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Отворено писмо до българските лекари и фармацевти
Уважаеми колеги,
Този коментар от страна на екипа, създал Европейската школа
по клинична хомеопатия се появява на страниците на Acta
homeopathica в отговор на обаждания, постъпили в последните
седмици от страна на много колеги, които питат какво се случва в
българската клинична хомеопатия и кое наложи създаването на
Европейска Школа по Клинична Хомеопатия (ЕШКХ) при съществуващ от години Център за Обучение и Развитие на Хомеопатията
(ЦОРХ). Считаме, че наистина е редно медицинските специалисти,
които се интересуват от хомеопатия да бъдат запознати със ситуацията относно хомеопатичното обучение у нас.
Преди около 15 години ЦОРХ, със седалище Франция, създаде
филиал у нас и стартира курсове по клинична хомеопатия.
Нямайки аналог в България, тези курсове бяха приети с ентусиазъм от медицинските специалисти, интересуващи се от хомеопатичния метод на лечение и към днешна дата повече от 2400
лекари, фармацевти и стоматолози са ги завършили успешно.
Първите български преподаватели се включиха в екипа на ЦОРХ
преди 12 години и постепенно техният брой достигна 12.
Наблюденията обаче, показват, че въпреки големия брой лекари,
фармацевти и стоматолози, завършили следдипломното обучение по хомеопатия и въпреки големия и добре подготвен интернационален екип от преподаватели, една много малка част от
придобилите сертификат по клинична хомеопатия стават наистина добри хомеопати. И такава е ситуацията във всички страни, в
които ЦОРХ провежда курсове по хомеопатия. Коя е причината за
това? За да си отговори на този въпрос през последните 10 години ръководството на ЦОРХ проведе няколко срещи, наречени от
него „мозъчни атаки” в различни градове на Франция. На тях присъстваха най – добрите преподаватели от екипа на ЦОРХ, вкл. и
най-добрите български преподаватели, създали впоследствие
ЕШКХ. На тези срещи трябваше да се дадат предложения за подобряване на хомеопатичното обучение.
Въпреки направените конструктивни предложения от страна,
както на български, така и на чуждестранни преподаватели нищо
в системата на обучение не бе променено. Останаха недостатъците, които правеха това обучение тромаво и до голяма степен
неефективно. Някои от тези недостатъци са:
1. Липса на стандартизиран подход в изучаването на различните болестни единици и на подходящите за приложение при тях
хомеопатични лекарства. Главоболията се изучаваха по един
начин, менструалните проблеми – по друг, инфекциозните заболявания – по трети и т.н. Посещаващите хомеопатичните курсове
се загубваха в едно несистематизирано море от симптоми, оплаквания, модалности, съпътстващи признаци, хомеопатични лекарства и какво ли още не. Зазубрянето, а съответно и бързото изтриване от паметта на заучената информация нямаше как да бъдат

