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1. Защо хомеопатия?

• За някои пациентки раждането не протича нормално, въпреки че
всички параметри, които го характеризират, са в нормите.

• Цервикална дистокия с необясним произход.
• Динамична дистокия с  удължена латентна фаза.
• Хомеопатията отчита  спастичната, психо-емоционална  компо-

нента, която може да наруши нормалния ход на раждането.

2. Нашите съвети

• Хомеопатичното лечение допълва обичайните грижи.
• Определянето на психо-емоционалното състояние и  поведение

на пациентката по време на бременността ще определи какви  са
рисковите фактори за нея по време на самото раждане.

• Рисковете, водещи  до поява на тревожност, които могат да нару-
шат нормалното раждане е възможно да се предвидят по време
на 9-ти месец.  

• Медикаментите, които ще се използват, зависят от симптомати-
ката, но като се има предвид особената чувствителност на жената
по време на раждането, по често се използват високи разрежда-
ния.

3. Инструментариум
ACTAEA RACEMOSA 9 CH 

• Традиционно се предписва в дозировка от 5 гранули всеки ден
през последния месец на бременността. И по време на ражда-
нето: по 5 гранули на всеки час – оптимизация на маточната ак-
тивност.
Медикамент, показан за лечение на спазми, ригидна шийка, без-

покойство от предстоящото раждане.



ARNICA MONTANA 15 CH
• 1 доза след раждане.
n Умора, постпартални болки.

CAULOPHYLLUM 5 CH
• По 5 гранули на всеки 15 минути при не-

ефективни контракции, в продължение
максимум на 2 часа.

n Болки, маточни контракции при  ригидна
шийка.

n Фалшиво раждане, удължена латентна
фаза.

IGNATIA 15 CH
• 1 доза при започване на контракциите или

по  5 гранули вечер в течение на послед-
ния месец

n Тревожност със спазми на шийката. 
n Непостоянни болки.
n Неефективни контракции.
n Хипер-емоционалност.
n Подобрение при разсейване.

GELSEMIUM 9 ДО 15 CH
• 1 доза при започване на контракциите или

по  5 гранули вечер в течение на послед-
ния месец.

n Страх от раждането. 
n Страх с ефект върху психомоторните фун-

кции, спиране на контракциите в началото
на раждането.

n Тремор.

4.  От практиката 

n Госпожа М., първескиня, желае да бъде
подготвена за раждане чрез хомеопатична
терапия.
Бременността ù е нормална. Налице са ус-

ловия за правилно протичане на ражда-
нето.

• Actaea racemosa 9 CH, по 5 гранули всеки
ден, като се започне един месец преди
предвидената за раждане дата.

n Госпожа Д., второ раждане. Първото дете
е родено с цезарово сечение. Няма дила-
тация на шийката. Безпокои се от перспек-
тивата  за раждането и си мисли: „Няма да
успея“. Не може да спи нощем при мисълта
за предстоящото раждане.

• Actaea racemosa 9 CH, по 5 гранули всеки
ден, като се започне един месец преди
предвидената за раждане дата.

• Gelsemium 15 CH, по 5 гранули вечер
преди лягане, 15 дни преди датата на тер-
мина.
1 доза глобули в деня на термина, ако още
не е родила.

n Госпожа Л., първескиня, бременна в 37
гестационна седмица. Налага се Цезарово
сечение поради пелвиофетална диспро-
порция. Изпитва безпокойство, звъни в
женската консултация много често, кон-
султира се с лекар по спешност по повод
различни болки (контракции, храносмила-
телни разстройства, мигрени). Била е хос-
питализирана в 7-ми месец поради кон-
тракции; без разкритие.

• Ignatia 15 CH, по 5 гранули дневно до да-
тата на Цезаровото сечение.

n Госпожа Т., първескиня, с настъпил тер-
мин, се консултира по повод болезнени
контракции. Няма разкритие  и акушерката
я връща у дома, тъй-като регистрира
добър сърдечен ритъм на плода. На след-
ващия ден пациентката отново се обажда,
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защото има същите болезнени контрак-
ции.

