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УНГ и белодробните патологии са едни от най-често срещаните при
кърмачето и детето. Редица проучвания свидетелстват, че почти 80%
от децата, които страдат от рецидивиращи УНГ и/или белодробни па-
тологии, страдат и от ГЕР. Диагнозата ГЕР е очевидна, ако кърмачето или
детето показват храносмилателни симптоми (чести регургитации, пов-
ръщания). При нашето проучване в редица случаи (32% от цялата серия)
диагностиката на ГЕР е неефективна, защото липсват симптоми за хра-
носмилателно разстройство или тези симптоми са неспецифични. Силно
препоръчително е ГЕР да бъде лекуван, за да се подобри  здравето на де-
цата.  Новите препоръки на  европейските и североамериканските дру-
жества по детска гастроентерология, хепатология и хранене от 2009 г. по
отношение на инхибиторите на протонната помпа са „Инхибиторите
на протонната помпа следва да бъдат показани само в следните случаи:
езофагит, стомашни киселини при деца и  юноши или астма, свързана с
епизоди на парене зад гръдната кост (12). От друга страна прокинетич-
ните медикаменти са неефективни и имат непренебрежими странични
въздействия. Хомеопатичното лечение на  тези патологии позволява да
бъдат лекувани остри  епизоди на заболяванията и същевременно пред-
пазва от рецидиви и  продължителна медикация (антибиотици, корти-
костероиди, НСПВС, прокинетични медикаменти, инхибитори  на про-
тонната помпа). В действителност хомеопатичното лечение е глобално:
лечение на имунно-алергичните, психосоматичните, поведенческите и
климатичните фактори. Остеопатията допълва това глобално лечение
като третира механичния фактор, който има значително участие в ге-
незиса на ГЕР.
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1. Материал и методи
Това е ретроспективно проучване на 102 случая

на деца на възраст от един месец  до 6 години, съ-
бирани в периода януари 2009 до януари 2011 г.
Децата  бяха консултирани в кабинет за свободна
медицинска практика по повод рецидивиращи
или хронични храносмилателни симптоми, свър-
зани със симптоми на ГЕР и /или белодробни пато-
логии.  

При някои от децата асоциирането на хранос-
милателните симптоми ги правеше суспектни за
гастроезофагеална рефлуксна болест. При други
храносмилателните симптоми липсваха или бяха
много слабо изразени. Хроничният характер или
рецидивите на УНГ патологиите ги правеха сус-
пектни за гастроезофагеална рефлуксна болест.
Трябва да отбележим, че в случаите, когато е про-
ведено  класическо  медицинско лечение на ГЕРБ
и/или на УНГ и/ или на белодробна патология, то
не е довело до предотвратяване на рецидиви. 

ПРОТОКОЛ

• Лечението се състоеше от един сеанс на крани-
ална и висцерална остеопатия на Д-0, последван
от един сеанс на висцерална остеопатия на Д-7.

• На децата, които нямаха хомеопатично лечение,
бе назначавано такова на Д-0, което включваше:
– Симптоматично анти ГЕР лечение: прием преди
хранене на 3 гранули, 3 пъти дневно (или раз-
твор на 10 гранули от всеки медикамент в 30 мл
вода) на един, два или три от описаните по-ната-
тък медикаменти, в ниско или средно разреж-
дане (5-7 СН или 9 СН). Медикаментите биваха
подбирани въз основа на принципа за под-
обието и схемата на Херинг.

• Един етиологичен медикамент: акушерска
травма, Arnica 15 или 30 СН, със същото прило-
жение.

• Един теренен медикамент: прием на една или
половин доза глобули в разреждане 15 или 

30 СН от псоричен медикамент, асоцииран или
не със сикотичен такъв, веднъж седмично (ме-
дикаментите са цитирани по-нататък в текста).

• При наличие на  съпътстваща УНГ и/или бело-
дробна патология бе назначавано като допъл-
нение и хомеопатично лечение, в случай че та-
кова не се прилагаше.

• В края на едноседмично лечение прилагахме
два подхода:
1. При наличие на клинично подобрение се
предписваше един последен остеопатичен сеанс
след един месец.
2. При липса на клинично подобрение се про-
веждаха  остеопатични сеанси до получаване на
клинично подобрение.

