват 

най-вече съдържащите хиалуронова киселина, поради добрата й поносимост от 

организма, неживотинския произход на продукта и пълното резорбиране след време. 

 Интересно за временните филъри: 

• чуждите белтъчни молекули са основен алерген за организма 

• ако пълнителят е на базата на колаген, има риск от алергични реакции, защото 

колагенът е белтък от животински произход 

• ако е хиалуронова киселина, в някои продукти тя също е от животински 

произход и може да даде алергична реакция; трайността й е по-малка 

• при хиалуроновата киселина, добита чрез бактериална синтеза (неживотински 

произход), има значение количеството белтъчни примеси, останали при 

получаването й. Колкото е по-голямо, толкова повече странични реакции се 

очакват. 

• инжектирането на собствена мастна тъкан се понася добре от организма, но 

ефектът е краткотраен 

 Омекотяването на линиите на лицето, възстановяването на неговия обем и 

пълнота могат да бъдат постигнати чрез неоперативно поставяне на филъри. 

 Ако се цели възстановяване лицевия контур или намаляване бръчиците и 

гънките по лицето, инжектирането на филъри в меката тъкан може би е подходящата 

процедура.Чрез инжектирането на филъри могат да се уголемят устните, да се 

подчертаят контурите, да се омекотят гънките на лицето и бръчките и, в някои случаи, 

да се подобри вида на вдлъбнати белези.Резултатът е по-гладко, по-пълно и младежко 

лице. 
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 Разнообразието от филъри се увеличи значително през последните години 

замествайки използваният дълго време животински колаген.На пазара се представиха 

нови и резорбируеми продукти с различна концентрация и по-безопасно действие. 

 Предимства: 

- продуктите са синтетични и не предизвикват алергични реакции 

- не е необходимо предварително тестуване 

 Подготовка преди процедурите: 

- премахва се гримът 

- при необходимост се използва локало обезболяващо  

- спира се приемът на противовъзпалителни средства за една седмици преди и 

след процедурите 

 Какво да очаквате след процедурата? 

- преходен оток 

- зачервяване и малки кръвоизливи в третираните области за около 72 ч. 

- не трябва да се прилагат топлинни процедури или излагане на студ в следващите 

1-2 седмици 

- прилага се грим на следващия ден след процедурата 

- използват се фотопротективни средства 

- За постигане на желания резултат може да е необходима повече от една 

инжекция.Повторни апликации са възможни след 14 дни. 

 Терапия с кислород 
 Кислородът е повече от 60% от масата на човешкото тяло, въпреки това 

неговите запаси в организма са толкова незначителни, че без възобновяване човек едва 

ли ще преживее повече от пет, най-много шест минути. И заедно с това идеалната 

концентрация на кислород в състава на въздуха трябва да бъде 20,8%, в някои 

мегаполиси това количество е едва от 19% до 10 %. 
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 Видове терапии с кислород: 

 Баротерапия 

 Тази терапия може да се прилага на увредени участъци или на цялото тяло.Най-

често се прилага при високо и ниско налягане.Баротерапията подобрява физическото и 

психично състояние на човека.За терапевтични цели се препоръчва баросеанс 

ежедневно между 30-60 мин.За оптимална ефективност броя на процедурите трябва да 

е между 10-15. 

 Кислородна мезотерапия 

 Кислородната мезотерапия – това е още едно от направленията в процедурите с 

кислород, което получава особена популярност в козметичната индустрия.Целта на 

метода се състои в това активните препарати да се въведат в дълбоките слоеве на 

кожата, като я подхранват и обогатяват.В резултат от тази процедура може да се 

получи подмладяването й, като се възстанови здравословния цвят на лицето, ускори се 

процеса на обновяване на клетките и накрая, премахването на портокаловата кожа по 

бедрата, корема и хълбоците. 

 Кислородна вана 

 Кислородната вана е много приятна процедура, която е подобна на карбонатна 

или сероводородна вана.Ваната, наситена с кислород има приятна температура – около 

35-37 градуса. Кислородът прониква в дълбоките слоеве на кожата, стимулира 

нервните рецептори, активизира  нервната и другите системи на организма. Всичко 

това води до нормализирането на съня, подобряване на самочувствието, премахване на 

главоболието, регулиране на метаболизма и кръвното налягане. 

 Кислородни коктейли 

 Кислородните коктейли са всъщност мехурчета пяна, пълни с 95% 

кислород.Основата за коктейла обикновено е специален пенообразуващ състав, 

например сироп от сладък корен и билкови отвари, сокове, витаминозни съединения.Те 

придават цвят и вкус на коктейла.Когато кислородният коктейл попадне в стомашно-

чревния тракт, му влияе положително.Той подобрява състоянието при колити, 

гастрити, язви. 

