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Предменструалната мастодиния в периода на перименопаузата e чест
повод за консултация. Тези болки са част от един комплексен предмен-
струален синдром, който включва промени в настроението, коремни , та-
зови болки и т.н. (1) От дълго време произходът на мастодинията е пред-
мет на противоречиви мнения. За някои автори произходът ù е само пси-
хичен,  а други смятат, че  това нарушение се корени в хормоналния дис-
баланс. (2) Добре известно е, че жените в период на перименопауза  са под-
ложени на  хормонални флуктуации, което обяснява по-честата поява на
мастодиния.  (1,2) 

В наше време мастодинията се подлага на лечение. Лечението включва,
както биологично активни фармацевтични молекули, така и хигиенно-
диетичен режим. Хомеопатията може да бъде едно от средствата за ле-
чение на мастодиния.

Според проучванията 69 % от жените в перименопауза страдат от пред-
менструална мастодиния. За 30 % от пациентките  болките в гърдите про-
дължават повече от 5 дни на цикъл. Интензитетът им е такъв, че може да
повлияе  ежедневните дейности на пациентката. От друга страна, нивото
на стреса, породен от тези инвалидизиращи болки в гърдите, е равен на
стреса, който пациентките изпитват преди хирургична интервенция при
рак на гърдата.  

1. Предменструална мастодиния в перименопаузата
В своя трактат върху болестите на гърдата, сър Ашли Купър (5), дефинира

възпалителните заболявания на гърдата, които за него, обхващат както ост-
рата, така и хроничната мастодиния и синдрома на доброкачествен и зло-
качествен тумор. Мастодинията е усещане за болезнено напрежение в гър-
дите, което хистологично се изразява в интерстициален едем. Обикновено
е двустранна.

Мастодинията може да бъде асиметрична, циклична и да настъпва в края
на цикъла. Обикновено изчезва с края на менструацията. Тя може да бъде
изолирана или придружена от други симптоми на предменструалния син-
дром (болки в таза, промени в настроението и т.н.) (6,7)
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Патофизиологията на предменструалната мас-
тодиния, по всяка вероятност, е мултифакторна.
Въпреки това, много вероятна е хипотезата, че хор-
моните са основен фактор за появата на този вид
болки в гърдите. В периода на перименопауза, яйч-
никовата функция започва да намалява (отначало
за сметка на прогестерона), а това води до периоди
на лутеална недостатъчност и относителна хипе-
рестрогенемия.(6)

Повишаване на чувствителността 
към естрогени с възрастта
През този период се наблюдава свръхекспресия

на гените на рецепторите към естрогените на
млечната жлеза. Тя води до хиперчувствителност
към естрогени и свръхекспресия на гените CYP19,
които увеличават дейността на ензима ароматаза в
млечната жлеза и следователно производството на
естрогени. 

Повишеното производство на циркулиращи ест-
рогени се влошава при затлъстяване чрез пови-
шената експресия на ензима ароматаза. Послед-
ната повишава нивото на циркулиращи естрогени
чрез периферна конверсия на андрогените в ест-
рогени.(6,8)  

Следователно млечната жлеза става по-чувстви-
телна към естрогените в периода на перимено-
пауза. Тази свръхчувствителност към естрогени би
могла да обясни анатомо-хистологичните измене-
ния (оток в гърдите, пери-кистозен едем, хипер-
васкуларизация и т.н.) по време на втората поло-
вина на цикъла, когато, по всяка вероятност, пре-
обладава относителна хиперестрогенемия.

ХИСТОЛОГИЧНИ ДАННИ

Възрастови изменения на тъканта 
на млечната жлеза
След бременностите, гърдата е превзета от

мастна тъкан, секреторните единици постепенно
изчезват, а съединителната тъкан става по-плътна
и хомогенна.