• Caulophyllum 5 CH, по 5 гранули на всеки
15 минути в течение на два часа. В случай,
че болките се усилят незабавно да се
върне в родилния дом. 

n Клиничен случай на д-р К. Шарве – 24 сеп-
тември 2012 г.
Това е историята на секретарката на приятел
– лекар, госпожа Б. Познавам я, но не съм
тази, която проследява бременността ù. 
Очаква второто си дете и ми се обажда, за-
щото желае да бъде подготвена за ражда-
нето с хомеопатични медикаменти. 
Разказва ми, че първата ù  бременност се
характеризирала с преждевременно спук-
ване на амниотичния сак и изтичане на
околоплодните води в 34 ГС. Лекарите се
опитали да предизвикат раждане, но по-
ради лошите условия, са пристъпили към
Цезарово сечение.
Бременна е в 36 ГС. Бременността е про-
текла нормално. Шийката е затворена. Аку-
шерската прогноза е добра; главата на бе-
бето е ангажирана в таза.  Тя изобщо не из-
питва страх, но както самата ми казва

„Искам да имам  всички шансове на моя
страна, за да родя по естествен път.“
Предписвам ù само: 

• Actaea racemosa 9 CH, по 5 гранули всеки
ден, до датата на термина.

В 39 ГС започва раждане. Акушерката,
която я приема ù казва, че има „един пръст раз-
критие“; контракциите са на равномерни ин-
тервали; амниотичният сак е непокътнат; сър-
дечният ритъм на плода е нормален. Наста-
нена е в отделението, но не е в родилна зала.

Един час по-късно госпожа Б. ми позвъ-
нява, тъй-като усеща, че контракциите зачес-
тяват, но не са особено болезнени. Акушерката
ù съобщава, че ще се заеме с друго раждане и
след това ще я прегледа. След по-малко от час
госпожа Б. усеща напъни и ражда ... в леглото
момиченце, тежащо 3 200 гр.

Тя има прекрасен спомен за това светка-
вично раждане и брилянтна дилатация, която е
изненадала една не по-малко брилянтна аку-
шерка...

Поуката от тази история: една пациентка,
подготвена с хомеопатични медикаменти,
може да роди в съня си. 

Раждане:
преди, по време и след раждането

Психо-емоционално въздействие

АНТИ СПАЗМОЛИТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Хипер-емоционалност
Ignatia 15 CH

По 5 гранули дневно през по-
следния месец и 1 доза при за-
почване на родовата дейност  

Ступор и тремор
Gelsemium 15 CH

По 5 гранули дневно през по-
следния месец и 1 доза при за-
почване на родовата дейност.

Безпокойство
Actaea racemosa 15 CH

По 5 гранули дневно през по-
следния месец и 1 доза при за-
почване на родовата дейност

Actaea racemosa 30 CН
1 доза, ако настъпи удължа-
ване на латентната фаза по

време на раждане

Нефеективни контракции
или фалшиво раждане

Caulophyllum 5 CH
По 5 гранули на всеки 15 минути

в течение на 2 часа

За преодоляване 
на умората

Arnica montana 15 CH
1 доза след раждане

Източник: 
La Revue du CEDH, Numéro 27
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От появата на хомеопатията  хомеопатич-
ните Материи медики еволюират непрестанно,
появяват се все нови и нови съждения, които
свидетелствуват за огромното богатство на хо-
меопатичната мисъл. Въпреки това, и напук на
това разнообразие, понятията, на което хо-
меопатите остават верни завинаги е това за хи-
перчувствителността и интоксикацията.

От това общо правило произтича идеята за
прескрипция на Folliculinum (разреден естро-
ген) при мъжа. Може ли да се говори за истин-
ска интоксикация на мъжа от естрогени или за
истинска патогенеза на Folliculinum?

1. Естрогени
Естрогените са група липидни хормони,

производни на холестерола, които съществу-
ват както при жената, така и при мъжа. 

