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ДИСХИДРОЗИФОРМЕНА ЕКЗЕМА
Д-р Жак Буле, Париж, Франция

Клинични случаи: Д-р Франсоа Шефдьовий и Д-р Жак Буле

Дисхидрозиформената екзема представлява специфичен тип палмоп-
лантарна екзема, харак-теризираща се с везикуларна ерупция, засягаща
предимно латералните части на пръстите на ръцете и краката, но често об-
хващаща  цялата  област  на дланите и стъпалата,  понякога с мехури или
зони на ерозия.

Ако класически дисхидрозата се определя като везикуларна ерупция,
без еритем, засягаща дланите или дланите и стъпалата едновременно, с
дълбоко разположени в епидермиса везикули, в тази статия ние ще я раз-
ширим, тъй-като по принцип  диференциалната диагноза на везикулобу-
лозните  дерматози по ръцете и краката въобще не е лесна. 

Етиологията или факторите, които я  отключват са разнообразни и често
се преплитат: атопичен „терен“, контактни или хранителни алергени, пре-
комерно потене (етимологично дисхидроза означава „лошо потене“ или  на-
рушена функция на потните жлези), лоша хигиена, микози, стрес. Лечението
включва локални кортикостероиди (понякога се прилагат и системно), ле-
чение на суперинфекциите, премахване на контактите със сенсибилизи-
ращи субстанции  или токсични храни (никел, хром, сулфити и др. индус-
триални продукти). 

1. МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА

Дисхидрозата протича с редуване на рецидиви (релапси) и периоди на
подобрение (ремисии), което я прави част от дългия списък на хроничните
псорични заболявания.  Някои форми на суперинфекции с отчайващ ход
могат да доведат  и до „сикотизация“ на заболяването.

Очевидно при този тип заболяване  би било неразумно да се предложи
еднозначна терапевтична схема въз основа на няколко симптоматични ме-
дикамента.

В настоящата статия ще предложим само схема за лечение на неуслож-
нените форми на дисхидроза, които имат ясно изразен ход и протичат с ре-
цидиви.  Инвалидизиращият характер на дисхидрозата и проблемите, които
създава  в обществен и професионален план, изискват да вложим всичките
си усилия за облекчаване състоянието на пациента.
• При инвалидизиращите форми класическите лечения не бива да бъдат

отхвърляни или спирани.
• Хомеопатията ще бъде пръв избор лечение при неусложнените  форми

на заболяването. При усложнените такива, тя ще се прилага като ком-
плементарно лечение.



• За постигане на устойчив резултат във всички
случаи е необходимо да се приложи лечение,
което да съответства на индивидуалния терен и
типа на хронична реактивност.

2. ТЕРАПЕВТИЧНА СТРАТЕГИЯ
Въз основа на историята на заболяването и

анамнезата на пациента да се определи дали се
касае или не за псоричен хроничен модус на реак-
ция. При липсата на доказателства за подобен тип
на хронична реактивност, който се характеризира
с атопичност или периодичност и/или  редуване,
има голяма вероятност  да се касае за  дисхидроза
вследствие на контакт със сенсибилизираща субс-
танция или прием на храни особено,  ако видът на
лезиите навежда на мисълта за позната токсичност.
Класически различаваме идиопатични или асо-
циирани с атопичност  дисхидрозиформени ек-
земи (ДЕ),  ДЕ вследствие на контактен дерматит и
ДЕ, причинени от хранителен алерген. Причините
могат да бъдат и свързани. В практиката, ако  ясно
е констатиран  хроничен псоричен модус на реак-
ция, то трябва да се приложи теренно лечение, не-
зависимо от вида на токсичния контакт.  

ДА СЕ ПРОУЧАТ ЕТИОЛОГИЯТА И 
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО СЕ ОТКЛЮЧВА

Често, на първо време, е достатъчно да се из-
ясни анамнезата на живота – професията, житей-
ските навици, включително  хранителните и об-
стоятелствата, при които се проявяват въпросните
смущения.

