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Представяме ви: д-р Слави Филчев,
гост редактор на брой 4 на Acta Homeopatihca
Представете се накратко…

Какво ви привлече към хомеопатията?

Специалист съм по педиатрия и детска
пулмология. В момента съм завеждащ
отделение по педиатрия в МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София. През първата половина от моята професионална
кариера се занимавах с научна дейност
в областта на астмологията и функционалната диагностика на дишането у
децата, върху които имам и докторска
дисертация. Вече 20 години съчетавам
клиничната работа с консултативна амбулаторна практика. От 2005 г. съм преподавател към Европейската школа по
клинична хомеопатия.

Преди доста години, работейки във
Франция, се сблъсках за първи път с хомеопатията. Въпреки че моите френски
колеги я изписваха масово, тогава бях
доста скептичен по отношение ефекта
й. Всичко започна, след като се върнах в България. Случи се така, че участвах в едно клинично проучване върху
Poumon histamine при децата с астма.
От тогава хомеопатията преобърна тотално начина, по който възприемам
медицината.
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Случвало ли ви се е да се сблъскате с
недоверие от страна на ваши колеги
или пък ваши пациенти по отношение
на хомеопатичния метод на лечение?
Как реагирате?
От много време вече не се налага да
убеждавам никого в ефикасността на
хомеопатията, тъй като обществото я е
приело категорично. Първи с хомеопатията свикнаха пациентите, а лекарите
след тях, а що се касае до колегите, с
които работя – без изключение тях и
техните семейства лекувам с хомеопатия.
И няколко лични въпроса…
• Обичам работата си, защото… въпросът е зададен тенденциозно и изисква
стандартен работохоличен отговор.
Всъщност, ако можеше, аз бих предпочел да не работя…
• Най-голямото ми постижение е...
всичко е суета!
• Талантът, който мечтая да имам, е…
знам, че в мен дремят някакви таланти,
които, слава Богу, не съм развил. Талантът освен дар е и бреме, коeто изисква
много работа и посвещение за цял живот.

• Чувствам се щастлив, когато… от 12
години на моята вила храня поколения синигерчета, вече почти опитомени. Когато съм там, птичките идват при
мен, прехвърчат наоколо, някои кацат
по мен, чуруликайки. Аз стоя и се усмихвам благодушно като някакъв библейски персонаж. Май това е добър пример за щастие.
• Вдъхновявам се от… избягвам да се
вдъхновявам
• Последната книга, която прочетох е…
не чета нищо от съвременни автори,
особено англосаксонски, понеже творбите им покриват критериите за т. нар.
„литературен силаж“. Чета електронни
книги, слушам и аудиокниги, докато пътувам. Понеже съм полски възпитаник,
наскоро препрочетох в оригинал „Гласът на бога“ на Станислав Лем.
• Музиката, която харесвам, е… автохтонен романски фолклор от Южна
Европа и Мексико. Фен съм на групата
Tlen Huicani.
• Релаксирам като… карам планински
велосипед.

• Мечтая да… присъствам на сватбите
на моите внуци
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АТОПИЯ, ХРАНИТЕЛНА
АЛЕРГИЯ И АСТМА
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
ХОМЕОПАТИЯТА
Сл. Филчев, Европейска школа по клинична
хомеопатия, МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София

Хранителна алергия и
хомеопатия
Хранителната алергия е най-вечe домен
на детската възраст, до 3-4 год. Тя е често състояние, заасягащо 2-6% от децата. Бронхиалната астма е дори по-честа
– средно 5-8% от детското население.
През последните десетилетия и двете
заблявания бележат нарастваща честота в световен мащаб. Много проучвания доказват, че сенсибилизация с хранителни алергени е рисков фактор за
развитие на астма, докато според други
асоциацията между хранителната алергия и астмата е независима от наличието на аероалергенна сенсибилизация
[1]. Хранителната алергия намалява в
юношеска възраст и при възрастните
засяга само около 1-3% от населението. Честотата на алергията към краве
мляко е между 2-7.5% в кърмаческа
възраст, като по-късно 50% от болните
развиват друг вид хранителна алергия,
а 50-80% развиват алергия към инхалаторни алергени.
Атопията или атопичната болест е генетична предиспозиция за производство
на специфични IgE антитела в отговор
на малки концентрации от вещества,
обикновено протеини. Манифестира

