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Вестник за клинична хомеопатия
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ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
ДОСТИГНА ДО СЪРЦЕТО НА МАДРИД
Един от най-старите испански университети „San Pablo” CEU
в Мадрид гостоприемно отвори врати за представителя на
Европейската школа по клинична хомеопатия от България –
Доц. Людмил Пейчев. На 7 май т.г. преподаватели и студенти
присъстваха на лекцията „Хомеопатията по света“, която доц.
Пейчев изнесе по покана на отдела за международно сътрудничество към мадридския университет. Поради изключителния
интерес към хомеопатията от страна на студентите от фармацевтичния факултет на 10 май той изнесе втора лекция „Място
на хомеопатията в съвременната фармацевтична практика“.
Младите хора търсеха отговор на редица въпроси: безопасна
ли е хомеопатията, може ли да се използва от малки деца и
стари хора, какъв е механизмът на действие на хомеопатичните
лекарства, какви заболявания лекува този метод и много други.
Доц. Пейчев подчерта, че във всички български медицински
университети хомеопатия се преподава от 2004 година с одобрението на академичните среди, Лекарския съюз и Съюза на
фармацевтите. Това породи желание преподаватели от
Европейската школа по клинична хомеопатия да организират
лятно училище по хомеопатия в мадридския университет през
следващата учебна година.
Работната програма на доц. Пейчев включваше и лекции за
студенти по фармакология за 3-ти и 4-ти курс. В примерите
към лекцията „Обзор върху клиничните проучвания“ той
представи данни за терапевтичната ефективност на
Oscillococcinum в двойно сляпо плацебо контролирано проучМомент от официалната среща в Университета „San Pablo”

Доц. Пейчев пред испанските студенти

ване, публикувани в най-престижното английско списание по
клинична фармакология – British J of Clin.Pharmacology.1989;
27: 329-335 (Ferley et al. A controlled evaluation of a homeopathic
preparation in the treatment of influenza-like syndromes.). В
друга лекция „Фармакология на половите хормони“ доц.
Пейчев изтъкна предимствата на хомеопатията пред хормоналните средства при овладяване на предменструален синдром при жени и безопасното използване на хомеопатични
средства в перименопаузата.
На втория ден от посещението си доц. Пейчев участва в
официална среща на академичното ръководство на университета с посланика на САЩ в Испания. Във възникналата дискусия
стана ясно, че над 60% от испанските студенти са учили по един
семестър в американски университети по образователни програми за обмен на студенти и преподаватели.
В заключение доц. Пейчев сподели: „Смело мога да твърдя,
че идеята за преподаване по хомеопатия в Мадрид ще бъде
представена пред академичното ръководство на университета
„San Pablo” CEU от проф. Гонзало Херадон от катедрата по фармакология и проф. Беатрис Солано – координатор по международно сътрудничество. Разбира се бъдещето ще покаже как ще
се реализира тази идея, но безспорен е фактът, че в испанските
студенти успях да засиля интереса към този стар и едновременно много актуален в Европа метод на лечение“.
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ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ
И ПСЕВДОАЛЕРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Д-р Петко Загорчев, МБАЛ Шумен ОАРИЛ
Непоносимостта към храни е позната от дълбока
древност. Още Хипократ /ІІ-ІV в.пр.Хр./ описва алергия
към краве мляко със стомашно-чревни оплаквания и
кожни обриви.
Днес, въпреки напредъка на алергологията и клиничната имунология, хранителната алергия /ХА/ и непоносимостта към храни /псевдоалергия НХ/ остават труден за лечение и диагностика проблем. Задълбочава се
тенденцията към зачестяване на алергичните болести
включително и свръхчувствителността към храни. Причините за нарастващата честота на ХА и ХН са новите
хранителни алергени. Те могат да се разделят на няколко групи:
1. Промени в хранителното меню
- хуманизирани млека, ядки, плодове, цитруси;
- увеличена белтъчна консумация;
2. Промени в хранителните технологии
- концентрирани млека
- комбинирани храни → мощен алергогенен ефект
3. Промяна в работните технологии
- увеличена алергизация в родителите
		 Неалергичен /НА/ + НА=15% атопия
		 Алергичен /АЛ/ + НА = 45% атопия
		 Алергичен /АЛ/ + АЛ= 75% атопия
4. Хранителни добавки
- неясна патогенеза на ХА и НХ;
- нитрати – повишена пропускливост на гастро-интестиналния тракт и свръхчувствителност към краве мляко;
Хранителна алергия / ХА/
Определение: Алергична реакция към храна /АРХ/,
нетоксични имуномедиирани странични реакции към
храни със симптоми, медиирани от имуноглобулини- IgE.
Честота: деца – 5% / до 8-9 год.
възрастни- < 1%
Етиология: широк спектър алергии, провокирани
при деца от мляко, яйца, соя, фъстъци, ядки, риба. При
възрастните – от ябълки, праскови, киви, банани, ядки,
целина, моркови, раци, миди, риба.
Механизмите на ХА и ХПА / НХ/ са различни.
А. Имунологични:
● свръхчувстителност тип І – анафилактичен тип
- реакция на антиген – антитяло /IgE или IgG/;
- антитела фиксирани върху повърхността на мастоцитите либерализиращи хистамин;
- бърза реакция /минути – часове/ след малко количество храна;.
Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Доц. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