Професионални и хранителни кожно-алергични
тестове могат също да допринесат за изясняването
на случая. За нас са важни отключващите обстоя-
телства, често  цитирани като относителни, като:
стрес, потене, климат, влажност, храносмилане,
хормонален климат, тъй-като са свързани с избора
на медикаменти за  хроничния  модус на реакция.

Търсенето на  локални или отдалечени микози
трябва да бъде систематично тъй като тяхното на-
личие е характерно за  псората. Този факт, който
съм наблюдавал много пъти в моята практика, ме
кара да считам Candida albicans или  Trichophyton

rubrum за основните псорични медикаменти.
Вместо да се  казва и повтаря отново и отново, че
микозите и/или паразитозите са псорични прояв-
ления, би било по-интересно да се помисли за
едно алтернативно предложение 

ДА СЕ ОПИШЕ ЛЕЗИЯТА

Нейният вид, локализация, давност, еволюция
при всеки пристъп, наличие на пруритус или
болка.

Тази информация  считам за много важна, тъй-
като изборът на „симптоматичен“  медикамент, по-
някога ни дава информация  за причината. Така на-
пример пустулозните лезии, покрити с корички и
отделящи секрет навеждат на мисълта за Kalium
bichromicum и ни карат да търсим  реакция към
цимент или други  индустриални продукти. В съ-
щото време лезиите, които се развиват в цепна-
тини по пръстите ни карат да мислим за Petroleum
и т.н. „екзема на механика“. 

3. ИНСТРУМЕНТАРИУМ
МЕДИКАМЕНТИ, ИЗБРАНИ СПОРЕД ВИДА 
НА ЛЕЗИЯТА

Преди всичко трябва да се търсят медикаменти,
специално показани за везикуларни и пустулозни
лезии с корички. 

Локализацията по ръцете и пръстите първо на-
сочва към:

ANAGALIS ARVENSIS 9 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Множество малки, групирани везикули, придру-

жени от силен сърбеж.

ANACARDIUM 5 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Множество малки и групирани еритемо-везику-

лозни елементи, придружени от силен сърбеж.

RHUS VERNIS 9 CH
(Повече показан от  Rhus toxicodendron)

• По 5 гранули 2 пъти дневно
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• Множество малки  везикули, без еритематозна
основа. Сърбежът не се подобрява от топло.
Трите медикамента могат да бъдат предпи-

сани системно и заедно като пръв избор.

ВЪНШНИЯТ ВИД НА ЛЕЗИИТЕ МОЖЕ ДА 
НАСОЧВА КЪМ:

KALIUM MURIATICUM 9 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Белезникави везикули, придружени от лющене

под формата на трици (тричава десквамация).

NATRUM SULFURICUM 15 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Сквамозна дерматоза  с  широки фини жълти или

белезникави  люспи върху ярко- червена кожа.

ВЛОШАВАНЕ С ИМПЕТИГИНИЗАЦИЯ И/ИЛИ 
СВЪРХ-ИНФЕКТИРАНЕ, КОEТО НАЛАГА ЛОКАЛНО
ПРОТИВОИНФЕКЦИОЗНО ЛЕЧЕНИЕ:

KALIUM BICHROMICUM 9 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Екзема на „строителя“ – вследствие излагане на

въздействието на мокър цимент: везикуло-пус-
тулозен обрив, в  хода на който се образуват ко-
рички и изтича жълто-зеленикав секрет. 

CARBOLICUM ACIDUM 5 CH   (фенол)
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Везикуло-пустулозен обрив с пруритус и парене.

Тенденция към образуване на язви.

ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТИ СПОРЕД СХВАЩАНЕТО
ЗА  ЕТИОЛОГИЯ

Анамнезата  може да намери доказателства за
професионална експозиция (строители, фризьори,
градинари). Често самите пациенти са много добре
информирани за рисковете от боравенето с опред-
елени продукти. Не е същото, обаче, по отношение
на битовите и хранителните продукти.