• Класическото лечение и хомеопатичното сим-
птоматично лечение се прекратяваха при нали-
чие на клинично подобрение. Теренното хомео-
патично лечение биваше продължено още един
или два месеца.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Деца с УНГ и/или белодробна патология, със или
без храносмилателни симптоми, рецидивираща
патология, която бавно отшумява въпреки класи-
ческото медицинско лечение, асоциирано или не с
правилно провеждано хомеопатично такова.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

• УНГ и/или белодробни фебрилни патологии,
които се нуждаят от специфично лечение.

• Алергии към протеини от краве мляко.
• Конгенитални малформации на храносмилател-

ния тракт (пилорна стеноза, мегаезофагус…)
• Плагиоцефалии (краниосиностоза).

КРИТЕРИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Изчезване или явно подобрение на всички кли-
нични храносмилателни, УНГ и/или белодробни
симптоми.
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2. Резултати
102 клинични случая

СИМПТОМАТИЧНО ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Медикаменти за спазми и повръщане:
– Nux vomica
– Asa foetida
– Antimonium crudum
– Magnesia carbonica
– Colocynthis
– Magnesia phosphorica
Медикаменти за повишена киселинност:
– Robinia
– Sulfuricum acidum
– Iris versicolor

ЕТИОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ : АКУШЕРСКА ТРАВМА
Arnica 15 CH или 30 СН

ТЕРЕННО ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ:

Псоричен Туберкулинов Сикотичен
модус на модус на модус на
реакция реакция реакция

Sulfur Sulfur iodatum Thuya
Calcarea Pulsatilla Medorrhinum
carbonica
Lycopodium Natrum Dulcamara

muriaticum
Sepia Silicea
Arsenicum Tuberculinum
album

3. Обсъждане
Представихме ретроспективно проучване на

102 клинични случая на кърмачета и деца със УНГ
и/или респираторна симптоматика, която в някои
случаи бе тежка, рецидивираща и /или резистен-
тна на добре провеждано класическо лечение. Ус-
тановено бе наличие на ГЕР (ехографско изслед-
ване, фиброскопия или езо-гастро дуоденален
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пасаж) при 24 деца; при останалите 78 деца диаг-
нозата ГЕР бе поставена било чрез асоцииране на
клиничната картина със храносмилателни симп-
томи, било поради рецидивиращия или хроничен
характер на  УНГ и/или белодробните патологии. 

Важен факт: при 33 деца (32 % от случаите в на-
шата серия) в клиничната картина липсваха хра-
носмилателни симптоми. Трябва да отбележим, че
класическото медицинско лечение на ГЕР, в слу-
чаите когато бе започнато преди нашата намеса, не
бе попречило тези УНГ и/или белодробни патоло-
гии да рецидивират или да хронифицират. Освен
това, забелязахме, че болшинството от тези деца
бяха родени чрез цезарово сечение или в резултат
на вагинално, но трудно раждане. 

Получените резултати са изключително инте-
ресни: болшинството от тези деца получиха под-
обрение – 95 от общо 102 (94%) в рамките от ня-
колко дни до няколко седмици чрез свързване на
хомеопатичното лечение с остеопатично, без при-
бягване към респираторна кинезитерапия. По-
следната често е травматизираща за детето и  ле-
кува респираторния проблем само по точно
определен начин. 

Съществува механична хипотеза за генезиса на
ГЕР: дразнения на нервус вагус (цервикални кон-
тракции, париетални черепни напрежения) на
едно или множество места по протежение на тра-
екторията му от основата на черепа, цервикалната
област, горната торакална апертура (вдлъбнината
под ключицата), диафрагмения отвор до висце-
ралните и соматични връзки (стомах, черен дроб,
дебело черво, бъбреци). Парасимпатичната нер-
вна система ще бъде хиперстимулирана. Това съ-
ответства на симптоматиката, наблюдавана при
тези деца: задавяне, стридор, повръщане, рефлукс,
хиперсиалорея, стомашни колики, бронхоспазъм,
бронхиална хиперсекреция. Спиналният нерв,
който излиза в основата на краниума (форамен
юголаре), както и диафрагмалният нерв, също са
замесени.  Това обяснява честото асоцииране на
хълцане и/или  тортиколитис с ГЕР.