се клинично като алергичен ринит, астма, атопичен дерматит или хранителна алергия. Терминът „атопия“ идва от
гръцки – ἀτοπία, със значение „не на
място, неуместно, абсурдно“. Понятието е употребено за първи път от Coca и
Cooke през 1923 г., за да опишат феномена на алергична хиперсензитивност.
Атопичната реакция обикновено протича по първи тип свръхчувствителност.
Тип I реакциите (от бърз тип, IgE-медииран) възникват при контакт на предварително сенсибилизирания индивид
със специфичните антигени, с основното участие на IgE. Свързването на IgE с
мастоцитната мембрана води до дегранулация на мастните клетки и отделяне
на различни преформирани, както и
образуването на нови провъзпалителни медиатори, най-значимите от които
са: хистамин, триптаза, химаза, хепарин, хондроитин сулфат, простагландини, тромбоксани и левкотриени. Те,
заедно с различните химиотаксични
фактори, водят до увеличен съдов пермеабилитет и миграция към мястото
на възпалението на еозинофили и неутрофили. Познавайки патогенезите на
медикаментите, лесно можем да намерим ключовите места от алергичната
каскада, където те биха могли да действат (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Възможни ключови пунктове за повлияване на алергичната реакция с хомеопатия.

Установено е, че атопичната болест има
свой естествен модел на развитие в
хода на живота на индивида, т.нар „атопичен марш“. Класически атопичният марш започва с атопичен дерматит
или хранителна алергия, по-късно се
развиват астмата и алергичният ринит.
Веднъж започнал, атопичният марш е
трудно да бъде спрян в своята еволюция. Той обуслявя коекзистирането на
няколко атопични състояния (коморби-

дитет). От друга страна, наличието на
едно алергично състояние увеличава
риска от развитието на други такива.
Така например 80% от астматиците са
имали или имат симптоми на алергичен ринит, 40% от пациентите с алергичен ринит имат астма, 20% от децата с
лек атопичен дерматит развиват астма,
а над 60% от децата с тежък атопичен
дерматит развиват астма.
Коморбидитетът при атопията услож-
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Фиг. 2. Място на големите атопични медикаменти в хода на атопичния марш.
нява конвенционалния терапевтичен
мениджмънт, но разширява неимоверно спектъра на хомеопатичните решения. Генетичният компонент на атопичната болест оправдава ползването на
големите хомеопатични поликрести в
ролята им на медикаменти за хроничен реактивен тип. Пределно ясно е,
че в преобладаващия брой на случаите с алергии става въпрос за псора или
туберкулинизъм, тъй като те покриват
условието за всички епизодични, рецидивиращи и редуващи се прояви на
атопичната болест със забележката,
че при туберкулинизма има отчетлива
етиологична и патогенетична връзка с
инфекциозни нокси и процеси. Обаче
всички хронифициращи и вече хронични заболявания, възникнали на базата
на атопични процеси, но с еволюция
към клетъчна пролиферация и инфилтрация, говорят за сикоза. Примери за

атопична сикоза са: хронична астма,
астма с фиксирана обструкция и емфизем, overlap syndrome, хроничен персистиращ ринит с полипоза, невродермит.
Теренното лечение на атопичната болест почива на избор на ограничен
брой поликрести. „Големите алергици“ в хомеопатията са медикаментите
Calcarea carbonica, Sulfur, Arsenicum
album, Lycopodium clavatum, Natrum
muriaticum и Tuberculinum, като последният освен алергични, има известни инфекциозни дименсии. На фиг. 2 се
вижда мястото на големите поликрести
в хода на атопичния марш по патология
и възраст на пациентите.
Хранителната алергия е необичайна, патологична и имуномедиирана реакция
на организма в резултат на попаднали
в гастро-интестиналния тракт алергени
от храните. Най-честите храни, водещи
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до алергия, са краве мляко, яйчен белтък, фъстъци, соя, риба, морски дарове,
житни растения, ядки, някои зеленчуци
и плодове. Предизвикващите сенсибилизация алергени са малки по размер
протеини с молекулна маса 10-70 KDa,
изцяло резистентни към денатурация
от температура или киселини и следователно остават интактни дори и след
преработка, съхранение, готвене и храносмилане.
Хранителната алергия влияе върху формирането на имунитета и е предпоставка за развитието на алергични заболявания в по-късна възраст. При голяма
част от децата с такава алергия с времето се наблюдава смяна на органа- мишена или едновременно въвличане на
няколко шокови системи – кожа, дихателна и храносмилателна система. При
1/3 от тях се развива и повишена чувствителност към други антигени. Децата
с атопични заболявания са склонни да
имат по-висока честота на хранителна
алергия в сравнение с общата популация. Около 35% от децата с умерен до
тежък атопичен дерматит имат IgE-медиирана хранителна алергия. Същото
проучване показва, че децата с атопичен дерматит и хранителна алергия в
ранна детска възраст имат по-висока
честота на алергичен ринит и бронхиална астма в по-късна възраст [2].
В алергологията е познат феноменът на
т. нар. „дрейф на алергията“, означаващ миграцията на алергичната сенсибилизация във времето. Друг феномен
е трансформацията на чисто инхалаторна (предимно поленова) сенсибилизация в типично алиментарна такава.