За описаните,  по-долу, медикаменти е избрано
разреждане 15 СН въз основа на концепцията  за
експозиция  и предполаганата силна реактивност
на индивида към съответната субстанция.

KALIUM BICHROMICUM 15 CH
(строителни работници) (Перуански балсам)

• По 5 гранули 2 пъти дневно

PETROLEUM 15 CH 
(работници в автосервизи и механици)

• По 5 гранули 2 пъти дневно
• На първо време се появяват везикули, които се

отключват при студ. Следва усложнение под

формата на фисури/пукнатини  по върха  на
пръстите 

CARBOLICUM ACIDUM 15 CH
• Перилни препарати, дезинфектанти
• По 5 гранули 2 пъти дневно

NICCOLUM SULFURICUM 15 CH
• По 5 гранули 2 пъти дневно
• Класическият случай е когато причината за ек-

земата е носене на пръстени и гривни,  но тя
може да се дължи също на  определени храни
(Вж. таблицата по-долу).

TABACUM 15 CH
• По 5 гранули дневно

Въпреки че в нито една Материя медика не се
споменава Tabacum във връзка с подобни лезии,
все повече данни ни карат да мислим, че този ме-
дикамент, най-общо казано, играе важна роля при
дисхидрозата и палмо-плантарните пустулози.

В полза на горното ми съждение са фактите:
1) В сайта на Националния синдикат на дер-

матолозите и венерололозите се посочва, че ни-
котинът дразни стената на мастните жлези и бла-
гоприятства появата на кисти в слабините или зад
ушите. Едно проучване  показва, че жените пу-
шачки са по-склонни към образуване на кисти. Ко-
гато  престанат да пушат, в 70 % от случаите,  кис-
тите изчезват.  

2) Палмо-плантарни пустулозни дерматози
(ПППД). Наскоро бе доказано, че съществува
връзка между палмо-плантарните  пустулозни дер-
матози и тютюнопушенето. ПППД се наблюдават
по-често при жените пушачки: 80% от общо 216 па-
циенти, засегнати от ПППД са пушачи. Общият
брой на изследваните  е 626 души. От тях непуша-
чите, страдащи от ПППД са по-малко от 36 %. 

При пушачите вероятността от заболяване е зна-
чително по-голяма отколкото при непушачите като
съотношението на шансовете (Odd ratio) e 7, 5. При
друго проучване се оказва, че от 59 случая на
ПППД, 56 са пушачи. Допуска се вероятността
ПППД  да е авто-имунно заболяване, индуцирано
от тютюна. 

При резистентни случаи е разумно на пациента
да се обясни настоятелно, че е необходимо да се
откаже от тютюнопушенето. От моя страна, аз до-
бавям Tabacum 15 CH по 5 гранули всеки ден.  

CANDIDA ALBICANS 15 CH
TRICHOPHYTON RUBRUM 15 CH
(ходило на атлет)

• По 5 гранули 3 пъти седмично (по същите при-
чини, които описахме по-горе)
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ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТИ СПОРЕД ХРОНИЧНИЯ
МОДУС НА РЕАКЦИЯ

SULFUR
(реакция към сулфити)

LYCOPODIUM 15 CH
• 1 доза седмично
• Тези медикаменти най-често се предписват при

влошаване от топлина.
Не трябва да се забравят и медикаментите от ту-

беркулиновата група като: TUBERCULINUM и най-
вече NATRUM MURIATICUM 15 CH.  

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Дисхидроза – Д-р Ф. Шефдьовий

КРИСТИАН, НА 48 ГОДИНИ
Мадам Кристиан С., собственичка на бар, страда

от дисхидроза от 15 месеца. Жената е на 48 години.
Лекуващият лекар вече ù е предписвал различни
кортикостероидни кремове и антихистамини.
Всички те са имали кратковременен ефект. 