Тази механична хипотеза в основата на ГЕР ще
бъде вторична по отношение на начина на раж-
дане: пер виас натуралис – вагинално, но трудно
раждане (предозирана епидурална анестезия, ва-
куум, форцепс, прекалено бързо раждане) или це-
зарово сечение с брутална или трудна екстракция
на бебето, или пък същото, което понякога се на-
лага в хода на  инструментализирано раждане (ва-
куум, форцепс). Това ще доведе до мускулно и/или

париетално напрежение на ниво краниум и шийни
прешлени.  

Трябва да отбележим, че при някои от тези деца
– 15 от 95 (15%) патологиите бяха рецидивирали в
рамките на 3 до 6 месеца. Някои от тях  получиха
подобрение след един или два остеопатични се-
анса и подновяване на хомеопатичното лечение. 

След 3 години от 102 здравни досиета, 73 оста-
наха актуални. От тях:

– 51 деца (70%) са били на консултация при лич-
ния си педиатър под 3 пъти,

– 9 (12%)  3 пъти,
– 13 (18%) повече от 3 пъти. 

4. Заключение
Патофизиологичният механизъм на взаимна об-

вързаност между ГЕР, УНГ и/или белодробните па-
тологии и /или  и хипертонията на цервикалните
мускули (синдром на Сандифер) остава недоста-
тъчно изяснен, въпреки нарастналия брой случаи. 

Свързването на хомеопатия с остеопатия дава
основания да се мисли, че това е интересна алтер-
натива за лечение на ГЕР, придружен от рецидиви-
ращи или хронични УНГ и/или белодробни пато-
логии.

Остеопатията допълва лечението като набляга
върху механичния фактор, който има голямо учас-
тие в генезиса на ГЕР. Рефлуксът поддържа посо-
чените патологии или води до техните рецидиви. 
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Клиничен случай № 1
Маел, на 3 години, родена пер виас натуралис

трудно раждане вследствие на дистокия (пре-
дозирана епидурална анестезия), е доведена от
дядо си ( който страда от  бедрена невропатия и
който лекувам с хомеопатия и остеопатия), защото
прочел в Интернет, че тревожното здравословно
състояние на Маел би могло да се подобри чрез
тези две алтернативни терапии.

Маел страда често от рино-фарингити (един епи-
зод всеки месец), които бързо еволюират към сре-
ден до остър отит (остър среден отит) и налагат
прием на антибиотици и противовъзпалителни.
Липсва ясен отключващ фактор, но се забелязва
влошаване от влажен студ и домашен прах. 

Анамнеза
Всеки епизод е белязан от носна секреция, която

бързо става гнойна, придружена от експлозивна
кашлица, след което следва еволюция към остър
среден отит в дясното ухо. Болката се успокоява от
топъл локален компрес. 

Преглед
– Зеленикав ринит с експлозивна кашлица, без

повишена температура, понякога с усещане за за-
пушен нос.

– Бронхиални хрипове при аускултация.
– Променлив апетит.
– Постоянен запек.
– Няколко епизода на банално главоболие с пи-

розис.
– Маел е активно, общително и авторитарно мо-

миченце. 

■ Предложено хомеопатично лечение
Прием веднъж месечно:

• Coccus cactis 9 CH, по 3 гранули 3х/дневно
(ринит, придружен от експлозивна кашлица);

• Ammonium muriaticum 5 CH, по 3 гранули 3
х/дневно ( нос, който тече, но с усещане за запу-
шен нос) ;

• Dulcamara 9 CH, по 3 гранули/дневно (влоша-
ване от влага);

• Blatta orientalis 15 CH, по 3 гранули 3 х/дневно
(бронхиални хрипове, влошаване от домашен
прах);

• Iris versicolor 15 CH, по 3 гранули 3 х/ дневно
(„мигрени“ и пирозис);

• Arsenicum album 9 CH, по 3 гранули вечер (ме-
дикамент за превенция на остър среден отит,

който се подобрява от топлина;
• Arnica 15 CH, по 3 гранули 3х/дневно (акушерска

травма);
• Aviaire 15 CH, 1 доза/ 15 дни (отити);
• Lycopodium 15 CH, 1 доза/ в неделя (променлив

апетит, нервен,  авторитарен темперамент, запек,
периодичност на рецидивите).