Това например означава, че с годините
инхалаторната алергия към брезовия
цъфтеж (поленов риноконюктивит) ще
се трансформира в алиментарна алергия при консумация на ябълка, морков
и т.н. (Фиг. 3). Тази алергия най-често се
проявява под формата на орофарингеален алергичен синдром (OFAS) със
сърбеж и оток на устните, небцето и фаринкса след консумация на някои пресни плодове, зеленчуци, ядки и пчелен
мед.
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Фиг. 3. Примери за кръстосана
свръхчувствителност при поленова и
хранителна алергия.
В профилактиката и лечението на алергичните състояния с хомеопатия основна
роля играят патогенетичният и етиологичният подход, които влючват и медикаменти със симптоматична характеристика, което ни позволява да постигаме
ефект със сравнително малък набор от
медикаменти във всеки индивидуа-
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лен случай. Пример за неспецифични
патогенетични медикаменти са т.нар.
антихистаминови „аналози“ (Poumon
histamine, Histamine, Apis mellifica). Специфичните етиопатогенетици са пример
за изотерапевтичен подход или “хомеопатична хипосенсибилизация” (задължително в 15-30CH): Pollens, Blatta
orientalis, Penicillinum и др.
Етиологичният подход е основен за
лечението на хранителната алергия.
Влошаването от дадена храна обаче
невинаги може да се обясни с алергична реакция към нея. Този феномен логично е свързан с липсата на концепция
за алергията като такава в епохата на
изработването на патогенезите на хомеопатичните медикаменти. Ето защо
симптомите на етиологичните медикаменти в типично хранителен алергологичен контекст са оскъдни и неспецифични.
В хомеопатичен аспект по-подходящо е
да говорим за т.нар хранителна псевдоалергия, известна още и като хранителна непоносимост или нетолерантност,
която трябва да се диференциира от
истинската хранителна алергия [3]. Тя
се дължи на неимуномедиирани реакции към храни в резултат на: вродени и
придобити ензимни дефицити (например непоносимост към лактоза), фармакологично активни хранителни компоненти (кофеин, тирамин, серотонин)
и др. Търсената при редица хронични
състояния IgG-медиирана хранителна
„непоносимост“ не би трябвало да се
рзглежда етиологично свързана с тях.
Тя винаги е израз на адаптивна реакция
на имунната система към определени

