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Rhus toxicodendron съответства на вида „отро-
вен шмак“ от Семейство Анакардиеви (Anacar-
diaceae). В САЩ е известен под името „отровен
дъб“. Този полигамен дървесен вид е широколис-
тен и широко разпространен в Япония и САЩ. Тин-
ктурата майка се приготвя от млади клончета в
прясно състояние. Съдържа галов танин, фенолови
деривати (които притежават дразнещи кожата
свойства) и един флавоноид – физетин, който є
придава  противовъзпалителни свойства. 

Наред с Bryonia alba, Rhus toxicodendron е
„водещ“ медикамент за лечение на възпаления, за-
сягащи опорно-двигателния апарат. Това се опред-
еля не само от общото му действие, но също така
от специфичните за него модалности на болката,
тъй-като те съответстват на симптомите при трав-
матизъм, претоварване на ставите или ревмати-
зъм.

ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
Този, често предписван медикамент, освен със

селективното си действие върху кожата, лигави-
ците и нервната система се характеризира с още
едно таргетно действие: фиброзно-съединител-
ните и околоставните тъкани.

Въздейства при болки с тенденция към анкило-
зиране, засягащи мускулите, сухожилията и око-
лоставните структури (синовиалните околоставни
торбички – бурси, инсерции на сухожилия, връзки,
фасции).  И обратно, няма никакво въздействие по
отношение на серозни секреции, за разлика от
Bryonia, медикамент, който допълнен със Sulfur io-
datum, Apis mellifica, дори Cantharis при късните
форми, позволява да се лекуват прояви на остър
артрит в ексудативна фаза.

Той има също допълнително въздействие върху
периоста, което е по-слабо от това, което оправ-
дава прескрипцията на Ruta, Symphytum или при
хронични случаи, на Stillingia.

И накрая, при Rhus toxicodendron се забелязва
тенденция към хиперурикемия (подагра). Тя не-
съмнено може да засили показанията за предпис-
ването му, още повече, че към него ни насочват и
не малко от усещанията на пациента при това ме-
таболитно заболяване. Разбира се, без да се пре-
небрегват „класическите“ хомеопатични медика-
менти за лечение на тези патологии, а именно:
Ledum palustre, Benzoicum acidum или в един по
напреднал стадий на Lithium carbonicum.  

СИМПТОМАТИКА
1. Усещания за скованост (схванатост), 
натъртване, изтръпване, неподвижност и 
анкилоза
Тези усещания са описани във всички Материи

медики, но най-ясно са посочени в „Материя ме-
дика – избрано“ на Ролан Зису и Мишел Гийом:
„Болките, които предизвикват безпокойство и тре-
вога се характеризират с: НЕПОДВИЖНОСТ и дис-
локация (ставна), разкъсване и разтягане (сухожи-
лия и околоставни връзки). Те могат да бъдат при-
дружени от усещане за слабост (паретична), студ,
мравучкане или безчувственост (на крайниците).

А. Усещания за скованост (схванатост) и 
натъртване

Лекарствени взаимодействия

Arnica montana
Медикамент № 1 при физически травми, незави-
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симо от техния произход, които създават усещане
за болезненост, контузия, скованост, натъртване на
мускулите и усещане за много твърдо легло.

Bellis perennis
Медикаментът е много близък до Arnica mon-

tana по отношение на травми, преференциално
локализирани в: областта на гърдите, опашната
кост и таза.

Sarcolactic acidum
Показан при усещания за мускулна схванатост,

която се влошава от чувство за „мускулна адина-
мия“: най-малкото усилие, освен че е болезнено, е
затруднено.

Ruta graveolens
Показан при скованост  на ставите на китките и

глезените, и на гръбначния стълб.
Radium bromatum
Този медикамент съответства на болезнена

чувствителност  в цервикалната зона и лумбалната
област с болки в мускулите на ханша и бедрата.

