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„Грижата за здравето е най-доброто лекарство.“ - Японска поговорка 

Имунитетът представлява устойчивостта на организма срещу физичните, химичните и биологичните 
патогенетични фактори на заобикалящата го среда. Имунитетът е сложна система от 

защитно-приспособителни реакции на организма, които са се развили и усъвършенствали в хода на 
еволюцията. Основната му цел е да съхрани хомеостазата и генетичната цялост на организма, 

независимо от промените в заобикалящата го жива и нежива природа.

ВИДОВЕ
ИМУНИТЕТ КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ

Клетъчният имунитет се реализира от фагоцитиращите 
клетки на имунната система (макрофаги и микрофаги), 
Т-килърните лимфоцити и NK-клетките.

ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ
Хуморалният имунитет се реализира чрез антителата. Те са 
специални белтъчни молекули, които могат да свързват 
антигените. Така образуваният комплекс антиген-антитяло по 
правило е безвреден и бързо се извежда от организма. 
Антителата се образуват от активирани В-лимфоцити.

ВРОДЕН ИМУНИТЕТ
Представлява първата линия на защита на гостоприемника и 
включва макрофаги, моноцити, неутрофили и дендритни клетки. Те 
изпълняват фагоцитоза, както и освобождаване на цитокини и 
следователно активират адаптивната имунна система. Тази 
адаптивна или специфична имунна система осигурява способността 
да генерира имунитет чрез продуциране на лимфоцитен антиген.

НЕСПЕЦИФИЧЕН ИМУНИТЕТ
Неспецифичният имунитет е насочен срещу всички 
потенциални опасности, които биха могли да застрашат 
хомеостазата на организма. Формите на неспецифичния 
имунитет са:
- клетъчен (макрофаги, NK-клетки – клас лимфоцити, наречени 
natural killers);
- хуморален (неспецифични, „широкообхватни“ антитела)

СПЕЦИФИЧЕН ИМУНИТЕТ
Специфичният имунитет е насочен срещу конкретни и добре 
известни антигени. Специфичният имунитет бива: клетъчен 
(Т-килърни и Т-хелперни лимфоцити) и
хуморален (специфични антитела).

СТР. 1 ВИДОВЕ ИМУНИТЕТ
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Вродената имунна система не само се активира от свързани с патогена молекулярни модели, но и от 
хирургичен стрес и травма, т.е. гръдна травма, фрактура или мозъчно увреждане. В този случай така 

наречените опасни молекулярни модели са идентифицирани като сигнали за опасност, които 
медиират ранния пост-травматичен възпалителен отговор. Както молекулярните модели, свързани с 

патогена, така и с опасностите, се разпознават от имунологично компетентни клетки, които 
експресират рецептори на тяхната повърхност.

IMUNO

СТР. 1.1 ПРОДЪЛЖЕНИЕ,  ИМУНИТЕТ В ДЕЙСТВИЕ

*Вроден имунитет и адаптивен имунитет

*Структура на макрофаг

*Петте основни класа на антитела 
(имуноглобулини): IgG, IgA, IgD, IgE и IgM.



БАКТЕРИАЛНИ И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН 
При гpипни cъcтoяния бeтa-глюĸaнитe cтимyлиpaт oтдeлянeтo нa вeщecтвa, нapeчeни цитoĸини, ĸoитo 
ca мнoгo вaжни ĸaтo oтгoвop нa имyнитeтa. Цитокините ce oтдeлят oт ĸлeтĸи в  човешкия организъм 
наречени макрофаги. Дeйcтвиeтo нa макрофагите  e дa пoглъщат и неутрализират бaĸтepии, вируси, 
гъбички, паразити и други патогени, както и да изолират възпаленията. Ежедневният прием нa бeтa глю
ĸaни yвeличaвa  издpъжливocттa нa opгaнизмa ĸъм виpycите и бaĸтepиите - пoради тaзи пpичинa в пep
иoдите с висок риск от вирусни и бактериални инфекции, пpиeмaйтe високи концентрации на бeтa глю
ĸaни. Резултатът при прием на бета-глюкани е, че те атакуват вирусите и бактериите, скъсяват периода 
на боледуване, намаляват опасността от последващи усложнения и улесняват възстановяването след 
боледуване.

БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Пневмонии, хронични бронхити и бронхеолити.
Заболяванията на долните дихателни пътища - бронхите и белите дробове, най-често възникват като 
следствие от недоизлекувани вирусни инфекции или след отслабване на имунитета. Болният не е в 
състояние сам да определи типа и степента на заболяването си. Отначало при всички бронхиални и 
белодробни заболявания се наблюдават почти едни и същи симптоми.

Пневмонията - възпаление на белите дробове, е едно от най-опасните усложнения на простудните 
заболявания. Възниква най-често при хора с отслабнал имунитет. Микроорганизмите попадат в белите 
дробове, размножават се и дават тласък за начало на възпалителния процес.

АЛЕРГИИ
Алергии, които могат да бъдат сезнонни (обострящи  се през пролетта и лятото); целогодишни 
(причинени от домашен прах, плесен, домашни любимци, акари и др.)
Тъй като алергиите отключват свръхреакция на имунната система, както и възпаление, способността на 
бета глюканите, сапонините, антоцианите и биофлавоноидите за подобряване на имунната система и 
успокояване на възпалението помага за облекчаване на алергията.  
Πpи acтмa и зaбoлявaния нa бeлитe дpoбовe e пpeпopъчитeлнo  профилактичен пpиeм нa по-горе 
посочените биоактивни вещества с цел намаляване на астматичните пристъпи и екзацербации.

ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Бeтa глюĸaнитe и антоцианите ce изпoлзвaт  пpи бopбaтa cъc злoĸaчecтвeни заболявания и 
страничните ефекти и действия на химио- и лъчетерапия. Бета 1,3 глюканите и антоцианите активират 
макрофагите и стимулират имунната система да реагира на радиационни бипродукти. Те стимулират 
образуването на макрофаги, за да поглъщат и унищожават туморните клетки. Макрофагите секретират 
специални вещества – цитокини, които контролират диференциацията на клетките и по този начин 
предпазват от вредни видоизменения и рак. Поради това, бета глюканите се считат за модификатори на 
биологичния отговор. Макрофагите се променят към активно състояние, за да изпълняват функциите си 
по идентифициране и неутрализиране на чужди тела. Цитокините от своя страна са сигнални протеини, 
които се използват за интер-клетъчна комуникация. Предизвиквайки активна промяна в състоянието на 
макрофагите в тялото, бeтa глюĸaнитe и антоцианите директно стимулират имунната ви 
система.Ежедневния прием на на естествени бета глюкани увеличават анти-канцерогенната активност 
по редица начини. Например, бета глюкан лентинан намалява образуването и разпространението на 
тумори. Той също така усилва производството на неутрофили – вид бели кръвни клетки, които 
унищожават патогени като канцерогенни клетки, както и образуването на костен мозък. Бета глюканите 
и антоцианите помагат за намаляване на страничните ефекти на химиотерапията. Πaциeнти, пpeминaли 
ĸypc нa xимиoтepaпия, приемащи на бeтa-глюĸaнитe и антоциани, пoĸaзвaт зaбeлeжитeлнa cпocoбнocт 
дa ycĸopявaт възcтaнoвителните процеси.

Кои заболявания зависят пряко или косвено от нарушения (слаб) 
имунитет?

Странно или не, много от заболяванията  в днешно време, които се срещат в различните системи на 
човешкия организъм са свързани пряко или косвенно с индивидуалния имунитет на всеки организъм.

Примери за заболявания, при които имунитетът има пряко въздействие върху изхода и времето, 
необходимо за възстановяването на организма са:
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Силен имунитет – здрав организъм!
Как  да усилим нашия имунитет?

Подсилването на имунната система е от първостепенно значение за ефективното й функциониране. За 
да работят ефективно, тъканите и органите на имунната система има нужда от редица вещества, които 

се набавят чрез използването на доказани високопречистени екстракти от специфични лечебни 
растения ползвани в днешната модерна медицина. Те са важни както за поддържане на доброто 

здраве, така и за лечение на редица заболявания пряко свързани с имунния дефицит на организма. 
По-долу са посочени лечебните растения които съдържат най-мощните имуностимулиращи 

биоактивни молекули. Комбинацията от високо пречистени екстракти на Астрагала, гъбите Майтаке, 
ехинацеята и черния бъз, съдържащи биоактивни молекули, съчетава знанията и постиженията на 

древната източна медицина (Китай и Япония) и модерната западно-европейска медицина. Тази 
иновативна формула представлява най-новото алтернативно лечение за редица заболявания.

ПОСТОПЕРАТИВНИ СЪСТОЯНИЯ НА ОРГАНИЗМА
Милиони хора подлежат на хирургична намеса всяка година. Инфекцията след операция и травма е 
основна причина за повишена заболеваемост и смъртност при пациентите. Ефективната функция на 
имунната система е от съществено значение за организма, който се сблъсква с патогени. Промяната на 
имунната система на организма след оперативни инервенции се смята, че е отговорна за повишения 
риск от инфекция. 
Физическото увреждане, свързано с травма и операция, увеличава експресията на Т-хелперни 2 (Th2) 
лимфоцити, които причиняват увреден клетъчно медииран имунитет. Имуномодулиращите терапии 
(съдържащи бета глюкани, антоциани и биофлавоноиди) са показали, че възстановяват баланса Th1 / Th2 
след хирургична травма и намаляват риска от инфекциозни усложнения. Увреждането на тъканите след 
операция и травма води до потискане на клетъчно медииран имунитет, което води до повишен риск от 
инфекции. Пери-оперативното приложение на по-горе описаните биоактивни вещества  обръщат тази 
имуносупресия и намаляват риска от постоперативни усложнения. При постоперативния сепсис 
съществува пряка връзка между потискането на експресията на моноцитната HLA-DR и тежестта на 
септичния синдром, което се дефинира като наличие както на системен възпалителен отговор, така и на 
инфекция. Смъртността на септичните пациенти в европейските интензивни отделения все още варира 
от 10 до 35% въпреки медицинския прогрес. Следователно, ползването на имуностимулатори е от 
огромно значение за възстановителния процес на пациента. Изследователи от Станфордския 
университет по Медицина са открили, че нивото на активност на малък набор от имунни клетки през 
първите 24 часа след операцията предоставя силни улики за това колко бързо пациентите ще се 
отдръпнат от хирургично предизвиканата умора и болка и ще бъдат на краката си отново. Това е 
описано в проучване, публикувано на 24 септември 2014 година в Science Translational Medicine. 
Станфордските изследователи са могли да направят това откритие, защото са използвали 
изключително чувствителна технология, наречена едноклетъчна масова цитометрия. Разработена в 
лабораторията по микробиология и имунология проф.  Д-р Гари Нолан, методът позволява 
едновременно наблюдение на голям брой биохимични характеристики както върху повърхностите на 
имунните клетки, така и в клетките, като казва на учените не само какви клетки гледат но колко активни 
са те. Пълното разбиране на молекулярните механизми, идентифицирани в изследването, и 
навременното приемане на имуностимуланти би могло дори да даде възможност на клиницистите да 
манипулират имунната система, така че да стимулират по-бързото възстановяване на организма.

АНТИБИОТИЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА ИМ УПОТРЕБА
Антибиотиците са предназначени за засилване на имунния отговор, като убиват бактериите, но те могат 
да имат потискащ ефект върху имунната система, особено след многократна употреба. Лечението с 
антибиотици често може да увеличи вероятността от повторна инфекция. Желателно е да се избегне 
използването на антибиотици, колкото е възможно, но ако трябва да се използват, е необходимо 
успоредно да се приемат имуностимулатори и имуномодулатори. В допълнение, антибиотиците могат 
да допринесат за загубата на жизненоважни хранителни вещества необходими на имунната система да 
се бори с инфекцията. Загубата може да се характеризира с храносмилателно дразнене, диария или 
проблемна чревна флора. Поради това, паралелната употреба на мощни имуностимуланти е от 
огромно значение за човешкия организъм и неговото здраве.