избегнати... За това допринасяше и изключително малкото внимание отделяно на практиката.
2. Слаба практическа насоченост. Практикуващите медицински специалисти, с които контактувахме, заявяваха единодушно,
че имат нужда от по – малко теория, каквато при желание могат
да намерят, както в интернет, така и в множеството хомеопатични
наръчници. Това, което искаха от нас бяха повече клинични случаи и по-добра обвързаност на теорията с практиката. Но в началото на всяка учебна година всеки преподавател подписваше
харта, че трябва да се придържа към програмата за обучение,
което изключваше евентуално пренареждане на приоритетите...
3. Повторения на определени теми, включително и на такива,
които касаят отдавна отхвърлени и остарели концепции.
4. Липсата в програмата за обучение на ЦОРХ на заболявания,
които са разпространени в нашата страна и от които нашите
медицински специалисти живо се интересуват.
Въпреки изброените по-горе и още много други недостатъци
и трудности, системата на обучение на ЦОРХ се крепеше, благодарение на усилията и на ентусиазма, както на преподавателите,
така и на обучаващите се. До тази година... Тази година ръководството на ЦОРХ реши да въведе новости в обучението на 3-ти
цикъл за ежегодна поддържаща квалификация на завършилите
курсовете на ЦОРХ България. Това обучение щяло да бъде с поголяма практическа насоченост. Какво беше изумлението на
повечето от българските преподаватели, когато разгърнаха така
наречените „Експертизи” и откриха куп меко казано недоразумения. Те не само че нямаше да направят хомеопатията пo-лесна за
практикуване, но щяха да добавят и допълнително объркване. В
т.нар. „Експертизи” се говори за HIV позитивна пациентка с гноен
отит и с еризипел на лицето и 40 градусова температура, която е
била излекувана с една доза Tellurium 30 СН !!! А също и за пациент с флегмон на сливицата, излекуван с една доза Kalium
bichromicum, като медикаментът е бил избран заради това, че
пациентът, също като Исус Христос, изкупвал грешките и плащал
заради другите....???
В същите тези експертизи се говори и за жените с упорито
гадене и повръщане по време на бременност, при които това
повръщане едва ли не превръща плода в тип Sepia. ...както и за
медикаменти, чиито избор се прави в зависимост от това дали
изпитват страх при каране на конски впряг или дали получават
зъбобол от студено кафе....??? На всичкото отгоре се споменават
степени на разреждания на медикаменти, които не са регистрирани в България...
Добре е да напомним, че преди около век хомеопатията в
САЩ бе обявена за шарлатания и бе ликвидирана от лекарското
съсловие поради приписване на хомеопатичните медикаменти
на ирационални качества, които не произхождат от техните
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патогенези и не почиват на реални основи. Тези от нас, които
изразиха несъгласието си с нововъведенията на ръководството
на ЦОРХ бяха уволнени или наказани по един или друг начин. За
съжаление, екземпляри от т.нар. „Експертизи”, които бяха
раздадени на всички колеги от 3-ти цикъл на обучение, попаднаха
сред хабилитираните среди и реакцията бе незабавна... За да
спасим хомеопатичното обучение и за да съхраним авторитета на
хомеопатичния метод на лечение, болшинството от
преподавателите към ЦОРХ (между които не случайно се оказаха
всички преподаватели на ЦОРХ с академична кариера) взехме
решение да се разграничим от новите концепции в обучението на
ЦОРХ и да създадем нова школа за обучение - ЕШКХ, която да
коригира недостатъците на ЦОРХ и да запази реалистичния и
научния подход в хомеопатията. За щастие намерихме силна
подкрепа от ръководствата на медицинските университети на
София, Пловдив, Варна и Плевен, както и от съсловните
организации на лекарите и фармацевтите. Същевременно
досегашните договори на ЦОРХ с тези университети бяха
прекратени и поради тази причина сега курсовете към ЦОРХ се
провеждат в хотели..., а университетите възложиха на ЕШКХ
провеждането на всички нива на обучение в предстоящата
академична година (1-ви и 2-ри модул от базисното обучение,
както и продължаващото обучение). Фактът, че в градовете, в
които ще се провежда втори курс тази година огромната част от
курсистите предпочетоха да продължат обучението си с ЕШКХ, е
достатъчно красноречив. Целият втори курс по хомеопатия в
Плевен се записа в ЕШКХ, а в София и Пловдив общо само 12 души
предпочетоха да продължат обучението с ЦОРХ при откриването
на първите семинари. Във втори модул на ЕШКХ, до този момент
в София, Плевен и Пловдив са се записали общо 120 лекари.
Съотношението 12/120 е достатъчно красноречиво и не се нуждае
от допълнителен коментар. Тези цифри показват доверието на
лекарите, преминали първата година на обучението си в ЦОРХ,
към новосъздаденото училище и е отличен атестат за неговия
екип от преподаватели. Явно преобладаващото мнозинство от
медицински специалисти осъзнаваме, че хомеопатията ще
продължи да се развива в България, само ако сме здраво стъпили
на реални научни основи, ако успеем да свържем теорията с
практиката и ако се отнасяме с уважение към нашите колеги и
към нашите учители от медицинските университети.
Защо се нарекохме „Европейска“ школа ? Защото имаме амбицията да преподаваме не гледната точка на една единствена
школа, което, както видяхме, винаги носи риск от залитане, а найдобрите европейски практики в областта на хомеопатията. Що се
