
Година 2, бр. 1, януари 2012 1ACTA HOMEOPATHICA

БЪЛГАРСК
А М

ЕД
ИЦ

ИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ИзданИе на европейска Школа  
по клИнИчна ХомеопатИя

Одобрен от Българска Медицинска Хомеопатична Организация
ГодИна 2, бр. 1, янУарИ 2012

Вестник за клинична хомеопатия
ACTA HOMEOPATHICAACTA HOMEOPATHICA

МЕХАНИЗМИ НА ПОВРЪЩАНЕТО
Повръщането (eмезис) e акт на насилствено изхвърляне на приетата в 

стомаха храна през устата. Регургитацията е връщане обратно през устатата 
на малки количества приета храна без усилие, дискомфорт или дистрес. 
Повръщането може да бъде предизвикано както от външни стимули на цен-
тралната нервна система (ЦНС), така и от причини в самата ЦНС (10,12). На 
фигура 1 е показана хеморецепторната стартова зона, коята приема стимули-
те, водещи до повръщане. Зоната се намира в ареа пострема върху дорзална-
та повърхност на продълговатия мозък. В тази област няма хематоенцефална 
бариера и циркулиращите в кръвта и ликвора субстанции директно въз-
действат върху рецепторите, отключващи акта на повръщане. Тези субстан-
ции, които могат да предизвикат повръщане се разделят в 2 основни групи:

Субстанции, произлизащи от различни метаболитни състояния, •	
например диабетна кетоацидоза, уремия, хипокалемия и др.
Медикаменти – опиати, химиотерапевтични агенти, дигоксин, ер-•	
готамин и др.

Фигура 1. Лока-
лизация на ареа 
пострема и хемо-
рецепторната 
стартова зона 
(CTZ, chemo receptor 
trigger zone).

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Диференциалната диагноза на повръщането е обширна и най-честите при-

чини варират съобразно възрастта на детето (9). При кърмачето между причи-
ните за повръщане се нареждат трудности при храненето, инфекции, вродени 
аномалии и метаболитни заболявания. С увеличаване на възрастта на детето 
на преден план все повече излиза инфекциозната етиология. При юношите към 
изброените причини се прибавят психичните разстройства като булимия и 
анорексия, злоупотребата с медикаменти и евентуално бременност (10,12).

ПОВРЪЩАНЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 
ПЪРВА ЧАСТ

Уважаеми колеги, 
По традиция в началото на месец 

юни 2012 година в курортен ком-
плекс Албена ще се проведе XI-та 
Национална конференция по кли-
нична хомеопатия с международ-
но участие. 

Темата на конференцията тази 
година е:

„Приносът на клиничната 
хомеопатия в акушерството и 
гинекологията“. 

Каним всички желаещи да участ-
ват в конференцията с доклади, 
научни съобщения и клинични слу-
чаи да изпратят  до 29 февруари 
2012 год.: 

Заглавието на темата и •	
Резюме в word-формат до •	

600 знака 
на e-mail адрес:  

albenaconf@gmail.com  
с копие до 
bmhobg@gmail.com 

Комисия към Органи за ционния 
комитет на Конфе рен цията ще отго-
вори на авторите на одобрените 
теми за доклади и постерна сесия 
до 31 март 2012 година. 

Д-р Слави Филчев, зав. ДО МБАЛ Света Анна, София, ЕШКХ
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ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Започва модул Поддържаща квалификация по 

клинична хомеопатия, организиран съвместно от 
Медицинските Университети на София, Пловдив и 
Варна и от Европейската школа по клинична хомеопа-
тия (ЕШКХ).

На завършилите модула ще бъде издадено удосто-
верение за завършен курс Поддържаща квалификация 
от съответния Медицински университет и от ЕШКХ. 

Модулът се кредитира от БЛС с 50 кредитни точки.
Темите са следните:
1. Staphysagria. Психотравмата като етиология на 

соматичните болести. Lycopodium clavatum. 
Метаболитни синдроми. Съчетаване на хомеопатично-
то с алопатичното лечение.

2. Gelsemium sempervirens, Argentum nitricum. 
Приложение при тревожни разстройства и психосома-
тични заболявания. Терапевтично поведение при поли-
морбидни болни.

3. Pulsatilla, Sulfur iodatum. Лекарствени взаимо-
действия. Болестни съответствия. Клинично приложе-
ние. Значение на чувствителния тип и типа реакция 
при хронични и често рецидивиращи заболявания.

В програмата на семинарите са залегнали инте-
ресни теоретични постановки, нов, разширен про-
чит на Материя медика, обсъждане на клинични 
случаи.