СТР. 3 ПОДСИЛВАНЕ НА ИМУНИТЕТ
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6. ПОДКРЕПЯ ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Проучванията показват връзка между приема на ехинацея и намаляването на гингивита, което се 
обяснява с превенцията и лечението на инфекции - гингивитът е бактериална инфекция. Редовният 
прием на ехинацея може да бъде ефективен  в подпомагането и превенцията на оралното 
здраве.Смята се, че този ефект се дължи отчасти на способността на ехинацеята да неутрализира 
вредните организми, които причиняват лош дъх.

6. ТОНИЗИРА И СЕ ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА

Други изследвания установиха, че помага да се хидратира кожата и да се намали появата на бръчки. 
Заедно с изгарянето на слънцето, ехинацеята традиционно се препоръчва на пациенти, страдащи от 
псориазис и екзема. Ако се разпространи в засегнатата област, усъвършенстването може да се види 
доста бързо и освен че изцелява дразненето и възпалението, то също така предотвратява 
заразяването на рани, поради силните си антибактериални и антивирусни сили.

7. ПОДОБРЯВА РЕСПИРАТОРНИТЕ ФУНКЦИИ И ОСИГУРЯВА АНТИОКСИДАНТИ

Ехинацея е сред най-добрите естествени средства за поддържане на здравето на горните дихателни 
пътища, дори при деца. Echinacea е източник на антиоксиданти като витамин С, бета-каротин, 
флавоноиди, селен и цинк.

8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАКА

Ехинацеята е свързана с превенцията на рака, защото стимулира имунната система на организма да 
елиминира раковите клетки. На полизахаридите в растението, според изследвания, се дължи 
противораковото й действие. Въпреки че ехинацеята не е задължително да се смята за 
антиоксидант, тя определено може да помогне за премахване на свободните радикали чрез 
стимулиране на правилните клетки на имунната система, като Т-клетките, като по този начин помага 
да се предотврати развитието на рак. 

9. ГРИЖА ЗА КОСАТА

Ехинацея се използва и от мнозина при косопад на главата или тялото. Основните витамини и 
минерали, които се съдържат в него, достигат космените фоликули, което води до тонзиране растежа 
на косата. Също така е известно да се използва при лечението на пърхот.

10. УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА БЕЛИТЕ КРЪВНИ КЛЕТКИ

Естественият екстракт Ехинацея стимулира развитието и производството Т-клетки, но също така 
увеличава производството на бели кръвни клетки в организма, които са основните елементи в 
борбата срещу болестите болестните процеси. Освен това ехинацеята съдържа съединение, 
наречено ехинацеин, което всъщност инхибира развитието на бактериите и вирусите да проникват в 
здрави клетки, като по този начин значително намаляват шансовете за поява на всякакъв вид 
инфекция.
Ехинацеята се използва широко за борба с инфекциите, особено при обикновена настинка и грип. 
Някои хора приемат ехинацея при първия признак на настинка, с цел да предотвратят развитието 
на инфекции. Други приемат ехинацея след първите симптом като грип, с цел да  да направят 
симптомите по-малко тежки или да разрешат по-бързо.

Ехинацея оказва влияние при вирусни заболявания като рецидивираща херпесна инфекция.
Установено е, че ехинакозидът в нея е ефективен срещу Corynebacterium diphtheria, Staphylococcus 
aureus, Proteus vulgaris. 
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Има редица предимства на Echinacea, които ще ви помогнат особено в грипния сезон, тъй като това 
е един от най-добрите стимулатори на имунната система. Дори ако започнете да приемате 
високопречистения екстракт от Ехинацеа, след като сте вече болни, това ще ви помогне да намалите 
времето за възстановяване. Неговото действие за стимулиране на имунната система е полезно, ако 
имате пролетни алергични симптоми и също така имате контакт с вируси и се нуждаете от 
ефективно средство за защита, което ще ви помогне да получите бързо.  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  ЧЕРНИЯ БЪЗ - ELDERBERRY (SAMBUCUS NIGRA)?

Черният бъз (Sambucus nigra) е род на цъфтящи растения в семейство Adoxaceae и представлява 
ендемичен вид в Европа, Африка и части от Азия, но е станал често срещан и в САЩ. Има 
широколистни листа, бели цветя и плодове, които се превръщат от зелено в червено до черно, когато са 
узрели. 
Sambucus nigra е пълното научно наименование на най-разпространения сорт, използван за 
медицински цели. Sambucus nigra е видът, върху който са проведени по-голямата част от научните 
изследвания. Това е широколистно дърво, с кремаво-бели цветя и черни плодове. Други популярни 
имена за Sambucus nigra са: черен бъз, европейски  бъз и европейски черен бъз. 

БИОХИМИЧЕН СЪСТАВ:

Плодовете от черен бъз съдържат кверцетин, камферол, рутин, фенолни киселини и антоциани. 
Черният бъз също съдържа флавоноиди, които имат антиоксидантни свойства, които могат да помогнат 
за предотвратяване на клетъчни увреждания. Съдържа също така и антоциани, химически съединения, 
за които е известно, че имат имуностимулиращи ефекти.
Суровите плодове са съставени от 80% вода, 18% въглехидрати и по-малко от 1% протеини и мазнини. 
Черният бъз е с естествено високо съдържание на витамин С, витамин А,  желязо и калий, които са 
есенциални вещества за нормaлното функциониране на човешкия организъм.

ПОЛЗИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ:

Високо пречистеният екстракт от плодове на черен бъз има много ползи за здравето. Едни от 
най-важните ползи за здравето на екстракта от черен бъз включва способността му да облекчава 
алергиите, да стимулира имунната система, да предпазва от бактерии и инфекции, да понижава 
кръвната захар, да успокоява храносмилателния процес и да забавят/предотвратяват 
разпространението на рака.
Ползите за здравето на черният бъз включват естествено подобряване и нормализиране на състояния 
като настинки, грип, проблеми със синусите, нервни болки, възпаления, хронична умора, алергии, 
запек и дори рак. Когато се използва в рамките на първите 48 часа от появата на симптомите, екстрактът 
реално намалява продължителността на грипа, като се наблюдава облекчение на симптомите  средно 
четири дни по-рано. По време на епидемията от 1995 г. на Панамската република, правителството 
действително е използвало екстрактите от черен бъз за борба с грипа.Сокът от бъз значително намали 
времето за пълно оздравяване от грипа, както и сериозността, като по този начин помогна да се сложи 
край на епидемията.
Когато става дума за антиоксидантна сила, черният бъз е с по-високи стойности на биофлавоноиди, 
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АСТРАГАЛА ЗАБАВЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАТЯВА РАСТЕЖА НА ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Много от последните изследвания показват успеха на астрагал чрез сложната биоефективна 
комбинация от сапонини, флавоноиди и полизахариди при понижаване или елиминиране на тумори. В 
случаите на химиорезистентност при лечение на рак на черния дроб, астрагал показва потенциал за 
обръщане на резистентността към много лекарства и като допълнение към конвенционалната 
химиотерапия, според проучване, публикувано в Journal of Pharmacy and Pharmacology. 

ЗАЩИТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА  

Флавоноидите, присъстващи в Astragalus membranceus - антиоксиданти, които помагат за 
предотвратяване на натрупването на плаки в артериите и стесняване на стените на съдовете чрез 
защита на вътрешната стена на съда. В допълнение, проучване от 2014 г., публикувано в китайския 
вестник на интегративната медицина, подсказва, че инжектирането на астрагал, комбинирано с 
конвенционалното лечение на вирусен миокардит (възпаление на средния слой на сърдечната стена), 
прави лечението по-успешно в сърдечните заболявания. Други проучвания са показали способността 
му да намалява кръвното налягане и нивото на триглицеридите. Високите нива на триглицеридите 
поставят хората в риск за много форми на сърдечни заболявания,атеросклероза инфаркт и 
втвърдяване на стените на артериите.
По време на сърдечен удар увреждането на сърдечния мускул се получава, когато има недостиг на кръв 
и кислород. По това време калциевото претоварване създава вторични увреждания. Astragalus mem-
branaceus може да предотврати допълнително увреждане на сърдечния мускул чрез регулиране на 
калциевата хомеостаза в сърцето.
Изследванията показват, че растителните флавоноиди, които се намират в Astragalus membranaceus, 
имат кардиозащитни ефекти, помагат за предотвратяване на натрупването на плаки в артериите и 
стесняване на стените на кръвоносните съдове чрез защита на вътрешната стена на съда. 
Инсултите се проявяват, когато кръвотока е прекъснат или остро намалява до части от мозъка. Когато 
това се случи, доставянето на кислород в мозъка е ограничено, което причинява смъртта на мозъчните 
клетки, което води до смърт или трайно и изтощително увреждане. Статия, публикувана от Healthline, 
обяснява, че ударите могат да бъдат причинени от отслабени кръвоносни съдове или кръвни съсиреци.

РЕГУЛИРА И ПРЕДОТВРАТЯВА ДИАБЕТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДИАБЕТА

Astragalus membranaceus е проучван постепенно като антидиабетен лекарствен продукт. Проучванията 
показват способността му да облекчава инсулиновата резистентност и да помага в лечението на  диабет 
по естествен път. Биологичната колекция от сапонини, флавоноиди и полизахариди е ефективна при 
лечението и регулирането на диабет тип 1 и 2. Те могат да повишат чувствителността към инсулин, да 
предпазват панкреатичните бета-клетки (клетките в панкреаса, които произвеждат и освобождават 
инсулин) и да действат като противовъзпалителни средства

ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС 
СЕЗОНЕН АЛЕРГИЧЕН РИНИТ.

Алергичният ринит може да бъде сезонно или многогодишно състояние, известно на мнозина като 
сенна хрема, което може да доведе до симптоми като кихане и сърбеж. Това се случва, когато алерген 
предизвиква алергична реакция в организма поради освобождаването на хистамин в опит да се 
защити срещу натрапника. Алергените могат да включват трева, прах, плесени, цветен прашец и други 
алергени. Проучване е проведено с цел изследване ефикасността и безопасността на Astragalus mem-
branaceus при лечението на пациенти със сезонен алергичен ринит както и ефикасноста му. 
Проучването е проектирано като 6-седмично, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично 
изпитване и проведено при 48 възрастни пациенти с умерена до тежка форма на сезонен алергичен 
ринит. 
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Какво представлява Astragalus membranaceus?

Astragalus membranaceus е растение от семейство Fabacea  (Бобови растения), с много дълга история 
като активатор за борба с патогенезата на различни заболявания, пряко свързани с имунния отговор на 

организма. Коренът на Astragalus се счита за адаптоген - той помага за изграждането и 
възстановяването на цялостното здраве на тялото. Корените от Astragalus membranaceus се събират от 

4-годишни растения и са единствената част от растението, което се използва за медицински цели. Само 
два от над 2000 вида астрагал, астрагалус мембранацеус и астрагалус монголикус се използват в 

съвременната медицина. 

Астрагала се е ползвал в борбата с респираторните инфекции и заболявания, в борбата с алергиите, 
туморните заболявания, фибромиалгия, анемия, синдром на хроничната умора (CFS), бъбречно 
заболяване, диабет и високо кръвно налягане.

Astragalus съдържа три компонента, които позволяват на растението да има такова положително 
въздействие върху човешкото здраве: полизахариди, сапонини и флавоноиди които са активните 
съставки.

    1) полизахаридите на Астрагала представляват бета 1,3 глюкани и пречистеният екстракт  е известен 
като един от източниците с най-високо съдържание на бета 1.3 глюкани. Те от своя страна притежават 
антимикробни, антивирусни, противовъзпалителни и противотуморни свойства. 

   2) Сапонини, наречени "астрагалозиди", които притежават адаптогенно свойство, което поддържа 
здравето ни, като насочва различните системи на тялото към равновесие, а не просто стимулира или 
потиска биологичните функции. Това също така прави Astragalus един от най-добрите тоници за 
имунната система и голям съюзник при лечение на състояния като астма, ревматоиден артрит и 
различни алергии. Астрагалозид IV - сапонин от тази  билка - показа ползи за обръщането на 
клетъчните увреждания и за активирането на теломеразата, това се отнася до съкращаването на 
теломерите и забавя клетъчното стареене. Теломерите са защитните краища на хромозомите, които 
бавно се съкращават и износват всеки път, когато клетъчното делене се случва в тялото. Сапонините 
също са известни със способността си да понижават холестерола, да подобряват имунната система и да 
предотвратяват ракови образувания. 