В периода на перименопауза  се наблюдава
сплескване на цилиндричните интраканални
клетки,  свързано с намаляване на миоепителните
клетки и с фиброзни изменения  на  интралобу-

ларната съединителна тъкан. Настъпва постепенна
инволюция на каналикуларната  система  и на ос-
таналите тубуло-алвеоларни жлези.  „Фибро-кис-
тозните изменения“, които настъпват по време на
перименопаузата, са известни като мастопатии, бо-
лестта на Реклю или на Шимелбуш. (9, 10, 11, 12, 13)
Тези дистрофии сега се смятат за  диспропорцио-
нални физиологични явления и включват:
– склероза или фиброза;
– обемни единични или множество микрокисти от

2 до 3 мм. Тези кисти се образуват чрез дилата-
ция на млечен канал  по протежение на склеро-
зила зона;

– увеличаване размера на лобулите,  свързано с
увеличаване броя на дуктусите  под формата на
нодуларна или склерозираща аденоза на млеч-
ната жлеза;

– атипична хиперплазия.
В предменструалния период на перименопау-

зата, отокът завладява тъканите повече или по-
малко.

2. Клиника
АНАМНЕЗА
Семиологията на мастодинията в периода на пе-

рименопауза е много богата и разнообразна.
Пациентките се оплакват най-често от дифузни

болки в двете гърди, които са циклични, появяват
се през втората половина на менструалния цикъл
и изчезват с приключването му. Болките могат да
бъдат едностранни (обикновено в по-жлезистата
гърда). При повечето жени в перименопауза, тези
болки настъпват няколко дни преди менструалния
цикъл, но е възможно да настъпват все по-рано и
по-рано.

Те могат да бъдат придружени със значително
увеличение на обема на гърдите – близо два раз-
мера на чашката на сутиена. Възможно е да се на-
блюдава също засилване на колатералната ве-
нозна васкуларизация, което обяснява зачервява-
нето, топлината и дискомфорта, който изпитват же-
ните. 

Болката бива описвана като напрежение, но
може да бъде и пулсираща. Някои жени не свалят
сутиена си през този период и не могат да спят по
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корем. Възможно е да изпитват   свръхчувствител-
ност на зърното. 

Разпитът ще помогне да се уточни историята на
тази болка, нейната локализация и интензитет. Въз-
можно е използването на аналогична визуална
скала, за да се определи остротата на мастоди-
нията. Много е важно да се определи точната дата
на поява на болката в рамките на цикъла и нейното
вредно влияние върху ежедневните  дейности.

Общата анамнеза на пациентката ще бъде  със-
тавена  на базата на акушерска и гинекологична
анамнеза, проследяване на промените в гърдите,
датата на последната менструация, приема на ме-
дикаменти (приемани в момента, контрацепция, и
т.н.), параклиничните изследвания и резултатите от
тях. Фамилната анамнеза е много важна за про-
следяване на доброкачествените и злокачестве-
ните заболявания на гърдите. (10, 14, 15, 16). 

Жените, които прилагат микро-прогестеронова
контрацепция (Progestin Only Pills), вътрематочно
противозачатъчно средство с  левоноргестрел (Мi-
rena®) или контрацептивен имплант с етоногестрел
(Nexplanon®) съставляват най-малко 10 % от слу-
чаите на предменструална мастодиния. Болките в
гърдите могат да се появяват ежемесечно или да
бъдат сравнително редовни поради това, че по-
ради този вид контрацепция, пациентките страдат
от аменорея. (17)

Жените в перименопауза, които използват 
естропрогестативни препарати и които страдат от
предменструална мастодиния, преди да пристъпят
към лечение на мастодинията, трябва преди
всичко да направят преоценка на уместността на
използваната контрацепция. (17) 

КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД
Клиничният преглед е от голямо значение. Впе-

чатленията съставляват 54 % от прегледа, а специ-
фичните особености  94 %. Идеалният период за
провеждането му е  първата половина на цикъла,
точно след приключване на менструацията. При
поява на мастодиния гърдата обикновено е с оток
и е чувствителна, а това прави палпацията  на ту-
морните маси особено деликатна. Когато масата е
палпируема, се оценяват нейните размер, място и
текстура.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
При циклична мастодиния е препоръчително да

се направи ехографско изследване за търсене на
кисти. Без  съмнение ехографията е най-доброто
изследване за диагностициране на кисти.