отнася до признаването на издадените от ЕШКХ сертификати по
света – притеснение, което споделят много от колегите, бихме
искали да уточним следното: Всяка диплома или сертификат,
заверени от български медицински университети попадат под
европейските директиви за взаимно признаване на дипломи и
професионални квалификации в рамките на Европейския съюз.
Това се отнася и до сертификатите, издавани до миналата година
от ЦОРХ.
Без партньорството на медицинските университетите, обаче,
сертификатите, издавани от ЦОРХ ще бъдат просто сертификати
на едно частно френско училище, което далеч не носи същата
легитимност. Впрочем във Франция има няколко подобни училища и там ЦОРХ също не присъства в медицинските факултети.
Надяваме се с тези уточнения да сме отговорили на вашите
въпроси.
В очакване на една интересна и ползотворна учебна година и
с уважение към всички вас – нашите колеги,
Екипът на ЕШКХ
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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 вече
започна.
Членският внос за 2012 год. е в размер на 25.00 лв.,
които можете да внесете по банков път.
При подновяването на годишното членство членовете
ползват преференциални цени за участие в
Националната конференция по Клинична хомеопатия в
Албена и безплатно посещават 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?”.
Членове на БМХО могат да бъдат всички медицински
специалисти, лекари или фармацевти обучаващи се през
настоящата учебна година или обучени до сега в
медицинските университети в страната.
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) лв
Основание за внасяне: членски внос за 2012 година
След заплащане на членския внос по банков път, моля
изпратете на новия адрес на БМХО:
гр. София 1407, ул. Рилски езера бл. 15, вх. А, ет. 1,
ап. 1, за БМХО
следните документи:
1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба в свободен текст, като изразите съгласие, или не, за включване в листата на практикуващите лекари хомеопати и посочите актуален адрес, телефон и e-mail.
Да бъдем заедно през 2012 година!
На страница №  8 е публикувана информация за
професионалните срещи на лекарите, завършили курсовете
по клинична хомеопатия и членуващи в БМХО, които се
откриват през ноември в София, Пловдив, Варна и Плевен.
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Pyrogenium – възможности
и перспективи
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Д-р Иван Енев, ОПЛ гр. Враца
През 1880 г. английският лекар Джон Дрисдейл [John
Drysdale] споменава за възможността това вещество да се
използва в хомеопатията в статията си On Pyrexin or
Pyrogen as a Therapeutic Agent, Baillière, Tyndale & Cox.
Предложението му е обусловено от наблюдението на
друг лекар, Бърдън Сандерсън [Burdon Sanderson], който
през 1875 г. пише в British Medical Journal, че “само течности, които съдържат бактерии или имат изразена способност да ги продуцират са способни да причинят пирексия”.
В доантибиотичната ера лекарите търсят трескаво лекарства, които са способни да противодействат на смъртоносните по това време бактериални инфекции.
Трябва да споменем, че цели четири години по-късно,
през 1884 г. Роберт Кох и Фридрих Льофлер формулират
микробната теория за болестите. И чак през 1932 г. немската компания Байер произвежда пронтозила – първият
синтетичен сулфонамид, способен да убива бактерии.
През целия този период Pyrogenium, заедно с Mercurius
solubilis и Hepar sulfur са измежду малкото терапевтични
инструменти, с които лекарите имат възможност да противодействат на бактериалните инфекции.
Pyrogenium е един от първите медикаменти в хомеопатията, чиято патогенеза е правена върху животински
модел.
Бърдън Сандерсън [Burdon Sanderson] прилага смъртоносни „dosis fatalis” и несмъртоносни дози от Pyrogenium
върху животни, като подробно описва ефектите върху
експерименталното животно. Още тогава отбелязва, че
при инжектиране на фатална доза, температурата на
животното бързо се покачва до над 40oC [104oF], след
което се понижава до субнормална. След смъртта той
описва патоанатомичната картина на ендотоксичния шок:
“След смъртта се установяват екстравазации на кръв в
сърцето, плеврата и перикарда; слезката е уголемена и
препълнена с кръв. Лигавиците на стомаха и тънкото
черво са с разширени кръвоносни съдове, с отделяне на
епитела и ексудация на кръвениста течност, която
разпъва червото. Кръвта е тъмна, клеткита съсирени,
много от тях са се разпаднали в плазмата. Белите
кръвни телца са частично дезинтегрирани”.
Измежду първите клинични приложения на високи разреждания Pyrogenium в САЩ е успешното му приложение при пациентка със симптоми на остър гноен пиелонефрит, развил се след недобре лекуван панарициум. “В
урината имаше огромно количество албумин и цилиндри. Подбедриците й бяха силно оточни, лицето подуто.
Пулсиращо главоболие, често съпровождано от профузен епистаксис, гадене и повръщане; < от движение и
светлина. Очите й бяха необичайно блестящи с изразена
мидриаза. Belladonna даваше само частичен ефект”.1
Пациентката е изписана здрава, но за отбелязване е, че
болестта протича от 14 март 1890 до 20 октомври 1890 г.
До 1888 г. Pyrogenium e прилаган като тинктура, което е
представлявало сериозно предизвикателство, както за
съхранението му, така и за терапевтичното му приложе-