Модулът включва три двудневни семинара, провеж-
дани в една събота и неделя месечно от 9.00 до 17.00 
часа. Поддържащата квалификация се провежда в ком-
фортните зали на МУ в София , Пловдив и Варна. Датите 
на семинарите в градовете Пловдив, София и Варна, са 
както следва:

Пловдив 1-ви семинар 18-19.02.2012
 2-ри семинар 17-18.03.2012
 3-ти семинар 21-22.04.2012
София 1-ви семинар 25-26.02.2012
 2-ри семинар 24-25.03.2012
 3-ти семинар 28-29.04.2012
Варна 1-ви семинар 03-04.03.2012
 2-ри семинар 07-08.04.2012
 3-ти семинар 05-06.05.2012
Формуляр за записване и повече информация ще 

намерите на сайта на Европейската школа по клинична 
хомеопатия

www.clinicalhomeopathy.eu.
В очакване да се срещнем в познатите аудито-

рии на Медицинските университети.

ПРИЧИНИ ЗА ПОВРЪЩАНЕ:
Нехирургични

Гас•	 троентерит
Прехранване•	
Гастроезофагеален рефлукс (ГЕР)•	
Много продължителен плач•	
Други – даване на твърди храни преди детето •	
да е навършило подходяща възраст, емоцио-
нално вълнение, за привличане на внимание-
то на родителите, кинетоза (motion sickness)
Хранителна алергия•	
Вродени метаболитни заболявания – фенилке-•	
тонурия, галактоземия и др.
Вродена надбъбречна хиперплазия•	
Инфекции като среден отит, пиелонефрит, ЦНС •	
инфекции, сепсис
Munchausen синдром by proxy •	
Цьолакия•	
Диаб•	 етна кетоацидоза
Заб•	 олявания на ЦНС, напр. менингит, тумори, 
интракраниален кръвоизлив, мигрена, епи-
лепсия
Хепатит•	
Панкреатит•	
Reye синдром•	
Отр•	 авяне

Хирургични (9, 10)
Атр•	 езия или стеноза по хода на гастроинтести-
налния тракт (ГИТ)
Други пречки по хода на ГИТ – мекониум иле-•	
ус, функционален илеус, ануларен панкреас, 
дупликации, безоар, васкуларен пръстен, ту-
мор
Пи•	 лорна стеноза
Херния•	
Торзия на тестиса•	
Дуоденална или стомашна язва•	
Езофагеална атрезия•	
Ахалазия•	
Инвагинация•	
Волвулус•	
Апендицит•	
Киста•	  на яйчника

Допълнителни причини за  
повръщане в юношеската възраст

Нехирургични:
Ме•	 дикаменти, наркотици, алкохол
Бременност•	
Булимия, анорексия•	
Таз•	 ова възпалителна болест
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КОЛОНКА  
НА БМХО

ПРОДЪЛЖАВА  КАМПАНИЯТА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ 
НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2012 ГОДИНА

Уважаеми колеги, 

Кампанията за подновяване на членството в БМХО 
продължава. 
Членският внос за 2012 год. е в размер на 25.00 лв., които 
можете да внесете и по банков път. 

При подновяването на годишното членство ползвате 
преференциални цени за участие в Националната 
конференция по Клинична хомеопатия в Албена 
и безплатно посещавате професионалните срещи, 
организирани от БМХО. Членовете на БМХО, при 
представен e-mail адрес ежемесечно ще получават 
електронния вестник Acta homeopathica, както и 
своевременна информация за предстоящи събития.
 
Членовете на БМХО ще фигурират, по тяхно желание, в 
листата на практикуващите лекари хомеопати на сайта 
на БМХО - www.homeopathybg.org, рубрика „Пациенти. 
Къде да намеря лекар хомеопат?”. 

Данни за банковия превод:

Име на получателя: БМХО
Име на банката:  Първа инвестиционна банка
IBAN:    BG58FINV91501214928641
BIC:    FINVBGSF
Сума за внасяне:  25.00 (двадесет и пет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2012 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля 
изпратете на адрес:

гр. София 1407
ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1

за БМХО
следните документи:

Копие от платежното нареждане.1. 
Молба в свободен текст, като изразите или не съгласие 2. 
за включване в листата на практикуващите лекари-
хомеопати и посочите актуален адрес, телефон и 
e-mail.