Става дума за група стероидни деривати с
въглерод в 18-та позиция (С 18) на холесте-
рола. 
• При жената трите естествени естрогени са:

17 бета-естрадиол или оестрадиол (Е2),
който е  преобладаващ, естриол (Е3) и ест-
рон (Е1).

• При мъжа, Е2 се продуцира и чрез конвер-
сия на андрогени под въздействие на ен-
зима ароматаза, но циркулиращите  кон-
центрации са много по-ниски отколкото
при жената. 

2. Токсикологични източници на 
естрогени при мъжа
Вярно е, че естрогените са група хормони,

които се синтезират по естествен път, както
при мъжа, така и при жената. 

Този синтез е подложен на сложна, но пре-
цизна  невроендокринна регулация. 

Изключение прави възникването, при
определени обстоятелства, на дисрегулация в
смисъл на свръхпродукция на естрогени или
изменена чувствителност на техните рецеп-
тори. Възможно ли е тогава да се говори за ток-
сичност на естрогените?

Разпознаваме лесно два главни източника
на хиперестрогенни състояния:

Ендогенни естрогени
При човека естрогените са резултат от

процеса на ароматизация на андрогените под
въздействие на една ензимна група, наречена
ароматази. 

След 30 годишна възраст продукцията на
тестостерон при мъжа започва да спада с темп
от порядъка на 1 % годишно. Това засяга не
само мъжествеността и либидото, но и кръво-
ностната, мускулната, костната и неврофизич-
ната система.  

Колкото тестостеронът спада, толкова,
чрез процеса на ароматизация на свободния
тестостерон, се увеличава процентът на естро-
гени, а в резултат се появяват  признаци на хи-
перестрогения:  амиотрофия, гинекомастия,
натрупване на мазнини в коремната област, на-
растнал риск от метаболитни патологии и за-
болявания на простатата. 

Ароматазите, под чийто въздействие се
осъществява превръщането на тестостерона в
естрогени, представляват ензимна система,
принадлежаща към групата на цитохром 450.
Те се намират на ниво яйчници, тестиси, черен
дроб, мускули и най-вече мастна тъкан. Даден
субект от мъжки пол превръща толкова повече

FOLLICULINUM  ПРИ МЪЖА
Д-р Хасен Дербел

Сфакс, Тунис
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андрогени  (андростенедион и тестостерон) в
естрогени (естрон и естрадиол) колкото по-
вече мастна маса притежава. 

Излишъкът от инсулин стимулира произ-
воството на ароматази, откъдето идва и връз-
ката между  хиперинсулинизъм  и хиперестро-
гения при  мъжа. 

Ксеноестрогени
Множество химични продукти, които се

намират в околната среда и храните стимули-
рат въздействието на естрогените в нашия ор-
ганизъм. Те се наричат ксероестрогени т.е.
чужди естрогени или естрогени, които идват
отвън. Сред продуктите с естрогенно въздей-
ствие най-широко разпространени са раз-
лични пласмасови изделия, перилни или
миещи препарати, пестициди, химични торове
и нефтохимични остатъци.

Ксеноестрогените могат да имат отрица-
телно  въздействие върху фертилността, чо-
вешката репродукция  и освен това  да окажат
пагубно влияние върху сперматогенезата.

Регулиране на ароматизацията на тестостерон 
в естрогени

3. Симптоматика на 
хиперестрогенията при мъжа
Тази симптоматика се обяснява с локално

тъканно свръхпроизводство  на естроген  или
с хиперчувствителност на рецепторите към
естрогени (Това е запазена територия за науч-
ните работници). 

Тази хиперчувствителност към естрогени
може да даде отражение  не само върху физи-

ческия, но и върху душевния и емоционален
аспект на мъжа. Някои проучвания доказват
взаимозависимостта  между ксеноестрогени и
хипоандрогения при мъжа. 