При прегледа констатирам наличие на везикули,
суха кожа и фисури по дланите, китките, ъгълче-
тата на устата, горната част на бедрата и седали-
щето. Везикулите ù причиняват силен сърбеж,
който се влошава през нощта и при чесане и усе-
щане за парене след чесането, което се подобрява
от ледено. Налице е дисхидроза.

ЛИЧНА АНАМНЕЗА:
• Алергичен ринит към парацетамол.
• Перфорирано ляво тъпънче. Направени са и 2

трансплантации.
• Левкорея.Кондиломи на маточната шийка.
• Начало на перименопауза: нередовна менструа-

ция.
• Лека хипергликемия, контролирана чрез храни-

телен режим.
• Лигиране  на фалопиевите тръби  и апендекто-

мия.

ФАМИЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ:
Майка ù страда от алергичен ринит, а сестра  ù и

баба ù по майчина линия – от екзема. 

n Лечение
• Rhus vernix 15 CH, по 3 гранули, 3 пъти дневно (за-

ради везикулите, причинени от дисхидрозата).
• Sulfur 15 CH, по 5 гранули вечер (фонов медика-

мент и медикамент за псоричния модус на реак-
ция с екзема, алергичен ринит, хипергликемия,
влошаване на пруритуса вечер – от топлината в
леглото? – и подобряване на паренето от лед; 1
доза в неделя.

• Histaminum 15 CH (пруритус)

Пациентката идва на преглед след един месец,
както беше уговорено. „Екземата ù е намаляла.“
Няма екзема по лицето, а по бедрата и седалището
е намаляла. Персистира обаче по китките и дла-
ните, където се виждат няколко  везикули и фи-
сури. Сърбежът не е толкова силен като през
нощта е изчезнал с изключение на 3-те дни, пред-
шестващи появата на  менструация. Има по-слабо
усещане за парене и не използа лед.

n Лечение

• По 5 гранули сутрин и вечер едновременно Rhus
toxicodendron 15 CH (везикулите са доста го-
леми) и Nitricum acidum 5 CH (ясно оформени
фисури/пукнатини  с червен фон)

• По 5 гранули Histaminum 15 CH сутрин и
• По 5 гранули Sulfur 15 CH вечер ( по същите при-

чини както по-горе) и
• 1 доза Sepia 15 CH в неделя (екзема, перимено-

пауза).

Виждам я отново след 4 седмици поради нали-
чие на силен рецидив 8 дни след началото на но-
вото лечение. Появил се неистов  сърбеж  и фи-
сури, след което е имало една седмица на успо-
коение и ново влошаване, което започнало  преди
8 дни. Прегледът в деня на посещение показва
малки групирани везикули, пукнатини по пръстите,
червени сухи петна по бедрата и краката. Нощният
сърбеж е изчезнал.   

n Лечение

• По 5 гранули сутрин и вечер едновременно
Anagallis arvensis 5 CH (везикулите са под фор-
мата на струпеи) и Sulfur 15 CH (фонов медика-
мент и медикамент за сърбеж)

• 1 доза Poumon histaminе 15 CH ( за да заместим
Histaminum 15 CH) и

• Nitricum acidum 9 CH (при необходимост при
поява на фисури).

Един месец по-късно, през юни, тя съобщава, че
не е имала силен рецидив. Констатирам един-
ствено известна сухота по дланите на ръцете и 3
малки петънца по бедрата. По лицето няма ни-
какви следи, няма сърбеж през нощта нито пък фи-
сури. Препоръчвам да продължи със същото лече-
ние.

След още един месец съобщава само за една
криза на лявата ръка по времето, когато дъщеря ù
е била хоспитализирана. Дланите продължават да
бъдат сухи, лицето и бедрата са чисти само поня-
кога получава сърбеж по пръстите.
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n Лечение

• Anagallis arvensis 5 CH, по 5 гранули, един-два
пъти дневно и

• в неделя по 1 доза Sulfur 15 CH (начало на раз-
реждане на приемите в зависимост от подобре-
нието).
Два месеца по-късно видях пациентката за по-

следен път. Чувства се добре. Няма никакви лезии
нито пруритус.