АНАМНЕЗА  
И ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД

Необходимо е да се снеме пълна анамнеза на 
пациента, като се отдели специално внимание на 
времето на повръщане, честотата, връзката с 
храненето, наличието на болка и дискомфорт, 
повишена температура, диария, цвят и състав на 
повърнатите материи и др. Задават се и допъл-
нителни въпроси относно промени в урината 
или изпражненията, травма на корема, загуба на 
тегло, промени в съзнанието и други (11).

При физикалния преглед е необходимо да се 
обърне специално внимание на корема, а също 
така и на прегледа на дихателната и генитоури-
нарната системи.

Внимателно снетата анамнеза и добре напра-
веният физикален преглед насочват към необхо-
димите лабораторни изследвания. В зависимост 
от възрастта на пациента и диференциалната 
диагноза може да се направят рентгенови сним-
ки на корема, ултразвуково и контрастни  изслед-
вания, за откриване на евентуални анатомични 
пречки по хода на ГИТ. Ако се предполага хирур-
гичен проблем ранната консултация с хирург е 
задължителна (9, 10).

Параклиничните изследвания допринасят за 
откриването на системна или инфекциозна етио-
логия на повръщането, както и на вторични 
нарушения в киселинно-алкалното състояние.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА 
ДИАГНОЗА (5)

Рентге•	 нографски – достъпен, но слабо 
чувствителен и с високо лъчево натоварване

Ендоскопия – инвазивен метод, позво-•	
лява вземането на биопсичен материал при 
езофагит

Сцинт•	 играфия – неинвазивен, ниска ра-
диация, няма референтни нормални стой-
ности

Ехография – неинвазивен метод, изиск•	 ва 
повече време и опит от страна на лекаря

Манометрия – измерва налягането на •	
долния езофагеален сфинктер, използва се 
за диагноза на ахалазия

24-часово pH мониториране – изпол•	 зва 
се за диагноза на ГЕР, добра възпроизводи-
мост (5)

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОВРЪЩА-
НЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЕСТОТАТА

Въз основа на честотата повръщането може 
да се раздели на спорадично и рецидиви-
ращо.
Спорадично повръщане – един или пове-
че изолирани епизоди, често дължащи се на 
грешки в храненето или с инфекциозна ети-
ология.
Рецидивиращо повръщане – епизоди със 
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склонност към повторяемост след няколко дни или седмици. В зависимост от интервала между епизодите рециди-
виращото повръщане се дели на хронично (нерегулярни, непредвидими интервали във времето) и циклично.
Цикличното повръщане се характеризира с повтарящи се атаки с интервал от седмици до месеци между тях. 
Епизодите обикновено са многобройни с продължителност от няколко часа до няколко дни. Подобен тип повръ-
щане е характерен за предучилищната и първите години от училищната възраст (3).

Таблица 1. Класификация на повръщането въз основа на честотата.

РЕЦИДИВИРАЩО ПОВРЪЩАНЕ

Клинични признаци СПОРАДИЧНО
повръщане ХРОНИЧНО ЦИКЛИЧНО

Повторяемост Не До 2 епизода седмично Над 2 епизода

Време на започване Различно През деня През нощта или ранните сутрешни 
часове

Фамилна анамнеза 
за главоболие Рядко Позитивна в 15 % Позитивна в 75 %

Таблица 2. Причини за повръщане въз основа на честотата.

РЕЦИДИВИРАЩО ПОВРЪЩАНЕ

Етиология СПОРАДИЧНО  
повръщане ХРОНИЧНО ЦИКЛИЧНО

Инфекциозна

Гастроентерит, среден отит, 
стрептококов фарингит, остър 
синузит, хепатит, пиелонефрит, 

менингит

Инфекция с Giardia lam-
blia, хроничен синузит Хроничен синузит

Гастроинтестинална
Ингвинална херния, мекониум 

илеус еквивалент, малротация, вол-
вулус, апендицит, панкреатит

Гастроезофагеален 
рефлукс, езофагит, язва на 

дуоденума или стомаха, 
ахалазия

Гастрозофагеален 
рефлукс, езофагит, 

малротация, волвулус

Генитоуринарна Обструкция на уретеро-пелвичната 
връзка

Пиелонефрит, уремия, 
бременност

Остра вторична 
хидронефроза

Ендокринно-
метаболитна Диабетна кетоацидоза Вродена надбъбречна 

хиперплазия

Диабетна кетоацидоза, 
Адисонова болест, остра 

интермитентна 
порфирия

Неврологична
Менингит, енецефалит, повишено 
вътречерепно налягане, субдура-

лен хематом, синдром на Reye

Повишено вътречерепно 
налягане, тумор, малфор-

мация на Arnold-Chiari

Абдоминална хемикра-
ния, повишено вътрече-
репно налягане,  тумор

Други причини Отравяне Булимия, анорексия 
нервоза

Мunchausen синдром by 
proxy

Фигура 2. Диференциална диагноза на повръщането въз основа на вида на повърнатите материи.

ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВРЪЩАНЕТО

Лечението на повръщането се определя на първо мяс-
то от етиологията. Наред с това се открояват някои общи 
принципи на терапията, засягащи най-вече корекцията на 
съпътстващата дехидратация и електролитни нарушения. 
При пролонгирано повръщане е възможно да се наблюда-
ва хипокалемична алкалоза, като е необходимо да се мо-
ниторират серумните концентрации на калий и магнезий. 
В зависомост от диагнозата, напр. при пилорна стеноза, 
апендицит, хирургичната интервенция може да бъде ос-
новния метод на лечение. В други случаи, като например 
повръщане при диабетна кетоацидоза или вродена над-
бъбречна хиперплазия, корекцията на метаболитните от-
клонения е водеща в терапията на пациента.

При пациенти с остра диария и повръщане често пъти 
оралната рехидратация е достатъчна, за да се коригира 
хиповолемията. В по-тежките случаи интравенозната ре-
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хидратация е наложителна.
При пациенти с билозно повръщане и съмнение 

за чревна непроходимост е необходимо да се спре 
приема на храни и течности пер ос и да се постави 
назогастрална сонда. Хирургичната консултация и 
лечение са от първостепенна значимост (7, 9).

Фармакологична терапия
Антиеметичните препарати обикновено не са 

показани, тъй като в повечето случаи острото пов-
ръщане е самоограничаващо се и се причинява от 
инфекциозни гастроинтестинални нокси. Състояния, 
при които антиметичните средства имат своето ут-
върдено място са:

постоперативно повръщане•	
кинетоза•	
повръщане, предизвикано от химиотерапия за •	
малигнено заболяване (9)
ГЕР•	

Дифенхидрамин и дименхидринат са с добър 
ефект при лечение на повръщане, дължащо се на ки-
нетоза и вестибулит.

Прохлорперазин и хлорпромазин имат антихоли-
нергично и антихистаминово действие, те също така 
намаляват допамин-зависимата трансмисия в хемо-
рецепторната стартова зона (CTZ) на продълговатия 
мозък. Те се използват за лечение на повръщане, 
предизвикано от химиотерапевтични агенти, радио-
терапия и гастроентерит (2,4).

Дозировка на медикаментите:

Chlorpromazine 
0.25-1 mg/kg/dose бавно венозно (IV) за 20 min, 

IM, PO, на 4-8 часа, max 50 mg/dose
Diphenhydramine (Benadryl)
1 mg/kg/dose IM, IV, PO на 6 часа, max 50 mg/dose
Dimenhydrinate 
>12 yrs: 5 mg/kg/ден, IM, IV, PO на 6 часа, max 300 

mg/ден
Не се препоръчва при пациенти под 12-годишна 

възраст поради високата честота на екстрапирамид-
ни странични ефекти.

Prochlorperazine 
>12 yrs: 0.1-0.15 mg/kg/dose IM, max 10 mg/dose 

или 5-10 mg PO на 6-8 часа, max 40 mg/day или 5-25 
mg PR на 12 часа, max 50 mg/ден

Не се препоръчва при пациенти под 12-годишна 
възраст поради високата честота на екстрапирамид-
ни странични ефекти.

Promethazine (Phenergan)
0.25-1 mg/kg/dose, PO, IM, IV за 20min или PR на 

4-6 часа, max 50 mg/dose
Trimethobenzamide (Tigan)
15 mg/kg/ден IM, PO, PR на 6-8 часа, max 100 mg/

dose ако тежи <13.6 kg or 200
mg/dose ако тежи 13.6-41 kg.

Следоперативно гадене и повръщане (2,4,10):
Ondansetron (Zofran) 0.1 mg/kg IV x 1, max 4 mg.
Droperidol (Inapsine) 0.01-0.05 mg/kg IV, IM на 4-6 

часа, max 5 mg

Гадене и повръщане, предизвикани от химио-
терапия за малигнено заболяване (8):

Ondansetron (Zofran)
0.15mg/kg/dose IV 30 min преди приложението но 

химиотерапевтиците и след това на 4-ия и 8-ия час 
(общо 3 дози) или 0.3 mg/kg/dose IV x 1, 30 min преди 
приложението но химиотерапевтиците или 0.45 mg/
kg/ден като бавна продължителна IV инфузия или:

Пер ос:
4-11 yr: 4 mg PO, 3 пъти дневно
>11 yr: 8 mg PO, 3 пъти дневно
Dexamethasone
10 mg/m2/dose (max 20 mg) IV x 1, след това 5 mg/

m2/dose (max 10 mg) IV на 6 часа
Granisetron (Kytril)
10-20 mcg/kg IV, преди химиотерапията, едно-

кратна доза
Metoclopramide (Reglan, Cerucal)
0.5-1 mg/kg/dose IV на 6 часа
Подготовка с diphenhydramine 1 mg/kg IV се пре-

поръчва, за да се намали риска от екстрапирамидни 
смущения.

