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ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ НА
ГЪРДАТА – ОТ РАЖДАНЕТО 

ДО ЮНОШЕСТВОТО
Д-р Мишел Фериьо-Гарсия, Франция

Женските гърди са динамични органи, които преминават през различни
етапи на развитие в зависимост от възрастта. В гърдите се намират млеч-
ните жлези, покрити с мастна и съединителна тъкан.  Млечните жлези се
развиват в пубертета под влияние на половите хормони. Основната им роля
е да осигурят физиологичния процес лактация, като млечната жлеза дос-
тига зрялост само по време на бременността. Гърдите са вторични сексу-
ални белези, символи на женствеността и според културния контекст иг-
раят роля в съблазняването, еротиката и сексуалността: 

„Покрийте тази гърда, която не бих искал да виждам. Подобни неща ду-
шите раняват и мисли виновни сътворяват. „

Тартюф на Молиер, когато лицемерния набожник отказва да погледне
„сексапилния бюст“ на жената.

Цяла една статия е посветена на символиката на женските гърди.
При деца и юноши рядко се наблюдава патология на гърдите. В детска

възраст анамнезата, клиничният преглед и евентуално ехографски изслед-
вания са достатъчни за поставяне на  диагноза. Биопсисите трябва да се
избягват, ако не са необходими, защото могат да предизвикат вторична
хипоплазия на гърдата. В юношеството, най-голямо значение има кли -
ничната картина, а ехографското изследване е най-доброто допълние. В
тази възраст мамографията не е показана. Тъй като злокачествената пато-
логия е рядкост за тези възрасти, не трябва да прибързваме с диагнозата и
лечението, за да се избегнат инвазивни процедури или индикация за агре-
сивна и вредна операция.

Анатомичен и ембрионален преглед:
А. Анатомия на гърдата
Гърдата се състои от:
• кожа, 
• мамила (зърно),
• ареола и ареоларен мускул,
• млечна жлеза със система от фини тръбни екскреторни съдове

(канали), наречени галактофори,
• мастна тъкан,
• съединителна тъкан.



Млечната жлеза е съставена от петнадесетина
независими една от друга жлези, наречени лобове
(жлезни дялове). Всеки лоб е отделен от съседния
от съединителна тъкан. Лобът е съставен от съв-
купност от лобули, дренирани от млечен канал (га-
лактофор), който се насочва към мамилата. Всеки
лобул съдържа от 10 до 100 алвеоли.

Основният градивен елемент е алвеолата, на-
ричана още ацинус. Алвеолата представлява за-
кръглена кухина без изход и образува секретор-
ната част на жлезата. Всеки ацинус се оттича през
интралобуларен/алвеоларен  или галактофорен
канал от трети порядък. 

Всяка лобула се състои от ацини и интралобу-
ларни канали  и се оттича през интралобуларен
(млечен) канал от втори порядък.  Лобът (жлезният
дял)  се състои от няколко лобули и се оттича през
млечен (галактофорен)  канал от първи порядък.

Млечните канали се сливат към мамилата и се
отварят в порите ù. 

Б. Ембриология и развитие. 
Ембриологията показва, че гърдата е
кожно и жлезисто образувание

Гърдите започват да се развиват от  шестата сед-
мица след оплождането. Появяват се т.н. „млечни
хребети“, двустранни и симетрични ектодермални
удебеления, които се простират от аксилата до сла-
бините.

Над тези линии се развиват два гръдни заро-
диша, които са симетрични и се намират на нивото
на гръдния кош. На 8-та седмица от развитието на
ембриона гръдните линии изчезват, но двата
гръдни зародиша продължават да се развиват  и

образуват ареола. По време на 5-ия месец гръд-
ните зародиши  се обръщат подобно на  ръкавица
към лежащата под тях  мезодерма в 15 до 20 пълни
цилиндрични продължения, които се разширяват
в краищата си.

През седмия месец в тези удължения се образ-
ува светлинен процеп и това е изхода на фините
млечни каналчета (галактофори).