- анафилактичен шок
- уртикария
- ангиоедем
- бронхообструкция
- гастроентерит
● свръхчувствителност тип ІІІ имунни комплекси
- от формирането на циркулиращи антиген –
антитяло комплекси.
- активизира веригата на комплемента и фиксират
комплемент
- дебют на реакцията след 4-12 часа
		
- гастроинтестинален
		
- ентеропатия
		
- пурпурен васкулит
		
- белодробна патология
		
- синдром на малсорбция
● свръхчувствителност късен тип – ІV тип
- чрез трансформация на Т-лимфоцити и експресия на цитокини
		
- след 14-72 часа
		
- контактен дерматит
		
- синдром на „напрежение – умора”
Клиника:
- от краве мляко – в детската възраст; след 3-та
година изчезват в 90%;
- от соя – след 5-та година изчезва до 90%;
- от яйца – след 5-та година изчезва до 50%;
- от фъстъци, ядки, морски дарове – продължителни изяви;
- глутенова ентеропатия – цял живот.
Основният път за проникване на хранителните
алергени и псевдоалергени е гастроинтестиналният
тракт /ГИТ/. Той има две основни функции:
1. Преработва и абсорбира погълнатата храна – трофична функция;
2. Не допуска във вътрешната среда молекули нарушаващи имунната хомостаза чрез:
Физиологични бариери:
- разграждане на хранителните алергени от храносмилателната система
- фактори недоразвити при кърмачетата /солна
киселина и протеолитична активност/
(Продължава на стр. 6)

Издава: Европейска школа по клинична хомеопатия
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1407, ул. “Рилски езера”, бл. 15, вх. А, ап. 1, Лозенец
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ХОМЕОПАТИЧНО
колонка
УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
НА БМХО
НА XII НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА Становище на БМХО
Във връзка с обсъжданите промени
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ
в закона за Здравето, Глава VІ
съвет на БМХО заявява, че:
ЛЕКАРИ И ПЕДИАТРИ Управителният
Хомеопатията не трябва да се разглежда като
По традиция от 24 до 26 май в Слънчев бряг се проведе ежегодната XII национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри. Във форума взеха участие
повече от 200 лекари от цялата страна.
Гости на конференцията бяха представители на академичната общност от всички медицински университети в
страната.
В богатата програма на конференцията бе включена и
хомеопатична тема.
Презентацията „Често боледуващото дете и хомеопатията“, представена от д-р Слави Филчев бе посрещната с
голям интерес.
Той запозна аудиторията с проблем, на който конвенционалната терапия не може да предложи задоволителна стратегия.
Д-р Филчев направи кратък преглед на основните
хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение
на рецидивиращи респираторни инфекции при децата.
Лекторът подчерта безвредността на този терапевтичен
метод и широкото му приложение при деца със съпътстващи алергични заболявания.
В своята презентация д-р Филчев изнесе обобщени
резултати от хомеопатичното лечение върху статистика
от 551 често боледуващи деца, преминали през неговата
практика, проследени във времето.
В заключение д-р Филчев подчерта, че хомеопатичното лечение разкрива нови терапевтични възможности и
може да бъде успешно прилаган в ежедневната практика
на всеки общопрактикуващ лекар и педиатър.

