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ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И
ОКОЛНА СРЕДА

Д-р Ю. Жиаварини

Тиреоидните заболявания несъмнено зачестяват. Този феномен определено
се дължи както на подобрената диагностика в последните две-три десети-
летия, така и на ролята на факторите на околната среда. В немалко случаи
тя дори е предоминираща.

•Органохлорни пестициди: най-известният от тях е ДДТ, използван през
Втората световна война като химическо оръжие, а след това, до 80-те годи-
ни на миналия век, като фитосанитарен продукт за борба с насекоми, пре -
даващи малария, тиф и жълта треска. Тези пестициди са много устойчиви и
се натрупват главно в мастните тъкани. Постъпват в организма на човека при
хранене с мазни риби.

Хексахлорбензенът е друг, широко използван пестицид, чийто ефекти вър-
ху щитовидната жлеза са доказани в много изследвания.

•Фталати: Тези вещества са използвани дълго време при производството
на пластмаси като ПВЦ. Целта е  увеличаване на  еластичността и гъвкавостта
на пластмасите, но тъй-като липсва химическо свързване, те могат да се ос-
вободят без проблеми. 

Намират се в редица предмети, използвани в ежедневието, като: пласт-
масови торбички, пластмасови бутилки, играчки, опаковки за храни, бебешки
бутилки. От известно време тяхното присъствие е широко дискутирано в ме-
диите, които не пропускат да докладват за вредното им действие. Те се сре-
щат също в различни кремове, дезодоранти и други козметични продукти,
както и в медицински изделия като кръвни торбички и катетри.  Абсорби-
рат се от храносмилателната система или транскутанно. Така тези замър-
сителите проникват директно в кръвта, а последствията за човека са нама-
ляване на функцията на щитовидната жлеза.

Освен изброените, съществуват много други химически вещества в
околната среда, които вероятно често действат синергично върху  щито-
видната жлеза.

n Влияние на тютюнопушенето
Клиничните наблюдения показват, че тютюнопушенето безспорно води

до рецидиви на дадено заболяване по време на лечението му. То влошава
или предизвиква Базедова офталмопатия. Това се отнася както за активно-



то, така и за пасивното пушене. Тютюнопушенето
може да доведе до появата на гуша, особено в ра-
йони, където липсва йод. Ролята му за появата на ав-
тоимунен хипотиреоидизъм  е по-спорна. От дру-
га страна, обаче,  са наблюдавани периферни ан-
титиреоидни ефекти, които изискват увеличаване
на дозите при хормоно-заместителна терапия.  

n Ролята на някои често срещани медикаменти 
Освен често дискутираният вече Амиодарон,

много медикаменти могат да взаимодействат с щи-
товидната жлеза. Само ще ги цитираме: литий (из-
ползван в психиатрията), бета-блокери, теофилин,
някои ИПП (инхибитори на протонната помпа), ан-
тихистамини, сулфонамиди, някои химиотерапев-
тични лекарства. Така че необходимо е да се внимава
при пациенти със заболявания на щитовидната
жлеза или с риск от такива.

n Други елементи  от околната среда, които 
благоприятстват развитието на тиреоидни 
заболявания
• Атмосферното замърсяване.
• Йонизиращите лъчения по принцип и в част-

ност тези, които се получават при медицински
изследвания (рентгенови лъчи, скенери). Не-
обходимо е винаги да се вземат някакви,
предпазващи щитовидната жлеза, мерки, най-
вече при деца, бременни и възрастни инди-
види.

• Електромагнитни лъчения (компютри, теле-
фони, копирни машини, релейни антени), как-
то показва проучването THYRO 2000, прове-

дено в Южна Франция и станало публично дос-
тояние през 2005 г.

• Някои храни: соя и зеленчуци от семейство
Кръстоцветни (броколи, брюкселско зеле,
бяло зеле, карфиол, ряпа) имат  вредни по-
следици за щитовидната жлеза, ако се прека-
лява с консумацията им. Необходимо е да се
намери златната среда на консумация на тези
зеленчуци, така че човек да се възползва от по-
ложителните им въздействия като превен-
ция на някои видове рак, например. Същото
се отнася и за силно рафинираните хранителни
продукти, които предизвикват дисбаланси в
организма и нарушават функцията на щито-
видната жлеза. Някои американски изслед-
вания посочват като причина и качеството на
водата в големите градове,  тъй като е прека-
лено наситена с хлор и флуор, които влизат в
конкуренция с йода в човешкото тяло.  Някои
автори твърдят, че готвенето намалява въз-
действията на зеленчуците за образуване на
гуша.