През осмия месец тези каналчета се отварят в
епителна вдлъбнатина, разположена на мястото на
бъдещата мамила.

Ареолата съответства на кръгова област от
кожата около мамилата.

Тя съдържа многобройни зародиши на апок-
ринни потни и мастни жлези, които представляват
изходите на туберкулите на Моргани. По време на
бременност същите се уголемяват. Познати са под
наименованието„жлези на Монтгомъри“.

Влакнестата съединителна тъкан и мазнина на
млечната жлеза се развиват от мезенхима. При
раждането първичната млечна жлеза е идентична
при момчетата и момичетата.

Преди пубертета тя нараства много бавно, чрез
последователно разклоняване на галактофорите. 

В пубертета развитието на гърдата е първият
знак за естрогенно импрегниране – достигане на
достатъчно високи нива на естроген (етап S2 на
Танер). Развитието на гърдите е преди настъпване
на първата менструация.

Хормоналната секреция при първите овула -
ционни цикли води до развитието на млечната
жлеза:
– естрогенът стимулира растежа и мулти пли ци -

рането на млечните канали, 
– прогестеронът стимулира развитието на жле -
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зистата тъкан, лобулите и алвеолите,
– подкрепящият паренхим се развива в хода на

менструалния цикъл.
Гърдите варират в зависимост от плазмените

нива на естроген и прогестерон на менструалния
цикъл. Тези вариации са минимални, а развитието
на млечната жлеза ще бъде завършено по време
на първата бременност с изграждането на струк -
тури, които позволяват да се осъществи лактация.

Патология на млечната жлеза

I. Хормонална криза при новороденото

Тя се наблюдава при 35 % от новородените,
както момчета, така и момичета и настъпва ня-
колко дни след раждането. Дължи се  на проник-
ването на хормони през плацентата на майкта в ор-
ганизма на плода.

Изразява се в подуване на ареолата, което може
да бъде придружено от преходна секреция на теч-
ност с млечно-бял цвят (известна като „млякото на
вещицата“).  При момиченцата е възможна истин-
ска хипертрофия на млечната жлеза, която може
да бъде придружена от подуване на външните ге-
ниталии, а понякога и от малък генитален кръво-
излив (десквамация на ендометриума поради хор-
монална липса).

Явлението регресира бързо (в рамките на една
до две седмици). Много е важно секретът да не се
изцежда и да не се поставят  стегнати превръзки,
които благоприятстват явлението.

II. При детето

Преждевременно телархе или преждевременно
развитие на гърдите. Това е изолираното развитие
на млечната жлеза при много малки деца (между 6
месеца и 3 години). Бива едностранно или дву-
странно, без промяна на ареолата,  без друг вто-
ричен полов белег или ускоряване на растежа,
така че не е знак за ранен пубертет.

Чрез ехографско изследване се установява дали
има изменения в матката (по принцип шийката на
матката е по-развита от тялото), за да се елиминира
евентуалена диагноза за тумор на яйчниците.

За елиминиране на диагнозата тумор на над-
бъбречната жлеза също се назначава ултразвуково
изследване.

Често се наблюдава спонтанна регресия след
няколко месеца. В 50% от случаите в неонаталния
период се установява наличие на генитална
криза/хормонална криза. Наложително е клинич -

но наблюдение, тъй-като някои момичета развиват
по-късно преждевременен пубертет.

В двата случая (хормонална криза и преждев-
ременно телархе/развитие на гърдите) за облек-
чаване на напрежението са подходящи два меди-
камента: 

Lac caninum. При напрегнатост, застой и болез-
неност на гърдите при най-малкото движение; ал-
тернираща латералност.

Phytolacca. Спонтанно болезнени възли или бо-
лезнени при натиск  със значителна чувствител-
ност на мамилата/зърното. Влошаване при движе-
ние, натиск, студ. Подобрение при покой, умерена
топлина.

III. В юношеството

Юношеството е период на относителен хипе-
рестрогенизъм, което е условие за растеж на гър-
дата, но и на хормонален терен, благоприятстващ
появата на доброкачествена мастопатия.