Dronabinol (Marinol)
5 mg/m2/dose PO, 1-3 часа преди химиотерапия-

та, след това на 4 часа

Лечение на ГЕР (1,6,13):
Увеличаване на консистенцията на храната със 

специални добавки, малки порции храна, повдигане 
на горния край на леглото на 30 градуса.

Metoclopramide (Reglan, Cerucal) 0.1-0.2 mg/kg/
dose, PO, 4 пъти на ден, 20-30 min преди хранене, 
max 1mg/kg/ден

Cimetidine (Tagamet) 20-40mg/kg/ден, IV, PO, на 6 
часа (20-30min преди хранене) 

Ranitidine (Zantac) 2-4 mg/kg/ден, IV на 8 часа 
или 4-6 mg/kg/ден PO на 12 часа

Erythromycin (използван като прокинетик, а не 
като антибиотик), 2-3mg/kg/dose

PO на 6-8 часа. Използването му заедно с cisapride 
е противопоказано, поради потенциално фаталния 
ефект на лекарствената комбинация.

Cisapride (Propulsid) 0.15-0.3 mg/kg/dose, PO, 3-4 
пъти дневно (може да предизвика тежки сърдечни 
аритмии).

(СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
В следващия брой на вестника очаквайте  

„Лечение на повръщането, мястото на хомеопатията.“
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Завърших 
медицина в 
Пловдив през 
1987 г. През 1993 г. 
придобих специ-
алност 
Акушерство и 
гинекология и 
квалификация по 
Детско-юношеска 
гинекология, 
Климакс и менопа-
уза, Онкология и 
ехография.

От 1999 г. съм 
частно-практикуващ лекар.

От три години се занимавам и с хомеопатия, като 
през последната година твърде интензивно.

Хомеопатията ме обогати с множеството алтер-
нативни възможности при лечение на случаи, при 
които нямам алопатични медикаменти или ако има 
такива те са  с много странични ефекти. Хомеопатията 
ми помага много при бременните жени, при които 
повечето алопатични медикаменти са противопо-
казани. При тях използвам хомеопатията като 
основно лечение. 

В ежедневната ми практика съм имала случаи, 
при които традиционното лечение не даваше осо-
бени резултати. А след прилагане на хомеопатия 
резултатите бяха впечатляващи:

В тази връзка искам да споделя един мой инте-
ресен случай от практиката:

Гергана, жена на 22 години идва в кабинета ми по 
повод акне, появило се преди три години. Себореята 
и акнето са на границата на окосмената и неокосме-
ната част на главата, множество комедони.. Кожата 
по тялото е подчертано суха, отбелязвам си целу-
литната инфилтрация по ханш и бедра. Споделя, че 
има и изразен ПМС, със задръжка на течности. 
Налице е склонност към депресии, забавен метабо-
лизъм, склонност към напълняване в долната част 
на тялото. Пациентката се чувства по-добре на уме-
рен климат. Влошаване на акнето се провокира от 
слънце, при умствена работа и от стрес. Студентка в 
САЩ от 3 години. Много е натоварена в университе-
та. Стресът е провокирал появата на акнето. По 
отношение на хранителните предпочитания споде-
ля, че предпочита солени храни.

От скоро започнало и безсъние, и пациентката 
до късно не може да заспи. Напоследък се оплаква 
и от слабо изразен косопад.  При разговора, си 
отбелязвам, че Гергана е по-скоро интроверт. 

Локален статус-кожа мазна, лъщяща, папуло-
пустулозни лезии, болезнени, уплътнени, червени, 
трудно образуват връхче, множество комедони и 
мазна кожа.

Преди да предпиша лечение назначих на паци-
ентката хормонални изследвания. Резултатите 
показаха тестостерон на горната граница. Две 
години лекувах Гергана с Диане 35. Акнето се 
повлия в началото, но след спиране на хормонал-
ното лечение отново се появи. Ултразвуковото 
изследване показа двустранно кистозни яйчници. 
По желание на пациентката спряхме хормонално-
то лечение. 