    3) Флавоноидите, които се срещат и в астрагал, осигуряват ползи за здравето чрез клетъчна 
сигнализация. Те притежават антиоксидантни действия, контрол и извличане на свободните радикали 
и могат да помогнат при предотвратяване на сърдечни заболявания и имунодефицитни състояния. 
Астрагал подкрепя детоксикацията и е голям тоник за черния дроб, както и увеличаване на броя на 
сперматозоидите при мъжете, при множество автоимунни заболявания, включително диабет, нефрит, 
хепатит, артрит и дерматит. Много клинични проучвания, показват как Astragalus membranaceus 
насърчава производството на имунните клетки (Т-клетки, естествени клетки убийци, макрофаги, 
имуноглобулини).

Усиленият прием на  бета-глюкани намалява освобождаването на възпалителни цитокини и 
кортикостероиди и да подобри пролиферативния отговор на лимфоцитите чрез засилена 
интерлевкинова активност. Комбинацията от различните компоненти в състава на екстракта придават 
на Астрагалус възможността не само да лекуват инфекции, но и да намалят алергичната и автоимунната 
реактивност.
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Какво представляват гъбите Maitake?

Гъбите Maitake съдържат полизахариди, наречени бета глюкани (Beta 1,3/1,6) които пряко стимулират 
имунната система. Бета глюканите в гъбите майтаке допринасят за активиране и увеличаване на 

производството на определени клетки на имунната система, като макрофаги, Т-клетки, естествени 
клетки убийци и неутрофили. Това увеличава устойчивостта срещу редица заболявания, помага на 
тялото да отстрани клетъчните отпадъци и да ускори възстановяването след увреждане на тъкани.

Причината екстракта от гъбите Майтаке да са полезни за имунната система, че те са адаптогенни. 
Майтаке има двойна активност, което означава, че подобряват функционирането на имунната система, 
независимо дали е дефицитна или прекомерна, както и регулиране - модулатори на имунната система. 

АЛЕРГИИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЧИНИ

Когато антигени, като полени, нахлуват в човешкото тяло, чрез лигавицата на мембраните, мастните 
клетки отделят хистамините и причиняват алергична реакция.
В същото време мастоцитите отделят възпалителни цитокини като IL-4 и IL-13 и активират имунните 
клетки, които го заобикалят, за да стимулират възпалението.

ОБЩИ ПОЗНАНИЯ:

Векове наред гъбите се разглеждат на Изток като върхови тонисти на здравето. Хиляди научни 
изследвания показват своята несравнима способност да поддържат имунитет, сърдечно-съдово здраве, 
кръвна захар, сексуална функция и енергия. В многобройни експерименти и клинични изпитвания 
гъбите са показали и антивирусни, антибактериални, противовъзпалителни и антиалергични действия.
Може да се изненадате, че някои гъби могат да бъдат ефективно лечение за алергии и други 
здравословни проблеми.

АНТИАЛЕРГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА MAITAKE

Алергията произтича от свръхчувствителност към вещества в околната среда, които при повечето хора 
не причиняват никакъв проблем. Тези вещества, известни като алергени, се вдишват или проникват в 
кожата. Най-често срещаните алергени са мръсотия, прах, цветен прашец, цигарен дим и други. 
Алергенът предизвиква имунен отговор, известен като алергична или свръхчувствителна реакция. 
Най-честите алергични нарушения са сенна хрема, астма, екзема и копривна треска. Производството 
на хистамин и други химични медиатори в тези реакции може да доведе до реакции, вариращи от леки 
до животозастрашаващи. Когато антигени, като полени, нахлуват в човешкото тяло, чрез лигавицата на 
мембраните, мастните клетки отделят хистамините и причиняват алергична реакция. В същото време 
мастоцитите отделят възпалителни цитокини като IL-4 и IL-13 и активират имунните клетки, които го 
заобикалят, за да стимулират възпалението.

Никой не трябва да отрича ползите от лекарствата за спешни случаи и остри състояния. Но за 
хроничните състояния и за постигането на оптимално здраве, е важно да признаем дългосрочните 
адаптогенни предимства на лекарствените гъби.
В проучване водено от професор Hirasawa от университетското училище Tohoku Graduate School – 
Япония, се разкри че екстракт от гъбите Maitake, в комбинация със секрецията на хистамините от 
мастоцитите, контролират нивата на генно експресиране  и тяхното експресиране на IL-4 и IL-13. В 
резултат на тяхната каскада от въздействие, те действат като противовъзпалителен агент.
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ДИАБЕТ И ДИСБАЛАНС НА НИВАТА НА ГЛЮКОЗА В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО:

Високо пречистените екстракти от гъбите Майтаке имат балансиращ ефект върху кръвната захар и 
инсулина. Проучванията показват, че помага да се предотврати повишената кръвна захар чрез 
подобряване на чувствителността към инсулин. Например клинично проучване е установило, че 
пациенти с установен диабет - тип 2, приемащи екстракт от майтаке гъби, наречен SX-фракция, в 
продължение на два месеца са успели да намалят значително неконтролираните нива на глюкозата, 
триглицеридите, инсулина.  В допълнение на по-горе описаните резултати, лекарите съобщават, че 
SX-фракцията също подобрява хроничната хипогликемия (ниска кръвна захар), която може да се дължи 
на прекомерна стимулация на инсулина.
Гъбите Майтаке също са показани в няколко проучвания като модулатори на нивата на кръвната 
глюкоза и са полезни в случаите на хипергликемия и диабет тип 2 (Stamets, 2013). Също така е доказано, 
че намаляват нивата на холестерола (Winston & Kuhn, 2008).
Важно е да знаете, че противовъзпалителните биоактивни вещества в екстракта от гъби Майтаке, 
наречени тритерпени, са разтворими в мазнините. Тези съставки се концентрират чрез екстракция с 
алкохол. Така че, съвременните екстракти се получават по иновативна смесена екстракция, чрез която 
се постига високо ниво на екстракция и извличане на всички важни  и полезни биоактивни състави.