■Остеопатично лечение
2 сеанса кранио-сакрална и висцерална остео-

патия през седмица.
Развитие
– Маел бе прегледана след един месец. Има по-

добрение на общото здравословно състояние, за-
пека и апетита.

– Проведен е един остеопатичен сеанс.

■ Лечение, проведено през следващия месец
• Aviaire 15 CH, 1 доза/ 15 дни 
• Dulcamara 9 CH, по 3 гранули/дневно
• Blatta orientalis 15 CH, по 3 гранули 3х/дневно
• Lycopodium 15 CH, 1 доза/ в неделя

В рамките на следващите 3 години, Маел идва на
консултация по повод  на два епизода на  ринофа-
рингит, които бързо отшумяват след хомеопатично
лечение.

Клиничен случай № 2
Абдеррахман, на една година, роден с цеза-

рово сечение (фетален дистрес) е изпратен от
своя педиатър хомеопат за допълнително лечение
с остеопатия.

Анамнеза
Детето приема от двумесечна възраст Motilium

sirop®, отказва биберон, неспокойно при хранене
и ежедневно има епизоди на свиреща спазматична
кашлица  с повръщане. Това едно голямо бебе, с
белезникава и нежна кожа. В клиничната история
е отбелязана екзема на бузите, която се появила
след въвеждане на изкуствено мляко в храненето
още от самото раждане.  

■ Лечение, предписано от личния педиатър
преди две седмици

Да се разтворят във вода и да се дава по една
глътка от разтвора преди всеки биберон.
• Ipeca 15 CH, 10 гранули/дневно (спазматична

кашлица, свиреща с повръщане);
• Antimonium crudum 9 CH, 10 гранули/дневно

(медикамент срещу повръщане, придружаващ
Calcarea)

• Sulfuricum acidum 5 CH, 10 гранули/дневно (по-
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вишена киселинност: отказ от биберон и викове
при приема)

• Calcarea carbonica 15 CH, 1 доза/в неделя (тере-
нен медикамент, едро бебе, фина белезникава
кожа, екзема, предизвикана от изкуствено
мляко)
Motilium® се подновява. Млякото е заместено с

протеинов хидролизат. 

■ Лечение
• Добавяме Arnica 15 CH, 10 гранули дневно.
• Един сеанс краниосакрална и висцерална ос-

теопатия.

Еволюция
– Детето бе доведено на преглед и за провеждане

на втори сеанс по остеопатия една седмица по-
късно: по думите на майката, здравословното
състояние на детето бързо се подобрило след
първия сеанс. 

– Майката беше преустановила  приема на Moti-
lium® по собствено усмотрение (поради тежките
странични въздействия, за които чела в Интер-
нет?)

– Посъветвах майката да се срещне с педиатъра,
който да прецени дали симптоматичното лече-
ние може да бъде преустановено като същевре-
менно теренното лечение се запази за още един
месец и в края на този месец да доведе детето за
последен остеопатичен сеанс, което бе напра-
вено. През следващите три години Абдеррахман
е ходил на консултация при своя педиатър един-
ствено по повод 3 епизода на ринофарингит,
които бързо са преодолени с хомеопатично ле-
чение. 

Клиничен случай № 3

Фатма, на 8 месеца, родена с цезарово сече-
ние (едро бебе), е насочена от своя хомеопат за
комплементарно лечение с остеопатия.

Анамнеза
Фатма е боледувала от  бронхиолит два пъти от

раждането си до момента на прегледа и три пъти
от ринофарингит с дрезгава кашлица, която никога
не спира (по думите на майката) и често води до
задавяне. Поради рецидивите майката решава да
лекува детето си по алтернативен начин и защо не
с хомеопатия. Консултира се с педиатър хомеопат,
предупреден за наличието на ГЕР. Педиатърът, като
има предвид рецидивите на патологиите и въ-

преки наличието на храносмилателни симптоми
(повръщане, сиалорея, регургитации, коремни ко-
лики), назначава ехография на корем (ехо: масивен
ГЕР с патологична релаксация на долния езофа-
геален сфинктер). Белезникава кожа с еритема, по-
лучена от пелените. 