И тук започнах хомеопатично лечение. Започнах 
с едноседмична дренажна схема с: Berberis vulgaris 
9 CH, Chelidonium majus 9 CH, Staphysagria 30 CH. И 
към нея добавих Testosterone 15 CH по 5 гранули 
през ден. 

По време на дренажа акнето се изостри и уве-
личи,  и след една седмица започна постепенно да 
стихва.

В основното лечение предписах Natrum 
muriaticum 15 CH, заради белезите на чувствите-
лен тип и Thuya occidentalis 9 CH по 5 гранули 
дневно, заради сикотичния реактивен тип – упо-
рито и третирано акне, кистозни яйчници, целу-
литна инфилтрация, хормонална терапия, депре-
сивност, проблеми със съня. Testosterone acetate 
15 CH остава по 5 гранули през ден.

За три месеца кожата на пациентката ми се про-
мени видимо, повиши се тонуса и самочувствието 
и тя по-лесно понасяше ежедневния стрес. В раз-
лични периоди съм предписвала и Silicea 15 CH, 
Selenium 9 CH,  Nux vomica 15 CH, Coffea cruda 9 
СН, заради разнородни симптоми, които се проя-
вяват в една или друга степен, но като цяло паци-
ентката е много доволна от лечението.

Ето защо искам да пожелая на всички колеги, 
които сега изучават хомеопатия да бъдат упорити, 
и колкото и трудно да им изглежда материята в 
началото да не се отказват, защото са на прав път 
и хомеопатията ще им даде много нови възмож-
ности за лечение… 

Лекарят хомеопат споделя…
Д-р Румяна Боргоджийска, АГ-специалист, частен кабинет, гр. Пловдив
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КО-МОРБИДНИ ПРОЯВИ НА ТИРЕОИДИТ НА 
ХАШИМОТО. ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА.

Тиреоидитът на Хашимото е най-честата причина за 
хипотиреоидизъм в страните с достатъчно йод в храна-
та. При децата от 6 до 18 години честотата на заболява-
нето е 1,3 случая на 1000 пациента. При жените, които 
боледуват 10-15 пъти по-често от мъжете, честотата 
варира в различните популации от 3,5 до 9,5 на 1000 
пациента. Най-често жените заболяват на възраст от 30 
до 50 години. При мъжете болестта започва 10-15 години 
по-късно.

Организмът години наред компенсира хипертиреоиди-
зма, симптомите са неясни и общи и нерядко диагнозата се 
поставя при рутинен скрининг на функцията на щитовидна-
та жлеза. Лечението на тиреоидита на Хашимото е замести-
телно с L-thyroxin при периодичен контрол на стойностите 
на TSH и fT4.

При много пациенти освен обичайните симптоми на 
хипертиреоидизъм: умора, запек, суха кожа, наддаване на 
тегло и дислипидемия се наблюдават други, невинаги свър-
зани с нивото на щитовидните хормони. Тези симптоми, 
някои от които са отделени в отделни нозологични единици 
понякога значително нарушават качеството на живот на 
пациентите. Най-честите ко-морбидни прояви на тиреоиди-
та на Хашимото са:

1. Менструални смущения – менорагия, стерилитет, дис-
менорея

2. Загуба на либидо
2. Галакторея
3. Депресия, намаляване на паметта, деменция и други 

психични смущения
4. Сънна апнея и дневна сънливост
5. Ставни болки
6. Мускулни крампи
7. Алопеция: ареата, тоталис, универсалис
8. Автоимунни болести: Sjogren, ревматоиден артрит 

и др.

Хомеопатията дава възможност за адаптиран индивиду-
ално терапевтичен отговор на тези предизвикателства, 
които не се повлияват от адекватно заместване на функция-
та на щитовидната жлеза.

Илюстрираме тези възможности със следните клинични 
случаи:

КЛИНИЧЕН СЛУЧАй 1

Госпожица Д. Ц.  21 г.
Диагноза при първия преглед: Алопеция ареата. 

Автоимунен тиреоидит. Предменструален синдром. 
Дисменорея. Запек. Рецидивиращи болкови кризи в 
коремната област.

Първи преглед: 1 ноември 2009 г.
Касае се за жена, фамилно обременена с тироидит на 

Хашимото. Нейната майка и сестра боледуват от същото 
заболяване. Болестта е открита по повод алопеция ареата 
на 12 годишна възраст.