• И накрая, един факт: ролята на стреса при от-
ключване или влошаване на съществуващия
дистироидизъм. Известно е, че стресът действа
директно върху имунната система чрез чер-
вата. Този спад в имунната защита може да сти-
мулира развитието на авто-антитела, които на
свой ред благоприятстват заболявания като Ба-
зедова болест или болестта на Хашимото.
Трябва да се има предвид, че психичните
симптоми са много разпространени, както
при хипер-, така и при хипо-тиреоидизъм.
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Нека не забравяме, че щитовидната жлеза е
главната жлеза на чувствителността и емо-
циите.

n Терапевтични предложения
Разбира се, че наличието на значим хормонален

дисбаланс налага задължителна конвенционална те-
рапия.

По същия начин, една голяма гуша (компресив-
на симптоматика), трябва да бъде подложена на хи-
рургическа интервенция. Но дори и в тези доказа-
ни случаи теренното хомеопатично лечение има
своята роля. То може да окаже влияние върху дъл-
госрочната еволюция на заболяването, а понякога
позволява намаляване на дозите на конвенцио-
налните терапии. В светлината на някои нови от-
крития, при нестабилни ситуации или в случай на
несъответствие между клиничната картина и био-
логичните симптоми, алтернативните лечения се явя-
ват като първа линия на избор. Трябва да се каже,
че в ежедневната практика рядко се наблюдават
ясни клинични картини. Най-често пациентите по-
казват сбор от противоречиви симптоми, присъщи
за ендокринни хипер/хипо и изобщо дисфункции.
Дистироидизмът често изглежда по-подходящ като
клинична дефиниция и биологията е тази, която на-
клонява везните към преобладаването на хипер- или
хипо-функция.

n Хипертиреоидизъм и болест на Грейвс 
(Базедова болест)
Медикаментът, който най-добре обобщава тези

симптоми, определено е йодът. Неговата патогенеза
е абсолютно обобщение на тези клинични картини.
Той може да се счита за системен медикамент и да
се предписва в толкова по-високо разреждане,
колкото картината е по-ясна.

Винаги представлява интерес търсенето на сим-
п то  ми за медикаменти, които съдържат халогенен
радикал:

• Arsenicum iodatum: по-зиморничав, по-нес-
покоен, по-тревожен, силно отслабнал, уморен
и/или който се уморява бързо. 

• Sulfur iodatum: термофобия, диария, хипе-
рактивност, оптимизъм. Туберкулиновия Sul-
fur е този, който се уморява по-лесно. 

• Natrum muriaticum: фонов/теренен медика-
мент за системна употреба. (приготвя се на ос-
новата на йодирана морска сол). Показан при
млади индивиди; склонност към отслабване,

въпреки засилен апетит, желание за хапване
на солено, жажда, склонност към рецидиви-
ращ херпес, термофобия, затворен характер.
Един интересен симптом: „никога не се е чувст-
вал добре“ след интервенцията върху щито-
видната жлеза. (А. Орвильор).

Не са за пренебрегване в диференциално-диаг-
ностичен аспект и медикаметите:

• Lachesis : друг голям фонов медикамент, осо-
бено, ако нарушенията настъпват около пе-
риода на менопауза. Непоносимост към топ-
лина, шийни остеохондропатии, горещи въл-
ни, треска вечерно време, раздразнимост и
бъбривост.

• Lycopodium : интелектуална хиперактивност,
непоносимост към топлина, но и зиморнича-
вост, липса на апетит, храносмилателни про-
блеми в миналото и настоящето.

• Phosphorus : медикамент за хиперметаболи-
зъм, при който фазите на хиперактивност
контрастират рязко с интензивна умора. Да не
забравяме неговата страстна и артистична
натура. Немалко хомеопати го използват по
обикновена анатомо-патологична аналогия,
поради способността му да причинява лези-
онни промени върху тъканите.

n Медикаменти за не особено тежка симпто-
матика (и въпреки това много полезни)
• Belladonna: екзофталм, мидриаза, сърдечен

ератизъм, горещо изпотяване, конгестивно гла-
воболие.