И най-малкото съмнение при клиничния пре-
глед или ехографията трябва да бъде изяснено
чрез мамография. При наличие на суспектна тъ-
канна лезия мамографията, от своя страна, може
да бъде допълнена с биопсия. При съмнения, по-

родени при мамографията, може да се направи из-
следване с ядрено магнитен резонанс.(10)

3. Класически терапии
При предменструална мастодиния се предлагат

различни терапии. Проведени са различни из-
следвания върху използването на хормонални
препарати, установяване на хигиенно-диетични
правила, алтернативни терапии като фитотерапия
или акупунктура. Англо-саксонските проучвания
установяват, че 15 % от жените страдат от тежка
мастодиния и се нуждаят от лечение. (18)

ФАРМАКОТЕРАПИИ
Във Франция, на пациентките, които страдат от

мастодиния, лекарите обичайно предписват  про-
гестативна терапия. Тази терапия може да бъде под
формата на гел (Progestogel®) или per os. В този слу-
чай се използат гонадотропин-подтискащи хормо-
нални препарати като Promegestrone, Nomegestrol
acetate, Chlormadinone или Medrogestone в тече-
ние на 10 до 20 дни месечно. (2, 19)

В англо-саксонските страни се прилага локално
лечение под формата на гелове, които съдържат
диклофенак и молекули като даназол, тамоксифен,
диуретици и бромокриптин.

Тези молекули не са разрешени  за лечение на
предменструална мастодиния във Франция. (20, 21)
Използването на даназол в САЩ бе валидирано от
Федералната агенция по храните и лекарствата.

4. Хомеопатични медикаменти
ОСНОВНИ СИМПТОМАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

LAC CANINUM
• Медикаментът Lac caninum се произвежда от ку-

чешко мляко. Богат е на стероли и хормони като
пролактин, андрогени и прегестерон.

• Този медикамент се предписва на жени със зна-
чителна и болезнена мамарна конгестия, която
ги принуждава да носят стегнат сутиен. 
BRYONIA ALBA

• Медикаментът Bryonia alba се произвежда от
едно растение от семейство Тиквови – Дива бяла
тиква.

• Този медикамент често бива предписван като до-
пълнение към Lac caninum, когато отокът на гър-
дата е голям или когато са установени кисти в гър-
дите, чийто обем нараства преди менструация.
PHYTOLACCA DECANDRA

• Медикаментът Phytolacca decandra се произ-
вежда от едно американско растение, познато
под наименованието “черно американско гроз-
де“.

• Широко се използва при жени, страдащи от бо-
лезнени фиброзни изменения/дистрофии на
гърдата в периода преди менструалния цикъл.
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CONIUM MACULATUM
• Медикаментът Conium maculatum се произ-

вежда от отровното растение бучиниш, сем. Сен-
никоцветни. Използва се при болезнени кис-
тозни дистрофии на гърдите преди менструация.

РАЗРЕДЕНИ ХОРМОНИ
В хомеопатията често се използват хормони в

безкрайно малки дози. Те могат да бъдат предпи-
сани при подозрение за хормонални нарушения,
когато пациентката не желае или не може да при-
ема хормонално лечение. (22)

Степента на разреждане зависи от показанията.
Ниските разреждания – 4 или 5 СН се използват за
засилване на симптомите, свързани с ендогенна
недостатъчност при пациентката. 

Високите разреждания: 15 или 30 СН се пред-
писват за намаляване на симптомите, свързани с
увеличена ендогенна дейност. Самата секреция ос-
тава непроменена. Вероятно тези разреждания
въздействат върху рецептивността на  ендоген-
ните хормони.