Също от 12 годишна възраст започват периодични бол-
кови кризи. Болките са с характер на колики, мъчителни, 
локализирани обикновено в областта на епигастриума и 
дясното подребрие. Обяснявани са от лекарите като 
„предменструален синдром“, защото нерядко се появявали 
преди менструация. Поради това е назначено лечение с 
Miligest, което обаче няма очаквания положителен резул-
тат по отношение на болката. При криза е прилагала кон-
венционално лечение с нестероидни противовъзпалител-
ни лекарства и спазмолитици – Profenid, No-spa, Buscolyson. 
Различните видове лечение, приложени за алопецията не 
са довели до никакъв резултат.

Освен болките, пациентката се оплаква от тежък запек. 
Дефекира веднъж на 10 дни независимо от опитите й да 
промени диетата, като изпражненията са с вид на малки 
буци.

По темперамент се определя като „много чувствителна“. 
Според сестра ú „всичко затаява в себе си; околните разби-
рат, че е имало проблем след много дълго време.“

Независимо от адекватното лечение с L-Thyroxin, доку-
ментирано с редовно измерване на нивата на TSH и fT4, 
болковите кризи и алопецията не преминават и сериозно 
нарушават качеството на живот на пациентката.

Физикалният преглед не установява нищо характерно, с 
изключение на очевидната алопеция.

В момента на прегледа пациентката е еутироидна, с про-
дължаващ автоимунен процес:

TSH 3.11 mIU/L (норма 0,40 – 4,2 mIU/L)•	
ТАТ 692 IU/mL, при норма до 115 IU/mL•	
MAT > 600 IU/mL, при норма до 34 IU/mL•	

Алопеция по време на първия преглед - 01.11.2009 г.

Д-р Иван Енев, Враца, ОПЛ, педиатрия, ЕШКХ
Доц. Людмил Пейчев, МУ Пловдив, ЕШКХ
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Алопеция по време на първия преглед - 01.11.2009 г.

Лечение:
Magnesia muriatica 9CH 1x5 гранули,1. 
Тuberculinum 15CH 10 гранули месечно,2. 
Витамини група B и есенциални мастни киселини.3. 

Контролен преглед на 5 май 2010
Пациентката продължава да е в еутиреоидна фаза.
Постепенно след началото на лечението болковите кризи 

са намалели, като от февруари 2010 г. не е имала кризи.
Има значително подобрение по отношение на запека. 

Вече дефекира веднъж на два дни, като изпражненията са 
обикновено нормални, понякога твърди. Отбелязва и значи-
телно подобрение в емоционалното състояние. „Животът в 
столицата не ми се отразява вече така зле“.

Особено я радва подобрението на състоянието на косата 
– зоните с алопеция са намалели значително.

Алопеция по време на първия преглед - 05.05.2010

Лечение:
Magnesia muriatica 9CH 1x5 гранули,1. 
Тuberculinum 15CH 10 гранули месечно,2. 
Витамини група B и есенциални мастни киселини.3. 

Контролен преглед на 6 ноември 2010
Емоционално се чувства добре. През лятото не е имала 

големи болкови кризи. Двукратно обаче е имала болезнена 
менструация, която е наложила прием на болкоуспокоява-
щи. Опасява се, че може да се влоши през зимата и идва за 
съвет и евентуална профилактика.

Вече 11 месеца не приема никакви хормонални лекар-
ства, включително L-thyroxin. Състоянието е еутироидно.

Подобрение на алопецията  на 06.11.2010 г.

Лечение:
Cuprum metallicum 9СН 3х5 гранули по време на 1. 
болки в корема и менструални болки.
Magnesia muriatica 9СН 5 гранули дневно.2. 
Psorinum 30СН 10 гранули еднократно.3. 
Витамини група B и есенциални мастни киселини.4. 

Коментар:
Автоимунните болести често се развиват при пациен-	
ти с туберкулинова чувствителност.
„Муриатичната интравертност“ не винаги сочи към 	
Natrum muriaticum. При спастични прояви да се мисли 
за Magnesia muriatica.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАй 2
Госпожа З. Г.  46 г.
Диагноза при първия преглед: Тиреоидит на Хашимото. 

Хаши-токсикоза. Емоционална нестабилност.
Пациентката се консултира по повод емоционална неста-

билност с давност 6 месеца. Оплаква се от чести пристъпи 
на плач, хълцане, понякога бронхоспазъм, тахикардия. 
Споделя, че е станала по-раздразнителна и се кара с колеги-
те на работното място. Оплакванията се провокират от про-
тиворечие, при разговори с колеги. Колегите са започнали 
да й се подиграват и да и подмятат, че трябва да отиде на 
психиатър. Измъчва я мисълта, че е болна от „тежка болест“ 
– тиреоидит на Хашимото.

