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ЧеСто използвани Съкращения

5-НТР 5-хидрокситриптофан
BHA бутилхидроксианизол
BHT бутилхидрокситолуен
BSS бронхиално симптоматичен 

скор
BV бактериална вагиноза
CRP високоспецифичен С ре-

активен протеин, също и 
hCPR

CTS карпално-тунелен синдром
DEXA двойноенергийната рент ге-

нова абсорбциометрия
DIM дииндолиметан
DMARD променящи болестната ак-

тивност противоревматични 
средства

EGCG епигалокатехин-3-галат
EMS еозинофилия-миалгия син-

дром
FODMAP ферментиращи олигозаха-

риди, дизахариди, монозах-
ариди и полиоли

FSH фоликулостимулиращ хор-
мон

GABA гама-аминомаслена киселина
GABHS бета-хемолитичен стрепто-

кок група А
GAGs  глюкозаминогликани
hCPR  високоспецифичен С реак-

тивен протеин, също и CPR
HDS  скала на Хамилтън за депре-

сия
HSV херпес симплекс 
HSV-1 херпес симплекс тип 1

HSV-2  херпес симплекс тип 2
I3С индол-3-карбинол
IF  интринзик фактор 
LAC  L-ацетилкарнитин
LEEP  бримкова електроексцизия
LH  лутеинизиращ хормон
NAC  N-ацетилцистеин
NADH  никотинамид аденин ди-

нуклеотид 
NAFLD неалкохолни заболявания 

на черния дроб с омазня-
ване

NASH  неалкохолен стеатохепатит
ORAC  скала за измерване на съдър-

жанието на антиоксиданти 
(Oxygen Radical Absorbance 
Capacity)

PCI перкутанна коронарна ин-
тервенция

PD  Паркинсонова болест
PID тазова възпалителна болест
RDI  препоръчителен дневен 

прием (Recommended Daily 
Intake)

SERM  селективните естроген-ре-
цепторни модулатори

SOD супероксид дисмутаза, ен-
зим

SSRI инхибитори на обратното 
захващане на серотонина

TSH  тиреостимулиращ хормон
TSI стимулиращ щитовидната 

жлеза имуноглобулин
VVC вулвовагинална кандидоза
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АН артериално налягане
Анти-ССР антицикличен цитролини-

ран пептид
АР алергичен ринит
АСР аутистично спектрално раз-

стройство
АХ  артериална хипертония
БК  болест на Крон
ВОН  вътреочно налягане
ГИ  гликемичен индекс
ГИТ  гастро-интестинален тракт
ДПХ  доброкачествена простатна 

хиперплазия
ДХА  докозахексаенова киселина
ДХЕА  дехидроепиандростерон
ЕД  еректилна дисфункция
ЕДТА  етилен диамин тетра-аце-

татна киселина
ЕМК  есенциални мастни кисе-

лини
ЕПА  ейкозапентенова киселина
ЗД захарен диабет
ИБС  исхемична болест на сърце-

то
ИПП  инфекция на пикочните пъ-

тища
ИТМ  индекс на телесна маса
ИЦ  интерстициален цистит
КЗ  кръвна захар
КМП  костна минерална плътност, 

или BMD
МДСВ  макулна дегенерация, свър-

зана с възрастта
МК мастни киселини
МС  множествена склероза
НРV  човешки папилома вирус
НСПВС нестероидни противовъзпа-

лителни средства
ОГТТ  орален глюкозолерантен тест
ОИМ  остър инфаркт на миокарда
ОР  относителен риск

ПГГ  плазмена глюкоза на гладно
ПЕТ  позиционно-емисионен то-

мограф
ПК простатен карцином
ПМС  предменструален синдром
РА ревматоиден артрит
РМШ  рак на шийката на матката
РПЕ ретинен пигментен епител
РФ  ревматоиден фактор
СБТВ  свръхрастеж на бактерии в 

тънките черва
СДВХ  синдром на дефицит на вни-

манието и хиперактивност
СЗО  Световна здравна организа-

ция
СЛЕ  системен лупус еритемато-

дес
СОД  супероксид дисмутаза
ССБ  сърдечносъдови заболява-

ния
СУЕ  скорост на утаяване на 

еритроцитите
СУЕ  скорост на утаяване на 

еритроцитите
ТЕНС транскутанна електрическа 

нервна стимулация
УК  улцерозен колит
УОЗ  устойчиви органични за-

мърсители
ФДА  Федерална администрация 

за контрол на храните и ле-
карствата

ХВЧЗ  хронични възпалителни 
чревни заболявания

ХЗТ  хормонално заместителна 
терапия, вж. и ХТ

ХОББ хронична обструктивна бе-
лодробна болест

ХТ  хормонална терапия
ЦНМ  централна нервна система 
ЯМР  ядрено-магнитен резонанс
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предговор

Целта на тази книга е да обнови знанията на широката читателска 
аудитория за природната медицина и методите ѝ за поддържане 

на здравето и лечението на различни заболявания. Книгата развенчава 
разпространения мит, че природосъобразният подход „няма научна 
основа“. Информацията в нея е базирана на авторитетни научни из-
следвания, плод на безброй часове изследователски труд. Без съмне-
ние „Енциклопедия на природната медицина“ все още е най-пълният 
и най-задълбочено проучен справочник за природосъобразна медици-
на, предназначен за широка аудитория. 

Тази книга не бива да замества консултациите с лекар или квали-
фицирано медицинско лице. Тя е предназначена да се използва едно-
временно с медицинската помощ на лекари, привърженици на при-
родната медицина. Горещо препоръчваме на читателите да потърсят 
лекари, познаващи изкуството и науката на природосъобразната и 
профилактичната медицина, каквито са лекарите натуропати. Винаги 
когато имате здравословно оплакване, изпитвате някаква болка или 
започвате лечение, задължително се консултирайте с лекар. Адекват-
ните медицински грижи и съвети ще подобрят и удължат живота ви. 

Въпреки че книгата разглежда различни природосъобразни под-
ходи към редица заболявания, тя не цели да замести лекарските съве-
ти. Докато я четете, не забравяйте следното:

•	 Не	 си	 поставяйте	 сами	 диагноза.	 Ако	 имате	 притеснения,	
свързани с вашето здраве, своевременно се обърнете към ле-
кар. За предпочитане е да бъде лекар натуропат (N.D.) или 
лекар, ориентиран към нутритивен подход, или остеопат, фи-
зиотерапевт или друг специалист по природна медицина.

•	 Осведомете	 лекаря	 за	 всички	медикаменти,	 които	 взимате	 в	
момента – по лекарско предписание, без лекарско предписа-
ние, хранителни добавки или билкови препарати, за да се из-
бегнат евентуални нежелани взаимодействия.
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•	 Ако	в	момента	сте	на	медикаментозно	лечение,	задължително	
трябва да се консултирате с лекар, в случай че желаете да го 
спрете или да го смените с друго.

•	 Редица	 здравословни	 проблеми	 изискват	многоаспектно	 ре-
шение – лекарства, лечебно хранене, промени в начина на 
живот. Не е достатъчно да взимате хапчета, ако не промените 
начина си на хранене, или да спазвате диета и да взимате хапче-
та, но да не промените начина си на живот. Условие, за да бъде 
успешно едно лечение, е да се приложи интегриран подход.

Вярваме, че ако усърдно спазвате природосъобразните съвети за 
здравето от „Енциклопедия на природната медицина“, ще бъдете въз-
наградени с живот, изпълнен със здраве, сила и енергия.

д-р Майкъл Мъри, лекар натуропат
д-р Джоузеф Пизорно, лекар натуропат