 

 Допълнително коктейлът помага за отслабване, подобряване на метаболизма, 

премахва хроничната умора, подобрява съня, извеждат вредните токсини от организма, 
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помага при заболявания на черния дроб, проблеми с кръвното налягане, повишава 

имунитета и увеличава работоспособността. 

 Масажи 
 Масажът е известен още в древността и има различно въздействие върху тялото 

и духа, като е широко използван при лечение и релаксация.В практиката са познати 

различни видове масажи и ние ще Ви запознаем с някои от най-разпространените 

техники. 

 Класически масаж - известен още като шведски масаж, той е един от най- 

популярните на Запад. При прилагането му се използват различни видове масла с цел 

отпускане на мускулното напрежение, тонизиране и релаксиране на 

тялото.Класическия масаж подобрява кръвообръщението, стимулира имунната система 

и премахва умората.Класическият масаж може да се прави на цялото тяло или частичен 

–гръб, врат и рамене. 

 Лечебен масаж с мед - използването на меда, като масажно средство помага на 

кожата да усвои всички, съдържащи се в меда полезни вещества.Медотерапията 

съчетава специфична масажна техника с благотворното действие на меда, като след 

масажа кожата изглежда свежа и тонизирана.Масажът с мед е високо ефективен при 

ставни проблеми, безсъние, депресии и умора.Апитерапията може да се разглежда и 

като козметична процедура. 

 Антицелулитен масаж - този масаж е тип козметична процедура с употреба на 

ръчно масажиране, което е най-подходящо при наличие на целулит по 

кожата.Качеството на използваните продукти за масажа също има огромно значение, 

тъй като тяхната основна задача е да проникнат до мастната клетка и да я 

„изцедят”.Третирането върху кожата, чрез използване на различни масажни техники, 

ускорява притока на кръв в засегнатите зони, което спомага, както за изгарянето на 

мазнините, така и за отпушване на лимфните натрупвания.Той е широко разпространен 

сред нежния пол. 

 Дълбок масаж - Техниките, които се използват наблягат върху бавните 

движения по кожата и дълбокия натиск, така че да се подобри максимално движението 

на кръвта в тялото и да се подсили кислородната циркулация. 

 Релаксиращ масаж – обработва се точно определена част от повърхността на 

тялото, която по каналите на нервната система се свързва със съответстващия, на тази 
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част от тялото орган.Масажът лекува и действа релаксиращо и болкоуспокояващо при 

различен тип болести на всички системи и органи в човешкия организъм. 

 Аюрведа - спада към серията индийски масажи, чиято основна цел е релаксация 

в пълен размер.Масажът не причинява болка и действието му носи истинска наслада за 

сетивата.Той отпуска и освобождава врата, раменете и лицето от натрупаното 

напрежение. Има различни видове аюрведични техники, като най – известни са 

 Аюрведа – Абхаянга, при която  основно средство на масажа са топли масла, 

различни по вид и предназначение,  дълбоки масажни движения се балансира 

енергийния поток , като се използват активните точки по цялото тяло и  

 Аюрведа – Широдара – тя  доставя удоволствие на духа и тялото и подобряват 

умствената дейност чрез свои специфични масажни техники. Основно средство при 

шародара е топлото масло, смесица от пшеничени кълнове, витамин Е и сусамово 

масло, което бавно се излива, под формата на лечебна струя, върху тази част от челото, 

наречена „трето око”. 

 Иумейхо -  в превод на български означава „увеличаване жизнените сили на 

организма, чрез завръщане към природата”. Основна цел на Юмейхо е да възстанови 

естествения баланс в тялото чрез масажни и наместващи техники, гимнастически 

упражнения за отпускане на мускулатурата и наместване на костите. 

Тай масаж - произхожда от Тайланд и е изключително древен и същевременно запазен 

метод, поради своето ефективно въздействие върху енергийните меридиани и 

енергията преминаваща по тях. 

 Уацу - този вид масаж е разновидност на шиацу терапията, като използването на 

шиацу техниките се съчетава с водна терапия.Масажът се извършва докато тялото на 

пациента се намира в гореща вода.Това хидро допълнение спомага за по- доброто 

отпускане на тялото и по- лесното освобождаване на стреса. 