субстанции.
Ако внимателно разлистим Материя
медика, можем да се натъкнем на множество медикаменти, чиито етиологични съответствия ни дават основание да
ги прилагаме при различните видове
хранителни сенсибилизации.
Мляко и негови компоненти (суроватъчни белтъци, казеин, лактоза) Симптомите варират от засягане на кожата
(еритема, уртикария, атопичен дерматит), през различни прояви от страна
на храносмилателната система (регургитация, рефлукс, руминация, повръщане, кoлики, хроничен колит с диария
или запек), до бронхиолити и астма или
шокови реакции веднага след приемане на субстрата.
Медикаменти: Calcarea carbonica,
Magnesia carbonica – диария/запек, Magnesia phosphorica – колики,
Antimonium crudum – обрив/повръщане, Lycopodium clavatum – пруригинозни обриви, запек, Phophorus – повръщане, дехидратация, невиреене, органно
засягане, Tuberculinum – УНГ и психологични проблеми (хиперактивност).
Шоколад
Въпреки общоприетото схващане, тази
алергия не се дължи на какаото и какаовото масло. По-често тя е следствие на
добавки – палмово, фастъчено масло,
мляко, ядки, сушени плодове, пълнители. Основен алерген в шоколада обаче
е хитинът! Хитинът е основна структурна съставка на хлебарките, които инфестират материала още на ниво какаови зърна. В едно средностатистическо
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блокче има 8-12 партикули от хлебарки.
По стандарт в 100 g шоколад трябва да
има под 60 партикули от хлебарки (масовият шоколад съдържа 40-50 частички/100 g). Подобни количества от този
алерген има в брашната, сереалите, макаронените изделия, пуканките, сирената. Всичко това оправдава лечението
с Blatta orientalis, както и с Apis mellifica
на базата на хитиновия алерген, общ
за този разред животни. При този тип
сенсибилизация абсолютно показани
са медикаментите Argentum nitricum,
Lycopodium и Calcarea carbonica. Много пациенти тип Pulsatila се влошават
от шоколад (диария), заради високото
съдържание на мазнини в него.
Миди, стриди, риба,
морски деликатеси
Типичен етиологичен медикамент за
този тип алергия е Lycopodium clavatum
с уговорката, че у нас консумацията на
стриди е анекдотична. Два медикамента с морски произход предпочитат и съответно могат да се влошат от морски
деликатеси – Sepia (хипостенна диспепсия) и Natrum muriaticum (кожни и
дихателни алергии). При пациенти тип
Phosphorus дори миризмата на риба е
в състояние да предизвика хиперсенситивни реакции, проявяващи се с ацетонемични кризи. Бледата уртикария тип
Urtica urens често е предизвиквана от
морски дарове. При морски продукти,
престояли задълго във фризер и подложени на частични замразявания и
размразявания, симптоматиката обикновено се владее от ефектите на отделения серотонин и неспецифичната

хистаминолиберация.
Чай, кафе
Най-често се касае за хранителна нетолерантност към съставките на двете напитки – флавоноиди, кофеин, теобромин, тианин. Алергичните реакции
могат да варират от стомашно-чревни (Thuya occidentalis – метеоризъм,
барборигми), до психосоматични (Nux
vomica – нервност, безсъние, раздразнителност).
Могат да се приведат и други примери
за евентуална свръхчувствителност при
консумация на определени храни: зеле
– Petroleum, оцет – Lachesis, Sepia, бира
– Kalium carbonicum, oриз – Tellurium,
лук – Thuya, антибиотици – Penicillinum,
Sulphur, Natrium sulphuricum, ягоди –
Oxalicum acidum.

Астма и хомеопатия
Астмата е синдромокомплекс, физиологично дефиниран от епизодична и обратима бронхиална обструкция (псора)
и бронхиална хиперреактивност към
множество стимули (туберкулинизъм).
Ако се позовем на бетаадренергичната
теория на Szentivaniji от миналия век,
подходящото лечение на бронхиалната обструкция при астмата трябва да
включва медикаменти за спазъм, едем
и хиперсекреция. Тази концепция се
оказва работеща и при хомеопатичния
метод.
Най-ефикасните медикаменти за бронхиален спазъм и едем са: Arsenicum
album,
Apis
mellifica,
Cuprum
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metallicum, Poumon histamine. В тези
случаи аускултаторната находка се манифестира с удължен експириум и сухи
свиркащи хрипове (т. нар „сух бронхоспазъм). При наличието на секреторна
компонента (повече или по-малко изразени средни или дребни незвучни
или крепитиращи влажни хрипове) се
препоръчват лекарствата Ipeca, Blatta
orientalis Antimonium tartaricum. И
при трите медикамента можем да отбележим тенденцията към затруднена
експекторация или налична диспнея
(Carbo vegetabilis).
През последните десетилетия визията
за астмата като функционална и обратима във времето патология претърпя
промяна. Установи се, че интермитиращата бронхиална обструкция е само
върхът на айсберга, а в основата му
стои хроничен имуноалергичен процес, развиващ се с времето в бронхиалната стена и водещ до феномена на
бронхиалното ремоделиране, който
процес води до необратими структурни
промени. Ремоделирането е следствие
на задебеляване на бронхиалната стена, субепителна фиброза, метаплазия
на мукозните жлези, миофибробластна хиперплазия, депозиция на съединителна тъкан и неоваскуларизация,
намален хрущялен интегритет. В този
контекст, при по-затегнати случаи,
дори и при привидно псоричен процес
е оправдано включването на сикотични патофизиологични медикаменти
(Thuya occidentalis, Natrum sulfuricum,
Causticum, Graphites, Tuberculinum
residuum) или дори луетични такива
(Fluoricum acidum, Calcarea fluorica).