А. Диагностични средства
Клиничният преглед е от съществено значение

и в повечето случаи е достатъчен за поставяне на
диагноза, но това не винаги е лесно.  При палпи-
ране, гърдата често е твърда, стегната, напрегната
и чувствителна и не бива нормален жлезист лоб да
бъде наричан тумор. Ето защо, често се налага пре-
гледът да се повтори след извество време, за пред-
почитане е в периода след менструацията.

Мамографията не е метод за изследване, който
следва да бъде предписан: плътността на гърдата
прави интерпретацията му неточна и освен това е
необходимо да се има предвид чувствителността
към рентгеновите лъчи в тази възраст.  Ехомамог-
рафията (ултразвукът) е полезно допълнение към
клиничния преглед и помага да се отличат твърди
от кистозни лезии. Инвазивни методи: цитопун-
кциите и особено микро или макро-биопсиите са
показани много рядко. ЯМР е метод, който в тази
възрастова група все още е слабо приложим.

Б. Морфологични аномалии
Различните морфологични аномалии често

имат силно емоционално въздействие и изискват
подходяща грижа, като целта е да се забави опе-
рацията, ако тя остава неизбежна, до достигане на
подходяща  възраст. Повечето от тези патологии
ще бъдат лекувани хирургически и ще бъдат опи-
сани в статията „Гърди и естетика”. 

В. Възпалителни болести
Ектазията (разширяването) на проксималната
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част на млечния синус е физиологичен процес,
особено забележим по време на растежа на млеч-
ната жлеза, следователно в пубертета. Тя няма кли-
ничен израз. Хиперболизацията на този процес
води до следните нарушения.

1. Ектазия на млечния синус
Клиничната проява е синкаво ретроареоларно

набъбване с диаметър от 1 до 3 см и изпускане на
секрет от зърната, който може да бъде серозен, зе-
леникав или кафеникав на цвят  или под формата
на мастит.

Ехографското изследване показва наличие на
разширен/ни млечен/и канал/и. Разширението се
наблюдава на нивото на ареолата, а не на мами-
лата: дължи се на киста, разположена ретроарео-
ларно (поради разширение на спомагателна млеч -
на жлеза, разположена под ареолата) със супе-
ринфекция на туберкул на Моргани. В повечето
случаи регресията е спонтанна. Различни хомео-
патични медикаменти допринасят за облекча-
ване и бърза регресия на процеса:

Phellandrium. Постоянни бодежи и болки в гър-
дите, които ирадиират към гърба и раменете. Се-
розен, млекоподобен секрет със зеленикав или
червеникав цвят.

Cyclamen. Серозен секрет с подуване на гър-
дите преди, по време и след менструалния цикъл.
Мигрена, главоболие, храносмилателни и зри-
телни нарушения.

Cicuta virosa. Секрет с лимонено жълт цвят.
Mercurius solubilis. Възпаление и обтурация на

гърдите с влошаване през нощта. Изтичане на плъ-
тен, зеленикавожълт, зловонен, дразнещ секрет  и
силни болки. Изпотяване, което не облекчава.

Clematis erecta. Гърдата е твърда и подута,
много чувствителна на допир. Възможно е да има
възли.

Comocladia. Възпаление на гърдите с пулси-
раща болка, локализирано по-често отляво. Бол-
ката се влошава от допир и топлина.

2. Абсцес на гърдата
При новороденото абсцесът на гърдата често

следва гениталната/хормоналната криза. Тъй като
манипулациите в областта на млечната жлеза бла-
гоприятстват абсцеса, не трябва да се допуска ма-
нуално изцеждане на секрета. При юноши ектаз-
ията (или ретроареоларно разположената киста)
може да бъдат усложнена от възпалителна реак-

ция, с образуване на абсцес, придружен от по  -
дуване, зачервяване и чувствителност. Общите
симптоми и отделянето на гной не са постоянни.
Заболяването протича с рецидивиращи  възпали-
телни атаки.

Хомеопатичното лечение е силно препоръ-
чително:

Belladonna. Топли, зачервени и напрегнати
гърди. Възпалението на гърдата протича с пулси-
ращи болки, които се засилват при най-малко дви-
жение и се подобряват от топлина.