Описаните симптоми включват:
n Затлъстяване чрез увеличение на мастната

маса (може да бъде определена чрез им-
педансметрия) и може да се дължи на  ме-
таболитен синдром.

n Задържане на натрий с мастна инфилтра-
ция на тъканите, включително черно-
дробна стеатоза.

n Метаболитен синдром, включително  хи-
пергликемия и повишаване на плазмените
мазнини.

n Намаляване на либидото, импотентност и
хипогонадизъм.

n Аномалии в сперматограмата.
n Гинекомастия.
n Нарушения в уринирането от типа на

нощна полакиурия или дизурия, които на-
помнят на  симптоми от простатата или на
истински аденом на простата. 

n Тревожност и обсесивно-депресивни  раз-
тройства.

4. Folliculinum
Този медикамент е произведен за пръв път

през 1970 год. чрез динамизация на естествен
естроген. Понастоящем Folliculinum се при-
готвя от синтетичен източник.

Това е първото разреждане на хормон,
което излиза на хомеопатичния пазар.

Показанията при жените основно са: пред-
менструален синдром, дисменорея, хиперест-
рогенен синдром, естрогенозависими патоло-
гии като фибром на матката или нодули на
млечните жлези. 

ПОКАЗАНИЯ ПРИ МЪЖА
n Метаболитен синдром.
n Хипергликемия, хипертриглицеридемия,

хиперхолестеролемия.
n Намаляване на либидото, простатизъм,

аденом на простатата.
n Затлъстяване в коремната област.
n Гинекомастия.
n Тревожност и обсесивно-депресивни  раз-

стройства.
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ТЕХНИКА НА ПРЕДПИСВАНЕ
Лечение

n Folliculinum 15 СН и Folliculinum 30 СН,
една доза седмично или по една доза на

всеки 15 дни, според клиничната симптома-
тика.

Трябва да се отбележи, че тази прескрип-
ция трябва да бъде разглеждана като етиопа-
тогенетична и трябва да бъде придружена от
съответните медикаменти за чувствителен тип,
най-честите от които в този случай са:

Baryta carbonica, Lycopodium, Natrum sul-
furicum, Graphites, Thuya, Calcarea carbonica,
Sepia. 
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50 ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА ХАНЕМАН, 
ПЪРВИ ХОМЕОПАТИЧЕН КОНГРЕС И ОТХВЪРЛЯНЕ 

НА ИДЕЯТА ЗА СМЕСВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ
Сподвижниците, приятелите и пациентите на Ха-

неман решили да отпразнуват по възможно най-
тържествен начин датата 10 август 1829 год., на
която се навършвали 50 години от дипломирането
на Ханеман като лекар т.е. неговия 50-годишен
професионален юбилей.

На този голям празник присъствували 400 души,
дошли от всички краища на Европа. Всички хотели
на Кьотен били препълнени от гости.

Програмата за тържеството била написана на ла-
тински и подписана от повече от 400 хомеопати,
между които много чуждестранни лекари, чийто
схващания за медицината били в хармония с тези
на Маестрото.

Различните групи и сдружения се обединили и
подготвили едно прекрасно и тържествено съби-
тие във възхвала на несравнимия гений на счита-
ния от тях за най-изтъкнат и единствен лекар, дал
положителна насока за развитие на медицината.

Медицинският факултет към Университета в Ер-
ланген, където Ханеман се дипломира на 10 август
1779 г., изпратил Почетна диплома, като възспоме-
нание  за  дипломната му работа  от 1799 г.

Ернст Стапф, негов приятел и любим ученик, под-

несъл на скъпия  Учител луксозно издание на крат-
ките му трудове, чието единствено копие по-късно
се оказало  притежание на д-р Саус Ханеман, внук
на мъдреца.

Скулпторът Дитрих от Лайпциг направил бюст на
Маестрото; художникът Шопер де Берлин нарису-
вал маслен портрет на гениалния учен.

Върху възспоменателен медал бил гравиран
профилът на Ханеман. Херцог и херцогиня Д’Ан-
халт присъствали на всички прояви. 