• Glonoinum: горещи вълни, пулсации на ка-
родитните артерии.

• Ferrum iodatum: екзофталм, анемия, хипер-
тиреоидизъм.

• Spigelia: палпитации, които се усещат от па-
циента и се виждат през дрехите.

• Lycopus: екзофталм, тахикардия, силно сър-
цебиене, сърдечен еретизъм, усещане за пре-
кордиална констрикция, тремор, термофо-
бия. Особено показан при хипертиреоидизъм.

• Aurum metallicum: артериална хипертония и
кардиопатии, свързани с гуша.

• Coffea: хиперексикация, хиперидеация, хи-
персимпатикотония.

• Chamomilla: медикамент за „излишъци“, винаги
много ефективен.
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n Медикаменти за гуша
• Spongia tosta: индуцирана хипертрофия на щи-

товидната жлеза, възможност за екзофталм.
• Calcarea fluorica: по принцип медикамент

при индурация и склероза на тъкани. Може да
бъде предпочетена Calcarea iodata, която
също има симптоми на хипертиреоидизъм, и
чийто показания се засилват допълнително,
при наличие на симптоми на фаринголарин-
гит с цервикална лимфаденопатия.

• Lapis albus: гуша без ясно очертани граници
с еластична консистенция и аденопатии с
подобна консистенция.

• Badiaga: гуша, възпрепятстваща пасажа през
ларинкса, болезнен екзофталм, зиморничавост
въпреки хиперметаболизма (медикамент, съ-
държащ йод и бром).

n Хормонални медикаменти
• Thyroïdea: в този случай се предписва в ам-

бивалентно разреждане (9СН), в дозировка 3
гранули 1-2 пъти седмично.

• Hypophyse 7-9 CH, 3 гранули, ведъж седмич-
но.

n Фитотерапия – гемотерапия
• „Върхът” на хипертиреоидизма е Cornus san-

guinea, кучешки дрян, по 50 капки / ден в мал-
ко вода.

• Може да се допълва с: Tilia tomentosa, Vibur-
num и Crataegus, и Rosa canina (показан по-
специално при еутиреоидни състояния).

n Литотерапия (лечение с естествени камъни)
• Iodargyrite D8 и Azurite D8 са два основни ре-

гулатора на щитовидната жлеза. Могат да се ре-
дуват през два дни сутрин, с изключение на не-
деля, в течение на един месец, а следващия ме-
сец да се заменят с Fluorite D8 и Blende D8, кои-
то също се редуват. Те помагат и за регулира-
не на функциите на хипофизата.

n Хипотиреоидизъм и микседем
В този случай се наблюдава тъканна инфилтра-

ция, хипометаболизъм, кожни нарушения, запек, по-
вишаване на теглото ... т.е.  една имаме нужда от съ-
всем друга категория лекарства. Ако кретинизмът

вече не представлява голям проблем по нашите
земи, то хипотиреоидизмът се увеличава било със
или без лежаща в основата му болест на Хашимото.

n Два медикамента, които съдържат 
най-съществените характеристики 
на тези състояния:
• Graphites: апатия, астения, зиморничавост,

повишаване на теглото, кожни нарушения,
запек, аменорея са основните характеристи-
ки. За системна употреба.

• Baryta carbonica: изявена ретардация, арте-
риосклероза, хипертония, обща хипо-хормо-
налност, умствен дефицит – това са част от ха-
рактерните признаци. 

Тези два медикамента могат да се предписват за-
едно.

n Други медикаменти, които представляват
интерес
• Calcarea carbonica : зиморничавост, наддаване

на тегло, добре понасяна констипация, изпо-
тяване. Както се вижда тежестта на наруше-
нията е по-малка от горните. Еволюцията им,
обаче, може да доведе до влошаване.

• Thuya: лидер в сикотичната редица. Характе-
ризира се с дебел слой подкожна мастна тъ-
кан, склонност към разрастване на тъкани,
чувствителност към влага, специфични  етио-
логии.