Към нея се добавя:
Pyrogenium. Парещи болки. Предписва се в раз-

реждане 9 CH: 5 гранули преди вечеря в течение
на 4 до 5 последователни дни.

Hepar sulfur. Гърдите са силно болезнени при
най-малкото докосване, остри бодящи като игли
болки и тенденция към загнояване. Болката се за-
силва от най-лекото докосване и от престой на те-
чение. Предписва се в градиращи разреждания 9-
12-15-30 CH: по 1 доза дневно преди лягане, в асо-
циация с Pyrogenium, който разгледахме по-горе.

При опасност от  рецидиви на инфекцията да се
предпише  Silicea 30 CH: по 1 доза седмично в те-
чение на 3 месеца.

А. Доброкачествени мастопатии

1. Обикновен аденофибром
Аденофибромът е най-често срещаният добро-

качествен тумор в тийнейджърска възраст. Най-
често самият пациент е този, който го открива. На-
речен е от Шарл Мари Грос „туморът на годени-
цата”.

Това е епителна пролиферация на галактофори
и ацини и особено на интралобуларна съедини-
телна тъкан: следователно става дума за фиброе-
пителен тумор. Клиничното му проявление е
гладка, твърда, закръглена или дискообразна по -
дутина, която е безболезнена или понякога чувст-
вителна преди менструация, много ограничена,
много мобилна без лимфаденопатия. Развитието
му е хормонално зависимо, но тази хормонална за-
висимост намалява с продължителността на ево-
люцията. Ултразвуковото изображение е яйце-
видно, с остри контури, хипоехогенно и хомо-
генно. Предимството на ехографското изследване
е, че показва аденофиброми, които не се палпират,
защото са малки или дълбоко разположени. При
наличие на клинични признаци за доброкачестве-
ност е възможно да бъде спестена хирургичната
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намеса. Назначава се редовен клиничен монито-
ринг 1 до 2 пъти годишно.

2. Аденофиброматоза или полиаденоматоза
В 20% от случаите аденофибромите са мно-

жествени и се развиват едновременно или в раз-
лични периоди от време и в двете гърди. Често се
наблюдава хипертрофия на гърдата. Лечението не
може да бъде хирургично, тъй като може да нанесе
щети и да бъде непълно.

В тези два случая (обикновен аденофибром  и
полиаденоматоза) е подходящо хомеопатично ле-
чение с:

Asterias rubens. Класическо проявление с възли
в лявата гърда и с болка, която ирадиира към ля-
вата ръка. Влошаване през нощта и преди мен-
струалния цикъл. Усещане за дърпане на гърдата
назад.

Lapis albus или Calcarea fluorosilicica. Образ-
уване на възли в гърдите с еластична консистен-
ция, които понякога са болезнени. Медикамент за
хипертрофия на лимфните възли, щитовидната
жлеза и матката, но без индурация.

Phytolacca. Аденофибром, който понякога е
чувствителен преди и по време на менструалния
цикъл и се променя по размер в зависимост от ци-
къла. Множество втвърдени възли, болезнени с го-
ляма чувствителност на зърното. Влошаване при
движение, студ, през нощта. Подобрение при по-
чивка и умерена топлина.

Bromum.  Много твърди нодули/възли (подобно
на камък) слабо болезнени, разположени от лявата
страна. Възможна е ирадиация към подмишниците
и влошаване през нощта. Медикамент за индура-
ция на ганглии и жлези и мембранозна дисмено-
рея.

3. Гигантски аденофибром
Това е бързо развиващ се тумор с голям размер

(над 5 см като може да достигне диаметър 10 или
15 см), който деформира гърдата и ù предава по-
някога смущаващ клиничен външен вид с възпа-
лена кожа и мрежа от подчертани и разширени
вени. Необходимо е хирургично лечение, за да се
освободи периферната гръдна тъкан и да се из-
върши хистологичен анализ.  Диференциалната
диагноза може да покаже единствено филоден
тумор, който е изключително рядък в тази възраст
и най-често е доброкачествен. 