Най-често предписвани са Folliculinum и Pro-
gesteronum.

FOLLICULINUM
• През 1977 г. Де Маттос описва използването на

Folliculinum за лечение на предменструален
синдром, чиято симптоматика навежда на ми-
сълта за относителна хиперестрогенемия. В пуб-
ликуваните материали авторът подчертава над-
еждността на медикамента за лечение на пред-
менструална мастодиния. (23, 24)

• Folliculinum се произвежда на основата на ест-
рон. Във Франция се продава в разреждане  от 4
СН до 30 СН.
За лечение на предменструалната мастодиния
обикновено се използва Folliculinum в разреж-
дане 15 или 30 СН, който се назначава по една
доза на 8-ми и 20-ти ден от цикъла. Разрежда-
нето се избира в зависимост от интензивността
на симптомите.

• При жените, които са претърпели хистеректо-
мия или прилагат някаква контрацепция, която
води до аменорея (вътрематочна система с ле-
воноргестрел или микродозирани контрацеп-
тивни хормонални препарати) може да се пред-
ложи  по една доза на всеки 15 дни.

PROGESTERONUM
• Медикаментът Progesteronum се произвежда на

основата на естествен прогестерон. Във Франция
се продава в разреждане също от 4 СН до 30 СН.

• Често този медикамент допълва Folliculinum
при лечение на предменструални синдроми,
придружени от лутеална недостатъчност. При
това показание се предписва Progesteronum в

разреждане 4 или 5 СН, по 5 гранули дневно, от
10 до 20 дни месечно.

5. Четири клинични случая
A. Мадам С., на 45 години, фармацевт, страда от

предменструална мастодиния от няколко месеца. В
края на деня болките стават по-силни и положе-
нието се влошава.

Анамнеза
• Стрипинг на разширени вени – двустранно на 35

годишна възраст.
• Хирургична интервенция по повод синдром на

карпалния канал на 41 годишна възраст.
• Първа менструация – на 12 годишна възраст.
• Две бременности, завършили с две раждания на

29 и 31 години, по естествен път.
• Кърмене: общо 5 месеца.
• Контрацепция: вътрематочна система Multiload®
• Скорошна цитонамазка, мамография и ехогра-

фия преди по-малко от 6 месеца: фиброзни из-
менения, локализирани в горно-външния квад-
рант на двете млечни жлези. Болките в гърдите
се появяват към 15-я ден на цикъла  в участъците
с фиброзни изменения. Не се наблюдават други
симптоми на предменструален синдром. При
прегледа (на 20-ти ден от цикъла) гърдите са
леко напрегнати и по-болезнени на ниво фиб-
розни изменения.

■ Лечение 
Предписано е следното лечение за три месеца:

• Folliculinum 15 CH: по една доза на 8-ми и 20-ти
ден от цикъла.

• Phytolacca decandra 5 CH: по 5 гранули, при нас-
тъпване на болките, до четири пъти дневно, с на-
маляване на броя на приемите при настъпване
на подобрение.
Коментар

• Folliculinum 15 CH се предписва за лечение на
предменструална мастодиния.

• Phytolacca decandra 5 CH:  медикаментът е по-
казан при фиброзни изменения на гърдите с
предменструални болки. 
В края на периода, болезнената симптоматика

регресира и лечението бе продължено по същия
начин.

Б. По време на рутинен преглед е установено, че
Мадам З., на 45 години, ресурсен учител, страда от
мастодиния от няколко месеца.

Анамнеза
В анамнезата е отбелязано:

• Тежка травма по време на каране на ски на 42 го-
дини с пневмоторакс и тежко навяхване на ко-
ляното.

4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 36 • април • 2016



• Първа менструация на 12 години.
• Две бременности и две раждания на 25 и 29 го-

дини, по естествен път.
• Кърмене: общо 12 месеца.
• Контрацепция: вътрематочна система Mirena®.
• Цитонамазка: преди по-малко от две години:

нормална.
• Мамография и ехография: нормални.
• Пациентката е в аменорея, но редовно, от ня-

колко месеца, чувства напрежение на ниво
гърди, което трае обикновено от 8 до 10 дни.