• Natrum sulfuricum: в същия порядък, харак-
тертеризира се със задържане на вода и го-
ляма чувствителност към промените в атмос-
ферното налягане.

• Kalium carbonicum: подчертана астения, свръх-
напрегнатост и свръхчувствителност, която ус-
корява общото застаряване.

• Silicea: Медикамент за множество диатези
(предразположения към различни заболява-
ния), парадоксална слабост, зиморничавост и
изтощение.

n Допълващите медикаменти стават значими,
когато са добре показани, като:
• Pulsatilla: инфилтриране, нарушения на кръ-

вообращението /капиляри и малки вени/,
страх от непосредствена топлина,  голяма ва-
риабилност на симптомите.
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• Conium maculatum : забавеност на движе-
нията, рефлексите и поведението; безразличие;
общ хормонален дефицит; индурирани и
склонни към склероза жлези.

• Bovista при твърд и болезнен едем.

n Хормонални медикаменти
Ниското разреждане подпомага реактивноста на

таргетните органи, поради което Thyroidea 5 CH тра-
диционно се използва за стимулиране на щито-
видната жлеза.

• Hypophyse 7CH се използва за подобен кон-
трол но на по-високо ниво.

n Ембрионални растителни щамове:
• Лечението включва Betula pubescens, Vibur-

num, Prunus amygdalis и Ribes nigrum, в
същите дози, както по-горе.

n Литотерапия
• Същите медикаменти като при хипертиреои-

дизъм защото литотерапията има регулираща
функция

n Други терапии
• Внасяне на йод чрез храната (водорасли, мор-

ски дарове, йодирана сол) или чрез терапев-
тични водорасли и по-специално Fucus TM, 50-
100 капки дневно.

• Съществуват хранителни добавки на основа-
та L-Thyrosine, чийто действие е забележи-
телно.

• Микроелементи главно Zinc, Sеlеnium,
Magnеsium.

• Витамини от групата на В, А и С.

n Тиреоидит на Хашимото
Това заболяване бележи ясна тенденция към

увеличаване и засяга по-често жените. Появата и раз-
витието му са свързани с околната среда и най-вече
с психологическата среда, поради факта, че стресът
играе първостепенна роля. Неговата еволюция е
най-често към хипотиреоидизъм, понякога към
хипертиреоидизъм, но може и да остане в състоя-
ние на еутироидизъм.  Диагностицирането му се под-
обри откакто стана възможен анализът на специ-
фични антитела, а това определя и неговия биоло-
гичен характер.

Неговата спонтанна еволюция, в повечето случаи,
е в посока унищожаване на паренхима на щито-
видната жлеза, което налага хормонално замести-
телна терапия. Автоимунният процес е по същест-
во чревен и се проявява чрез синдрома на про-
пускливите черва.

Възможно е ребалансиране на организма чрез
диета и по-специално чрез хипотоксичната диета на
д-р Сеняле (без млечни продукти и без глутен). В
днешно време стана възможно да се постигне въз-
становяване на тези пациенти чрез микро-храни-
телна терапия и по-специално чрез регулиране на
чревната флора, чревната пропускливост и хро-
ничното чревно възпаление (например чрез ком-
бинация от куркума - чер пипер). Хомеопатията също
може да помогне с подходящи медикаменти за
постигане на баланс при тези пациенти.

В този случай е необходим мултидисциплинарен
подход, който се изразява в промяна в начина на жи-
вот с прилагане на адекватно хранене, физически
упражнения, по-добро управление на стреса (йога,
релаксация ...). Важно е също да се обърне внима-
ние на елиминирането на токсичните  вещества от
организма (спиране на тютюнопушенето, филтри-
ране на чешмяната вода) и ограничаване, доколкото
е възможно, на експозицията на атмосферни и
електромагнитни замърсители.

Единствено глобалният подход към патологии-
те на щитовидната жлеза, с внимателно търсене на
верния път, могат да дадат шанс на тези пациенти
да поддържат и балансират своето състояние,
преди да станат зависими от хормоно-заместител-
на терапия за цял живот. Те налагат повишена бди-
телност както към вътрешния мир, така и към вън-
шните фактори, заобикалящи всеки конкретен па-
циент.
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Предисторията 
През февруари 2017 г. комисията за борба с лъже-
науката и фалшификациите на научни изследвания 
при Руската академия на науките (РАН) издава ме-
морандум против хомеопатията. В документа, 
под който стоят 34 подписа, се заявява, че ме-
тодите за диагностика и лечение, базирани вър-
ху използване на свръхмалки дози от различни ве-
щества, нямат научна основа и следователно са 
псевдонаука. 