„От един месец насам може да сложи отново ча-
совник на ръката, да се гримира, да носи колие и да
си боядиса косата“.

n Прескрипция
• Всяка неделя по 1 доза Sulfur 15 CH и при необ-

ходимост
• По 5 гранули един или два пъти дневно Anagal-

lis arvensis 5 CH

Два клинични случая на дисхидроза – 
Д-р Ж. Буле

1. АГАТА, НА 18 ГОДИНИ
Прегледана през април 2011 г., ученичка в по-

следния клас на гимназията, с профил „икономи-
чески и социални науки“. Консултира се по повод
тревожност, вцепенение пред публика ,мигрени,
гадене и спазмофилични кризи. 

Предшестващи заболявания:
• Акне, лекувано с Androcure®
• Потене, което се влошава при стрес
• Бронхити в детска възраст
• Една прекарана пневмония
• Чести рино-фарингити
• Зиморничава

n Лечение
• Tuberculinum 15 CH, 2 дози месечно,
• Silicea 15 CH, по 5 гранули всяка вечер.
• Sulfur iodatum 9 CH, по 5 гранули сутрин и 
• Gelsemium 9 CH, по 5 гранули при нужда

Отново идва на преглед през март 2013 г. Вече е
студентка по пластично изкуство. Няма кризи на
тревожност, но се чувства стресирана от следва-
нето. С акнето е приключено.

Продължава лечението  с  Androcure® и  Estreva®.
От 2 месеца се оплаква от „екзема“ по краката и

ръцете: везикули и були, без пруритус. Локалното
лечение с кортикостероиди ù носи временно об-
лекчение, но веднага след прекратяването му нас-
тъпват рецидиви.

n Лечение
• Silicea 15 CH и 

• Tuberculinum 15 CH
По 1 доза  в неделя като се редуват през сед-
мица.

• Candida albicans 15 CH, по 1 доза в сряда
• Ignatia 9 CH, по 5 гранули вечер
• Anagalis 9 CH и 
• Rhux vernix 9 CH

по 3 гранули от всеки медикамент, 2 пъти дневно.
Бързо и трайно подобрение.

2. EРИК, НА 28 ГОДИНИ
Идва на консултация през юли 1996 год. по

повод  дисхидроза. Същата съществува от четири
години и се проявява с продължителни рецидиви
през летните горещини въпреки лечението със
Zyrtec® и Dermoval®.

Лезиите са симетрични на двете ръце. При ре-
цидивите се появяват везикули главно по краи-
щата на пръстите и десквамация под формата на
широки люспи. Лезиите се влошават от топлина и
при потене. Липсва пруритус.

Предшестващи заболявания:
• Множество предшестващи дерматологични за-

болявания: акне (лекувано с Roaccutane), тения,
молускум и редица епизоди на микози по кра-
ката (ходило на атлет).

• Варикоцеле, оперирано 3 пъти,
• Акроцианоза, измръзване през зимата.

n Лечение

• Sulfur 15 CH и Trichophyton rubrum 15 CH
По една доза в неделя, като се редуват през сед-

мица.
• Pulsatilla 15 CH, по 1 доза в сряда
• Anagalis arvensis 9 CH, по 3 гранули 2 пъти

дневно
• Natrum sulfuricum 15 CH, по 5 гранули всяка

вечер

Идва на консултация след 2 години:
Лечението, което бях предписал незабавно по-

действало ефикасно въпреки престоя му в топла
страна. На следващата година имал няколко уме-
рени пристъпи. От няколко седмици обаче е с ре-
цидив. 

n Същото лечение с

• Trichophyton rubrum 15 CH всеки ден в продъл-
жение на един месец.
При нашите „псорични“ пациенти е обичайно

бързото подобрение. Завръщането им  при лекаря,
след време, с идентично оплакване или друго псо-
рично такова,  изисква най-често и същото лече-
ние.  
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Режим без никел