На същия този ден се провел първият конгрес на
хомеопатите, под председателството на самия Ма-
естро. Били представени и обсъдени различни
теми, много от които свързани с жизнеспособ-
ността на хомеопатията. Такава представлявала и
темата за смесване на медикаментите, която отна-
чало Ханеман  приел, но след това бързо отхвър-
лил, тъй като аргументите на някои от неговите
сподвижници му показали, че допуска сериозна
грешка.

На този конгрес било обсъдено също събира-
нето на средства за откриване на Хомеопатична
болница, което било най-голямото желание на Ма-
естрото. Била организирана Централата Верейн,
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Високите температури и засиленото изпотяване през лятото водят до загуба 
на минерали от нашия организъм. А прекомерната употреба на бързи храни пре-
дизвиква нарушаване на киселинно-алкалния баланс и пречи на усвояването на ми-
нералите и витамините от плодовете и зеленчуците.

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ЛЕТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОЖАТА и 
как можем да си помогнем полезно, приятно и безопасно със солите на д-р Шуслер?

МИНЕРАЛНА ХРАНА за КОЖАТА 

                           през ЛЯТОТО

Слънчево 
изгаряне

ШС №3
Ferrum phosphoricum D12 остро възпаление и болка

ШС №8
Natrium chloratum D6

солта подпомага хидратацията на 
кожата

Контактен 
дерматит 

от 
растения

ШС №2
Calcium phosphoricum D6 при наличие на алергична реакция 

ШС №6
Kalium sulfuricum D6

солта изгражда епидермиса и подпомага 
неговата регенерация

ШС №10 
Natrium sulfuricum D6

стимулира детоксикационните и 
елиминационните процеси в организма

www.schusslersalts.com                               www.istoriizazdrave.bg
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Ухапвания 
от насекоми

ШС №2
Calcium phosphoricum D6 алергично възпаление

ШС №3
Ferrum phosphoricum D12 зачервяване, оток, болка

ШС №4
Kalium chloratum D6

втори стадий на възпалителния процес с 
наличие на възпалителни ексудати

ШС №8
Natrium chloratum D6 воднист секрет, мехурчета

Фоликулити
(вкл. от басейни и 

СПА центрове), 
акне с 

пустули

ШС №1
Calcium phosphoricum D6

структурно изгражда съединителната 
тъкан

ШС №9
Natrium phosphoricum D6

при наличие на гнойни процеси с изходно 
отверствие стимулира елиминирането 
на ексудата, като алкализира средата

ШС №11
Silicea D12

подобрява структурата на 
кожата и спомага за нейното бързо 
възстановяване

ШС №12
Calcium sulfuricum D6

дренира съединителната тъкан и 
стимулира бързата евакуация на 
възпалителните секрети

Здравето и красотата вървят ръка за ръка с помощта на Шуслеровите соли. Нека през 
горещите летни да се радваме на еластична и хидратирана кожа и да се предпазим от 
разширени вени:

Разширени вени

ШС №1 Calcium phosphoricum D6

ШС №4 Kalium chloratum D6

ШС №11 Silicea D12

Eластична и хидратирана кожа

ШС №1 Calcium phosphoricum D6

ШС №8 Natrium chloratum D6

ШС №11 Silicea D12

Хиперхидроза

ШС №2 Calcium phosphoricum D6

ШС №8 Natrium chloratum D6

ШС №11 Silicea D12

Отоци под очите

ШС №1 Calcium phosphoricum D6

ШС №8 Natrium chloratum D6

ШС №10 Natrium sulfuricum D6

ШС №11 Silicea D12



дружество, чиято задача била да популяризира и
осъществи  идеята. Решено било нейните членове
да се събират всяка година на 10 август. Опред-
елена била и квота за събиране на необходимия
капитал за Хомеопатичната болница.

Както се вижда от приветствените им писма, хер-
цог и херцогиня Д’Анхалт се отнасяли с огромна
симпатия към големия реформатор на медици-
ната, гениалния Самюел Ханеман. 