■ Лечение, предписано от  педиатъра
Да се разтопят 10 гранули от следните медика-

менти в малко вода и да се дава по една глътка
преди всяко хранене.
• Sulfuricum acidum 5 CH (повишена киселинност

в целия храносмилателен тракт);
• Cuprum metallicum 9 CH (дрезгава кашлица,

спазматична, задавяне);
• Coccus cacti 9 CH (ринит със спазматична каш-

лица);
• Calcarea carbonica 15 CH, 1 доза/в неделя (кар-

боничен хабитус, еритема, предизвикана от пе-
лени, фина и белезникава кожа, повишена кисе-
линност);
Motilium® сироп: 1 доза х 4/дневно.

■ Допълнение към лечението
• Да се добави Arnica 15 CH, 10 гранули/дневно;
• Два остеопатични сеанса, проведени през ин-

тервал от една седмица.

Развитие
Фатма е прегледана след един месец. Констатира

се очевидно подобрение.
Проведен е остеопатичен сеанс: моят съвет е

консултация с хомеопата за прекратяване на Moti-
lium® сироп и хомеопатичното лечение. Да се за-
пази единствено за още един месец Calcarea car-
bonica. 

В течение на две години Фатма е ходила на пре-
глед при своя педиатър  само веднъж по повод на
заушка (паротит).

Клиничен случай № 4

Ихсен на 6 месеца, родена вагинално, затруд-
нено раждане с дистокия и форцепс. Изпратена от
своя педиатър хомеопат за допълване на лече-
нието с остеопатия.

Анамнеза
На следващия ден след раждането Ихсен е на-

правила стомашно чревен кръвоизлив (повръ-
щане на червена кръв).

Фиброскопията показва улцерирал и хемораги-
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чен езофагус /хранопровод/.  Назначени са  ИПП
(инхибитори на протонната помпа) и Motilium®.
Подобрението настъпва след една седмица ( кон-
тролна фиброскопия).

След изписването от болница Ихсен продължава
да страда от ГЕР: повръщане, хиперсиалорея, нес-
покойствие при хранене. Детето е слабичко с  из-
пъкнал фронтален  релеф. Имала е 3 епизода на
бронхиолит в рамките на 6 месеца. След послед-
ния бронхиолит, преди един месец, тя има при-
стъпи на спазматична кашлица, най-вече вечер,
придружена от задавяне. Майката решава да се
консултира с педиатър хомеопат, тъй-като въпреки
продължителното алопатично лечение, здравос-
ловното състояние на детето не се подобрява.

■ Предложено хомеопатично лечение
(за един месец): да се разтопят 10 гранули в

малко количество вода и да се дава по глътка
преди всяко хранене от следните медикаменти:
• Arsenicum album 10 CH (спазматична кашлица,

най-вече вечер);
• Ipeca 15 CH (спазматична кашлица, повръщане,

хиперсиалорея);
• Cuprum metallicum 9 CH (спазматична кашлица,

задавяне);
• Sulfuricum acidum 5 CH (повишена киселинност

в храносмилателния тракт);
• Silicea 15 CH (слабичко дете, мръсна кожа, фрон-

тален изпъкнал релеф).

■Остеопатично лечение
• Да се добави Arnica 15 CH.
• Два сеанса през интервал от една седмица.

Еволюция
Подобрението настъпва след втория сеанс. Пре-

поръчваме детето да дойде след един месец за по-
следен остеопатичен сеанс и преценка, заедно с
педиатъра хомеопат, за спиране на алопатичното и
хомеопатичното лечение, и запазване единствено
на теренното фоново лечение (Silicea 15 CH).

В течение на 3 години Ихсен е консултирана от
своя педиатър 3 пъти по повод кашлица без тем-
пература и лекувана в течение на няколко дни с хо-
меопатия. ■
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Зачервено и болезнено гърло, оток, дрезгав глас

+ Тонзилотрен на всеки час по 1 табл./ за деца до 12 г. 
на всеки 2 часа по 1 табл. 