 Хавайски масаж - изключително популярен и прилаган напоследък, придружен 

с отпускаща музика и опияняващ аромат на свещи води до пълно 

блаженство.Хавайския масаж се извършва от един или двама души използвайки 

специфични движения с ръцете и предмишниците, които подобряват 

кръвообръщението, лимфопотока, мускулния тонус и храносмилането. 
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 Масаж с вулканични камъни -  дарява хармония на тялото и духа. Затоплените 

вулканични камъни предават своята природна енергия, а масажът на цялото тяло 

подобрява кръвообращението и притока на кислород към клетките. 

 Ароматни масажи - имат изключително тонизиращ, подмладяващ и 

удовлетворяващ ефект. Използват се разнообразни етерични масла и  средства като 

кафе (тонизира), шоколад, морска мента (за пречистване на организма от вредни 

вещества), цитруси, масла от портокал и канела (подсилват имунитета). 

 Бамбуков масаж - прави се с помоща на бамбукови пръчки и комбинация с 

шиатцу акупресура ,намалява мускулното напрежение, възвръща енергията и тонуса на 

тялото. 

 Добрата храна и редовното спортуване  =  по-малко бръчки, 
по-добър живот 
 

     Едва ли има човек, който да не се интересува как да се чувства и да изглежда по-

добре повече години от живота си. Храненето и редовното спортуване  са основният 

фактор за здравословен живот. Преди обаче да обърнем внимание на тренировките – 

един от нашите съюзници при дълголетие, нека се замислим над въпроса кои са най-

добрите храни, които ни запазват млади и жизнени? 

1. Вода. Банално, но наистина водата е най-важният компонент на 

здравословното хранене, на отслабването и забавянето на процесите на стареене. 

Цялото ни тяло е изградено основно от вода, тя е средата на живот на всички клетки в 

организма ни. Колкото по-добре хидратирано е тялото ни, толкова по-комфортно се 

чувства. Това важи с пълна сила за кожата ни, а добрата хидратация е най-добрата 

превенция на стареенето.                       

2. Дребни плодове. Всички малки червени горски плодове влизат в тази категория 

– ягоди, къпини, малини, боровинки, френско грозде. Те са богати на витамини и 

антиоксиданти и бедни на захар. Червената 

боровинка се смята за най-полезния  
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плод сред всички.   

3. Кръстоцветни зеленчуци. Ако се чудите кои точно са тези зеленчуци, това са 

броколите, зелето, брюкселското зеле и карфиолът.

   Те съдържат големи количества витамини, 

минерали и фитонутриенти, които повишават капацитета на чернодробната 

функция. По този начин тялото ни се пречиства и детоксикира по-добре, 

изхвърля увреждащите и карциногенните компоненти. 

4. Ядки. Те са отличен източник на „добри“ мазнини, които са изключително 

полезни за сърцето и кожата. Освен това съдържат антиоксидантите селен и 

витамин Е. За най-полезни се смятат суровите орехи и бадеми, които понижават 

нивата на лошия холестерол, пречистват кръвта, запазват младежкия вид на  



AntiAging 2011 
 

49 
 

кожата.                                                                               

5. Авокадо. Макар и доста калорично за плод, авокадото е много полезно. 

Подобно на ядките понижава нивата на холестерола, грижи се красивата ни кожа 

и подобрява обмяната на веществата.    

6. Джинджифил. Ползите му са били познати сред повечето древни култури. Днес 

той е наричан „суперхрана“. С богатите му антиоксидантни и пречистващи 

свойства, той прави чудеса за тялото ни. Маслото от джинджифил е един от най-

мощните продукти в борбата против стареенето на кожата 

                                                                                            . 

7. Риба. Отличен източник на протеини и мазнини. Рибата е богата на омега-3 

мастни киселини, които освен че са изключително полезни за тялото ни, имат 
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предпазваща роля срещу инфаркт, инсулт и рак на простатата.

 

8. Червено вино. То съдържа ресвератрол, който се смята за една от тайните на 

младостта. Умерената консумация на червено вино има отличен противостареещ 

ефект. По тази причина има и серии козметични продукти с червено вино. 

                                                                                          

9. Черен шоколад. Отвсякъде чуваме, че трябва да стоим далеч от шоколада, ако 

искаме да останем слаби и красиви. Това обаче не е напълно вярно. 2-3 пъти 

седмично можем да си позволим да похапваме няколко парченца черен чоколад. 

Той съдържа какаово масло и флавоноиди, заради които експертите го наричат 

„суперхрана“.     
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10. Грейпфрут. Сладкият вкус на грейпфрута приятно освежва, а сокът има 

подмладяващо действие върху организма и ни зарежда с енергия. Този сочен плод 

забавя процеса на стареене на клетките. Той съдържа високо ниво на елемента 

спермедин. Това помага на клетките да растат и да стават зрели, спомага за тяхната 

жизнеспособност и забавя стареенето им. Спермединът забавя старенето на клетките на 

имунната система на човека с помощта на процеса на аутофагия – самоизяждане, който 

помага за регенерацията на клетките. Грейпфрутът потиска вредните свободни 

радикали, които са основна причина за стареенето. Блестящият розов пигмент в 

грейпфрута се дължи на наличието на ликопин.  