алтернативен метод, защото:
1. Тя е навлязла в ежедневната практика на стотици лекари хомеопати в България.
2. Хомеопатия се преподава във всички медицински
университети на студенти медици като свободно избираема дисциплина.
3. Приложението й се регулира от Правила за добра медицинска практика внесени в МЗ от БМХО.
4. Хомеопатията не е панацея. Тя има своите показания
и области на приложение. Условие за правилното й
приложение е да се постави точна диагноза, да се
прецени терапията и да се проследи състоянието на
пациента.
Дори и да остане в регулацията на Глава VІ от Закона за
здравето, в интерес на българския пациент хомеопатията трябва да се практикува само от лекари, така
както и сега е казано в закона!
Вярно е, че в някои страни по света методът се практикува и от нелекари, но те лекуват според симптомите, а
не според нозологичната единица. Ние като лекари
знаем, че едни и същи симптоми могат да бъдат проява
на различни нозологични единици. Такъв начин на работа от една страна компрометира хомеопатията като терапевтичен метод, а от друга поставя под заплаха здравето
и живота на пациента.
Тази е и причината в последните години в страните, в
които нелекари практикуват хомеопатия да излизат публикации срещу нея.
Обратно в страните, където тя се практикува от лекари, общественото мнение и академичните структури
подкрепят този метод на лечение.
Призоваваме тези, които коват законите в Република
България да проявят здрав разум и да защитят българските пациенти!

В следващия брой очаквайте репортаж
от Конференцията в Албена!

Д-р Слави Филчев пред XII-та национална конфереция в
Слънчев бряг
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Диагностични и терапевтични възможности

при инфекции на пикочните пътища в
детската възраст*
Доц. Д. Близнакова, ръководител УНС „ Детски и инфекциозни болести”
ф-т Дентална медицина, МУ- Варна
Инфекциите на пикочните пътища /ИПП/ като
обобщаваща диагноза включват възпалителни процеси локализирани между уретра и бъбречен паренхим,
с общ и задължителен симптом бактериурия. Тази
диагноза обхваща пациенти с различна тяжест, протичане и прогноза, както пиелонефрит, така и инфекция
на долните пикочни пътища.
Инфекциите на пикочните пътища са едни от найчестите инфекции в детската възраст. Изискват своевременно диагностициране и лечение, тъй като някои
от усложненията им са трайни и необратими.
Какво е необходимо да знаем и помним за клиничната практика?
 ИПП са най честите инфекции в детска възраст,
след тези на дихателната система;
 Своевременното им диагностициране и лечение предпазва пациентите от артериална хипертония и хронична бъбречна недостатъчност;
 Прекарана инфекция под 2 годишна възраст
крие риск от образуване на цикатрикси в
бъбречния паренхим и хронифициране на
заболяванията.
Честотата на ИПП в детската възраст е изключително висока. ИПП се срещат в 1-8% от децата от 1мес. до
11год. При новородени ИПП се наблюдават в 0,1- 1%,
а при недоносени ИПП- в 10%. ИПП се срещат по-често при момчета в кърмаческа възраст, след 1год възраст се срещат повече момичета, предвид анатомични особености. Хоспитализираните по повод сигурна
или подозрителна инфекция на пикочните пътища
съставляват 4,6- 10% от общия брой деца на болнично лечение.
Класификация на уринарните инфекции:
1. Изолирана бактериурия. Еднократно установена сигнификантна бактериурия без наличие на
ВАОС.
2. Асимптомна бактериурия. Установена многократно изолирана сигнификантна бактериурия
с ниско вирулентни микроорганизми без аномалия на отделителната система.
3. Асимптомна инфекция на пикочните пътищалевкоцитурия и бактериурия без подлежаща
аномалия.