В публикувания меморандум членовете на комиси-
ята уточняват, че техният извод по отношение 
на хомеопатията се базира върху прецизен анализ 
на публикации в руски и чуждестранни научни из-
дания и доклади за клинични изследвания. „Хоме-
опатията като вид алтернативна медицина съ-
ществува вече повече от 200 години. През това 
време нееднократно са се предприемали опити да 
бъде поставена на научна основа. В крайна сметка 
всички те са се оказали неуспешни”, се твърди в 
меморандума.

Отговорът на научно-медицинската  
общност 
В отговор на меморандума последва незабавна 
реакция от страна на научно-медицинската общ-
ност в Руската федерация. Какви са заблудите и 
фактите във връзка с появата на този документ? 

Става ясно, че едва 7 от 34-та подписали мемо-
рандума са членове на комисията за борба с лъже-
науката при РАН. Останалите са поканени външни 
експерти. Нещо повече – заседание на комисия-
та по темата за хомеопатията в действител-
ност не е било провеждано. Така съставителите 
на документа просто подминават мнението на 
останалите 52 души от комисията. Освен това 
самата комисия няма право на каквито и да било 
изявления от името на Руската академия на нау-
ките, тъй като е само обществен орган към РАН.

Катедрата по медицински науки при РАН отри-
ча твърдението, че всички опити „да се постави 
хомеопатията върху научна основа” са се оказали 
неуспешни. През последните 26 години в Русия са 
проведени повече от 200 научни изследвания във 
връзка с тази тема. 

Нито един от органите, до които е бил адреси-
ран меморандумът – нито Министерството на 
здравеопазването на Руската федерация, нито 
Федералната служба за надзор в сферата на здра-
веопазването, нито Федералната антимонопол-
на служба, нито системата на висшето медицин-
ско образование или застрахователните фирми 
все още не са предприели никакви категорични 
решения по отношение на хомеопатията. 

Кръгла маса за интегративната медицина 
Какви са възможностите за използване на мето-
дите на алтернативната медицина в съвремен-
ното здравеопазване? По този въпрос дискути-
раха на кръгла маса в Обществената палата на 
Руската федерация представителите на законо-
дателната и изпълнителната власт, на медицин-
ската наука, на здравеопазването, на медицински-
те университети, както и малобройната група 
експерти, подписали меморандума за псевдонауч-
ния характер на хомеопатията.

Целта на срещата беше да се помирят ревност-
ните защитници и противниците на идеята за 
интегративна медицина, в която наред със съ-
временни технологии като органично допълнение 
да се използват и методи от комплементарната 
медицина с доказана безопасност и ефективност.

Позицията на Комитета по здравеопазване към 
Руския парламент - историята с меморандума 
против хомеопатията не е останала без внима-
ние от страна на депутатите. Документът е 
разгледан на експертен съвет и… закон за забрана 

Атаката срещу хомеопатията в Русия 

В желанието си да унищожат хомеопатията в Руската федерация, нейните 
противници, без сами да осъзнават й правят още по-голяма реклама.
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на хомеопатията в Русия не е приет. Нещо пове-
че - дори няма такъв законопроект. 

Фактът, че почти половината от хората, подпи-
сали меморандума против хомеопатията, нямат 
никаква връзка с медицината – това са специали-
сти в областта на философията, математиката, 
физиката, журналистиката – от самото начало е 
предизвикал недоумение и в научната, и в лекар-
ската общност. 

Председателят на комисията на Обществения 
съвет при Министерството на здравеопазване-
то на Русия по въпроси, свързани с употребата 
на лекарствени средства и медицински изделия, 
проф. Владимир Гурдус, д.м.н., припомни, че прила-
гането на хомеопатията като метод за лечение 
вече е регламентирано от руското законодател-
ство. 