4. Фиброкистозна мастопатия: асоциация
на киста и фиброза
Наблюдава се при около 10% от гръдните тумори

преди 20 годишна възраст. Кистите на млечните
жлези се развиват от разширението на интра-лобу-
ларни канали. Свързва се със зони на епителна хи-
перплазия, които са по-големи или по-малки.
Следва склероза на съединителната тъкан, което
увеличава разширенията на каналите. Клиничен
симптом в тийнейджърска възраст е предменстру-
алната мастодиния, която се дължи на недостатъч-
ност на лутеалната фаза. Причината за консулта-
цията може да бъде болка или откриване на повече
или по-малко болезнени възли. Ехографското из-
следване е от съществено значение за диагности-
ката и показва множество трансзвукови овални об-
рази с правилни контури и задно уплътнение, чийто
външен вид е типичен за кистите. Голяма напрегната
и болезнена киста  може да бъде облекчена чрез
евакуираща пункция, но може  и да рецидивира.

При болка се предписват в комбинация в раз-
реждане 9 СН по 5 гранули от всеки, по няколко
пъти дневно, следните медикаменти:

Apis. Отекла, зачервена, болезна и с бодежи,
гърда, която се подобрява от студено. Ефикасен
при напрегнати гърди и предпазва от поява на
кисти: по 1 доза месечно в 9 СН в течение на ня-
колко месеца.

Bryonia. Твърди „като камък“, тежки, бледи, но
горещи, болезнени гърди, чийто състояние се вло-
шава от движение (носи се много стегнат сутиен).

Asterias rubens. Вече е описан по-горе с класи-
чески възли на лявата гърда с болка, ирадиираща
към лявата ръка.

Lac caninum. Усещане за болезнена пълнота на
гърдите. Болките са локализирани понякога от-
дясно, понякога отляво. Гърдата е болезнена по-
ради нейната тежест и трябва да бъде поддържана
от не много стегнат сутиен (за разлика от Bryonia);
влошаване при разтърсване и докосване. Възмож-
ност за галакторея.

Conium maculatum. Повехнали гърди, но може
да бъде подходящ и за добре закръглени гърди с
малки и твърди възли, подобно на торбичка пълна
с топчета, които са болезнени преди настъпване на
менструалния цикъл.

Chimaphila umbellata. Малки твърди, болез-
нени ядра. Атрофични или хипертрофични гърди. 

Phytolacca. Вече бе разгледан по-горе, тъй-като
се използва при повечето мастопатии. Индури-
рани болезнени възли.
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Б. Злокачествена туморна патология
Злокачествената патология се наблюдава рядко

при юноши. Представлява по-малко от 1% от зло-
качествените тумори в тази възрастова група и по-
малко от 0,1% от всички ракови заболявания на
гърдата.

За всяка патология на гърдата трябва да се при-
лага и ТЕРЕННО ЛЕЧЕНИЕ.

Actaea racemosа. Интеркостална болка под гър-
дите, която обикновено възниква в ляво (но може
да бъде предписван и при болка в дясно). Болката
се явява предменструално или между отделните
цикли, като се задълбочава по време на цикъла.
Възбуда, напрегнатост, нестабилно настроение в
зависимост от обилността на цикъла, непреодо-
лима бъбривост  с усещане, че главата е в облак.
Дисменорея, пропорционална на обема на кръво-
течението. Вертебрални или паравертебрални
болки,които или придружават цикъла, или се вло-
шават от него.

Calcarea carbonica. Типичен медикамент за въг-
лероден  тип конституция. Този тип по-скоро е кре-
хък, зиморничав, но с обилни изпотявания. Хипер-
трофия на гърдата, свързана с наднормено тегло.
Гърдите са болезнени и подути преди настъпване
на менструалния цикъл, който може да подрани
или да закъснее, но винаги се наблюдава хипер-
менорея.