Actaea racemosa
При засягане главно на зоната на трапецовидния

мускул, свързано с цервико-дорзална патология с
позиционен, травматичен или артрозен характер.

Berberis
Медикамент, за който усещането за натъртване

в лумбосакралната област и областта на  бъбре-
ците възниква по повод на лумбаго или ишиас, най-
вече в ляво, самостоятелно или не, с тенденция
към хиперурикемия.

Б. Болки, придружени с изтръпване

Лекарствени взаимодействия

Kalium carbonicum
Медикамент показан при пулсиращи болки,

главно  в лумбалната област, придружени от усе-
щане за слабост и огъване, които могат да се ком-
плицират от парестезии и изтръпване, когато па-
циентът е в легнало положение. 

Kalmia latifolia
Медикамент за невралгии с усещане за стрел-

кащи болки, сякаш причинени  от електрически
ток, придружени от парестезии,  с намаление на
чувствителността и мобилността.

Magnesia phosphorica
Чийто болезнени прояви са  крампи, спазми или

невралгии с усещане за изтръпване, главно в край-
ниците (което напомня, че става дума за медика-
мент при спазмофилия).

Gnaphalium
Чийто силни   болки по хода на нерва,  могат да се

редуват с мравучкане и усещане за изтръпване.

В. Неподвижност

Лекарствени взаимодействия

Radium bromatum
Тук вцепенеността се отнася главно за гръбнач-

ния стълб със затруднено движение в началото,но
с  последващо подобрение.

Angustura
Медикамент за хроничен ревматизъм, по-често

мускулен отколкото ставен, с чувство за напреже-
ние, контрактури и потребност да се протегне,
което води до подобрение.

Guaiacum
Тук са на лице мускулни и сухожилни болки с

чувство за скъсяване на сухожилията и на околос-
тавните връзки, наличие на артралгии със ставен и
околоставен оток, вдървеност и деформации,
които настъпват в контекста на хиперурикемия.

Strychninum
Малък медикамент, който е много надежден при

мускулни спазми, придружени от крампоидни
болки, контрактури и вдървеност  или скованост.

N.B. По-нататък, при клиничните показания,   ще
говорим за Sulfur, Calcarea carbonica, Calcarea flu-
orica, Natrum sulfuricum, Medorrhinum и Tuber-
culinum residuum, при които  също е на лице поня-
тието „вдървеност на ставите“ .

2. Модалности за влошаване и подобряване
на симптомите

Тези модалности за влошаване и подобряване на
симптомите, от които произтича прескрипцията на
Rhus toxicodendron, са добре познати и позволя-
ват  някои сравнения.

Подобрение от продължително движение

В началото на движението, когато  например става
сутрин от леглото от седнало положение, пациентът
изпитва болка.  Ако продължава да се раздвижва се
чувства по-добре; болката намалява значително,
даже изчезва, но при умора се проявява отново.

Лекарствени взаимодействия

Radium bromatum, Ruta
При по-слаба  вдървеност и при болки, които не

се влошават при първите движения.
Rhododendron
При хаотични, разкъсващи болки, които се под-

обряват още с първото раздвижване.
Pulsatilla
Медикамент показан за подостри артрити, за

добре познатия чувствителен тип, които се успо-
кояват при продължително движение.
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Подобрение от топлина

Лекарствени взаимодействия

Bryonia
Пациенти, които обичат затопляне  при локални

болки.
Colchicum
При същите модалности като на Bryonia в случаи

на ревматизъм с подагрозен произход.
Colocynthis и Magnesia phosphorica
При крамповидни, прободни и  пароксизмални

болки, които се успокояват при силен натиск и топ-
лина, с изключение на  позиционните модалности
(сгънат на две или флексия).

Arsenicum album
Показан главно при инвалидизиращ ишиас с на-

рушения в общото състояние: отслабване, бърза
загуба на сили, тревожност. Това води до неговата
незабавна прескрипция без да се чака класичес-
ката, пареща болка, която се успокоява от топлина
и горещи апликации.