4. Цистит/Афебрилна долноуринарна ИПП/ остър или рецидивиращ.
5. Пиелонефрит- фебрилна инфекция на пикочните пътища, едно или двустранна.
Най-чести причинители на ИПП са Грам отрицателните бактерии от групите: E. coli, Proteus, Klebsiella,
Pseudomonas, Enterococcus. В 80% ИПП се причиняват
от колибактериите.
Известни са три начина на пренасяне на инфекцията: хематогенен, асцендентен, лимфогенен.
От съществено значение за по-детайлното дешифриране на уроинфекциите е установяване на предразполагащите фактори за тяхната проява. Те могат да
се отнесат към няколко групи:
1. Предразполагащи фактори от страна на микроорганизма. От изключително важно значение е
вирулентността на бактериите.
2. Локални предразполагащи фактори /от страна
на макроорганизма/:
 Вродени аномалии на отделителната система
/АОС/.
 Нефролитиаза;
 Вулвити, вулвовагинити при момичета, баланити при момчета.
Клиничната картина на ИПП е в зависимост от възрастта.
В периода на новороденото клиничните симптоми са: продължителен иктер, хипертермия, безапетитие и хипотрофия, по-рядко гърчове, възбудимост,
хипотония.
В кърмаческа възраст и ранна детска възраст
превалират също общите симптоми пред локалните:
повръщане, хипотрофия, неспокойствие, температура. Неспокойствието е израз на коремна болка в тази
възраст като обикновено се наблюдава през нощта.
При големи деца с ИПП са налице локални симптоми. Водеща е коремната болка, съчетана с дизурични смущения. Наблюдават се понякога и общи симптоми: висока температура, отпадналост, безапетитие,
главоболие.
При кърмачета и големи деца наличието на болков
синдром е свързан с инфекцията, а в някои случаи и с
наличието на вродени аномалии на отделителната
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система/ високостепенна хидронефроза, двойна дренажна система, синдром на Фралей, тазова дистопия,
везикоуретерален рефлукс-ВУР/.
Понякога само нощното неспокойствие в кърмаческа възраст и коремната болка при големи деца може
да е единствен симптом, който да ни ориентира към
патология на отделителната система и насочи за провеждане на изследвания.
Диагнозата на ИПП включва: клинико- лабораторни изследвания/ кръвна картина, СУЕ, CRP, урина,
урокултури/ и образни изследвания/ ултразвуково
изследване, микционна цистография, сцинтиграфия,
ядрено магнитен резонанс/.
Бактериурията е характерен лабораторен признак
на уринарните инфекции.
Левкоцитурията е характерен признак на уринарните инфекции;
Левкоцитни цилиндри с бактериурия са доказателство за пиелонефрит.
При уринарни инфекции е налице нискостепенна
протеинурия до 1g/24h.
Ускорена СУЕ, левкоцитоза с олевяване, повишени
стойности на CRP говорят в полза на пиелонефрит.
Анемия е налице при рецидивиращи и хронични
уринарни инфекции.
При УЗ изследване на отделителната система са
налице: повишена ехогенност на паренхима и дренажни нарушения на ниво легенче, задебелени стени
на пикочния мехур. При някои от пациентите се
откриват аномалии.
Наличието на промени в броя, положението, дренажа и структурата на бъбреците са индикация за
сцинтиграфия, ядрено магнитен резонанс.
При наличие на рецидивизащи уринарни инфекции се налага микционна цистография /МЦГ/.
Лечението на ИПП поставя три основни задачи
1. Борба с бактериурията в острия стадий;
2. Предпазване от рецидиви;
3. Стерилизиране на урината в случаите, при
които не може да се получи пълно саниране.
Тези задачи налагат следното поведение при дете
болно от ИПП:
1. Правилен избор на антибиотична терапия;
2. Определяне на продължителността на лечение;
3. Превенция на рецидивите.
Изборът на антибиотик почива на следните принципи:
 Да се провежда при сигурни данни за инфекция;
 Да се съобразява с микробния причинител;
 Да се предпочитат онези средства, които осигуряват висока кръвна и уринна концентрация
при лечение;
 Дозировката да бъде съобразена с бъбречната
функция. При рецидивиращи ИПП се обсъжда
уроантисептично лечение, както и имунопрофилактика.
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Честотата, протичането и усложненията на ИПП
поставят диагностични и терапевтични проблеми.
Диагностичният алгоритъм на ИПП включва насочено търсене и откриване на ВАОС чрез:
 Антенатална профилактика;
 Скринингови програми постнатално за откриване на ВАОС.
Доказаната аномалия в зависимост от вида изисква:
Проследяване при:
 Нискостепенна хидронефроза;
 Нискостепенен ВУР;
 Тазова дистопия;
 Двоен бъбрек;