ние. Затова опитът с него е малък. През 1888 г. Burnett
публикува статия: Pyrogenium in Fevers and Blood-poisoning,
в която описва приложението на Pyrogenium в 6СН.
По-късно, американският хомеопат Swan приготвя високите разреждания на Pyrogenium и доказва, че те са
също така ефективни, както ниските и майчината тинктура.
Днес ролята на Pyrogenium не е да бъде алтернатива на
антибиотичното лечение, когато такова е показано, а да
подпомага организма да се справя с цитокиновата буря и
симптомите на ендотоксичен шок, които се развиват при
някои пациенти поради наличието на бактериална инфекция. Използва се и при хронични супуративни процеси,
за активиране на оздравителните процеси. Все още обаче
възможностите му, поне според автора на статията, са
недооценени.
Нека припомним накратко ключовите му симптоми:
 Септични състояния, протичащи с прострация, двигателна възбуда, тревожно настроение.
 Пулсът е бърз, температурата умерена повишена до
висока.
 Болният е уморен и дори в шоково състояние (Arnica,
Baptisia tinctoria)
 Секрециите са с путридна миризма.
 Лечението с антиинфекциозни средства не дава резултат.
Описаната картина напомня клиниката на ендотоксичния шок.
Днес се знае, че ендотоксините на грам-негативните патогенни бактерии и суперантигените отключват каскадна
реакция на системен възпалителен отговор, в който
основни медиатори са интерлевкин-1 (α и β), интерлевкин-6 и тумор-некрозис фактор α (TNF α). Заедно, тези три
вида белтъци въздействат на хипоталамуса като стимулират отделянето на кортикотропин-рилийзинг хормон,
потискат апетита и пренастройват термостата на хипоталамуса на по-високо ниво, индуцирайки по този начин
покачване на телесната температура. На ниво черен дроб
те въздействат като отключват острофазовата реакция,
усилват синтезата на C-реактивния протеин и други медиатори, засилват инсулиновата резистентност. Освен това
усилват експресията на адхезионни молекули в ендотела,
като по този начин помагат на неутрофилите да мигрират
в инфектираните тъкани.
Рязкото покачване на TNF α води до развитието на шоков
синдром, а продължителното му наднормено ниво до
кахексия, която се вижда при раково болните пациенти.
В картината на системния възпалителен отговор обаче,
нерядко голяма роля играят и т.нар. суперантигени2. Те
се образуват вътре в бактериалната клетка и при инфекция се отделят като зрели токсини. Суперантигени се произвеждат, както от бактериите, така и от вирусите и микоплазмите и служат за защита срещу имунната система на
гостоприемника. Знае се, че суперантигените са способ-
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ни да стимулират неспецифично и масово Т-лимфоцитите,
в резултат на което се освобождава голямо количество
TNF α, който причинява полиорганна недостатъчност и
шок.
Освен директната митогенна активност, суперантигените
могат да причинят други симптоми, характерни за
инфекция.
Един от тези симптоми е повръщането. То се наблюдава
при хранително отравяне, когато в храната се
освобождава голямо количество термостабилен токсин
от стафилококите. Изключително малко количество
от този токсин може да причини повръщане.
Освен това суперантигените привличат неутрофили на
мястото на инфекцията независимо от Т-клетъчната
стимулация. Тези ефекти на суперантигените се дължат
на способността им да активират моноцитните клетки,
като стимулират освобождаването на TNF-α, вследствие
на което се увеличава експресията на адхезионни молекули, които привличат неутрофилите в инфектираните
тъкани. В резултат на това на местата, където има някакви патогенни бактерии се струпват голямо количество
неутрофили и настъпва възпаление, което завършва с
тъканна деструкция. Това се отнася особено за белия
дроб и червата.
Един от най-опасните индиректни ефекти на суперантигените е свързан със способността им да увеличават
ефектите
на
ендотоксините
върху
тялото.
Експериментално е доказано, че в присъствието на
суперантигени, действието на ендотоксините върху
тялото нараства 50 000 пъти! Това причинява опустошително въздействие върху гостоприемника, които далеч
надминават ефектите на обикновена, неусложнена бактериална инфекция.
Продължителното излагане на суперантигени води до
увеличена продукция на интерферон-α (FN-α), за който
пък се знае, че играе роля в отключването на автоимунни болести. Доказано е, че той отключва болестта на
Kawasaki.3
Болести, свързани с образуването на суперантигени са:
токсичният шок синдром4, болестта на Kawasaki,
екземата, psoriasis guttata, ревматоидният
артрит, захарният диабет и скарлатината5.
Като се има предвид ефекта на Pyrogenium върху
резинстентността на гостоприемника към ендо- и
екзотоксичната продукция, можем да направим
заключение, че и при тези болести неговото приложение
има място като патогенетичен медикамент, дори да
няма наличие на изявена температура и симптоми,
насочващи към ендотоксичен шок.Излагането
продължително време на суперантигени води до
намаляване на имунния отговор на организма. Това е
доказано от изследователите Lussow и MacDonald,
които излагат на стрептококов антиген животни, след
което установяват липса на имунен отговор при контакт
с други антигени.
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Това се обяснява с индуциране на анрегия у
Т-лимфоцитите.
Оттук можем да извадим извода, че при данни за
хронична стрептококова или стафилококова инфекция
е уместно да се приложи Pyrogenium заедно със
Streptococcinum и/или Staphylococcinum за повторно
активиране на имунната система и преодоляване на
индуцираната от суперантигените анергия. Действието
на суперантигените, между другото, обясняват в
известна степен и хипотезата за инфекциозната причина
на псоричната реактивност.
Макар, че в човешкия геном не е установена ДНКпоследователност за синтез на суперантигени, при
инфекция с вируса на Epstein-Barr, Cytomegalovirus и
HIV, човешките клетки започват да синтезират суперантигени, които имат подобни ефекти на бактериалните
суперантигени.
Известно е, че инфекциозната мононуклеоза протича с висока температура, лимфаденомегалия и токсоинфекциозен синдром. В конвенционалната терапия
нерядко се налага употребата на кортикостероиди, за
овладяване на свръхмерния имунен отговор, резултат
на тази цитокинова буря. От по-горната информация
можем да извадим заключението, че към терапевтичния арсенал за лечение на инфекциозна мононуклеоза
можем да добавим смело и Pyrogenium.
Заключение
Pyrogenium се очертава като медикамент с голям потенциал за приложение не само при остри и хронични
супурации, но и при хронични автоимунни болести и
при състояния на имунна анергия в контекста на съвременните познания за механизмите на развитие на имунния отговор.
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Фалоидно гъбно отравяне, конвенционален и комплeментарен подход за лечение
Д-р Петко Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен
В настоящото съобщение е представен случай на тежко
фалоидно гъбно отравяне, завършило с пълна реституция.
Касае се за момиче на 20 год., консумирало диворастящи
гъби на 07.10.2005 г. След 12 часа се появило многократно
мъчително повръщане последвано от профузна, болезнена
диария на кръв и слуз над 20 пъти дневно.
Потърсила медицинска помощ в Спешно отделение гр.
Шумен на 10. 10. 2005 г., откъдето след консултация с токсиколог е приета по спешност в ОАРИЛ с диагнози фалоидно
гъбно отравяне – тежка степен.
От статуса при постъпването:
Тежко общо състояние. Контактна. Силно изразена адинамия;
 Силно намален тургур на кожата. Сух език;
 Везикуларно дишане без хрипове;
 Р – 125/мин. RR 90/50;
 Корем – болезнен. Перисталтика – жива;
 Черен дроб на ребрена дъга.