 

 Това е компонент, който помага в борбата срещу старенеето на клетките, което 

се предизвиква от влиянието на свободните радикали върху организма. Ликопинът е 

особено важен за мъжкото редпродуктивно здраве. Грейпфрутът помага за това да 

имате по-дълго време здраво сърце. Той е перфектен източник на целулоза 

 

 Не на бръчките – тренирай редовно, поддържай тонус и 
забави процеса на стареене 
 

         Според последни научни изследвания физическите тренировки са най-добрият 

начин за постигане на здраве и дълголетие. Проучване, проведено под ръководството 

на физиотерапевта Лесли Алфорд, сочи, че физическите упражнения могат да забавят 

процесите на стареене и да понижат риска от развитие на поне 24 заболявания, сред 
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които болести на сърцето, диабет тип 2, рак, инсулт и старческо слабоумие.

 

„Резултатът от липсата на движение е настъпването на патофизиологични 

изменения в организма” – твърди д-р Алфорд. „Нашият организъм започва да 

функционира оптимално при ниво на физическа активност, което повечето от нас не 

могат да достигнат при съвременния заседнал начин на живот”. 

 Въпреки че целта на изследването била изучаване влиянието на физическите 

упражнения върху мъжкото здраве, Алфорд смята, че резултатите от него са валидни 

както за мъжете, така и за жените от всички възрасти. 

 

       Някои от получените в процеса на изследването данни могат да бъдат 

обобщени така: 

 Физическите упражнения понижават риска от инсулт и исхемична болест на 

сърцето, рак на дебелото черво, затлъстяване и диабет тип 2, остеопороза и 

деменция при възрастните хора. 

 Оказват помощ при рехабилитация от рак; регулират кръвното налягане; 

намаляват вероятността от възникване на проблеми с ерекцията при мъжете; 

елиминират симптомите на депресия. 

       Основавайки се на тези резултати Алфорд препоръчва на всеки възрастен човек да 

отделя около 150 минути седмично (или 5 дни по 30 минути) за физическа тренировка с 

умерена интензивност, например бързо ходене. Хората, които предпочитат по-

интензивните упражнения като джогинг могат да го правят в продължение на 20 

минути 3 пъти седмично. Основното изискване е да се тренира не по-рядко от 2 пъти в 
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седмицата независимо от възрастта и настоящото ниво на физическата активност. 

 „Разбира се продължителността на живота и здравословното ни състояние 

зависи от редица фактори като начин на живот, населено място и дори от 

щастливата случайност.” – отбелязва д-р Алфорд. – „Но не трябва да забравяме, че 

ние можем да контролираме някои от тях като се откажем от вредните си навици, 

подобрим начина си на хранене и увеличим физическото натоварване.” 

  

 Несъмнено критериите за красота ще се променят с всяко ново поколение, но 

едно е важно - да се харесваме такива, каквито сме, и да се забавляваме, стремейки се 

към "идеалните пропорции"! Защото, да - външната красота отваря много врати, но 

съчетана с вътрешното излъчване, прави чудеса!  

 

 Приложение  

 „Стволамин” – Една история за това как да се подмладим, ама не 
точно.  
 Някои правят наука, други я превръщат в мода и използват недостига на 

информация, за да зарибяват наивници. Руската афера “Стволамин” вече има 

продължение в България. Междувременно опитите със стволови клетки по света 

дават надежда за борба с нарастващ списък болести 

 

 В “Смъртта й прилича” Мерил Стрийп похарчи луди пари за чудотворен 

подмладяващ еликсир, в чиито съставки и ефект не беше сигурна. Плати си 

допълнително с кошмар, от който стана хубава американска комедия. Само че на 

лъганите в продължение на три години с друг “вълшебен” серум рускини никак не им е 

до смях. Препаратът “Стволамин” се появи по аптеките през 2005-а, а скандалът гръмна 

през 2008-а, когато производителите му вече са натрупали около 250 млн. долара по 

груби сметки в московската преса.  