Влошаване от влага и  влажен студ

Лекарствени взаимодействия

Dulcamara, Phytolacca и  Ruta graveolens
Rhododendron
Медикамент за „болки при буря“ ( Д-р Гермон-

пре), за всякакъв ревматизъм или невралгична
болка, която се влошава при бурно време.

Natrum carbonicum
Болки в гърба и крайниците с усещане за сла-

бост при апатични, прегърбени, зиморничеви, с
диспептични симптоми пациенти; болки, които се
влошават от студ, влага, но така също и от слънце
през лятото. Слабост в  ставите.

N.B. Големите медикаменти за теренно лечение
и/или лечение според конституцията  като Natrum
sulfuricum, Thuya occidentalis, Calcarea carbonica,
с  реактивността си към влага, ще бъдат разгледани
в частта „клинични показания“.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ И 
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ

Rhus toxicodendron се предписва при болки,
които се проявяват при:
• силно или рязко физическо усилие;  продължи-

телни и напрегнати мускулни упражнения (със
специално внимание към непринебрежимото
„спортно сърце“) или като допълнение в пе-
риода на възстановяване  на пациенти след кар-
диохирургия (да не забравяме също ефикас-
ността на Rhus toxicodendron при фибромиал-
гии);

• навяхвания, изкълчвания и всякакви разтягания
на сухожилията;

• ревматични пристъпи в рамките на остра или
хронична патология.
Интересно е да се отбележат възможните тера-

певтични асоциации за всяка от цитираните руб-
рики.

1. След или по време на продължителни и 
напрегнати мускулни усилия

Скованост, натъртване, необходимост от посте-
пенно раздвижване на ставите ще наложат прила-
гането на Rhus toxicodendron, Arnica montana и
Cuprum metallicum (при крампи). В някои случаи,
обаче, за да се подпомогне сърцето на „големия“
спортист, който иска да надскочи своите възмож-
ности или на „малкия“ спортист, който иска да влезе
отново в големия спорт, е по-оправдано при една
съща симптоматика, Arnica montana да бъде заме-
нена със Sarcolacticum acidum,  за  постигане на по-
добра превенция на възможна миокардна слабост.  

Така също триото Sarcolatum acidum, Rhus toxi-
codendron и Cactus grandiflorus е забележителен
помощник при физическо възстановяване на па-
циенти след прекаран инфаркт и / или хирургична
интервенция.

2. Навяхвания, изкълчвания и  разтягания 
на сухожилията

При навяхване терапевтичната схема следва
определена прогресия: Arnica montana + Apis mel-
lifica (оток), Apis mellifica + Bryonia (функционално
нарушение), Bryonia + Ruta (засягане на сухожи-
лията), Rhus toxicodendron (по време възстанови-
телния период).

При луксации е трудно да се разделят Ruta и
Rhus toxicodendron, които ще бъдат допълнени от
Calcarea fluorica, медикамент за хиперeластицитет
или свръх отпуснатост на лигаментите.

3. Ревматични пристъпи при остри патологии

Rhus toxicodendron се прилага в редица кли-
нични ситуации.

При хумеро-скапуларен периартрит (синдрома
на замръзнало рамо) е показан:
• След стадия на функционална неспособност, из-

искващ  Bryonia.
• Често едновременно с Ferrum metallicum

(болка, коята се  влошава през нощта, вследст-
вие на продължително обездвижване и която се
подобрява от бавно движение) и Lycopodium
(при хронифициране на проблема и/или при
възможна патология, свързана с отлагане на
кристали. 
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При остра лумбалгия +/- ишиас
В този случай диференциалната диагностика

между Rhus toxicodendron и Bryonia също  се
оказва трудна. Етиологията, била вследствие от на-
прегнато усилие, вдигане на тежест или рязко мус-
кулно натоварване,  понякога помага за диферен-
цирането им. Пациентът може едновременно да
почувства успокоение на болката при почивка и в
същото време леко облекчение не в началото на
движението, а „когато мускулите са топли“.  В този
случай редуването на Rhus toxicodendron и Bry-
onia е задължително.