При пациентката ясно се оформиха:
Гастроинтестинален синдром
- многократни повръщания
със следа от кръв
ПГ сходство
- обилна профузна диария
= phosphorus 15 CH
с кървави жилки
по 5 гр. през 2 часа
Токсичен хепатит с цитолиза
Хеморагичен синдром
Едновременно с класическото конвенционално
лечение на принципа на потоанатомичното подобие е
приложен и хомеопатичен медикамент Phosphorus 15 СН.
Фосфорът, както е известно в алопатичната доза от 100 мг,
предизвиква тежка чернодробна некроза.
РАЗВИТИЕ
От 3-ти ден се получиха обективни и параклинични
данни за абортивен ход на отравянето, без повръщане и
диарични изхождания и без хеморагичен синдром.
Динамиката на лабораторните показатели е отразена в
таблица Параклиника.

Параклиника:
Hb
ASAT
ALAT
Бил.общ
Бил.дир.
Общ белтък
ПВ %
АРТТ
Фибриноген

І-ви ден
163
7612
6204
76,6
32,1
58
16 %
30 “
1,22

ІІ-ри

148
11308
14102
62,9
35,9
52
12 %
43 “
1,07

ІІІ-ти
114
2398
3298
59,7
20,9
50
18 %
34 “
0,97

Състоянието при постъпване, се оцени като фалоидно
отравяне, тежка степен, с разгънат гастроинтестинален стадий и прогресиращо развиващ се хепатален стадий и разгръщаща се коагулопатия с кървене от венци, влагалище,при
убождания.
При пациентката се започна пълен реанимационен комплекс с:
 детоксична депурация на ниво входна врата:
 стомашна промивка;
 форсирана диуреза;
 карбохемоперфузия – 2 сеанса;
 пеницилин – 30 000 000 Е;
 прясно замразена плазма;
 Hepa merz;
 кортикостероиди – 3 мг/кг.т.; 2 мг/кг.т.;
 Nexium;
 Инфузионна терапия; vit.
През втория и третия ден се оформи хеморагичен
синдром с кървене от венци, влагалище, ГИТ. Данни за ексудация в коремна кухина и плеври (Ехография).
Късно потърсената помощ, напредналия стадий на отравянето, тежестта и полиорганните лезии ни дадоха основание да потърсим и комплементарни средства за лечение.