• Никелови прибори за гот-
вене

• Херинга, стриди

• Аспержи, зелен фасул, гъби,
лук, пшеница, царевица, спа-
нак, домати, грах, пълнозър-
несто брашно

• Пресни или обработени (ва-
рени) круши, ревен

• Чай, какао, шоколад

• Мая 

Пръв избор

• Anagalis arvensis 9CH
• Anacardium 5 CH
• Rhux vernix 9 CH

ДИСХИДРОЗИФОРМЕНА ЕКЗЕМА

Други аспекти

• Kalium muriaticum 9CH
• Natrum sulf. 15 CH

Импетигинизация

• Kalium bichro. 9CH
• Carbolicum ac. 9CH

Източник: La revue du CEDH, October 2014

Професионална етиология

• Kalium bichromicum 15 CH
• Carbonicum acidum 15 CH
• Niccolum sulfuricum 15 CH
• Petroleum 9 CH
• Dulcamara 9 CH

Eтиология на терена

• Candida  albicans 15 CH
• Trichophyton rubrum 15 CH
• Tabacum 15 CH
• Medorrhinum 15 CH
• Natrum sulfuricum 15 CH

Псоричен модус 
на реакция

Sulfur
Lycopodium

Psorinum
Arsenicum album

TK
Natrum muriaticum

Режим без сулфити
(консерванти Е220 и Е227)

• Всички вина (особено 
белите), шампанско, сода, 
газирани напитки

• Филе от моруна

• Сушени  зеленчуци, 
пакетирани зеленчуци 
(картофено пюре)

• Горчица, оцет

• Пакетирани или дълбоко 
замразени скариди
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ИМУНОКИНД - дизайн, насочен изцяло към укрепване на 
съзряващата имунна система в ранното детство
D Подобрява калциевата обмяна в ранна детска възраст
D Укрепва неспецифичната защита на лигавиците
D Подобрява клетъчния имунитет
D Защитава от характерните за възрастта респираторни вируси 
D Съкращава продължителността и честотата на заболяванията

Имунокинд
За силен имунитет

Укрепва детската 
имунна система

За често 
боледуващи 

деца

Намалява 
податливостта към 
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ХОМЕОПАТИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКЗЕМА
Тимоти Файър, ДМ*

Съществуват редица  публикации на клинични
проучвания върху екземата, които показват ефек-
тивността на хомеопатичния подход при този вид
заболявания.

1.  Кайл и съавтори  от Института за социална ме-
дицина, епидемиология и здравна икономика в

Берлин, Германия,  изследвали  118 деца, страдащи
от атопична екзема. 54 деца  били лекувани с хо-
меопатични медикаменти  и 64 деца  били лекувани
с конвенционални дерматологични медикаменти. И
двете групи са проследени за период от 12 месеца.
Симптомите на децата и при  двете групи са се под-

ХОМЕОПАТИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ: 
ИЗСЛЕДВАНЕ  НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА СРЕД ПАЦИЕНТИ 

В ШЕСТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И БРАЗИЛИЯ
Мишел Ван Васенхофен, Мария Гусенс, Марко Анели , Ги Сермеюс, Питър Купер, 

Карлос Моргадо, Едуардо Мартин, Мелиса Безера

Акценти
• Удовлетвореността на пациентите от консултацията с

лекар хомеопат е висока.
• Разликата между резултатите, показващи качеството

на живот (КЖ) в края на шест месечния период и из-
ходното състояние е положителна.

• Резултатите, показват намаляване на оплакванията не-
зависимо от заболяванията 

• Удовлетвореността се определя въз основа на въз-
приятието за компетентността на лекаря хомеопат,
ограничаване на основните оплаквания и времето, от-
делено от лекаря на пациента.