ШС №3 Ferr Phos D12  3-4 пъти по 3 табл. на ден

Тонзилит с белезникави налепи

+ Тонзилотрен на всеки час по 1 табл./ за деца до 12 г. 
на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №4 Kali Chlor D6 3-4 пъти по 3 табл. на ден

Гнойна ангина

+
Тонзилотрен 3 пъти по 1-2 табл. 

(като придружаваща терапия) 

ШС №6 Kali Sulf D6
2 пъти по 3 табл. от всяка сол на ден

ШС №9 Nat Phos D6

Остър вирусен ринит с бистър секрет

+
Цинабсин на всеки час по 1 табл./ за деца до 12 г. 

на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №3 Ferr Phos D12
2 пъти по 3 табл. от всяка сол на ден

ШС №8 Nat Chlor D6

Ринит с белезникав секрет

+ Цинабсин на всеки час по 1 табл./ за деца до 12 г. 
на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №4 Kali Chlor D6 3-4 пъти по 3 табл. на ден

Ринит с гноевиден секрет и запушен нос

+
Цинабсин на всеки час по 1 табл./ за деца до 12 г. 

на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №6 Kali Sulf D6
2 пъти по 3 табл. от всяка сол на ден

ШС №9 Nat Phos D6

Подходящи КОМБИНАЦИИ

в УНГ практиката

dhu-bg.com



Докато тестват, наскоро  разработената молекула JP-III-48, върху
проби от ХИВ-позитивни пациенти, изследователи от Университета
на Монреал, в Канада, наблюдават нещо безпрецедентно. Молеку-
лата притежава способността да отваря ХИВ„подобно на цвете”. Въ-
преки, че тази констатация е все още в начален етап, екипът се над-
ява, че тя може да постави основите на нови превантивни мерки
срещу заразяването с ХИВ и дори да подскаже начин за премахване
на вируса от хората, които вече заразени.

Една от причините, поради която за учените е толкова трудно да
създадат ваксина за ХИВ е, че вирусът притежава уникалната спо-
собност да заобикаля имунната система. Въпреки, че приемащата
страна създава антитела срещу ХИВ, за човешкото тяло е трудно да
намери ефикасен имунен отговор без да съществува физически
начин за достигане до вируса. Скорошно проучване, публикувано в
Бюлетина на Националната академия на науките, подсказва начин
за предпазване от ХИВ.

Вирусът е подобен на  плътно затворена консервна кутия. Нами-
рането на начин да бъде „отворен” ще позволи на антителата да дос-
тигнат до неговите най-уязвими части и да премахнат инфекцията.

Молекулата JP-III-48 е разработена от изследователи от Харвард
и Университета на Пенсилвания, но учени от Монреал са първите,
които успешно я тестват върху ХИВ-позитивни пациенти. Молеку-
лата имитира CD4, протеин, който се намира на повърхността на 
Т-лимфоцитите. CD4 действа като вход към Т-клетката  и позволява
на ХИВ да влезе и да я зарази. При проучването, в Монреал, из-
следователите добавят JP-III-48 в серума на пациенти, инфектирани
с ХИВ-1 (най-честата форма на ХИВ) и стават свидетели на ефекта

„отваряне като цвете“.
„Добавянето на малката молекула принуждава вирусния пакет

да се отвори като цвете”, обяснява в комюнике  Джонатан Ричард,
авторът, ръководещ  изследването. Молекулата принуждава вируса
да разкрие части, които биват разпознати от антителата на гостопри-
емника. След това антителата създават с някои клетки нещо като мост
в имунната система и формират атака. „Антителата, които след за-
разяването естествено присъстват в организма след това могат
да се насочат към заразените клетки и последните да бъдат уни-
щожени от имунната система”, допълва г-н Ричард.

Досега ефектът на JP-III-48 върху ХИВ е наблюдаван само в серум,
взет от ХИВ-позитивни пациенти, но изследователите се надяват в
скоро време да тестват тази молекула, оприличавана на „нож за кон-
серви/отварачка” върху примати с маймунска версия на вируса.

Изследователите предполагат, че това откритие може да има ог-
ромен принос при изследванията за разработване на ваксина
срещу ХИВ.