 С рекламното изречение Купете си младост!  и описанието на съставките, 

сред които фигурира “екстракт от стволови клетки”, кутийките “Стволамин” се 

разпродават бясно и в трите си разновидности: гел за лице, серум против бръчки около 

очите и средство срещу косопад. Приказката свършва, когато по сигнали на 
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разочаровани дами руските служби стигат до цеха в Подмосковието и не откриват там 

признаци, че някой обработва животински или човешки ембриони за извличане на 

стволови клетки. В дадените за анализ проби от препарата се намират следи от 

обикновен сапун. Мошениците бяха дадени на съд, но въпреки силния шум, с който се 

пукна сапуненият мехур, две години по-късно “Стволамин” продължава да се предлага 

тук-там. Включително в България - поне в три центъра за естетична медицина и 

козметични услуги, показа разследване на “ТЕМА”. 

 В сайта на пловдивската “Енигма” обясненията към снимката на кутийката с 

препарата са най-подробни. Подмладяващият комплекс за лице “с хиалуронова 

киселина, биозлато и екстракт от стволови клетки in vitro 21%” търси клиенти редом с 

“професионален подмладяващ серум против бръчки около очите с “екстракт от 

стволови клетки in vitro 18%”. Същите проценти от модната съставка се очаква да има и 

в комплекса за възстановяване и растеж на косата. Управителката Марияна Ралчева 

лично върна мейла, в който попитахме от името на жена над 40 години за подробности 

около средството за “мигновен лифтинг“ с дълготраен ефект: “Стволамин” е отличен 

продукт, но за съжаление количеството е изчерпано, а той се поръчва и не е с много 

дълъг срок на годност, което предполага бърза реализация. Цената е 370 лв. за 

околоочен контур и 370 лв. за лице. За съжаление немного хора в настоящия момент 

биха си позволили този разход, защото се ползва поне 6 месеца за оптимален резултат в 

домашни условия, освен като салонна процедура. Предстои внос.” Получихме и 

предложение за други процедури в промоция, както и безплатна консултация с лекар. 

Софийската Magic Line на д-р Мадлен Кокева също рекламира в сайта си 

“Вълшебството на младостта с клетъчна терапия „Стволамин”. “Всъщност в момента 

не я предлагаме, защото нямаме внос от Русия. Доколкото знам, някаква тамошна 

лаборатория произвежда препарата и доставката е малко затруднена. Но иначе 

клиентките ни досега са много доволни”, твърди мениджърът на Magic Line Ива 

Будинова. Човек може да опита късмета си и в големия варненски салон на She Beauty 

Culture, защото “Стволамин” е сред изброените от фирмата средства в раздела “Борба 

със стареенето”. Междувременно “ТЕМА” се поинтересува в Изпълнителната агенция 

по лекарствата дали това средство за разкрасяване не е сред забранените?  

“Лекарствен продукт с търговско име “Стволамин” (Stvolamin) гел  

не е разрешен за употреба на територията на България, нито на територията на 

Европейския съюз – коментира д-р Любина Тодорова, директор на дирекция “Контрол 
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над трансфузионната система” в агенцията. - По «литературни данни» продуктът 

съдържа стволови клетки и е предназначен за «подмладяване на кожата». През април 

2010 г. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Комитетът по модерни терапии 

към ЕМА публикуваха предупреждение относно нерегулираната употреба на продукти, 

съдържащи стволови клетки. Същият проблем беше поставен и на страниците на 

няколко уважавани научни медицински списания като The Lancet. В световен мащаб се 

наблюдава силно повишен интерес към продукти (лекарствени и козметични), 

съдържащи стволови клетки, и техните вероятни (възможни) терапевтични ефекти за 

лечение на различни заболявания и състояния. До момента нито един лекарствен 

продукт, съдържащ стволови клетки и претендиращ да има каквито и да било 

терапевтични свойства, не е получил разрешение за употреба в страните, членки не 

ЕС.”  

 От агенцията допълниха още, че членовете на ЕМА отчитат повишен интерес 

към т.нар. stem-cells туризъм, при който пациенти - често в тежко състояние или с 

нелечими на този етап заболявания, пътуват до клиники, предлагащи неодобрени 

възможности за лечение със стволови клетки. Това крие риск от нежелани реакции, 

развитие на тумори, менингит, кръвоизливи, пневмония. “Има вече затворени от 

властите подобни клиники както в САЩ, така и в ЕС – в Холандия и Ирландия 

например”, твърди д-р Тодорова.    