Писма на Херцог и Херцогиня Д’Анхалт 
до Ханеман
„Мой скъпи, велик съветнико Ханеман!
Щастлив съм, че в днешния ден мога да Ви позд-

равя с вашия полувековен професионален юбилей
на лекар. С откриването и създаването на Хомео-
патията, която днес е разпространена в целия
свят, Вие направихте огромна услуга на чове-
чеството. Присъединявам се към Вашите почи-
татели и Ви изказвам  благодарност. Като Глав-
нокомандващ на държавата, на мен се пада задъл-
жението да изразя най-дълбоката  признател-
ност за огромните блага, които аз и моята дър-
жава получихме от Вашата медицинска практика.
Приемете уважението и почитта, които Ви зас-
видетелствам най-искрено, като същевременно
Ви моля да примете това ковчеже с  моя подпис от
брилянти, в знак на спомен от днешния ден и като
незначително доказателство за височайшето ми

удовлетворение и уважение към Вашата служба, и
т.н. 

Кьотен, 10 август 1829 г.                  Херцог Д’Анхалт“.

„Мой многоуважаван, велик съветнико!
Не искам да пропусна да Ви засвиделствам

моето  най-искрено уважение по случай полувеков-
ния Ви юбилей. Достигнахте славната цел след
много години, изпълнени с полезен труд и днес със
задоволство можете да видите възхитителните
плодовете на Вашите усилия за разпространение
на Хомеопатията, толкова уважавана и полезна
за човечеството. Пожелавам Ви от сега нататък
и за дълго да се радвате на това благородно щас-
тие. Бъдете уверен, че аз винаги ще се интересу-
вам живо от нея. Приемете настоящото писмо
като доказателство за моята признателност и
уверение за особеното ми уважение и приятел-
ство. 

Кьотен, 10 август 1829 г.        Херцогиня Д’Анхалт“.

Тези две писма са ценни исторически документи,
които показват не само обичта и вниманието на
Херцог и Херцогиня Д’Анхалт към техния личен
лекар, но също така ентусиазма, с който приемат и
покровителстват тази нова медицина.

Източник: http://www.homeopatiaflores.com/index.php/home-
opatia/hahnemann-su-vida-y-obra
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В настоящия брой, предлагаме на вашето внимание няколко съвременни проучвания в областта на
ветеринарната медицина, които несъмнено потвърждават възможностите на хомеопатията при
лечението  и профилактиката на различни болестни състояние при  животните. Получените резул-
тати са поредното убедително доказателство, че ефектът на хомеопатията не е плацебо! 

СРАВНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ПРЕПАРАТИ, 
КОИТО „ЗАПЕЧАТВАТ“  КАНАЛЧЕТАТА НА ВИМЕТО ПРЕЗ СУХОСТОЙ-
НИЯ ПЕРИОД И 100 ДНИ СЛЕД ОТЕЛВАНЕТО, С ОГЛЕД ПРЕВЕНЦИЯ

НА МАСТИТ, ПРИ ОРГАНИЧНО ОТГЛЕЖДАНИ МЛЕЧНИ КРАВИ
РАНДОМИЗИРАНО, КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ 

Клоке П. и съавтори

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ХОМЕОПАТИЯ

При органично отглежданите млечни крави мас-
титът е голям проблем, тъй като по дефиниция, на
биологично отглеждани животни не могат да бъдат

давани антибиотици. За намиране на решение на
този въпрос швейцарски учени от Научния инсти-
тут по органично земеделие във Фрик проведоха
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Тази разработка  разглежда действието  на раз-
лични концентрации на хомеопатичния комплекс
Homeopatila 100 върху поведението и разпро-
странението на ектопаразити и морфо-функцио-
налния отговор на черния дроб и хрилете на ри-
бата Нилска тилапия (Oreochromis niloticus). Из-
следването е проведено с  млада Нилска тилапия,
отглеждана във ферми, която получава едно от
следните четири лечения: контрола – без лечение
и три групи,  които получават хомеопатичен пре-
парат в количества съответно от 20 мл, 40 мл или
60 мл / на кг рибешка храна. За период от 57 дни
са направени  четири повторения на всеки вид ле-
чение. Оценката се базира на броя на хепатоци-
тите/mm, интрацелуларния синтез на  гликоген,