Друг фактор, който прави борбата с ХИВ толкова трудна е, че
дори когато вирусът е напълно премахнат от тялото, в него все още
остават пасивни следи в т.н. ХИВ „резервоари”, които го чакат да се
върне, след като лечението приключи.

Екипът смята, че молекулата „отварачка“, може да играе роля в пре-
одоляването на тази пречка. Ако учените успеят да намерят начин за
„изваждане” на  ХИВ следите от скривалищата, тогава те ще могат да
бъдат умъртвени като се използва молекулата „отварачка” и вече съ-
ществуващите антитела.

Източник: Richard J, Veillette M, Brassard N, et al. 
CD4 mimetics sensitize HIV-1-infected cells to ADCC. PNAS. 2015
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МОЛЕКУЛА, ДЕЙСТВАЩА НА ПРИНЦИПА „НОЖ ЗА КОНСЕРВИ“ АТАКУВА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ЧАСТИ
НА ХИВ ВИРУСА. ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЛИ ТОВА ОТКРИТИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВАКСИНА?

ИНТЕГРАТИВНА НАНОМЕДИЦИНА: ЛЕЧЕНИЕ НА РАК С НАНО НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ
Бел А.1, Сартър Б.2, Койтан М.3, Банержи П.4, Банержи П.4, Джейн С.5, Ивс Дж.5

1Департамент по семейна медицина и медицина на общността, Аризонски университет, Колеж по медицина, Туксон, САЩ. 2Факултет за медицински сестри и здравни
науки, Университет на Сан Диего, Калифорния и Университет Бастир – Калифорния, САЩ. 3Колеж за медицински сестри, Аризонски университет, САЩ. 4Фондация за на-
учни изследвания по хомеопатия на докторите Банержи, Калкута, Индия. 5Институт Самюели, Александрия, Виржиния, САЩ.

Резюме: Намирането на по-безопасни и по-ефективни методи
за лечение на специфични видове рак остава значително пре-
дизвикателство пред интегративните клиницисти  и  изследователи
от цял свят. Възниква нова стратегия, която се базира върху из-
ползването на наноструктурирани форми на медикаменти, ваксини,
традиционни животински отрови, билки и нутрацевтични средства
при лечението на рак.

Неотдавнашно откритие на наночастици в традиционните хо-
меопатични медикаменти, добавя още една точка на сближаване
между модерната наномедицина и алтернативните стратегии за ин-
тервенция. Един от начините, по който, може да се обясни проти-
вораковото действие на  хомеопатичните медикаменти е между-
клетъчната сигнализация  чрез екзогенни и ендогенни наночастици
(екзозоми).

Резултатът може да бъде каскада от модулаторни биологични съ-
бития с антипролиферативни и про-апоптотични ефекти. Протоко-
лите на Банержи отразяват опита на поколения лекари хомеопати
в Индия, които разработват  клинична система, въз основа на която
са лекувани хиляди пациенти с рак.

Редица източници на хомеопатични медикаменти в Протоколите
Банержи (например, Calcarea phosphorica; Carcinosin – хомеопа-
тичен медикамент, изготвен на базата на ракова тъкан от рак на гър-
дата) припокриват тези, които вече са обект на проучване за съз-
даване на противоракова ваксина чрез изследвания на нехомеопа-
тични наночастици и туморни нано везикули (екзозоми). 

Предишни изследвания върху антинеопластичните въздействия
на нано форми от растителни екстракти като Phytolacca, Gelsemium,
Hydrastis, Thuja и Ruta, както и върху хомеопатични медикаменти в
различни потенции, приготвени от същите суровини, подсказват
други важни припокривания. Освобождаването на силициев диок-
сид, силиций и нано силика, чрез разклащане в стъклени съдове при
възпроизводими проучвания, е доказан неспецифичен активатор и
усилвател на имунологичния ефект. Данните от изследванията върху
нано частици и Протоколите Банержи за лечение на рак с хомеопа-
тични медикаменти, взети заедно, подсказват пътя, който трябва да се
следва за постигане на напредък при лечение на рака с наномеди-
каменти, получени от натурални продукти. 
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