V-ти

105
476
1999
33,7
19,7
59
20 %
28 “
1,97

Х-ти

125
169
635
27,2
14,3

50 %
28”
2,10

ХV-ти
128
47
550
58
65 %
27 “
3,6

ХХ-ти
120
65
172
20,2
12,0
80 %
27 “

На 7-ми ден бе приведена в терапевтично отделение с
хепатопротективна терапия + phosphorus 15 CH 2 х 5 гр.
Изписана на 20-ти ден без клинично изявени
оплаквания.
КОНТРОЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
декември 2005 г. в норма
март 2006 г. в норма
ОБСЪЖДАНЕ
Описаният единичен случай не може да бъде достоверно
доказателство за ефекта на посоченото комплементарно
лечение. Доколкото обаче е налице типична клиника и патоморфологично пълно подобие на клиниката на фалоидното
отравяне и патогенезата на хомеопатичния медикамент
Phosphorus има основание същият да намери приложение,
но не като алтернативен, а като комплементарен (допълнителен) метод към утвърдения алгоритъм на алопатично
лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечебното изкуство предполага да познаваме и владеем
всичко, което е създадено за овладяване на страданието.
Едно внимателно прилагане и проследяване на
Phosphorus15CH би ни дало възможност да оценим критично и реално неговото значение.
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Атопичен дерматит и приносът на хомеопатията
Доц. Димитър Господинов*, Д-р Зорка Угринова**, Д-р Мариян Иванов**,
Д-р Иван Енев** и доц. Людмил Пейчев**
* Клиника по дерматология, МУ Плевен,
** Европейска школа по клинична хомеопатия

Атопичният дерматит е хронично възпалително заболяване при индивиди с атопична диатеза. В световен мащаб
болестта обхваща около 20 % от децата. Причините са както
ендогенни (генетични), така и екзогенни (фактори на средата). При пациентите са налице имунни алтерации – повишени нива на серумния IgE (в 80 %), нарушени клетъчни взаимодействия между Th1 и Th 2, променен индекс Th : Ts (7 : 1) .
Съществуват литературни данни за най-малко 4 мутации на
филагриновия ген (най-важният генетичен фактор), хромозомна аномалия 11q13.5 (rs7927894) и аномалии на протеазния ген.
O‘Regan GM. Et al.,
J Allergy Clin Immunol.
2010

Повечето от случаите на атопичен дерматит са леки по
тежест. Само в UK, разходите за лечение годишно са 465 млн.
£. Умереният до тежък АД ежегодно причинява над € 2 млрд.
загуби в производството в EU. Атопичният дерматит
повлиява качеството на живот при децата подобно или
по-силно от други значими хронични заболявания.
Критерии на Hanifin и Rajka (H & R) за поставяне на
диагнозата АД при възрастни:
• 3 големи критерия (сърбеж, лихенификация, хроничнорецидивиращ ход, фамилна анамнеза за атопия;
• 3 малки критерия (суха кожа, ихтиоза…)
Или:
• Сърбеж ;
• 3 от следните критерия: засягане на гънките, фамилност
при засягане на гънките, ксероза, фамилна анамнеза за
ксероза, хипер-IgE, с начало от преди 2 год. от раждането…
Поведение :
 Подходящо противовъзпалително лечение
 Установяване на тригерите и последващо избягване
 Основни грижи за кожата: почистване, хидратиране с цел
възстановяване на кожната бариера

 Подобряване QL, обучение на пациенти и родители, емоционална подкрепа
Алгоритъм на стъпаловидно лечение:
При първо стъпало - суха кожа - лечението се състои от
хидратация на кожата, емолиенти, избягване на дразнители,
установяване на специфичните тригери. При стъпало 2 - лек
до умерен атопичен дерматит - се препоръчват ЛКС с ниска
до средна мощност или ЛКИ (Pimecrolimus). При умерен до
тежък, стъпало 3, терапията включва средно мощни до
мощни ЛКС или ЛКИ (Tacrolimus). И при стъпало 4 - най-тежките форми - системни имуномодулатори – (CyA, MFM, AZP,
MTX, IVIG ) и/или UV (PUVA, UVA1, UVB)
Въпреки възприетия алгоритъм на стъпаловидно лечение, терапията изисква индивидуален подход и дългосрочна продължителност, включваща:
I.
Превантивни мерки по време на бремеността и
след раждането
II.
Локални кортикоиди
III.
Друга локална терапия – емолиенти, КНИ, катрани,
ФДЕИ, Doxepin
IV.
Антибиотици и антисептици – S. Aureus
V.
Орални антихистамини – седиращи и неседиращи
VI.
Диетични мерки – без яйца, богати на пореч, безстъблена иглика, хранителни добавки с вит. Е,
Pyridoxine, zinc, пробиотици
VII.
Нефармакологични мерки – психотерапия и обучение, чисти помещения, УВЛ (bb-UVA/B, nb-UVA, UVA1,
PUVA), балнеотерапия
VIII.
Системни имуномодулатори –системни ГКС, CyA,
IF-gamma, IVIG, MFM, AZP, MTX, биологични (TNFα,
Pimecrolimus, allergen-antibody комплекси с/у
Dermatophagoides pteronyssinus и farinae)
IX.
Алтернативна терапия с китайски билки
X.
Други методи – лечебен масаж, хипнотерапия и
ХОМЕОПАТИЯ.
Материал и методи
В настоящата разработка се цитират 70 клинични
случаи на деца с атопичен дерматит от практиката на лекар
хомеопат. Представя се анализ на терапевтичната ефективност на хомеопатичното лечение. Определят се най-често
използваните симптоматични и теренни медикаменти и
средната продължителност на хомеопатичното лечение.
Проучването е открито, ретроспективно. Обследвани са 417
хомеопатични прескрипции.
Проследена е динамиката на клиничната симптоматика, по
четири главни симптома :
•
•
•
•