 “В момента има бум на предлаганите подмладяващи клетъчни терапии – 

коментира от Виена д-р Димитър Георгиев, член на борда на TBCC Bulgaria и на Cryo 

Save Group. - За мен това е разочароващо. Бих се радвал повече на пробив в лечението 

на диабета със стволови клетки или при ретинопатията при новородените. Знае се, че 

"Меката" на нерегламентираните процедури със стволови клетки е в географската 

ширина Украйна-Китай. Там се прилагат  странни биологични бульони за които се 

твърди, че съдържат стволови клетки. За съжаление има много хора, които вярват на 

подобни манипулации. Притеснението ми е, че "лечения" от този тип компрометират 

истинските достижения в регенеративната хирургия - особено при хора, пострадали от 

тежки катастрофи и при злокачествени болести. На фона на многото ограничения пред 

прилагането на стволовите клетки редица  пациенти в отчаянието си търсят място, 

където лечението е по-лесно, а и по-евтино. Съветът ми е - питайте, преди да тръгнете 

за някъде.” За нелегално инжектиране на тъкани от ембриони или фетуси е чувал и 

един от най-големите специалисти по стволови клетки у нас – проф. Станимир 
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Кюркчиев, ръководител на лаборатория в тъканна банка “Булген”. В гилдията се знае, 

че в страни като Китай и Украйна контролът е по-слаб и се извършват процедури с 

клетъчни препарати, забранени от закона. “А за козметични измами от типа 

“Стволамин” се разшумя първо в Корея. Но помислете си – дори препаратът да 

съдържа такъв екстракт, той би имал в най-добрия случай неутрален ефект. Все едно 

продаваш чиста водица! Защото лечебният и регенериращ ефект на стволовите клетки 

при трансплантация се дължи на свойството им да се размножават и да се 

диференцират, на това, че контактуват с други клетки и ги подтикват “да се държат 

правилно”, когато са живи. Убиеш ли клетките, и да извадиш от тях някакъв белтък, 

няма да има същия ефект.” Докато хората продължават да научават основно от 

интернет какво се случва в областта на стволовите клетки, излъгани ще има, смятат 

специалистите. Тежката задача да организира полезната информационна кампания се 

пада на здравното министерство. Изпълнителната агенция по трансплантация пък 

трябва да следи дали няма нарушители сред  тъканните банки Осем банки имат 

сертификат за дейност на територията на България и са редовно проверявани, но никой 

не е сигурен в цифрата на нелицензираните. Нито какво точно правят с взетите за 

замразяване клетки от кръв на пъпна връв или други биопродукти. „Имаме данни за 

черен трафик на клетки, те са дадени на прокуратурата”, потвърдиха от агенцията по 

трансплантация.  

 Но дори сред законно действащите тъканни банки има известно напрежение по 

отношение на това кой с какви средства вербува клиенти. Според Йорданка Енева, 

изпълнителен директор на Cryo Save-България, в момента две гръцки компании 

действат “доста агресивно” на пазара със замразени стволови клетки. “Те работят 

заедно с лекарите, които насочват  семействата към тях, без да търсят алтернативи. 

Някои болници предпочитат да работят с компанията, която дава повече пари. Ние 

работим до пределни цени и там, където изискванията към нас нараснат главоломно, 

прекратяваме взаимоотношенията.” За удари под кръста между конкурентни банки 

споменава и прокуристът на тъканна банка “Булген” Иво Доков. Ако наддаването пред 

болниците е едната разпространена форма, то другата според него е дъмпингът. “Ние 

искаме 5270 лв. за цялата процедура по взимане, замразяване в течен азот и 

съхраняване на стволовите клетки. Всичко се прави в лабораториите ни тук, ние сме 

прозрачни. Но на пазара има и предложения за около 3000 лв., които са невъзможни, 

ако не са правени компромиси с качеството.” Има и друга версия – че по-ниски цени си 



AntiAging 2011 
 

57 
 

позволяват клоновете на големите международни компании, които ще изтикат 

локалните, както моловете изяждат бутиците. А увлечението по новите технологии 

тепърва ще расте. Вече почти никой не спори, че замразяването на стволови клетки от 

кръв от пъпна връв (така наречените хемопоетични) е добра застраховка, стига да 

можеш да си я позволиш. Защото ефектът от трансплантирането им при левкемия, 

таласемия и други тежки болести на кръвта е доказан. Но не всичко в тази сфера е ясно 

и лесно. “Ембрионалните стволови клетки например на теория са с най-големи 

възможности – обяснява проф. д-р Станимир Кюркчиев. – Те се получават само след 

инвитро оплождане и могат да се преобразуват в много други видове клетки, дори да 

направят нов организъм. Първият им недостатък е от морален характер: при взимане на 

такива клетки се прекъсва възможността да се роди нов човек. Вторият е, че когато 

бъдат инжектирани, тези клетки образуват тумори. За да се работи върху 

неутрализирането на ефекта, би трябвало да се правят много опити с ембриони, а те са 

неприемливи от морална гледна точка.” Според професора разковничето е в 

индуцираните плурипотентни стволови клетки. На практика това са обикновени клетки 

от възрастен човек - било от кожа, кръв или косъм, но обработени така, че да придобият 

свойствата на ембрионални стволови клетки. За да стане превръщането, обаче се 

използват ретровируси, а те са опасни. Работи се над тезата, че това може да стане и 

чрез белтъци – скоро се надяваме да има пробив, казва проф. Кюркчиев. 