Трябва да отбележим, че при лумбо-сакрален ра-
дикулит медикаментът Ammonium muriaticum се
явява като компромис между тези „ два братски и
едновременно вражески“ медикамента, защото не-
говите болки се влошават в седнало състояние,
подобряват се при ходене и се успокояват в лег-
нало положение.

4. Костно-ставни проявления при хронични 
патологии
При някои рецидивиращи ставни заболявания,

при пациенти с псоричен реактивен тип, Rhus tox-
icodendron ще бъде предписан било в неколкок-
ратни дози по време на болката, било в еднократна
дневна доза, което засилва ефикасността на те-
ренното лечение.

Ще бъде предписван едновременно с:
Sulfur
Главно при възпалителните пристъпи при ар-

трозна болест: опъващи болки, свързани с вцепене-
ност на ставите, с крамповидни и разкъсващи болки,
с мравучкане, вдървеност и тежест на крайниците.
Същите модалности като Rhus toxicodendron с три
главни локализации: кръст, стави на горните край-
ници (рамене, китки, стави на пръстите), колене.

Calcarea  fluorica
При повтарящо се лумбаго на фона на флуорен

или фосфоро-флуорен тип конституция и повта-
рящи се изкълчвания. Наред с този медикамент,
който може да се нарече „царят“ на  ставните дис-
локации, може да се мисли също за Natrum car-
bonicum, чиято ставна нестабилност (крехкост)
също се характеризира с тенденция към повта-
рящи се изкълчвания.

Calcarea carbonica
При скованост, която засяга всички стави, главно

в лумбалната област, съчетана с мускулна слабост
в областта  на краката и бедрата, а също така при
ставни патологии, свързани с  натрупване на крис-
тали (подагра). Модалностите са идентични и спе-
циално трябва да се отбележи влошаването  от
влага и студ.

Calcarea carbonica е свързваш медикамент
между псора и сикоза.

В еволюцията на ставната патология към сикоза,
Rhus toxicodendron заема главно място наред с:

Natrum sulfuricum
Неговото действие се характеризира със скова-

ност и болезненост на фиброзно-съединителните,
ставните и околоставните тъкани с болки, които се
проявяват  при идентични на Rhus toxicodendron
модалности. При този „пациент-барометър“, ар-
трозата засяга главно три зони: гръбначния стълб,
ханша и коляното. При него се наблюдават също
един или няколко от следните синдроми: катара-
лен синдром, засягащ храносмилателния апарат
(хроничен колит), дихателния апарат (хроничен
бронхит с влошаване през зимата) или гениталния
апарат (генитални инфекции при жените);  син-
дром на задържане на течности с масивно общо за-
тлъстяване и депресивен синдром.

Thuya occidentalis
Този медикамент ще бъде предписан  при хро-

нифицирали  ставни заболявания  на пациент с
анамнеза за сикотичен  модус на реакция. Ревма-
тичните болки са от типа на опъване, изтръпване,
скованост на ставите, с подчертани модалности за
влошаване в покой и през нощта (пикови стой-
ности към 3 часа сутрин ) и подобрение при дви-
жение. Модалността „влошаване от влага“ е по-
слабо изразена отколкото при  Natrum sulfuricum.

Medorrhinum
Много важен медикамент, когато е настъпила

деструкция на хрущяла, ошипяване и ставни де-
формации. Усещането за пълна скованост (анкило-
зираща скованост) се подобрява при продължи-
телно движение и морски климат.