• Много пациенти по цял свят се консултират с лекари
хомеопати. С помощта на методика, аналогична на из-
ползваната  в проучването, публикувано за първи път
през 2002 г., е направено второ проучване, в което
участват 919 възрастни, подложени на хомеопатично
лечение в шест европейски страни и Бразилия. Целта
е да се установи  кои са пациентите, които се обръщат
към лекари хомеопати, какви са техните мотиви и
очаквания от консултацията и каква е  удовлетворе-
ността от предписаното хомеопатично лечение. Про-
следяването е извършено за период  от шест месеца.
Метод. Първоначалната анкета включва демог-

рафска информация и въпроси за оценка на  качество
на живот (КЖ) в зависимост от здравето.  Следващата ан-

кета събира данни за промените в качеството на живот.
Резултати. 77%  от пациентите първоначално са из-

ползвали конвенционално лечение, а 23%- друго не-
конвенционално лечение. Удовлетвореността на паци-
ентите от консултацията с лекар хомеопат е висока. Раз-
ликата между оценките на качеството на живот в края на
шестмесечния период и изходното състояние е поло-
жителна. В зависимост от диагнозата, разликите в  ин-
декса на удовлетвореност, в началото и края на периода,
варират от 3,87 до 10,41. Ако приемем  7% за референтна
стойност за „минимална клинично значима разлика”, то
тя е достигната за 3 от 8 заболявания. Отчетено  е огра-
ничаване на оплакванията въз основа на визуално-ана-
логовата скала. При заключенията  относно клиничното
въздействие трябва да се подходи внимателно. 6% от па-
циентите са изпитали странични ефекти, които те при-
писват на хомеопатичното лечение. 7,8% от пациентите
съобщават за значително влошаване в началото на хо-
меопатичното лечение и 26,2% за леко влошаване на
симптомите.

Заключение. Удовлетвореността на пациентите от
хомеопатичния медицински подход се базира на въз-
приятието за компетентността на лекаря хомеопат, ре-
алното подобрение, намаляването на основните оплак-
вания и  времето, посветено на тях от лекаря.

Източник: Homeopathy, October 2014, Volume 103, Issue 4



обрили. Качеството на живот на заболяванията,
свързани с подобряване на симптомите е еднакво
и в двете групи. Въпреки това, подобрението, както
отбелязва наблюдаващия лекар, в  хомеопатичната
група е значително по-голямо  (р < 0.001). (Keil T, et.al.
Complement Ther. Med 2008: Feb; 16 (1). 15-21).

2. В Япония, Итамура и Хосоя провели проучване
върху 17 пациенти с упорит атопичен дерматит. Тези
пациенти, вече били лекувани неуспешно с конвен-
ционални дерматологични лекарствени средства.
Като следващ етап към конвенционалната дермато-
логична  терапия те добавили индивидуализирано
хомеопатично лечение. Период на проследяване: от
6 до 31 месеца. Ефикасността на хомеопатичните ме-
дикаменти била измерена с обективни оценки за
състоянието на кожата и собствени оценки на паци-
ентите, като е използвана скала от 1 до 9. Един паци-
ент бил напълно излекуван, а 16 пациенти имали час-
тично подобрение, като 7 от тях били с подобрение =
80%, а 9 пациенти  – с подобрение = 50%. Важно е да
се отбележи, че 5 от 17 пациенти (29%)  били в със-
тояние да спрат  използването на локални стероидни
мехлеми. (Itamura R, Hosoya R. Homeopathy. 2003: 92;
108-114).

3. В обсервационно проучване, Уит и съавтори
изследвали 225 деца с атопична екзема. Децата
били подложени на хомеопатична терапия, но им
било разрешено да използват и традиционни дер-
матологични медикаменти. Период на прослед-
яване: 24 месеца. При всички пациенти е наблюда-
вано значително подобрение на екземата, а самите
промени в тежестта на заболяването били оценени
като широко мащабни. Използването на конвен-
ционални дерматологични медикаменти било на-
малено. (Witt CM, et.al. Acta Dermato Venereol 2009: 89
(2); 182-183).