В практиката често резултатите от лечението на една упорита астма са непредвидими, въпреки големия брой поликрести за терен, с които разполагаме.
Всъщност, наличието на различни терени отразява визията за бронхиалната
астма като хетерогенно фенотипно състояние. По същество астмата е генетично комплексно заболяване с изразена
генетична хетерогенност, което се унаследява полигенно.
Клиничната изява на астмата е в резултат на съчетанието на генетични
фактори с фактори на околната среда.
Хетерогенността на това привидно монолитно заболяване е очевидна: при
различните пациенти се наблюдават
различна етиология, време на начало,
ход на развитие, тежест, клиника и прогноза [4]. Астма фенотипите обикновено са базирани върху критерии като:
възраст на начало на заболяването, тип
на възпаление, тежест на симптомите,
различните клинични характеристики, както и на начина на повлияване
от определено лечение. Пациентите с
различни фенотипи биха се нуждали
от различна терапия, което определя
интереса към по-точно описание на отделните астма фенотипи [5]. За разлика
от конвенционалния стереотипен подход, хомеопатичната материя медика
предлага богат избор на медикаменти.
Какви примери можем да предложим
за двата най-чести детски астма-фенотипи?
Астма фенотип 1: Преходни спазми
при кърмачето, рецидивиращи бронхиолити, спастични бронхити (transient
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infant wheezing, nonatopic wheezing of
the toddler). Заболяването започва в
кърмаческа възраст или преди 3-год.
възраст, има строга етиологична връзка с вирусни респираторни инфекции и
изразена тенденция към спонтанно оздравяване на възраст 5-8 години.
Медикаменти за терен: Aviaire,
Tuberculinum,
Calcarea
carbonica,
Calcarea phosphorica, Sulphur iodatum,
Silicea, Pulsatila.
Астма фенотип 2: Атопична, IgE-медиирана астма, астма с късно начало в детството (IgE-mediated wheezing/asthma,
late-onset childhood asthma). Наличен
е изразен атопичен терен, има фамилност за алергии и астма. Късното начало
или релапс на болестта е около пубертета и е свързано с по-лоша прогноза.
Медикаменти за терен: Lycopodium,
Natrum muriaticum, Calcarea carbonica,
Sulfur, Arsenicum album, Medorrhinum.
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БРОНХИАЛНА АСТМА,
АЛЕРГИЯ КЪМ ДОМАШЕН
ПРАХ

Сл. Филчев, Европейска школа по клинична хомеопатия, МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София

Преглед на 07.02.2019 г.
Касае се за момче на 7-годишна възраст със собствен атопичен терен (атопичен дерматит от кърмаческа възраст,
отшумял спонтанно докъм 3-годишна
възраст). Фамилно обременен с астма
и алергии по бащина линия.
Страдал от чести „бронхиолити“, диагностицирани като бронхиална астма
на 5-годишна възраст. Профилактиран
за астмата с fluticasone propionate за
една година, след което до 7-годишна
възраст е на хомеопатична астмопрофилатктика с много добър ефект. Диагностициран е и персистиращ алергичен
ринит, лекуван с антихистамини, насален кромон и хомеопатия.
Установена е сенсибилизация
(специфични IgE антитела) към
Dermatophagoides pteronyssinus
88.40 kU/l, Dermatophagoides farinaе
37.0 kU/l, котка 30.2 kU/l (n <0.35).
Хомеопатична
базова
терапия:
Lycopodium clavatum 15CH (терен),
Poumon histamine 15CH (патогенеза –
алергия), Blatta orientalis 15CH (етиоло-