Кожни лезии (Диаграма 1)
Сърбеж (Диаграма 2)
Сухота на кожата (Диаграма 3)
Зачервяване (Диаграма 4)
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Използван е статистически пакет SPSS.11 за медицински и
социологически изследвания.
Динамика на кожните лезии
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Диагр.1. Броят на пациентите с кожни лезии намалява
значимо от 60 болни при първия преглед (преди започване
на хомеопатия) на 21 през 12-я месец от лечението (p<0.05).
Динамика на сърбежа
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Диагр.2. Броят на пациентите със сърбеж намалява значимо от 42 болни при първия преглед (преди започване на
хомеопатия) на 22 през 12-я месец от лечението (p<0.05).
Сухота на кожата
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Диагр.3. Броят на пациентите със сухота на кожата намалява от 58 болни при първия преглед (преди започване на
хомеопатия) на 47 през 12-я месец от лечението.
Динамика на еритема
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Диагр.4. Броят на пациентите с еритем намалява
от 51 болни при първия преглед (преди започване
на хомеопатия) на 28 през 12-я месец от лечението.
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Хомеопатичната терапия е провеждана по Техниката на
предписване при хронична патология, разработена от д-р
Мариян Иванов, за прецизиране на избора на хомеопатичния медикамент по следните 4 квадранти:
I-ви квадрант: симптоматични медикаменти;
II-ри квадрант: медикаменти, свързани с патофизиологията и генезата на атопичния дермати;
III-ти квадрант: етиологични медикаменти;
IV-ти квадрант: медикаменти за тип реакция или чувствителен тип;
От обхванатите в проучването деца най-често изписваните медикаменти в четирите квадранта са следните:
I-ви квадрант: Arsenicum iodatum, Berberis vulgaris,
Arsenicum album, Apis mellifica.
II-ри квадрант: Lycopodium clavatum, Histaminum, Apis
mellifica, Berberis vulgaris, Saponaria, Fumaria. Отчетлив добър
резултат се наблюдава при предписването на т.нар. дренажни медикаменти, за период от седем дни месечно.
III-ти квадрант: Staphysagria, Nux vomica, Gelsemium,
Natrum muriaticum
IV-ти квадрант: Lycopodium, Thuya occidentalis, Natrum
sulfuricum, Psorinum, Arsenicum album, Natrum muriaticum
Medorrhinum, Calcarea carbonica, Sulfur. При повечето от
пациентите при първичните прегледи са предписвани медикаменти от сикотичната редица, след 6-месеца реактивността се променя и се налага предписване на псорични поликрести. Към хомеопатичната терапия са добавяни локални
хидратиращи средства.
Обсъждане и заключение:
Терапевтичният отговор зависи от стадия на заболяването, от продължителността на хомеопатичното лечение и от
продължителността на наблюдението над болния.
Хомеопатичното лечение е резултатен и ефективен метод на
лечение при деца с атопичен дерматит. При значителен
брой пациенти хомеопатичното лечение :
• Води до пълна или частична клинична ремисия на болестта
• Подобрява общото състояние на болните
Предложената техника за подбор на хомеопатични
лекарства свежда до минимум вероятността да бъдат пропускани важни медикаменти в лечението на пациенти с
атопичен дерматит. Тя стандартизира начинът на търсене и
намиране на подходящите хомеопатични лекарства.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1.Guidelines of care for atopic dermatitis
Jon M. Hanifin, MD, Chair Work Group, Kevin D. Cooper, MD,
Vincent C. Ho, MD, Sewon Kang, MD, Bernice R. Krafchik, MD,
David J. Margolis, MD, Lawrence A. Schachner, MD, Robert
Sidbury, MD, Susan E. Whitmore, MD, Carol K. Sieck, RN, MSN,
Abby S. Van Voorhees, MD, J Am Acad Dermatol 2004;50:391-404
2. Гермонпре М., Пинкас М., Торк М., Хомеопатична материя медика, 2003
3. Демарк Д., Жуани Ж., Поатвен Б., Сен-Жан И.,
Фармакология и хомеопатична материя медика,1995
4. Пейчев Л., Бояджиян Х., От симптома към медикамента, 2011
5. Понсе Ж., Педиатрична хомеопатия, 2000
6. Иванов, М. Хронични и често рецидивиращи заболявания.Техника за избор на подходящите хомеопатични медикаменти-том 2, изд. Изток –Запад, 2009
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Вторият международен медицински конгрес на Югоизточно Европейския Медицински
Форум (ЮЕМФ) събра елита на международната медицинска общност
Над 560 делегати, лекари, медицински сестри, фармацевти, събра Вторият международен медицински
конгрес на ЮЕМФ, който се проведе в Несебър, в началото на септември 2011 година.
В събитието участва президентът на Световната
медицинска асоциация (СМА), представители на
Световната здравна организация (СЗО), както и председатели и членове на ръководството на националните
медицински организации на Украйна, Сърбия,
Македония, Казахстан, Беларус, Гърция, Албания, Босна
и Херцеговина, Латвия, Румъния и др.
Българските участници бяха над 400, между които
председатели на Районни колегии на БЛС, директори
на частни, областни, общински, университетски болници, представители на академичната общност, общопрактикуващи лекари и специалисти от доболничната
помощ.