Междувременно в новата лаборатория за мезенхимни стволови клетки на “Булген”, 

която той оглавява, не чакат бъдещето със скръстени ръце. Въпросните мезенхимни 

клетки може да се изолират от костен мозък, но процедурата е болезнена и рискова. 

Затова се предпочита взимане от тъкан на пъпна връв, пулпа на зъб или от мастна 

тъкан.  

 За разлика от хемопоетичните този вид стволови клетки още чакат правно 

разрешение за използване в трансплантации. Но клиничните изследвания показват, че 

вероятно ще имат голям ефект при автоимунни заболявания, неподатливи на други 

средства. Окуражаващи са опитите за повлияване на множествената склероза. Тези 

клетки имат и едно друго важно качество – ако се преливат заедно с хемопоетични, ще 

им помогнат по-лесно да си намерят мястото, по-бързо да растат и да се диференцират 

и по-рядко ще има реакция на отхвърляне. “Все едно мезенхимните казват на 

хемопоетичните: Успокойте се, де! Всичко ще е наред!” шегува се професорът. Който 

реши да се довери на клиничните изследвания, които показват 64 процента 
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подобряване на резултатите, може да си замрази и от двата вида клетки - така ще 

получи подсилване на застраховката. В момента годишно по света се правят най-малко 

3000 трансплантации на стволови клетки от кръв на пъпна връв. Разрешени са и в 

България. В повече от 60% от случаите на злокачествени заболявания на кръвта те са 

животоспасяващото средство. И тук обаче има едно “но”. Когато се разболее 

възрастният индивид, собствените му запазени “бебешки” клетки обикновено се 

оказват недостатъчни. “И понеже знаем това, в “Булген” опитваме да им създаваме 

изкуствени условия, при които да се размножават, запазвайки свойствата си. Има и 

друг вариант - да се комбинират с взети от брат, сестра или друг роднина със 

съвместимост”, добавя проф. Кюркчиев. Cryo Save също залага на бъдещето и на 

новата си програма за съхраняване на стволови клетки от мастна тъкан. Ако и без това 

ще се подлагаш на липосукция, защо да хвърляш ценен материал! В ход е пилотен 

проект за набавяне на мастна тъкан при цезарово сечение. Нали клиничните 

изследвания подсказват, че този тип стволови клетки един ден ще имат важно 

приложение и в регенеративната медицина – за възстановяване на кости, стави и 

хрущяли в пластичната хирургия, при изгаряния и дори срещу диабет. “При нас 

мастната тъкан се филтрира и се поставя в контейнер. По-нататъшната обработка и 

съхраняване се извършват в най-голямата в Европа лаборатория за съхраняване на 

стволови клетки, разположена в град Ниел, Белгия. При необходимост тя се връща в 

рамките на 24 часа. Програмата е стартирала най-напред в Италия, след което е 

последвана от Испания, Гърция, Унгария, а сега и в България”, обясняват от българския 

клон на компанията. Според тях риск за качеството при пренасянето на стволови 

клетки може да има, но само ако някоя недотам коректна компания остави 

биоматериала да минава незащитен от облъчване през скенерите на летищата. “Ние  

работим с надеждни куриери, които са снабдени с необходимите документи за 

превозване на органи, тъкани и клетки. Едно от условията, които спазват, е да не се 

минава през рентген и да осигуряват щадяща среда за превоза. Справят се дори при 

екстремни ситуации като изригване на вулкан, защото при нас не се пести от цената на 

полета”, уверява ни Йорданка Енева. Тя е от поддръжниците на тезата, че България 

трябва да има не само частни, но и публична банка за стволови клетки. В такава банка 

всяка бременна може да дари стволови клетки, но те не остават на разположение на 

семейството, а се използват от пациенти в нужда. А как се преодоляват недостатъците 

на едната и на другата форма за съхраняване, дава Испания – там функционира 
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публично-частно банкиране, в кото едната проба може да бъде дарена, а другата да се 

замрази  за лични нужди. У нас намерението за изграждане на публична банка е от 2009 

г., но нама изгледи някой да реши да харчи пари за това насред кризата. Не се знае и 