гия – домашен прах), Arsenicum album
9CH (етиология – алергия към котка),
както и симптоматични средства за
алергичния ринит и при евентуални екзацербации на астмата (Apis mellifica
15CH, Nux vomica 9CH, Ipeca 9CH, Blatta
orientalis 9CH).
Функционалното изследване на дишането трайно показва нормални вентилаторни показатели.
Контролен преглед по повод на екзацербация на 11.09.2019 г.
Преди 6 месеца, след консултация с
детски алерголог, е започната сублингвална имунотерапия (SLIT терапия) с
домашен прах, хомеопатичното лечение е спряно. От третия месец на тази
терапия е с постоянни залпови кихания,
блокиран нос, нощна кашлица, кашлица и „свирене“ в гърдите при физическо усилие. Ползва често вентолин, два
болнични престоя по повод на астмата.
Обективно: Едемна назална лигавица,
ксеродермия, отслабено везикулар-
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но дишане, дискретни сухи свиркащи
хрипове. Спирометрия – изразен периферен обструктивен вентилаторен дефект.
Отчита се клинично влошаване на алергията и астмата след започване на SLIT
терапията, въреки дискретното понижение на sIgE към Dp (77 kU/l).
Поведение:
Даден е съвет за прекратяване на SLIT
терапията. Назначена е едноседмична конвенционална болус терапия до
изчезване на острата симптоматика,
включваща бетамиметик и перорален
кортикостероид.
Хомеопатична прескрипция:
За 10 дни: Arsenisum album 9CH –
5 гранули при нужда, Nux vomica 9CH –
два пъти дневно по 5 гранули, Poumon
histamine 15CH – 3 по 5 гранули дневно.
За 3 месеца: Blatta orientalis 15CH –

1 x дневно; Arsenicum album 15CH – 1 x
дневно, Apis mellifica 15CH – 1 x дневно, Poumon histamine 15CH – 2 x дневно (тези медикаменти са в единична
доза от 5 гранули). Lycopodium 15CH 10
гранули седмично.
Контролен преглед на 15.01.2020 г.
Под хомеопатичната терапия се отчита
степенно подобряване състоянието на
детето, не е ползвал бронходилататори,
ползвал е при нужда 2 пъти Arsenicum
album и Cuprum metallicum. Носът все
още се запушва през някои нощи. Няма
оплаквания при физическо усилие.
Обективно – нормален статус. Функционалното изследване е в норма.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА БРОНХОДИЛАТАТОРНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ НА НЯКОИ ХОМЕОПАТИЧНИ
МЕДИКАМЕНТИ, ОЦЕНЯВАН НА
БАЗАТА НА МЕТОДА НА ИМПУЛСНАТА
ОСЦИЛОМЕТРИЯ (IOS) ПРИ ДЕЦА
С БРОНХИОЛИТ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО НАБЛЮДЕНИЕ
Сл. Филчев1, 2, T. Доломанжи2, Н. Окойе2
1
Европейска школа по клинична хомеопатия
2
МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София

Въведение
Ефективността на хомеопатичното лечение при астмата не подлежи на съмнение и е доказана с многобройни клинични проучвания. При лечението на
острия бронхиолит обаче, резултатите
често са доста непостоянни и непредвидими. Макар че показват клинична
прилика, астмата и острият бронхиолит значително се отличават по интимния патологичен субстрат на тяхната
бронхиална обструкция. При последния, освен липсата на директен имуно-алергичен процес, в патогенезата на
бронхообструктивния синдром преобладаващи са едемът и хиперсекрецията, предизвикващи изразени регионални неравномерности на отношението
вентилация/перфузия и еластицитета
на белодробния паренхим заради засягането предимно на бронхите с малък
калибър (с диаметър под 2 мм). За обективизиране възможния бронходилата-

торен отговор избрахме метода на импулсната осцилометрия (Masterscreen
Vintus IOS система).
Същност на метода на импулсната
осцилометрия (IOS)
IOS е обективен и много чувствителен
метод за определяне на респираторната механика, както и на състоянието
на централните и периферни дихателни пътища. Методът е независим от сътрудничеството на пациента, тъй като
се провежда по време на нормално дишане, като всеки опит трае около 20-30
секунди, което позволява изследването на малки деца (от около 2-год. възраст), които не могат да колаборират за
обикновена спирометрия (Фиг. 1) [1].
IOS диференцира централния от периферния бронхообструктивен синдром.
IOS се препоръчва за измерване на
бронходилататорния ефект на медикаментите, както и на бронхиалния тонус
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при бронхопровокативни тестове.