Конгресът получи акредитация от Европейската
комисия по непрекъснато обучение по медицина с 18
европейски кредита, което го нарежда сред най-сериозните форуми на стария континент. Той се превърна в
своеобразен университет за непрекъснато обучение
по медицина. Основните теми тази година бяха свързани със социално значимите заболявания: диабет, онкологични, сърдечно-съдови и инфекциозни болести.
Доклади бяха изнесени от изтъкнати лектори от
България и чужбина.
В секцията по инфекциозни болести доклад на тема
„Грип А (H1N1)-асоциирани пневмонии. Възможности
за конвенционално и хомеопатично лечение” изнесе
д-р Петко Загорчев, Европейска школа по клинична
хомеопатия. Докладът предизвика голям интерес и
широка дискусия сред присъстващите български и
чуждестранни лекари.

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
Новата учебна година започва в София и Варна на 29 и 30
октомври, в Пловдив и Плевен на 5 и 6 ноември.
В София занятията на 1-ви курс ще се провеждат в III-та аудитория, на 2-ри курс в IV-та аудитория на МБИ, ул. Здраве № 2.
Във Варна, 1-ви курс във II-ра аудитория на МУ, ул. Марин
Дринов № 55.
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В Пловдив, 1-ви курс в III-та аудитория, 2-ри курс във II-ра
аудитория на МУ Пловдив, ул. Васил Априлов № 15 А.
В Плевен, 2-ри курс ще се провежда в зала Асклепий , МУ
Плевен, ул. Св. Климент Охридски №1.
В следващия брой на вестника учебната година ще бъде отразена с богат снимков материал!

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ЛЕКАРИТЕ
ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
През месец ноември се открива цикъла от по 4
Професионални срещи /ПС/ за учебната 2011/2012, които ще
се състоят в четирите учебни центъра в страната! ПС са предназначени за лекари, членове на БМХО.
Дати, теми и лектори на I-ва Професионална среща:
София, 12 ноември - „Сезонни вирусни инфекции. Имунни
механизми. Мястото на хомеопатията.“ Доц. Радослав Радев,
д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Пловдив, 12 ноември - „Климактериум. Възможностите на
хомеопатията.“ Проф. Благовест Пехливанов, АГ-клиника, МУ
Пловдив, Д-р Райна Томова, ЕШКХ
Варна, 12 ноември - „ Остри и хронични отити. Възможности
на хомеопатията.“ Д-р Николай Сапунджиев, УНГ-клиника,
МБАЛ Света Марина, Варна, Доц. Людмил Пейчев, ЕШКХ
Плевен , 19 ноември - „Съвременни подходи в лечението и
профилактиката на бронхиалната астма.“ Д-р Павлина Глоговска,
Пулмологична клиника, МУ Плевен, Д-р Слави Филчев, ЕШКХ
ПС се провеждат от 10:00 до 14 ч., както следва по градове:
София - в IV-та зала, МБИ, ул. „Здраве“ №2;
Пловдив - във II-ра аудитория, МУ Пловдив, ул. „Васил Априлов“
№15 А;
Варна - в Медицинския колеж, бул. „Цар Освободител“ №76-В;
Плевен - в зала Асклепий , МУ Плевен, ул. „Св. Климент
Охридски“ №1.
За допълнителна информация можете да се обърнете към:
За София: д-р К. Първанов, тел. 0888 05 06 00; 			
За Пловдив: д-р П. Тодоров, тел. 0885 32 24 30;
За Плевен: д-р В. Доровска, тел. 0888 40 61 90; 			
За Варна: д-р Т. Бойкова, тел. 0888 92 98 43
II-рата професионална среща ще се състои на 17 декември
едновременно и в четирите учебни
центъра. През първите месеци на 2012 предстоят III-та и IV-та
професионални срещи , като темите, лекторите и датите на професионалните срещи ще бъдат своевременно съобщавани!
До скоро!
От Организационния Комитет на ПС 2011/2012