ПРОТИВОТУМОРНИ ДЕЙСТВИЯ:

Бета-глюканите екстрахирани от гъбите Майтаке стимулират различни имунни реакции на всякакви 
различни нива на човешката физиология.
Тези стимулации се наблюдават при атака и противопоставяне на ракови и туморни клетки при раково 
болни пациенти, дори при метастази, освен че само засилват имунитета срещу тях.
При прием като съпътстваща терапия на гъбите Майтаке, при пациенти с рак на гърдата и рак на 
простатата, се установило че клетките са особено засегнати след приема на високопречистен екстракт 
от гъби Майтаке, дори предизвиквайки "апоптоза" на туморни клетки или клетъчна смърт на 
разпространението на ракова тъкан.
Хората, страдащи от ХИВ (вирус на човешката имунна недостатъчност) и СПИН (Синдром на 
придобитата имунна недостатъчност), са имали известна полза след дневен прием на високопречистен 
екстракт дневно. Използва се и за синдром на хроничната умора, хепатит, сенна хрема, високо кръвно 
налягане, загуба на тегло или контрол и безплодие поради състояние, наречено синдром на 
поликистозните яйчници.
Майтаке е една от най-обещаващите лекарствени гъби. Екстракт от тези полезни глюкани е патентован 
и е известен като D-фракцията на Майтаке. 

Проучване от 2013 г. показва, че D-фракцията на гъбите майтаке може да бъде полезна за 
предотвратяване и лечение на рак на гърдата. Изследователите предполагат, че тази гъба може 
успешно да се бори с растежа и възпроизводството на раковите клетки.
Установено е, че гъбата Майтаке потиска туморния растеж. Тя също така увеличава броя на клетките, 
които се борят с тумора. 
Бета глюканите в майтаке гъби помагат да се активират и произвеждат бели кръвни клетки, наречени 
макрофаги. Макрофагите работят в тялото, за да поглъщат и унищожават туморните клетки. Това може 
да помогне да се направи химиотерапията по-ефективна. Освен това гъби майтаке показват, че 
намаляват страничните ефекти на противораковите лекарства чрез намаляване на гаденето, 
повръщане и загуба на коса.

 При процеса на вдишване на агенти, към които човешкия организъм е силно чувствителен и 
алергичен се наблюдава силно дразнене на мембраните в носа, причинявайки възпаление и подуване 
- конгестия на носната лигавица. Алергичен ринит е терминът за състоянието описано по-горе. 
В китайските клинични проучвания повече от 2000 пациенти с хроничен бронхит са лекувани с 
високопречистени екстракти на гъби Майтаке. В рамките на две седмици 60-90% от пациентите са 
показали значително подобрение, като възрастните пациенти и тези с астма имат най-голяма 
прогресия в намаляване на симптомите и постигане на пълноценно оздравяване.
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Какво представлява  Echinacea ?

Ехинацея (Echinacea) представлява многогодишно растение, с изключителни лечебни качества, което 
се класифицира към семейство Сложноцветни (Compositae, Asteraceae). 

Съществуват 9 вида ехинацея, от които 3 се използват с лечебна цел - Echinacea purpurea, Echinacea 
pallida, и Echinacea angustifolia. Ехинацеята е много  популярна билка и хората често я приемат, за да се 
борят срещу грипа и настинките. Различни източници и изследвания доказват, че високопречистените 
екстракти на ехинацеята насърчават и тонизират имунната система и намалява много от симптомите на 
настинка, грип и други заболявания, инфекции и състояния. Екстрактът съдържа сложна комбинация от 
активни вещества, някои от които се считат за антимикробни, докато за други се смята, че имат ефект 
върху човешката имунна система. Ехинацея съдържат феноли, активни вещества, които контролират 
активността на редица ензими и клетъчни рецептори и предпазват от инфекции и ултравиолетови (UV) 
радиационни увреждания. От своя страна, фенолите притежават антиоксидантни свойства.
Ползите за здравето и влиянието върху имунната система от ехинацея се дължи на разнообразния си 
хранителен състав, който включва полизахариди, алкиламиди, флавоноиди, полифеноли, витамин С, 
селен и цинк. Това съшо включва съединения като цикорна киселина, кафтарова киселина, ехинакозид, 
гликопротеини и производни на кофеинова киселина.

Здравните ползи от ехинацеята включват способността му да стимулира имунната система, да излекува 
горните дихателни проблеми, да елиминира бактериалните и вирусни инфекции, да намали 
възпалението, да предотврати рака, да лекува кожни заболявания, да ускорява заздравяването и 
възстановяването, да регулира нивото на кръвната захар, здравето, както и да се премахнат ушните 
инфекции и да се предотврати тяхното повторение.

Две от най-новите проучвания върху гъбите майтаке като противораков агент демонстрират 
антитуморен ефект на D-фракцията на бета-глюкани върху клетки на гърдата (Alonso et al., 2017) и 
апоптоза на клетъчен рак (клетъчна смърт) благодарение на полизахаридите от майтак (Zhang et al., 
2017). Кратко клинично проучване с 32 пациенти с рак на гърдата показва имуномодулаторния ефект на 
екстракт от майтаке (Deng et al., 2009). Малко проучване с 10 раково болни пациенти, на които е 
прилагана D-фракция на майтаке без противоракови лекарства, и е установено, че забавя растежа на 
тумора и увеличава естествената клетъчна активност (Kodama et al., 2003).
Изследователи в проучване през 2013 г. установяват, че екстракт от гъбата майтаке понижава нивата на 
холестерола. Установено е също, че повишават мастните киселини, които осигуряват енергия. 
Насърчава здравето на сърцето 
и помага за намаляване на нивата на кръвното налягане, спомага за намаляване на възпалението в 
чревния тракт. 
Гъбите Майтаке които са най-ефективния и богат източник на бета-глюкан подбуждат най-естествената 
имунна защита. Те са с високо съдържание на протеини, калий и фибри. 
Често се изучават и изтъкват за имунната им регулация (имуномодулаторна), имунна активация 
(имуностимулаторна) и противоракови действия, които се приписват на бета-глюкани, въглехидрат, 
намиращ се в техните клетъчни стени. Поради патогенната природа на гъби човешките имунни системи 
се развиват, за да разпознават тези бета-глюкани и да мобилизират имунния отговор.
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3. НАМАЛЯВА ЗАЧЕРВЯВАНЕТО И ПОДУВАНЕТО

Системното подуване, зачервяване и дискомфорт в тялото може да има многобройни източници, 
включително нездравословна диета. Употребата на ехинацея могат да помогнат за намаляване и 
облекчаване на тъканното дразнене. Ехинацеята може да ускори образуването на нови клетки на 
кожата и да спомогне регенерирането и възстановяването на организма. Успоредно с това  може да 
бъде защитена от развиване на инфекции едновременно с бързото й излекуване.