Фиг. 1. Импулсна осцилометрия при
дете с бронхиолит.

нални физически нехомогенности. При
здрави индивиди и честота на осцилациите от 5 до 35 Hz съпротивлението на
дихателната система (Rrs) не зависи от
приложената честота. С увеличаване на
честотата реактансът (Xrs) претърпява
трансформация от негативни (доминира еластичния реактанс) до позитивни
стойности (доминира инерционния реактанс), (Фиг. 2). Осцилациите с ниска
честота (<5 Hz) се влияят от по-високите
хармоници на белодробната периферия, докато по-високочестотните осцилации отразяват свойствата на по-централните (горни) дихателни пътища.

Методология на IOS
Генерираните от специален генератор
звукови трептения се наслагват и влизат във фазови отношения с колебанията, предизвикани от белодробните
еластичните структури и дишането на
пациента. Зависимостта P/V’ (налягане/дебит) за всяка отделна честота се
нарича импеданс (Z). Импедансът на
дихателната система (Zrs) включва както фазовите, така и извън фазовите зависимости на P/V’. Фазовият компонент
се нарича резистанс (съпротивление)
на дихателната система (Rrs), докато
инзвънфазовият се определя като реактанс (Xrs), като и двата компонента са
функция от честотата на приложените
осцилации (f).
Техниката на IOS ползва правоъгълни и
с малка дължина вълни (30-40 ms) с непрекъснат честотен спектър. Това позволява диагностициране на белодробни
заболявания, презентиращи се с регио-

Фиг. 2. Графичен модел за определяне
на респираторния импеданс чрез IOS,
изразен като спектър на резистанса и
реактанса и зависимостта им от топичните свойства на дихателната система.
Клинично значение на IOS
В България липсва какъвто и да било
опит с методиката на IOS, въпреки уникалната и клинически безценна информация, която тя предоставя. Нашият
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център в МБАЛ „Княгиня Клементина“
е първият, който работи с тази техника. Понастоящем простотата на IOS изследването и минималните изисквания
за колаборация от страна на пациента
са в контраст с популярността на клиничното му използване. Когато правим
сравнение с конвенционалната функционална диагностика, трябва да си даваме сметка за принципните различия
в базовите методологии. Форсираната
спирометрия, която ползва максималното респираторно усилие, подлагайки
на максимален стрес дихателната система, измерва определени физични феномени, нямащи директна връзка с функционалното състояние при покой или
ежедневна активност. IOS от своя страна
измерва свойствата на белия дроб по
време на спокойно дишане. Ето защо,
не е уместно да очакваме тясна корелация на параметрите от двата метода
на изследване [2]. Например децата с
бронхиолит често показват нормални
спирометрични показатели и съответно
отрицателен бронходилататорен тест,
докато IOS демонстрира значими периферни абнормности, които могат да
бъдат обратими след приложението на
бронходилататор (Фиг. 3 и Фиг. 4), [3].

честотна зависимост при 20 Hz. Xrs при
честота 5Hz e нисък, което рефлектира
върху резонансната честота (f), която
е над 2,5 пъти по-висока от нормата. С
пунктирани линии са показани трасетата на двата параметъра в норма.

Фиг. 4. Репринт на изследване на 3-тригодишно момче с бронхиолит и периферна бронхиална обструкция. Rrs и Xrs
при честота 5Hz показват абнормност.
Цел на проекта

Фиг. 3. Типична IOS констелация при периферна бронхиална обструкция. Rrs е
патологично високо при 5Hz и показва

Обективизиране чрез IOS на бронходилататорния потенциал на хомеопатичните медикаменти Blatta orientalis,
Ipeca и Arsenicum album при деца с остър бронхиолит и периферен обструктивен синдром.
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Материал и метод