• Прегледът на гърдите е без особености.
■ Лечение
Лечението е предписано за период от 6 месеца и

включва:
• Folliculinum 15 CH: по една доза на всеки 15 дни.
• Lac caninum 7 CH: по 5 гранули три пъти дневно

с настъпване на болките. Приемите се разреж-
дат при настъпване на подобрение.
Коментар

• Folliculinum 15 CH се предписва за лечение на
предменструална мастодиния.

• Lac caninum e предписан на основата на кли-
нична картина с предменструална мастодиния.
Мадам З. ще бъде прегледана след 6 месеца.
Симптоматиката изчезна напълно и лечението

бе преустановено. Може да бъде подновено при
необходимост.

В. Мадам С., на 46 години, управител на дру-
жество, идва на консултация по повод предмен-
струален синдром със силно изразена мастодиния.

Анамнеза
В анамнезата е отбелязано:

• Майка ù е приемала Distilbene®.
• Артериална хипертония, регулирана със Selo-

ken®.
• Хирургична интервенция за поставяне на платно

при пъпна херния на 35 години.
• Непоносимост към НПВС.
• Първа менструация на 13 години.
• Три бременности и три раждания с цезарово се-

чение, поради седалищно предлежание на
плода.

• Не е кърмила.
• Контрацепция: Вътрематочна система ТТ380®
• Цитонамазка преди по-малко от 2 години: нор-

мална.
• Мамография и ехография: нормални.

От няколко месеца Мадам С. страда от предмен-
струален синдром със силна мастодиния от 10-ти
ден на цикъла.

Цикълът е редовен и с продължителност 24 дни.
Гърдите са силно едематозни, напрегнати и с ве-
нозен лабиринт. Дванадесетина дни преди нас-

тъпване на менструацията, пациентката има про-
мени в настроението, с тенденция към тъга и са-
мовглъбяване.

Обикновено качва два килограма преди настъп-
ване на менструацията. Последната е обилна, не-
болезнена. Страда от запек, ако не  спазва израбо-
тените си хранителни навици. Има сухи плаки
върху кожата на пред-мишниците.

Клиничен преглед
Клиничният преглед е проведен на 14-ти  ден от

цикъла. Констатирано е, че гърдите вече са напре-
гнати, болезнени при палпация, без палпируема
подутина.

■ Лечение
Първоначално се назначава лечение за три ме-

сеца, което включва:
• Folliculinum 15 CH: една доза на 8-ми и 20-ти ден

от цикъла.
• Progesteronum 4 CH: по 5 гранули дневно от 10-

ти ден на цикъла до настъпване на менструация.
• Lac caninum 7 CH: по 5 гранули сутрин и вечер

от 10-ти ден на цикъла до настъпване на мен-
струация.

• Bryonia alba 5 CH: по 5 гранули сутрин и вечер
от 10-ти ден на цикъла до настъпване на мен-
струация.

• Natrum muriaticum 15 CH: по 5 гранули дневно.

Коментар
Folliculinum се предписва за лечение на пред-

менструалната мастодиния.
• Progesteronum –  в този случай се предписва по-

ради краткия цикъл, който говори за лутеална
недостатъчност.

• Lac caninum e предложен на фона на клинична
картина със значителен предменструален оток.

• Bryonia се предписва като допълнение към Lac
caninum на фона на болезнена симптоматика. 

• Natrum muriaticum е медикамент, който при
тази пациентка се предписва като теренен: мас-
тодиния, покачване на телесно тегло, запек и
промени в настроението преди менструация. 
Мадам С. бе прегледана 6 месеца по-късно. Беше

подновила сама лечението си. Симптоматиката се
беше подобрила. Мастодинията не е толкова
силна, а гърдите не толкова подути. Теренното ле-
чение с Natrum muriaticum се запазва, както и това
с Folliculinum. Останалите медикаменти – при не-
обходимост.