 Първична хипоплазия;
 Агенезия;
 Подковообразен бъбрек.
Хирургична интервенция се налага при:
 Високостепенна хидронефроза;
 Висостепенен ВУР.
Добрата клинична практика изисква да се потърсят и други възможности за лечение и превенция на
уринарните инфекции. Това налага отговор на въпросите:
 Има ли други терапевтични възможности при
ИПП?
 Кога да бъдат използвани?
 Каква е продължителността на лечение?
Клиничната хомеопатия заема важно място в лечението на ИПП.
В периодите на обостряне се изписват медикаменти според оплакванията на пациента.
След отзвучаване на острата симптоматика на
всеки пациент се предписва индивидуална схема,
целяща намаляване силата и честота на рецидивите.
Хомеопатичните лекарства подобряват индивидуалната реактивност на болния.
Лечението се разделя на:
 Симптоматично;
 Теренно;
 Етиологично.
Основната цел на лечението е да се намалят рецидивите.
Симптоматични хомеопатични средства:
 Hepar sulfur 15 CH;
 Mercurius corrosivus 9 CH;
 Arsenicum album 9 CH;
 Staphysagria 9 CH.
Дозировка: 3-4 пъти дневно по 5 гранули в зависимост от индивидуалните симптоми.
ТЕРЕННИ ХОМЕОПАТИЧНИ СРЕДСТВА:
 Thuya 15 CH;
 Medorrhinum 15CH;
 Sepia 15CH;
 Pulsatilla15CH;
 Lycopodium 15CH
Дозировка: 1-2 пъти седмичнопо 10 гранули.
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ЕТИОЛОГИЧНИ ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
 Collibacillinum 15 CH;
 Enterococcinum 15 CH;
 Staphylococcinum 15 CH.
Хомеопатичното лечение е продължително. То
трае 5-6 месеца.
Следва успешната ерадикация на причинителя със
стандартни средства, подбрани според направените
микробиологични изследвания.
При уроинфекция с резистентна микрофлора
хомеопатията отсрочва употребата на антибиотици и
допринася за повишаване чувствителността на
микроорганизмите нъм тях.
С помощта на хомеопатичното лечение се намаляват рецидивите на ИПП.
Анализирайки клиничната и терапевтична проблематика на инфекциите на пикочните пътища още
веднъж се обръщаме към словата, изречени от Фулър:
„Теорията е съкровище, ключът към което е практиката”!
Добрата клинична практика показва мястото,
възможностите и резултатите от прилагането на
хомеопатични средства при деца с инфекции на
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пикочните пътища.
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Чревна мукозата е най-големия имунен орган,
представлява специализирана структура където
- блокиране на алергените от чревната мукоза
започват имунните отговори и специфичен път на
-н
 еразвити структури при кърмачетата
циркулация на лимфоцитните клетки.
Имунологични бариери
Защитни механизми на червата
- антиген специфичен IgA в чревния лумен, блоки- между епителните клетки се промъкват денращ преминаването на алергени;
трити на мастоцити, които могат да разпозна- ↓ секреторен IgA при кърмачета
ят бактериални клетки или хранителни анти- чревната макрофлора също участва активно в
гени и следва имунен отговор на реакция или
развитието на орална толерантност
толеранс.
- проникване на бактерии /хранителни антигеГИТ е част от мукозната имунна система /МИС/ и
ни/ през нарушената цялост на чревен епител.
участва в мукозния имунен отговор:
Орален
толеранс
- МАЛТ – мукозно асоциирана лимфоидна тъкан
системен
имунен толеранс срещу хранителни
- /конюнктиви, лигавици на дихателна , храносмиантигени;
лателна,
- предпазва от алергични реакции към хранител- урогенитална, слюнчена, лактираща гърда
ни антигени;
- ГАЛТ – гастроинтестинално- асоциирана лимфантигените са без адекватна или проинфламана тъкан
торна активност;
- Пайерови плаки
толерансът се придобива в равитие реализира
- апендикс
се главно с клетъчни механизми, но и SIgA.
- дифузна lamina propria
- толерансът е непълен
Имунният
за Т-независими антигени.
Аферентна дъга → Пайерови плаки /М-клетки//дентрити на мастоцити/
отговор
- Пробиотиците подо			- нисък епител					↓
генериран
бряват интестиналната
			- М-клетки → поемат антиген
на едно
Еферентна дъга			 ↓
функция и биодостъпмясто създа↑ → Lamina propria		
АПК/ антиген представящи клетки/
ността на хранителните
ва протекти↑ →Друга мукоза / МАЛТ/
- макрофаги
вещества, ↓ честотата на
вен / реакти│				- Т-лимфоцити
алергиите, ↓ риска от карвен/ патоло│				- В лимфоцити
цином
гичен иму│					│
↑ Тh1 / цитокиновата
нитет на
│ мезентерирани л-ва ←────────────
им
експресия индуцира
всички лига│лимфоцитен		
↓
супресия
на Th2.
вици.
(Продължение от стр. 2)