Резултати

Изследвахме 30 деца на възраст между
3 и 4 години с диагноза „остър бронхиолит“. Децата в бяха в добро общо състояние, без данни за дихателна недостатъчност и клинично установена лека
до умерена бронхиална обструкция и
периферен обструктивен синдром, базиран на IOS изследването. Изследването се провеждаше минимум 6 часа
след инхалаторен брoнходилататор
(ventoline). Родителите на пациентите
бяха изразили съгласието за участие в
изследването, подписвайки информирано съгласие.
Изследването включваше инициално нативно изследване преди и изследване 30 минути след пероралното
приложение на 5 гранули на един от
трите хомеопатични медикамента съответно Blatta orientalis 9CH, Ipeca 9CH
и Arsenicum album 9CH. Контролна група не беше предвидена.
В зависимост от приетия медикамент
бяха обособени три групи пациенти,
като групите не се различаваха статистически по възраст (p>0,01) и полов
състав, именувани за кратко съответно:
• група Blatta – 11 деца, средна възраст
3.28 год.
• група Ipeca – 9 деца, средна възраст
3.56 год.
• група Arsenicum – 10 деца, средна
възраст 3.17 год.
Пациентите отговаряха на следните
IOS критерии за периферен обструктивен синдром (нормативи по Denckel/
Malmberg 2006) [4]:
• Rrs при 5Hz (R5) над 120% от нормата);
• Xrs при 5Hz (X5) под 0.15 kPa/(l/s);
• (Rrs 5Hz – Rrs 20Hz) > 0.10 kPa/(L/s).

След приемането на Blatta orientalis
9CH, както и на Ipeca 9CH се установява
сигнификантно намаление на съпротивлението на дихателната система R5,
(Фиг. 5), който феномен е още по маркантен при реактанса X5 (Фиг. 6). Промените, предизвикани от Arsenicum
album достигнаха статистическа значимост.

Фиг. 5. Средни стойности на R5 преди
(R5pre) и след (R5post) хомеопатична
бронходилатация.

Фиг. 6. Средни стойности на X5 преди
(X5pre) и след (X5post) хомеопатична
бронходилатация.
Дискусия
За правилната интерпретация на резултатите уместно би било да си припомним в опростен вариант физическия
смисъл на двата изследвани параметъра. Съпротивлението (Rrs) представля-

18 ACTA HOMEOPATHICA|4/2022

НА ФОКУС
ва енергията, респективно налягането,
необходими на пресионната вълна да
пропагира през бронхите и бронхиолите, за да разгърне белодробния паренхим. Реактансът (Xrs), от своя страна, е
енергията, генерирана от еластичните
сили на белия дроб след разгъването
му от пресионната вълна.
Уникалната констелация от наблюдаваните промени на тези два параметъра
дава основание да оприличим физически белия дроб на детето с бронхиолит
на този на пациент с ХОББ или хронична
астма, характеризиращ се с патология
на малките бронхи (обструкция) и променен комплаянс (разтегливост) на белодробната тъкан. Това може да обясни
и липсата на ефект от иначе ефикасния
„чист“ хомеопатичен бронходилататор
Arsenicum album. В този смисъл изразеният ефект от Blatta orientalis може
да ни върне към една от първите патогенези на този медикамент, описана
преди 150 години от индийския лекар
д-р Anil Agarwal върху пациент вероятно с ХОББ. Неслучайно Материя медика
препоръчва Blatta като медикамент за
„влажна астма“ у пациенти в началото
и края на живота. Тук напълно уместно
можем да си зададем въпроса дали в
началната фаза на обструктивния епизод на един бронхиолит с т.нар. „сух“
бронхоспазъм, Arsenicum album и вероярно Ipeca биха били по-ефикасни
бронходилататори.
Получените резултати потвърждават
смисъла на изписването на хомеопатичното лекарство на базата на аускултаторните феномени, а не на формалното
нозологично сходство. Пациент с бронхиолит с богата аускултаторна находка
от сухи, свиркащи и разнокалибрени

влажни хрипове всъщност покрива патогенезата на Blatta и Ipeca. Тези резултати потвърждават и емпиричните
наблюдения на много практикуващи
хомеопати по отношение действието
на Blatta и Ipeca.
Изводи
Най-добър бронходилататорен ефект
при деца с бронхиолит има Blatta
orientalis 9CH и и до известна степен
Ipeca 9CH. Arsenicum album 9CH не показва значима бронходилататорна активност при децата с бронхиолит. Необходими са по-подробни и широки
проучвания за изясняване на тези зависимости.
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