Г. Мадам С., на 48 години, стоматолог, идва на
консултация по повод силна мастодиния с кис-
тозни изменения в гърдите. 
• Анорексия в юношеството.
• Злокачествен меланом, на десния крак на 35 го-

брой 36 • април • 2016    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 5



дишна възраст.
• Хистеректомия поради миоматозна матка на 43

години.
• Първа менструация  на 16 години.
• Три бремености и три  естествени раждания  на

29, 32 и 34 години.
• Не е кърмила.
• Преди 6 месеца е извършена мамография и ехог-

рафия: прегледът е класифициран като ACR3 – из-
вестна кистозна дистрофия с множество раз-
пръснати кисти – двустранно. Без атипични възли.

• Мадам С., страда от мамарни  болки 15 дни в ме-
сеца, като зоните около кистите са особено бо-
лезнени. Правени са ù многократно пункции. Хор-
моналният тест, направен по молба на пациен-
тката, показва, че нивата на фоликулостимулира-
щия хормон (FSH) и на естрадиола са в нормата.  

Клиничен преглед
Палпацията на гърдите е много деликатна: гър-

дите са с множество възли, болезнени и напре-
гнати. Киста в горния вътрешен квадрант на дяс-
ната гърда, която деформира закръглеността ù.

■ Лечение
Предложено е лечение за шест месеца:

• Folliculinum 15 CH: по една доза на всеки 15 дни.
• Lac caninum 7 CH: по 5 гранули три пъти дневно

с поява на болките. Приемите да се разредят при
настъпване на подобрение.

• Connium maculatum 5 CH: по 5 гранули сутрин и
вечер.

• Bryonia alba 5 CH: по 5 гранули сутрин и вечер.

Коментар
• Folliculinum се предписва за лечение на пред-

менструалната мастодиния.
• Lac caninum се предлага поради наличие на кли-

нична картина на предменструална мастодиния.
• Conium maculatum е показан при кистозна дист-

рофия.
• Bryonia alba е показан за намаляване на интра-

кистозната секреция и отока на гърдата. 
Мадам С. е прегледана 6 месеца по-късно. На-

ложи се да се направи пункция на голямата киста в
горния вътрешен квадрант на дясната гърда.
Чувства се по-добре и желае да продължи лече-
нието си, както преди.

Заключение
Броят на жените, които страдат от предменстру-

ална мастодиния е значителен. В този период на
жената, мастодинията често може да бъде придру-
жена от фибро-кистозна дистрофия. Жени с по-
добни оплаквания трябва да бъдат внимателно
преглеждани и при най-малкото съмнение да се
възползват от възможностите на  образната диаг-
ностика. Обичайното лечение на мастодинията е

прогестативни препарати – локално или per os. 
Хомеопатичното лечение е интересна и уместна

алтернатива при тази патология. То се базира върху
клиничен преглед и допълнителни изследвания. 

Интересът към тази терапия се обяснява с ней-
ната ефективност и липсата на нежелани стра-
нични реакции. ■
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Действие:
  – Потиска еозинофилното възпаление 

 – Запазва функциите на носната лигавица

 – Намалява оточността на носната лигавица

 – Секретолитично действие

 – Подобряване на мукоцилиарния клирънс

 – Овлажнява носната лигавица

 – Премахва струпеи и кори в носа

Показания:

 Настинки със сухи струпеи и екзема на входа на носа и върху 
вътрешната страна на ноздрите

 Хиперпластичен или атрофичен сух ринит 

 Възпаление на носната лигавица със сухота и подуване

Как да използвате:
Възрастни и юноши над 12-годишна възраст 2 до 3 пъти x 1 - 2 впръсквания на ден

Деца от 1 - 11 години 2 до 3 x 1 впръскване във всяка ноздра/дневно

Кърмачета на възраст 1 година 1 до 2 пъти x 1 впръскване/дневно

INFLUNASAL
1 g/10 g nasal spray solution 20 ml

Инфлуназал спрей за нос е хомеопатичен лекарствен 
продукт, показан за хроничен ринит.