„През 50-те години на 20 век научната общност 
се е надсмивала над физиците, които са говорили 
за кварки, неутрино, тъмна материя, за Големия 
взрив, бозони и т.н. В онези времена това също 
се е считало за шарлатания и псевдонаука, а днес 
за такива разработки дават Нобелови награди”, 
заяви пред участниците в срещата академик 
С. Колесников, професор в Московския държавен 
университет и съветник от Руската академия на 
науките.

По време на кръглата маса стана ясно още, че хо-
меопатичните лекарства преминават необходи-
мия цикъл от научни изследвания за безопасност 
и ефективност, както и установените етапи на 
регистрация. И засега няма никакви основания да 
се налага тези препарати да се изтеглят от обръ-
щение. Руските учени се обединиха около стано-
вището, че хомеопатията не заслужава участта 
да бъде отречена, щом има продължителна исто-
рия на употреба и до ден-днешен се търси от па-
циентите.

Лечебните механизми на хомеопатията все още 
не са изучени из основи, но това не е обстоятел-
ство, възпрепятстващо нейното използване. Ле-
карите трябва да знаят за възможностите на 
комплементарната медицина и че използването 
на хомеопатични препарати като част от ком-
плексна терапия дава добър резултат.

Следва продължение
Министерството на здравеопазването на Русия 
се придържа към балансирана позиция по отноше-
ние на шумотевицата, провокирана от меморан-
дума срещу хомеопатията, като предлага да се 
продължи търсенето на истината в рамките на 
професионалните дискусии. 

Междувременно продължават научните изследва-
ния върху начина на действие на хомеопатията, 
както и за използването в съвременната медици-
на на технологията на потенциране (процесът на 
многократно разреждане на изходна субстанция), 
предложена от основоположниците на класиче-
ската хомеопатия. 

В края на 2017 г. в Катедрата по медицински науки 
на РАН се е състояло обсъждане на резултатите 
от едно такова изследване, което в продължение 
на 20 години се провежда под ръководството на 
член-кореспондента на РАН Олег Епщайн. Ето как 
е коментирал това събитие ръководителят на 
секцията по медико-биологични науки в РАН акаде-
мик Александър Дигай:

„Има много интересни данни, получени през по-
следните години от руски учени и проверени в кли-
ничните бази в Томск, Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград. Тези данни показват, че ако се използва 
методът на разреждане, приет в хомеопатията, 
но при това се вземе за основа субстанция от ан-
титела към ендогенни болестотворни агенти, 
то се получават наистина уникални резултати: 
стимулира се и се модулира функцията на ендо-
генни цитокини, която има изразен терапевти-
чен ефект при най-различни нозологии.

Вече са създадени около двадесет такива препара-
та, те са доказали своята ефективност и имат 
регистрация, в това число и в чужбина. Това вече 
не е хомеопатия в нейното изначално разбиране 
на „подобното лекува подобно”, а пример за из-
ползване на основния принцип на хомеопатията в 
разработката на съвременни лекарства със сто-
процентов възпроизвеждащ се лечебен ефект и 
в хармония с принципите на доказателствената 
медицина.” 

Източник: „Мeдицинская газета”, Москва, РФ 

обадете се на тел.  02 861 40 00  (в работно време от 10 - 17 ч.)

Ако не можете да намерите Вашето лекарство в D потенция на Немския хомеопатичен съюз

ТЪРСЕТЕ В АПТЕЧНАТА МРЕЖА!

ГОРЕЩА ЛИНИЯ на DHU!Alpen Pharma Group
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НЕ ПРЕСТАВАТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЯТА 
РАБОТИ: НОВО ПРОУЧВАНЕ В ИСПАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ 

С ХРОНИЧЕН БРОНХИТ (ХОББ)
Д-р Гийермо Басаури, Испания

Аз съм един от онези, които мислят, както каз-
ва и моят приятел д-р Хосе Игнасио Торес, че ме-
дицината е нещо повече от наука. Всъщност, ако
трябва да избирам и да остана в едно от нейни-
те измерения, бих избрал изкуството пред науката.
Но тъй като не е нужно да избирам, поддържам
и двете.

Артистичното измерение на хомеопатията е
очевидно и мисля, че никой не го обсъжда. Те-
рапевтиката, фокусирана върху изслушване-
то и наблюдението на специфичния и уникален
начин, по който всеки човек се разболява и
трябва да бъде излекуван, не може да бъде дру-
го освен чисто изкуство.