│хоминг
│←───────←Ductus thoraciсus
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- Неадекватно функциониращата мукозна бариера, недостатъчните нива на секреторен IgA и
ранното въвеждане много хранителни алергени
или генетично променен за синтез на специфични IgE или на други имунни отговори, водещи до
ХА и НХ. Храненето с майчина кърма ускорява
съзряването на чревната бариера, намаля приема на хранителни антигени, стимулира имунокомпетентните клетки на новороденото да синтезират IgA /активна протекция/ и доставя
секреторен IgA /пасивна протекция/.
Клинична картина на ХА
І. Системни прояви – анафилактичен шок
ІІ. Органни прояви – храносмилателна система
68%, кожа/ обриви/ 22%, бронхообструкция 11%, главоболие 15%, носна обструкция 8%, умора 4%.
Последователно ще разгледаме:
Орофарингиален алергичен синдром /ОАС/.
Касае се за IgE медиирани симптоми по лигавицата
на устата от контакт / орален/ с храна: яйца, плодове,
зеленчуци. Налице е директен контакт между алергена и мастоцитите на сенсибилизираната лигавица.
Клиничната изява е орофафингеален пруритус и ангиоедем на устни, небце, фаринкс. Развива се 10-15
минути след контакта с алергена. Може да се последва от ларингеален оток или шок.
Често се среща при пациенти с полипози поради асоциирана алергия:
- брезов полен → ябълки, круши, лешник, праскова, череша
- амброзия → диня, пъпеш, банан
- тревни полени – домати
- див пелин – целина, магданоз
Трябва да се отбележи, че алергените на плодовете
са термолабилни.
Храносмилателни прояви са няколко подвида:
- остри, незабавни хиперреакции
1. анафилактичен шок
2. треска
3. гадене, повръщане
4. профузна диария
5. метеоризъм
- късни, забавени /с хроничен ход/ /седмицимесеци/
- ентеропатия
- хронична диария
- повръщане
- анорексия
- слабеене
- колит
- коремна болка
- афтоза
- други
- генерализиран еритем
- генерализиран сърбеж
- ангиоедем
- орално алергичен синдром
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- букофарингеално възпаление
При деца алергията към храна се проявява
главно като:
- непоносимост към белтък на краве мляко
- цьолиакия
- непоносимост към белтък на соя
Непоносимост към краве мляко
● Кърмачета
- клиничните прояви са от страна на храносмилателния тракт, дихателния тракт и кожата.
● Деца под 2 год.
► ацетонемични повръщания
треска с главоболие и повръщане
уртикария
коремни болки, цистити
обструктивни ринити, фарингити, астма /целогодишни/
мигрени, синдром на нервно напрежение –
умора
При интолеранс към соеви протеини проявите са
загуба на тегло, дехидратация, малсорбция.
Основни клинични форми на ХА при деца
- атопичен дерматит
- алергичен ентероколит
- проктоколит
- ентеропатия
- еозинофилен езофагит
- еозинофилен гастроентероколит
- астма /алергична/
- алергичен ринит /риноконунктивит/
- уртикария
- анафилаксия
Алергичният ентероколит, проктоколит и ентеропатия са
не IgE медиирани хронични алергични заболявания характерни за детската възраст най-често срещу
кравето мляко.
Протеинов проктоколит – средна възраст на кърмачето е 3 месеца /от 1 ден – до 6 месец/. В 60 % при
кърмени деца се появява след поемане на хранителен
алерген / най-често краве мляко/. В 40 % е след прием
на адаптирано / соево/ мляко.
Клиничната изява на алергията са мукозните кръвенисти изхождания, при добре изглеждащи деца.
Протеинова ентеропатия се дължи на патогенни
алергени – краве мляко, яйца, зърнени храни и протича с протрахирана диария, малабсорбция, отслабване
на детето метеоризъм, колики, отоци, „бързо засищане” и отминава до 1-2-3 годишна възраст
Протеинов ентероколит (FPIES) се провокира от
краве мляко и соя и протича
С профузни повръщания и диария. Клиничните
прояви отзвучават при премахване на алергена и се
подновяват при провокация
Цьолиакията е имунен отговор и интолеранс към
глутен /пшеница, ръж/. Проявява се след отбиването
на детето и захранването му с пшенични каши.
При много деца се наблюдава съчетание на различни форми на ХА и НХ, например:
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▪ алергичен ентерит с атопичен дерматит
▪ цьолиакия с ХА /ориз/ и лактозна непоносимост,
създаващи протрахиран ход с персистиращи оплаквания, независимо от хранителния режим.
▪ Като общо при алергичните деца се установява и
повишена тенденция към боледуване от неалергични
заболявания /УНГ/на фона на различно по сила изявен атопичен терен.
КЛИНИЧЕН ПОДХОД към деца с алергии
1. Точно познаване на основното заболяване.
2. При нужда допълнително диагностично уточняване.
▪ медицинска документация
▪ имунни маркери
▪ имуноспецифично IgE
▪ фекални проби /клостридии/
▪ стриктен хранителен режим.
▪ /елиминизираща диета/
Хомеопатично лечение
Хомеопатичното лечение задължително се провежда като комплементарно към общия лечебно-диетичен режим. Разнообразните клинични прояви и
инвидидуалното протичане налагат представяне на
огромна група медикаменти, носещи в своята патогнеза разнообразието от посочените симптоми.
Няколко медикамента заслужават особено внимание
Етиологични
▪ Pollens 15 и 30 СН при кръстосаната алергия
полени-храни налага внимателната им оценка в тези
случаи.