4. НАСЪРЧАВА ЗДРАВЕТО НА КЛЕТКИТЕ

Консумирането на ехинацея стимулира здравето на защитните клетки в тялото ви. Много от 
съединенията в ехинацеята поддържат имунните клетки и стимулират растежа на здравите клетки.

5. УЛЕСНЯВА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА КИСЛОРОД

Ехинацеята може да подобри нивата на кислорода в кръвта. Ехинацеята увеличава производството на 
еритропоетин в костния мозък, което от своя страна стимулира производството на червени кръвни 
клетки и увеличава способността на кръвта да пренася кислород.

По-долу са описани начините по които ехинацеята може да поддържа вашето здраве, вследствие на 
повече проучвания които учени от университета в Кънектикът САЩ са провели за ефектите от 
ехинацея:

1. УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА

Високопречистените екстракти от Ехинацея може да има силно въздействие върху имунната система; 
над 14 клинични изпитвания са потвърдили способността му да насърчава укрепва човешкия 
организъм през цялата година.  Други проучвания показват, че ехинацеята е сред най-ефективните 
добавки за сезонните заболявания и инфекции.

Може би най-честата употреба на ехинацея се отнася до неговото въздействие върху имунната 
система. Това е така, защото химичните съставки в ехинацеята могат директно да повлияят на 
химичните процеси на имунната система. Редовният прием на ехинацея може да намали шансовете 
от развитие на простудни състояния с 50% и ако вече сте болен или имате грип, приемането на 
ехинацея може да помогне за намаляване на продължителността на лечението ви. Поради тази 
причина, ехинацеята се използва от милиони хора всяка година, когато с цел премахване премахнат 
досадните симптоми на обикновена настинка, кашлица и грип.

2. НАМАЛЯВА ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Активните химически компоненти в ехинацеята имат силна способност да стимулират имунната 
система, за да се бори с инфекциите и да намаляват възпалението.
Това естествено средство за лечение има много ефективно действие в организма, за да стимулира 
производството на интерферон - протеин, който се освобождава от организма, за да се предотврати 
повторното възпроизвеждане на вирусите.  Известните предимства на Echinacea са способността му 
да повишава силата на Т-лимфоцитите. Т-клетките са жизненоважни за имунната система, тъй като те 
помагат на организма да увеличи броя на антителата, които циркулират в кръвообръщението.
Те работят, за да се борят срещу патогенни нашественици и вируси, както и да увеличат 
способността на белите кръвни клетки да се справят с вируси или други микроорганизми, които 
може да срещнете. Действието на екстракт спомага за лечението на болки в гърлото, сенна хрема, 
кашлица и инфекции на горните дихателни пътища като бронхит и синузит. Ето защо екстрактите от 
Ехинацеа е известно, че е полезно средство за лечение на синусовите симптоми на главоболие.
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1.УСЛОЖНЕНИ НАСТИНКИ И ГРИПНИ СЪСТОЯНИЯ

Черният бъз е подходящ за общо усилване на имунната система. Високо пречистените  екстракти от 
плодовете съдържат химични съединения, наречени антоциани, за които е известно, че имат силно 
имуностимулиращи ефект. Няколко проучвания са показали, че високопречисения  екстракт от черен 
бъз е ефикасен и повлиява симптомите на настинка и грип.
Научно изследване от 2016 г., публикувано в "Nutrients", показва, че екстрактите от бъз могат да намалят 
продължителността и симптомите на настинка и грип. Участниците в научното изследване, които са 
били диагностицирани с вирусна инфекция , и са получавали екстракт от Черен бъз 10 дни преди 
установяването на първите симптоми - са имали много по-кратка продължителност  и облекчаване на 
симптомите на състоянието. По-специално, флавоноидите в екстракта от бъз се свързват с човешкия 
вирус на грип H1N1, както и вируса на инфлуенца по птиците H5N1. 
Медицинско научно изследване от 2009 г. представя резултати рандомизирало пациентите в две групи: 
Една група получила ежедневно четири дози от 175 милиграма патентован екстракт от черен бъз, а 
другата група получавала плацебо дневно в продължение на два дни. Групата, третирана с екстракт, 
показва значително подобрение до изчезване на повечето симптоми на грип, докато плацебо групата 
не показва подобрение или увеличава тежестта на симптомите. Научната изследователска комисия 
заключава, че екстрактът е ефективен при контролирането на симптомите на грип. 
Друго изследване, публикувано в Journal of International Medical Research, показва, че когато екстрактът 
се използва през първите 48 часа от появата на симптомите на грип, той скъсява продължителността на 
симптомите на грип средно с четири дни.
В изследователския център за хранителни продукти в Карлсруе, Германия, изследователи, провеждащи 
проучвания върху плодовете от черен бъз, показаха, че антоцианите повишават имунната функция чрез 
повишаване на производството на цитокини. Тези уникални протеини действат като пратеници в 
имунната система, за да подпомогнат регулирането на имунния отговор, като по този начин помагат 
защитят тялото от различни болести. По-нататъшни изследвания показват, че антоцианините, открити в 
плодовете от черен бъз, притежават значително по-голям антиоксидантен капацитет, отколкото витамин 
Е или витамин С.