дали и доколко ще бъде изпълнена Националната програма за развитие на 

трансплантацията на стволови клетки (2007-2013 г.), приета с цел “Развитие на 

трансплантацията на стволови клетки с оглед повишаване на качеството и 

ефективността на лечението на пациенти със злокачествени, дегенеративни, 

автоимунни, генетични и други болести чрез трансплантация на стволови клетки”. Ако 

ви звучи като лозунг, вината не е ваша.14 

 

 Интервю с д-р Николай Георгиев: Вкарвам и стволови клетки в 
подмладяването 
 Пластичният и естетичен хирург д-р Николай Георгиев бе един от малцината 

българи на световен конгрес на колегите от бранша в Сан Франциско. Бързаме да 

разберем от първа ръка новостите, докладвани и демонстрирани там, както и какво от 

тях ще бъде приложено в България.  Д-р Георгиев е впечатлен от факта, че пластичната, 

естетичната и реконструктивната хирургия все повече използват уникалния резерв на 

човешкото тяло за възстановяване и регенерация. Ето неговия разказ за това как се 

случват нещата в съвременната клиника за подмладяване и разкрасяване, каквато е и 

неговата. 

 

 Първо ми кажете за българското присъствие на конгреса в Сан Франциско, 

докторе! 

 Бяхме шестима колеги, което идва да подскаже, че нивото на нашата пластична, 

естетична и реконструктивна хирургия не е треторазрядно. Всеки от нас имаше какво 

да чуе и види според интереса и специализацията си. Привлякоха вниманието ми 

новите методики в обработването на собствената мастна тъкан.  

 Какви са те и как ще ги прилагате в практиката си? 

 Внасям нова техника за липосукция, която на първо място осигурява много 

висок процент живи мастни клетки. Това е суперважно, защото собствената мастна 

тъкан, извлечена при липосукция досега, в по-голямата си част не се използваше за 

                                                            
14 http://temanews.com/index.php?p=tema&iid=633&aid=14773 
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липофилинг, тъй като беше негодна. Без да е влизала в контакт с въздуха, мастната 

тъкан се преработва в момента и съвсем прясна може да се инжектира за попълване на 

местата, на които има нужда от това – скули, устни, брадичка, горна повърхност на 

дланите, бедра, дупе, гърди. Това сега е световен хит.  

 Искате да кажете, че лягайки за липосукция на бедрата и ханша, мога да се 

събудя и с подновено лице? 

 Да, при това подмладено не само с инжектиране на собствени живи мастни 

клетки, а и чрез добавяне на собствени стволови клетки. Апаратът е толкова съвършен, 

че в момента на извличането на мастни клетки сортира и преработва за обратно 

връщане стволови клетки. Поради което филингът със собствени тъканни препарати 

прави ефекта на подмладяване по-дълготраен. 

 Има ли някаква специфика при инжектирането на тази витализираща смес 

от мастни и стволови клетки? 

 Да, мастната клетка, за да е жизнена, трябва да е обградена от нормални 

нетравмирани тъкани на тялото. Затова инжектирането е изключително щадящо ги. 

Определя се като мрежово, а не канално. Става по следния начин: от ъгълчето на устата 

или носа се правят микротунелчета, в които се вкарват пълнителите от собствена тъкан. 

Много добър е резултатът от подобно инжектиране под цикатрикси и белези, където и 

да са по тялото. Оперативните белези омекват и тъканите стават по-близки до 

състоянието си преди операцията. 

 Може ли да се прогнозира бъдещето на силикона в светлината на тези нови 

технологии за подмладяване със собствени тъкани? 

 Липофилингът не може да се противопоставя на силиконовите импланти и 

пълнителите на основата на хиалуронова киселина. С тях се постигат изключително 

добри и трайни резултати. Използват се, когато пациентът няма собствен ресурс от 

мастни тъкани. Освен това с липофилинг може да се повдигне с един номер чашката на 

сутиена, но обиколката има лимит. Така че поне в обозримо бъдеще силиконовите 

импланти няма да отпаднат от дневния ред на пластичната и естетичната хирургия.15 

 

                                                            
15 http://www.eva.bg/categories/коса-и-красота/42-клъцни-срежи/8185-д-р-николай-георгиев:-вкарвам-и-
стволови-клетки-в-подмладяването.html 
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 Нека всичко станe нагледно 
http://www.youtube.com/watch?v=zxzL9rXhdhc 

http://futurage.group.shef.ac.uk/video-welcome-to-futurage.html 

 

 

 

 Преди и след  

 

 

16 

 

 

 

 

                                                            
16 http://www.stemcellplasticsurgeon.com/gallery.php 
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