Забележка
Една от характеристиките на Rhus toxicodendron

е неговата трескавост с потребност да се движи, да
се мобилизира, защото движението подобрява
болките му. Rhus toxicodendron заема централно
място при лечение, което цели премахване на бол-
ките, възвръщане подвижността на ставите и пред-
отвратяване на инвалидизиращата анкилоза. След-
ователно този медикамент се явява като „медика-
мент патерица“ за начинащия или утвърдения
спортист и най-вече за болния от ревматизъм.
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Д-р Мигел дел Вале Сото, заместник-председа-
тел на Испанската федерация по спортна меди-
цина и специалист по  медицина на физическото
възпитание и спорта, както и координатор на
екипа, който публикува консенсусния документ, за-
явява, че все повече и повече специалисти по
спортна медицина използат съвременни хомеопа-
тични лекарства, за лечение на травматични ув-
реждания и възпалителни заболявания на опорно-
двигателния апарат наред с нестероидните проти-
вовъзпалителни средства (НСПВС), тъй като те
имат научно доказана  ефективност и са безопасни
за здравето на пациентите. 

Добрите резултати, които сe определят от вре-
мето за възстановяване и симптоматичното кли-
нично подобрение на болката от травмата, поста-
вят хомеопатичните медикаменти като терапев-
тични средства на първи избор по предпочитание
на  спортиста.

Д-р Санчес Maрчони, председател на Испанското

общество по спортна травматология още през
2007 г. заяви: „В Испания, използването на хомео-
патични медикаменти започва да се разглежда все
по-често като още една терапевтична възможност,
поради незначителните странични ефекти, не само
при спортните патологии, но при хронични забо-
лявания като остеоартрит. При пациенти, които
имат непоносимост към противовъзпалителни се
превръща в единствена терапевтична възмож-
ност.“ Използването на тези лекарства се увели-
чава, но не е достигнало  високите нива на одоб-
рение и приложение, които съществуват в стра-
ните от Централна Европа. В Испания,  Испанската
лига по ревматология, все по-често препоръчва
употребата им и те все повече се използват от рев-
матолози и травматолози. 

Представяме резюме на публикувания консен-
сусен документ:

„При избора на най-подходящото лекарство за
лечение на спортни травми трябва да вземат

ХОМЕОПАТИЯ И СПОРТ
Искаме да припомним една интересна история

от преди 15 години, за която отново се заговори в
деня, когато Дидие Дешан бе назначен за треньор
на националния отбор по футбол на Франция:

Годината е 1998 г., финал на Световното първен-
ство по футбол между националните отбори на
Франция и Бразилия. След контузия от противни-
ков играч, градивният халф и капитан на френския
отбор Дидие Дешан, е обгрижван от екип от ле-
кари край страничната линия. Те му подават малко
флаконче, чието съдържание той изсипва в устата
си връщайки се на терена. 

Тези видео кадри, гледани  по цял свят, предиз-
викват сериозен интерес и естествено пораждат
не-малко въпроси. Дори няколко месеца по-късно,
когато Дидие Дешан се подготвя с отбора си
„Ювентус“ за старта на футболното първенство в
Италия, е призован да обясни, пред официална
длъжностна  комисия, какво точно е приел по
време на финалния мач на световното.

Отговорът е прост: Arnica montana в хомеопа-
тични дози. 

ИСПАНСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА
ПУБЛИКУВА В НАЧАЛОТО НА 2013 Г. КОНСЕНСУСЕН
ДОКУМЕНТ, КОЙТО ПРЕПОРЪЧВА ХОМЕОПАТИЯТА 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПОРТНИ ТРАВМИ



ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА TRAUMEEL S ВЪРХУ 
ЦИТОКИН ПРОФИЛА ЧРЕЗ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ  МОДЕЛИ НА
СЕПСИС С ЛИГИРАНЕ И ПУНКЦИЯ НА
СЛЯПОТО ЧЕРВО НА  ПЛЪХОВЕ

Обербаум М. И съавт.