2.ИНФЕКЦИЯ НА СИНУСИТЕ

Противовъзпалителните и антиоксидантните свойства на черния бъз помагат при възпаление на 
синусите. Синусовата инфекция е състояние, при което кухините около назалните пътища се възпаляват, 
а тази антивирусна билка е обещаваща като естествено средство за лечение на синусите.
Проучване, проведено от Института по вътрешна медицина към Университетската болница в Цюрих, 
Швейцария, изследва използването на патентован продукт от плод на черен бъз. Учените използват 
този продукт за лечение на бактериален синузит заедно с антибиотик (доксициклин или вибрамицин) 
и деконгестант. Хората, които приемат комбинацията  са били много по-добре в сравнение с тези, които 
изобщо не са приемали продукта от черен бъз. Черния бъз е описан в Наръчника за лекарствените 
средства за растителна защита още през 1985 г. и са изброени в референцията на Mossy's Nursing Drug 
за 2000 г. за настинки, грип,инфекции, инфекции в носа и гърдите както и сенна хрема.

отколкото боровинките, горските плодове и къпините – т.е. това лекарство представлява истинска 
електроцентрала за добро здраве. 
Широкият спектър от медицински ползи (от грип и настинки до инвалидизираща астма, диабет и загуба 
на тегло) вероятно се дължи на подобряването на имунната система на всеки индивид.
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3.ПОНИЖАВАНЕ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

Както цветът, така и плода са традиционно използвани за лечение на диабет. Изследванията 
потвърждават, че екстракти от плод стимулират метаболизма на глюкозата и секрецията на инсулин, 
като понижават нивата на кръвната захар.
Изследвания, публикувани в Journal of Nutrition, оценяват ин витро инсулиноподобните и 
инсулиновите действия на черния бъз. Изследването установи, че воден екстракт от узрели плодове на 
бъз значително увеличава глюкозния транспорт, глюкозното окисление и гликогенезата без 
инжектиране на инсулин. 

КАКВО Е ГЛИКОГЕНЕЗАТА И ЗАЩО Е ВАЖНО? 

Гликогенезата е процес, при който излишната глюкоза се превръща в гликоген - намаляване на нивата 
на кръвна захар в кръвообращението, мускулите и черния дроб, което помага да се поддържа нормална 
кръвна захар.

4. ЕСТЕСТВЕН ДИУРЕТИК

Високо пречистения екстракт от черен бъз е доказан че стимулира уринирането, както и чревната 
перисталтика. Проучванията показват, че екстракт от черен бъз (Sambucus Nigra) стимулира диурезата 
по естествен начин. Диуретикът е вещество което стимулира диурезата. Лекарите предписват 
диуретици, когато тялото задържа твърде много течности, което е често срещан проблем при 
възрастните хора. Този процес индирекнто подобрява състоянито на сърдечно-съдовата система на 
човешкото тяло

5. ТОНИЗИРАНЕ НА КОЖАТА

Високо пречистения екстракт от черен бъз все по-често се прилага в козметичната индустрия. Високото 
съдържание на биофлавоноиди и антиоксиданти, заедно с високото съдържание на витамин А, го 
правят страхотен за здравето и тонус на кожата. Изследователите твърдят, че съставките съдържащи се в 
черния бъз подмладяват кожата по естествен начин.

6. АЛЕРГИЯ

Екстрактите от черен бъз са известнипри борбата с  симптомите на алергиите. Тъй като алергиите 
отключват свръх реакция на имунната система, както и възпаление, способността на черния бъз за 
подобряване на имунната система и успокояване на възпалението помага за облекчаване на алергията. 
Фармаколозите поставят черния бъз  в списъка на най-ефективните растения, използвани за лечение 
на сенна хрема. Използването за лечение на алергии в комбинация с други високо пречистени 
екстракти от Астрагал, гъби Майтаке и Ехинацеа представлява най-мощната комбинация за лечени на 
същите. Екстрактът от черен бъз се използва и за детоксикация на тялото чрез подобряване на 
функцията на черния дроб.

7. МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАКА

Екстрактът от черен бъз е богат на антоцианини които имат широк спектър от терапевтични, 
фармакологични и анти-канцерогенни свойства. Лабораторните изследвания конкретно показват, че 
черния бъз има свойства за предотвратяване или забавяне на развитието на канцерогенните процеси. 
Едно проучване, публикувано в Journal of Medicinal Food, сравнява противораковите свойства на 
европейските и американските плодове от бъз. Европейският бъз (Sambucus nigra) е известен с 
медицинската си употреба и съдържа антоцианини, флавоноиди и други полифеноли, които 
допринасят за високия антиоксидантен капацитет на плодовете си, а от там антиканцерогенния му 
ефект.
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8.ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪРДЕЧНОТО ЗДРАВЕ

Високите нива на фибри в плодовете на черния бъз помагат за отстраняване на излишния холестерол 
от системата и дават възможност за HDL (добър) холестерол, от който тялото се нуждае. Това може да 
помогне да се елиминират шансовете за развитие на атеросклероза и други сърдечно-съдови 
проблеми. Високото ниво на калий в плодовете на черния бъз също защитава сърцето чрез отпускане 
на напрежението на кръвоносните съдове и артериите. Като вазодилататор, калият може да намали 
значително кръвното налягане и да поддържа сърдечното здраве.
Проучванията в Австрийския университет в Грац установиха, че екстрактът от бъз намалява 
окисляването на холестерола с ниска плътност на липопротеините (LDL). Оксидацията на LDL 
холестерола е свързана с атерогенезата, като по този начин допринася за сърдечно-съдовите 
заболявания.

Резултатът при прием на посочените по-горе биоактивни вещества се изразява в следното:
-   Елиминиране на вируси и бактерии

-   Предотвратяване на нови заболявания 
    •    Скъсяване периода на боледуване

-   Намаляване опасността от последващи усложнения 
-   Улесняване на възстановителните процеси 

Съвременните имуностимулиращи подходи предлагат богат набор от възможности за действие. 
Комбинацията от доказаните имуностимулатори в днешно време, съчетавайки високо пречистени 

екстракти на Астрагал, гъбите Майтаке, ехинацеята и черния бъз, съдържащи биоактивни молекули, 
съчетава знанията и постиженията на древната източна медицина (Китай и Япония) и модерната 

западно-европейска медицина. Тази мощна иновативна формула представлява нова алтернатива 
предоставящa нови възможности.
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