В момента поради хипертиреоидизъм провежда конвен-
ционално лечение с Methimazol в поддържаща доза 50 mg/
дн. и Propranolol 100 mg/дн.

Лечение:
Към конвенционалната терапия е добавено хомеопатич-

но лечение:
Lycopus verginicus 9 CH – сутрин по 5 гранули1. 
Arsenicum iodatum 15 CH – вечер по 5 гранули2. 
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Ignatia 30 СН 5 гранули дневно при емоционална нес-3. 
табилност и плачливост.

Контролен преглед на 18 май 2010
Много добро общо състояние. Емоционалните кризи са 

преодолени. Социалната й адаптация на работното място е 
значително подобрена. Лабораторните изследвания показ-
ват еутироидно състояние. Алопатичното лечение е спряно 
поради постигнатото еутиреоидно състояние. Все още има 
оплаквания от тахикардия.

Хомеопатично лечение:
Lycopus verginicus 9 CH – сутрин •	 по 5 гранули.

Контролен преглед на 7 декември 2010
Много добро общо състояние. Емоционално е стабилна, 

няма пристъпи на раздразнителност. Няма тахикардия. 
Лабораторните показатели показват еутиреоидно състояние. 
Все още щитовидната жлеза е дифузно уголемена II степен.

Хомеопатично лечеиние:
Spongia tosta 5 CH сутрин •	 по 5 гранули.

Коментар:
Lycopus virginicus – екзофталм, тремор, термофобия, •	
тахикардия
Spongia tosta – дифузна гуша с уплътнения•	
Arsenicum iodatum – тревожност, двигателна възбуда, •	
тахикардия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАй 3
Госпожа Д. С.  45 г
Диагноза: тиреоидит на Хашимото. Намалено либи-

до. Нервност.

Първи преглед: 26 май 2010
Повод за консултацията е силно намалено либидо от две 

години. Необичайно намаленото либидо е придружено и от 
чести вагинални кандидози. Установен е генитален пролапс. 
Намаленото либидо е съпроводено и от диспареуния пора-
ди усещане за сухота във влагалището. Преди 5 години й е 
поставена диагноза тиреоидит на Хашимото – хипотироид-
на фаза. От една година е без лечение, поради нормалните 
лабораторни показатели. (Забележка: Обръщам внима-
ние на факта, че нива на TSH над 2,5 са на практика вина-
ги доказателство за хипотиреоидизъм, а при нива около 
1,5–2 може да е налице фактически хипотиреоидизъм 
при нормален fT4 в лабораторните показатели.) 

Освен това пациентката има безсимптомен, вроден про-
лапс на митралната клапа.

При физикалния преглед се установява дифузно увели-
чена II степен щитовидна жлеза, с наличие на дребни въз-
лести образувания и уплътнения. Лабораторните показате-
ли са в норма. Менструалният й цикъл е през 28 дни, като 
менструацията продължава 7 дни.

Лечение:
Thyroidinum 5 CH по 5 гранули сутрин1. 
Calcarea fluorica 9 CH по 5 гранули вечер2. 
Sepia 15 CH по 10 гранули веднъж седмично3. 

Контролен преглед: 17 август 2010
Има известно подобрение на сексуалната функция, но се 

опасява от „влошените лабораторни показатели“, които показ-
ват ниски нива на FSH, и естрадиола, високи нива на прогесте-
рона при нормални стойности на TSH, fT4, TAT и МАТ.

Лечение:
Към лечението се добавят

FSH 5CH от 8-я до 16-я ден, по 5 гранули дневно и•	
Progesteronum 15CH по 5 гранули дневно, от 17-я до •	
28-я ден

Контролен преглед на 21 декември 2010
Пациентката споделя, че либидото й е възстановено, 

няма гинекологични оплаквания, няма диспареуния, има 
добра работоспособност. Пациентката свързва това състоя-
ние с хомеопатичното лечение.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Без да има претенции да влияе на автоимунния процес, 

хомеопатичното лечение при тиреоидит на Хашимото може 
значително да подобри качеството на живот на пациентите 
като облекчава съпътстващата патология. Някои хомеопа-
тични лекарства като Iodum, Arsenicum iodatum, Bromum, 
Lycopus virginicus, Lachesis и Badiaga имат директно отноше-
ние към патологията на щитовидната жлеза. Но това лече-
ние може и трябва да бъде разширено с лекарствата за 
теренно лечение на болните.

Точните показания и терапевтични възможности на хоме-
опатията при това заболяване са обект на бъдещи проучва-
ния и целенасочени търсения.