охлузване...
напукване...
Поддържаща терапия
при увредена кожа,
охлузване, подсичане, напукване...
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Не се прилага при деца под 3 годишна възраст.
Без лекарско предписание.
За пълна информация: БОАРОН БГ
1408 София, ж.к. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап.6
тел. 963-09-06, 963-09-06; факс 963-45-00
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▪ Histaminum / Poumon histamine 15 СН, за директното им участие в патогенезата на алергичната реакция.
▪ Аpis mellifica 15 СН е подходящ както при кожните изяви /ангиоедем/, така и във връзка с отока на
чревната лигавица.
Лекарства при метеоризъм
- China rubra /+ анемия/ /кървене/
- Kalium carbonicum 9-15CH
- Magnesiа carbonicа 5-9 CH /цьолиакия, непоносимост към лактоза/
- Lycopodium /+ ацетонемия/
- Сarbo vegetabilis – изтощена, диспепсия с
метеоризъм
При колики се предписват
- Мagnesia carbonica, Cuprum metallicum,
Colocynthis
При диария с дехидратация
- Arsenicum album 9-15 СН
- Mercurius solubilis 9-15 СН
- China rubra 5-9СН
- Podophyllum 5СН
- Ipeca – диария, повръщане без облекчение /
хеморагичен ректоколит/, астматиформена диспепсия
Теренно лечение
Arsenicum album 15 CH е подходящ при слаби,
нежни деца, които са страхливи, тъжни и неспокойни.
Често страдат от алергични ринити, ларингити, астма.
Тези деца имат подчертано суха кожа /като пергамент/, и много често са с атопиеен дерматит или сквамозни екземи с парещ прурит, който се облекчава от
топли апликации.
Calcarea carbonica 15-30СН e за деца с карбонична конституция и остри повтарящи се инфекции /УНГ/,
астма и упорит седалищен дерматит.
Lycopodium 15, 30СН се предписва на по-слаби
деца с голямо коремче, суха кожа и чести ацетонемични повръщания. Кожата на децата е суха, себороична
с упори сърбящи дерматози. Много често тези деца се
оплакват и от диспепсия с флатуленция и запек.
Natrum muriaticum 15СН е подходящ при слаби
деца в горната част на тялото, смесен тип кожа, рагади
по устните и географски език. Тези деца боледуват от
чести ринити, афти, запек.
Pulsatilla е за нежни, кротки, зиморничави и
често боледуващи деца.
Silicea се предписва при слаби, грацилни деца, с
фина костна структура с характерните психо-поведенчески белези на лекарството.