Не бива да забравяме, че хомеопатията се
ражда от най-дълбокия научен дух, далеч отвъд
онова, което може да се очаква от което и да е дру-
го лечение преди два века. Д-р Ханеман пред-
шества всички в разработването на терапия, ба-
зираща се на познаване на токсикологията на ве-
ществата, които използва като медикаменти като
изпитва тяхното действие върху здрави индиви-
ди, а едва след това ги прилага върху болни па-
циенти.

Днес д-р Ханеман със сигурност щеше да има
проблеми с провеждането на експериментите си  по
начина, по който го направил тогава, но несъмне-
но неговият дух и методи са много близки до днеш-
ните научни методи. Разбира се, хипотезите, кои-
то развива, за да обясни наблюдаваните при па-
циентите му въздействия, днес могат да бъдат
много спорни, но това е нещо присъщо на истин-
ската наука. Той е човек на своето време, който
мисли и разсъждава според знанията на свое-
то време. Нима би могло да бъде по друг начин?

Времето обаче следва своя ход и днес вече зна-
ем и можем да обясним много неща, които  док-
тор Ханеман би било невъзможно да демон-
стрира или дори да разбере.

Напоследък сме свидетели на постоянен дебат
дали хомеопатията заслужава да бъде считана за
научно обоснована терапия.  И не само хомео-
патията, но и традиционната китайска медицина,
остеопатията и натуропатията (и тук назоваваме
само някои от най-известните) са широко из-
ползвани от лекари и пациенти по цял свят.
Предпочитаният аргумент на критиците е, че
„Няма научни доказателства, които да демон-
стрират тяхната ефективност или да обясня-
ват начина им на действие”. О,  и да не забравя-
ме, че „хомеопатията противоречи на цялата ло-
гика и противоречи на сегашните парадигми на
химията и физиката”. Амин.

Тези изказвания, според мен, не съвпадат с ре-
алността на фактите, а аз говоря за публикувани
факти. Само някои данни:

• Анализът на 1 500 лабораторни изследвания,
публикувани до 2010 г., потвърждава
специфичното въздействие на високите
разреждания, като при 830 от тези проуч-
вания  въздействието е до 90%. [1]

• До декември 2017 год. в базата данни
PUBMED са регистрирани 6 498 научни
статии (от тях 204 са клинични проучвания,
публикувани в реномирани научни
списания).

• Според Мета-анализ, публикуван от сп.
Lancet през 2005 год. процентът на високо-
качествените проучвания е по-висок сред хо-
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меопатичните. [2]
• Когато анализираме съотношението на бла -

го приятните проучвания, сравняващи проуч -
ванията на хомеопатични с конвен ционални
медикаменти, виждаме, че те са почти иден -
тични: 41% са благоприятни за хомеопа -
тичните [3] и 44% са бла гоприятни за конвен -
цио налните медикаменти [4].

Съществуват много факти, но ние ще цитираме
само част от публикуваните трудове, които
удостоверяват ефективността и дори обясняват
начина на действие на някои хомеопатични
медикаменти:

• Съществуват над 20 публикации, някои от тях
в журнала Thrombosis Reserch и Cardiovasc
Hematol Disord Drug Targets, които по-
казват, че макар ацетисалициловата
киселина при конвенционални дози да
намалява агрегацията на тромбоцитите, при
използване на хомеопатичната форма Acetyl-
salicylic Acid 15CH се постига обратния
ефект: увеличаване на агрегацията на
тромбоцитите, които действат върху COX2 на
ендотела [5]

• През 2014 г. излиза публикация, която по-
казва, че Gelsemium 5CH повишава сек -
рецията на ало прег нанолон в невроните.
Действието вероятно е медиирано от
глицинергичните рецептори, защото когато
се блокират със стрихнин, ефектът изчезва.
Между другото, Gelsemiun е медикамент,
който обикновено използваме при лечение
на тревожност. [6]

• В интензивно отделение в Австрия е на -
блю да вано как използването на Kalium
bichromicum при интубирани пациенти с
ХОББ намалява брон хиалната секреция и по
този начин тези пациенти могат да бъдат
екстубирани по-рано, което намалява пре-
стоя им в болничното заведение. Проуч -
ването е публикувано в престижното
списание Chest през 2005 г. [7]