Правилното и адекватно лечение с хомеопатични 
продукти помагат да се повлияе на патофизиологичния 
механизъм и да се овладее симптоматиката.

Локалното приложение на INFLUNASAL – Луфа оперкулата -
– спомага за блокиране на хроничните процеси и 
запазване на функциите на носната лигавица.



До 75% от жените страдат
от предменструален син-
дром (ПМС) по време на ре-
продуктивната си възраст.
Той се състои от поредица
симптоми, които се появяват
по време на втората поло-
вина на менструалния цикъл
и изчезват един до два дни
след началото на менструа-
цията. Става дума за комби-
нация от физически, психо-
логически и поведенчески
промени, които засягат отно-

шенията в семейството  и  обществото. Причината е неиз-
вестна, но се свързва с промените в хормоналните нива.
Най-често се среща при жени на възраст от 27 до 49 го-
дини, които са имали най-малко едно дете, с лична или фа-
милна анамнеза за депресия или емоционални разстрой-
ства и промени в настроението. Често се наблюдава вло-
шаване при жени над 40 години, когато приближава пре-
ходния период към менопауза.

Най-честите физически симптоми на ПМС включват:
– подуване на корема;
– чувствителност на гърдите (мастодиния или болка в

гърдите);
– непохватност, обърканост, трудно концентриране, за-

бравяне;
– запек или диария;
– изострено чувство на глад;
– главоболие;
– по-слаба толерантност към шум и светлини;
– умора или усещане за слабост и/или мързел;
– възходи и падения в настроението, тъга и безнадежд-

ност;
– чувство на стрес, тревожност или нервност;
– раздразнителност, с изблици на гняв към самия себе

си или към други;
– загуба на сексуално желание (обратно – при някои

жени може да се увеличи);
– ниско самочувствие, чувство за вина,  увеличаване на

страховете;
– проблеми със съня (спи твърде много или твърде

малко).

Съвременни проучвания показват, че хомеопатията, фи-
тотерапията и йогата помагат при ПМС. 

При обсервационно проучване, проведено от група
френски лекари,  във Франция през 2012 год. е предписано
индивидуализирано хомеопатично лечение на голяма

група  жени с ПМС  повече от 3 месеца и средна възраст
39,7 год. Наблюдавани са 10 клинични симптома. Най-раз-
пространените симптоми при включването са раздразни-
телност, агресия и напрежение (87%), мастодиния (78.2%)  и
наддаване на тегло и подуване на корема (73.9%). 

Най-често предписваните хомеопатични медикаменти
са Folliculinum (87%), следван от Lachesis mutus (52.2%).
Заключението на авторите е, че хомеопатичното лечение
се понася добре от пациентките и  има  данни за неговия
положителен ефект върху симптомите на ПМС. 

Друго проучване показва потенциалния благоприятен
ефект на куркумина за смекчаване  тежестта на симптомите
на ПМС.

Коренището на индийската куркума (Curcuma Longa
Vahl.), съдържа от 3 до 5%  багрилни вещества, наречени
куркуминоиди, от които главният е куркумин. 

Екип от изследователи  провежда двойно-сляпо, кли-
нично изпитване, в което вземат участие 70 жени с диаг-
ноза “предменструален синдром“. Всяка участничка при-
ема 100 мг куркумин или плацебо два пъти на ден,  за пе-
риод от 7 дни преди и 3 дни след началото на менструа-
цията. Тежестта на симптомите на ПМС се оценява с въ-
просник  и оценката се записва.

След три последователни курса на лечение е устано-
вено, че куркуминът значително намалява броя и интен-
зивността на физическите симптоми в сравнение с пла-
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цебо. Авторите предполагат, че този ефект  вероятно е  ме-
дииран от модулация на невротрансмитери и противовъз-
палителното действие на куркумина.