размера на хистологичните промени (хиперпла-
зия, стопяване на ламелите  и телеангиектазии) и
процентът на  неутрални и кисели, муцин проду-
циращи клетки. Открити са значителни различия в
действието на различните хомеопатични лечения.
Хепатосоматичният индекс (съотношението между
теглото на рибата и нейния черен дроб) при хо-
меопатично лекуваната риба е бил значително по-
нисък отколкото при контролата. Най-добри ре-
зултати по отношение на черния дроб и хрилете са
постигнати с хомеопатична комбинация в коли-
чество от 40 ml на килограм рибно брашно.

Braccini GL, et al. Morpho-functional response of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) to a homeopathic complex. Homeopathy, 

2013, 102, 4, 233-41

Това бразилско проучване е проведено с цел на-
миране  на алтернатива на конвенционалното тре-
тиране с пестициди при  опаразитяване на едър
рогат добитък с  кърлежа Rhipicephalus (Boophilus).
За целта 34 холандски млечни крави, нападнати от
кърлежа Rhipicephalus (Boophilus) са разпред-
елени в две групи, на които са давани ежедневно
съответно чисти минерални соли или минерални
соли, импрегнирани с хомеопатичен препарат в
разреждане 12 С, в течение на 6 месеца. След из-
тичане на периода, в течение на 22 месеца кравите
са получавали всеки втори ден от същия  препарат,
но в разреждане 30 С. При приключване на втория
период от двете групи са събрани, налети с кръв

женски кърлежи, които са преброени и претег-
лени. Проведени са in vitro тестове за оценка на
масата на кърлежите; масата на яйцата; процента
на яйцата за люпене и репродуктивния  потенциал
на кърлежите. При сравняване на резултатите от
двете групи е констатирано, че лечението с хомео-
патичния препарат е довело до значително нама-
ляване на масата на налети с кръв кърлежи, на
процента на отлагане и люпене на яйца и до нама-
ляване на репродуктивния потенциал на кърле-
жите като цяло.

Gazim ZC, et al. Efficiency of tick biotherapic on the control of infesta-
tion by Rhipicephalus (Boophilus) microplus in Dutch dairy cows. Int J

High Dilution Res. 2010; 9, 33, 156-164.

изследвания с хомеопатичен комплекс при крави,
засегнати от мастит. Произволно бяха избрани 102
крави, разпределени в три групи, които бяха тре-
тирани с Orbeseal (стерилна, не-антибиотична про-
тивовъзпалителна инфузия под формата на вис-
козна паста), хомеопатична микстура или оставени
без лечение. Всички крави предварително бяха
клинично проверени за мастит. Извършено бе и
броене на соматичните клетки за първите 100 дни
след отелването. Напомняме, че млякото от крави,
заразени с мастит,  по принцип  има по-високо

общо съдържание на  бактерии и по-висок брой
соматични клетки отколкото  млякото на  незараз-
ените крави. 

Заключение: Извършените анализи показват, че
хомеопатичното лечение е ефективно и че броят
на животните с нормална млечна секреция надви-
шава този на нелекуваните контроли. 

Klocke P, et al. A randomized controlled trial to compare the use of ho-
meopathy and internal Teat Sealers for the prevention of mastitis in or-

ganically farmed dairy cows during the dry period and 100 days post-
calving. Homeopathy, 2010, 99, 2, 90-8.

ЕФЕКТИВНОСТ НА БИОТЕРАПЕВТИК, ПОЛУЧЕН НА ОСНОВАТА НА
КЪРЛЕЖИ, ЗА КОНТРОЛ НА ПОРАЖЕНИЯТА ОТ RHIPICEPHALUS

(BOOPHILUS) MICROPLUS ПРИ ХОЛАНДСКИ МЛЕЧНИ КРАВИ
Газим З.С. и съавтори

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЕН ОТГОВОР НА НИЛСКА ТИЛАПИЯ 
(OREOCHROMIS NILOTICUS) НА ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПЛЕКС

Бракини Ж.Л. и съавтори