• Изследване на депресията при жени в пери -
менопауза, публикувано през 2015 г., зак -
лючава, че флуоксетинът е по-добър от
плацебо за облекчаване на депресията и че
хомеопатията е толкова добра, колкото

флуоксетин. Тъй като хомеопатичните меди -
каменти са предписвани съобразно индиви -
дуалната симптоматика на пациентката, е
наблюдавано, че те са действали също и
върху други симптоми, свързани с мено -
паузата (горещи вълни, промяна в нас трое -
нието, безсъние...), докато флуоксетин и
плацебо не са: следователно хомеопатията
е по-добра, както от плацебо, така и от
флуоксетин. [8]

Не съм експерт по научни изследвания и
винаги съм го казвал, така че съм сигурен, че
съществуват още много публикувани проучвания,
които биха могли да увеличат този малък списък
от примери. 

С този увод бих искал да представя, обаче,  едно
обсервационно, проспективно, многоцентрово
проучване при пациенти на възраст от 50 до 80 го-
дини с диагноза ХОББ (хронична обструктивна бе-
лодробна болест), което наскоро бе представено
в Билбао от един от ръководителите му, специа-
листа по пулмология в болницата в Ларедо, д-р
Гарсия Риверо.

Изследването е проведено от Кантабрийската
асоциация за изследване на дихателната система
(ACINAR) и в него са участвали двама пневмоло-
зи, един епидемиолог и 37 фамилни лекари с кли-
нична практика в болниците във Валдецила, Сан-
тандер, Ларедо и в различни здравни центрове в
областта Кантабрия. Между другото, самият д-р
Гарсия Риверо, както и много от изследователи-
те, участвали в това проучване, не са преминали
обучение по хомеопатията, но притежават ис-
тински научен дух.

Това проучване бе представено на обществе-
ността от д-р Хуан Карлос Лопес Каро в рамките
на Седмата национална конференция по респи-
раторни заболявания SEMERGEN, проведена на 31
март и 1 април 2017 г. в Сантяго де Компостела.
Беше ми казано, че презентацията  била бри-
лянтна и много добре приета.

Целта на изследването е да се проследи влия-
нието на хомеопатичния медикамент Oscillococ-
cinum,  върху честотата и продължителността на
инфекциите на горните дихателни пътища  при па-
циенти с ХОББ в периода на грипна епидемия. Ана-
лизирани са две групи пациенти: едната, която



приема веднъж седмично хомеопатичния меди-
камент и друга, която не го приема. Всички па-
циенти продължават с назначените си обичайни
терапии, така че единствената отбелязана промяна
е приемането на Oscillococcinum в една от групите.

Трябва да се има предвид, че при пациентите
с подобни хронични респираторни заболявания
средно се наблюдават от 1 до 4 влошавания на из-
ходното им състояние през периода на грипна
епидемия и че повечето от тях са свързани с ви-
русни респираторни инфекции. Това води до
влошаване на качеството им на живот и до уве-
личаване на хоспитализациите и риска от смърт.

И така, резултатите от това проучване могат да
бъдат обобщени по следния начин:

• Намаляване на броя и продължител-
ността на инфекциите на горните диха-
телни пътища (настинки, фарингити, грип-
ни синдроми и т.н.)

• Намаляване на честотата на обостря-
нията, особено  при пациенти, които са
най-предразположени към тези процеси.

• Намаляване на приема на кортикосте-
роиди при екзасцербацията.

Честно казано, не съм изненадан от резултатите.
Има много колеги, които използват този и/или дру-
ги хомеопатични медикаменти, заради  ползата от
тях за нашите пациенти, но това проучване ми се
стори много показателно, защото е  проведено от
такава престижна асоциация като ACINAR (Асо-
циация за изследване на дихателната система в
Кантабрия) и при това в системата на обществе-
ното здравеопазване в Кантабрия.

Вярвам, че всеки сам може да направи свои-
те заключения, но да се говори в днешно време,
че ефективността, ползата и сигурността на хо-
меопатията не е доказана научно, просто не е вяр-
но. Не го твърдя аз, а непрекъснатите публикации
в научните медии.
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