Йога също помага за облекчаване на симптомите на
ПМС, според  Патриша Уолдън, ко-автор на Healthy Men-
strual Cycle (Shambala, 2004). Физически, тя балансира нер-
вната и ендокринната системи и увеличава притока на
кръв към репродуктивните органи. Психологически  пред-
ставлява възстановителна практика, която облекчава
стреса и спомага за релаксация като стимулира хипотала-
муса да регулира хормоните по-ефективно. И, разбира се,
тя осигурява  време на пациентката,  през което  да слуша
тялото си и да отговори на това, което чува.  Авторката пре-
поръчва  upavistha konasana (широкоъгълна седнала поза)
с глава, опряна върху възглавница. Тази поза, според Уол-
дън, помага за подобряване на кръвообращението в таза,
успокоява  възбудата и раздразнителността, свързани с
ПМС.

Както е видно съществуват редица комплементарни те-
рапии за облекчаване на симптомите на ПМС. Нашата пре-
поръка към пациентките, обаче,  особено към тези със сим-
птоми на  мастодиния, е да се консултират незабавно с
лекар,  най-вече ако открият макар и малко образувание, в
която и да е част на гърдата.
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КОНТЕКСТ: Психофизиологичното безсъние (PI) се
определя като безсъние, превишаващо 30 минути,
което се дължи на привикване към поведение, пре-
дотвратяващо съня и хипер възбуда преди лягане. Това
често срещано състояние дава значително отражение
върху здравето на болните, изпълнението на профе-
сионалните им задължения и междуличностните отно-
шения. Конвенционалната терапия с хипнотици има
много недостатъци. Хомеопатията може да представи
алтернативно лечение на това състояние.

ЦЕЛ: Целта на проучването е да определи въздей-
ствието на хомеопатичен комплекс върху психофизио-
логичното безсъние.

ВИД НА ПРОУЧВАНЕТО: Изследователският екип про-
ектира рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-кон-
тролирано, 4-седмично пилотно проучване със съвпа-
дащи двойки.

МЯСТО НА ПРОУЧВАНЕТО: Проучването се проведе в
Хомеопатичната клиника на  Йоханесбургския универ-
ситет, Йоханесбург, Южна Африка.

УЧАСТНИЦИ: Избрани са 46 мъже на възраст между 18
и 40 г. с хронично психофизиологично безсъние. От тях
28  завършват проучването, като плацебо групата  е със-
тавена от 14 души (п = 14) и експерименталната група
също от 14 (п = 14).

ИНТЕРВЕНЦИИ: Хомеопатичният комплекс е пригот-
вен с 20% алкохол. Плацебото се състои  само от чист
носител.

ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: За оценка на сънната ла-
тентност е  използвана т.н. скала за измерване на въз-
будата преди сън  и дневник на съня.

РЕЗУЛТАТИ: Експерименталната група показва ста-
тистически значимо подобрение по отношение на по-
явата на сънливост, както и на появата на сънна ла-
тентност в течение на 4 седмичното проучване. Тестът
на Уилкоксон (Wilcoxon) показа, че подобрението е
настъпило постепенно. Анализът на двете групи на ба-
зата на скалата за измерване на възбудата преди сън и
дневникът на съня показа, че експерименталната
група превъзхожда плацебо групата  към 28-я ден на
изследването.

ИЗВОД: Получените резултати показват, че ежеднев-
ната употреба на хомеопатичния комплекс в течение на
период от 4-седмици оказва въздействие върху  фи-
зиологичната и когнитивна възбуда преди лягане, както
върху сънната латентност при страдащите от психофи-
зиологично безсъние. Необходими са допълнителни из-
следвания върху използването на този комплекс преди
да бъдат направени окончателни заключения.

Altern Ther Health Med. 2013 Sep-Oct;19(5):38-43
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