Център по интегративна комплементарна 
медицина, Медицински център Шаар Зедек, 
Йерусалим, Израел 

Това изследване има за цел да  изследва in vivo
въздействието на хомеопатичния комплекс
Traumeel S, като използва експериментален  модел
на сепсис чрез  лигиране и пункция на сляпото

черво при плъхове и  оценява  ефекта  на актив-
ността на  цитокините.

Експериментът се проведе с  30 плъхове.  Поло-
вината от тях са инжектирани   интраперитонеално
с Traumeel, а другата половина с физиологичен
разтвор. След шест часа се прави оценка на нивото
на  различните интерлевкини.

За разлика от in vitro  проучванията, този експе-
римент показва, че Traumeel значително повишава
нивата на интерлевкин 1 бета, без да засяга други
интерлевкини. Интерлевкин 1 бета е провъзпали-
телен цитокин, който е показал защитен ефект при
този миши модел. 

Необходими са допълнителни изследвания за
потвърждаване на тези резултати и определяне на
клиничните импликации.

J Alternat Complement Med., 2011 Oct ; 17(10) : 909-13.

предвид: вида и тежестта на заболяването, сте-
пента на функционалното увреждане, разви-
тието на симптомите, начина на приложение,
страничните ефекти и предпочитанията на па-
циентите.

Сред  възможните ресурси е комплементарната
и алтернативна медицина (хомеопатия, фито-
терапия, акупунктура, биологични терапии и био-
регулатори...)

Този консенсусен документ се базира на експер-
тна среща, проведена през ноември 2011 г. в Мад-
рид и има за цел да подобри качеството на здрав-
ните грижи и да подпомогне медицинските спе-
циалисти при вземането терапевтично решение. 

Повечето биорегулатори  са съставени от раз-
лични елементи в хомеопатични разреждания,
които действат специфично на ниво индивид.
Наред с другите функции, някои от неговите ком-
поненти са в състояние да модулират възпале-
нието  и симптомите на увреждане, имат  анал-
гетично действие, стимулират цикатризацията,
могат да имат хемостатичен ефект  и да  допри-
насят за премахване на венозния застой и отока.
Крайната им цел е възстановяване на  нормал-
ното функциониране на регулаторните меха-
низми. Един от възможните пътищата на прило-
жение на биологичните терапии и биорегулато-
рите  е парентералния (подкожен, вътреставен,

интрамускулен или интравенозен).
Научните доказателства в подкрепа на из-

ползването на тези лекарства могат  да се счи-
тат за  приемливи, а броят на публикациите в
подкрепа на използването им нараства. След-
ователно, инжекционните биологични терапии
са алтернатива за лечение на спортни травми
и техните ефекти са сравними с тези на други
лекарства, а освен това нямат странични
ефекти.

Следователно "те са още един терапевтични
ресурс, наред с останалите прилагани медика-
менти,  и компенсират злоупотребата  с някои
конвенционални терапии (кортикостероиди, про-
тивовъзпалителни и др.), като има случаи, когато
помагат за преодоляването на страничните
ефекти, причинени от тях.“ 

Испанската федерация по спортна медицина за-
ключава, че при лечение на спортни травми с въз-
палителна компонента: „Идеално лекарство би
било онова, което  увеличава полезния ефект от
възпалението като контролира  вредните  по-
следици. Тази цел се постига с  такива вещества,
които освен това имат предимството, че  не са
токсични, водят до бързо възстановяване и не са
включени от Световната антидопингова агенция
(WADA) в списъка на веществата, класифицирани
като допинг.“ 
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НЕЛИНЕЙНИ ДИНАМИЧНИ 
СИСТЕМНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 
ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ВЪРХУ
МНОГОСТЕПЕННАТА  ЕНТРОПИЯ  И
КОРЕЛАЦИОННОТО  ИЗМЕРЕНИЕ НА
ЕЕГ НА  БАВНОВЪЛНОВ СЪН ПРИ
МЛАДИ ХОРА С ИСТОРИЯ НА 
БЕЗСЪНИЕ, ИНДУЦИРАНО ОТ ПРИЕМ
НА КАФЕ 

Айрис Бел и съавт.