4. В рандомизирано, плацебо-контролирано,
двойно-сляпо проучване, Кавалканти и съавтори
изследвали ефекта на хомеопатично лечение на
сърбеж при пациенти на хемодиализа. Пациентите
с  бъбречна недостатъчност, подложени на диализа
често имат силен сърбеж, който трудно се контро-
лира. Изследователите си поставят за цел да оценят
ролята на индивидуализираното хомеопатично ле-
чение в тази ситуация. Сърбежът се оценява с по-
мощта на предварително публикувана скала. Паци-
ентите били оценявани като отговарящи на лече-
нието, ако са имали намаляване на сърбежа над
50%. Анализирани били 20 пациенти. Намаляването
на сърбежа е статистически значима величина във
всяка точка на наблюдението (р < 0.05). Според
собствената оценка на пациентите в края на пе-
риода на наблюдението, хомеопатичното лечение е
намалило сърбежа с приблизително 49%. (Caval-
canti AMS, et.al.  Homeopathy.  2003: 92, 177-181).

5. Мусави и съавтори изследвали ефективността
на хомеопатичния медикамент Ignatia 30 С при ле-
чение на орален лихен планус, болезнено възпали-
телно кожно заболяване. В това единично-сляпо,
рандомизирано клинично проучване, 30 пациенти с
орален лихен планус са разделени в две групи на
случаен принцип: едната група приемала хомеопа-
тичния медикамент  Ignatia, а другата група  полу-
чавала плацебо. Пациентите били лекувани в про-
дължение на 4 месеца. Резултатите показали, че раз-
мерът на оралните язви намалял значително в полза
на хомеопатичния медикамент Ignatia. Болката
също била значително по-ниска при хомеопатич-
ната група. Заключението на авторите било, че хо-
меопатичният Ignatia има благоприятен ефект при
лечението на орален лихен планус при определени
пациенти. (Mousavi F, et.al. Homeopathy 2009: 98, 40-
44).

6. Помие и съавтори публикували фаза III на еди-
нично-сляпо, рандомизирано, сравнително про-
учване на хомеопатичния мехлем Calendula
срещу мехлем Троламин за предотвратяване на
остър радиационен дерматит при жени, подло-
жени на следоперативна лъчетерапия при рак на
гърдата. Учените изследвали 254 пациенти. Те от-
крили, че появата на остър радиационен дерматит
(степен 2 или по-висока) е значително по-нисък
(41% спрямо 63%; р < 0.001) при лекуваната с хо-
меопатичния мехлем Calendula група. В хомеопа-
тичната група имало по-рядко прекъсване на лъ-
чевата терапия и по-малко болка, предизвикана от
облъчване. Изследователите заключават, че хо-
меопатичният мехлем Calendula е много ефекти-
вен за предотвратяване на остър радиационен
дерматит от степен 2 или по-висока. (Pommier P,
et.al. J Clin Oncol 2004: 1447-1453).

7. Де Паула Коельо и съавтори оценяват хомео-
патичния медикамент Dolichos pruriens при лече-
нието на термоактивиран сърбеж при животински
модели (лабораторни плъхове). При това сляпо про-
учване изследователите открили, че хомеопатич-
ният Dolichos pruriens показва значителен тера-
певтичен ефект при инхибирането на сърбежа. Хо-
меопатичният медикамент няма нежелани стра-
нични реакции. Потенциално е възможно  хомео-
патичният  медикамент Dolichos pruriens да бъде
полезен при хора с генерализиран сърбеж без
обрив (например „сърбеж с неизвестен произход”).
(De Paula Coelho C, et.al. Homeopathy  2006: 95 (3); 136-
143).

*Авторът – д-р Тимоти Файър е завършил медицина в  Мичиган-
ския Университет през 1985 г. Понастоящем е работещ лекар и уп-
равител на Център за интегративно здраве в Ломбард, Илинойс.

Източници: http://www.homeopathytoday.org/2011/03/research-
on-eczema-homeopathic-medicine/
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