Департамент по семейна и обществена меди-
цина. Аризонски университет, Медицински колеж,
Туксон, Аризона, САЩ

Изследването включва 54 млади хора от двата
пола, с история на безсъние, свързана с прием на
кафе. При това  двойно-сляпо плацебо контроли-
рано  проучване, хомеопатичните медикаменти
Coffea cruda 30C и Nux vomica 30C променят ин-
дуцираните от приема на кафе краткосрочни не-
линейни динамични  изменения на параметрите на
ЕЕГ в бавновълновия сън при здрави млади хора. 

Homeopathy, 2012 Jul ; 101(3) : 182-92.

АНКСИОЛИТИЧЕН ЕФЕКТ НА 
ХОМЕОПАТИЧЕН  ПРЕПАРАТ  
ОТ PULSATILLA NIGRICANS  ПРИ
ШВЕЙЦАРСКИ МИШКИ АЛБИНОСИ

Лакшмипати Прабу и съавт.

Департамент по фармакология, Болници  и 
изследователски институт Четинад, 
Килабакам, Таминаду 603103, Индия

Pulsatilla nigricans е хомеопатичен медикамент,
използван за лечение на тревожни разстройства.
Въпреки  че има дългогодишно клинично прило-
жение, анксиолитичното  му действие  не е оценя-
вано. Настоящото проучване има цел  да запълни
съществуващата празнина и да сравни действието
на Pulsatilla с това на друг анксиолитик, в случая
диазепам.

Партида от 24 мишки  е разделена на четири
групи от по шест животни всяка: контролна група,
третирана с етанол (10ml/kg);  стандартна група,
третирана с диазепам (1mg/kg); две тестови групи,
третирани съответно с Pulsatilla 3DH и 6DH. Ан-
ксиолитичният ефект се оценява на 1-ви, 8-ми и 15-
ти ден, чрез използване на два теста за оценка („El-
evated Plus Maze“ и „Open Field Test“). 

Двата  проведени теста за оценка показват, че
Pulsatilla и диазепам имат по-високо анксиоли-
тично действие в сравнение с веществото, изпол-
звано при контролната група. Pulsatilla 3DH е по-
ефективен, отколкото диазепам при първия тест, а
диазепам показва по-добра ефективност при ре-
зултатите от втория тест. 

Резултатите от проучването показват също, че
медикаментът  Pulsatilla 3DH е по-ефективен от
Pulsatilla 6DH.

Homeopathy, 2012 Jul ; 101(3) : 171-4.

ХОМЕОПАТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА
НА ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ 
ПЪТИЩА ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
НЕВРОГЕННА ДИСФУНКЦИЯ НА 
ПИКОЧНИЯ МЕХУР

Панак Дж. и съавт

Невро-урология, Швейцарски център по 
параплегия, Нотвил, Швейцария

Повтарящите се инфекции на пикочните пътища
при пациенти с увреждане на гръбначния мозък е
често срещан клиничен проблем. Превантивните
мерки често не дават желаните резултати. В тази
статия са представени пет клинични случая с па-
циенти с повтарящи се инфекции на пикочните пъ-
тища, които са получавали допълнително хомео-
патичното лечение. При  трима инфекциите са из-
чезнали, а при двама честотата  им  е намаляла. Ав-
торите посочват, че първият им опит в предотвра-
тяването на тези повтарящи се инфекции е окура-
жаващо. В заключение отбелязват, че за оценка на
настоящия експеримент са необходими по-задъл-
бочени проспективни проучвания.

Urologie A 2012 Apr ; 51(4) : 544-6

брой 11 • януари • 2014    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 9