Calcarea fluorica. Типичен медикамент за флуо-
рен тип конституция. Фиброзата и склерозата пре-
обладават на нивото на млечната жлеза; наблю-
дава се мастозна индурация с дилатация на по-
върхностната венозна мрежа. 

Iodum. Хипертиреоидни жени, отслабнали, хи-
перактивни, с неутолим глад и жажда. Гърдите са
повехнали, атрофирани, с множество възли.

Thuya. Медикамент за всякакъв вид туморни
образувания. На ниво гърди се наблюдава пред -
менструална мастодиния, особено вляво; въз мож -
ност за единичен или многобройни адено фиб -
роми, кисти, фиброкистозна мастопатия. Класи чес -
ката пациентка е пълна, с хидрогеноидна консти -
туция, с целулит, с широк таз, но се срещат и слаби
пациентки с трудно забележим целулит, главно в
областта на таза.

Natrum muriaticum. Пациентка, която е слаба в
горната част на тялото, с малки гърди. Късно на-
чало на менструацията в пубертета, докато вто-
ричните полови белези са налице. Възможност за
аменорея или олигоменорея, по-късно поли- и хи-
перменорея. Болезнени гърди като част от карти-

ната на предменструален синдром с нарушения в
настроението и кожни проблеми. Последните са
характерни за този медикамент.

Pulsatilla. Подути гърди с повишена емоцио-
налност преди настъпване на менструалния
цикъл. Възможност за аменорея през пубертета и
галакторея. Кръвотечението по време на менстру-
алния цикъл е оскъдно, кратко, с изтичане през
деня и спиране през нощта.

Sepia. Болезненост на гърдите в контекста на
предменструален синдром с усещане за тежест в
таза,  депресия с отчаяние, „вижда всичко в черно”.

В случай на относителен или абсолютен хипе-
рестрогенизъм, често срещан в тази възраст е ло-
гично е да се предписват разредени хормони:

Folliculinum 15 CH : по 1 доза на 7-мия и 21-ия ден
от цикъла (ако е редовен) или по 1 доза седмично,
ако не е редовен.

Luteinum 4 CH: по 5 гранули дневно на 15-я и на
25-я от цикъла. Неговото действие допълва много
добре Folliculinum.

Да се допълва с медикамент от растителен ем-
брион.

Vitis vinifera Bg 1DH: медикамент за сикотичен
реактивен тип, който действа върху доброкачест-
вени новообразувания: по 50 до 100 капки на ден.

И с органичния медикамент:
Mamelline 9 CH : по 5 гранули дневно в течение

на няколко месеца. Високите разреждания имат
възпиращ ефект.

Заключение
Патологията на гърдата в детството и юношест-

вото не е често срещана причина за консултация. В
тази възрастова група злокачествената патология
е рядка. Това  позволява при първия преглед мо-
мичето и семейството му да бъдат успокоени. На
практика, освен в случаите, когато е показана не-
забавна операция, хомеопатичното лечение поз-
волява бързо подобрение и регресия на лезиите
на гърдите.

Библиография
1. Manuel pratique d’homéopathie en gynécologie-ob-

stétrique: Dr Moreau-Delgado –IPREDIS. 
2. Traité de gynécologie homéopathique: Dr Charles-

André Pigeot – Editions Similia. 
3. Gynécologie de l’enfant et de l’adolescente: Progrès

en Pédiatrie – Claire Bouvattier, Elisabeth Thibaud – Doin
éditions.

Източник: Cahiers de Biothérapie – No 259



брой 78 • февруари • 2020    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 7

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

протичането на грипната 
спешно леU уМонопрепаратите на DH

 ЗИМ ЗАХОМЕОПАТИЯ

Gelsemium D6

постепенно повишаваща се 
температура
треска със студени тръпки, 
силно зъзнене
изразено главоболие, 
тежест, скованост 
в тила, клепачите 
са тежки и отпуснати 

ж ж

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

локализирани?

а, платовидна,

on D6odendrxicot

инфекция.
ъкращават екуват и с

 СЕЗОННИЯ

Rhus 

неспок

фебрилитет + 
лабиален херпес
болки, вдървеност, 
схванатост на 
цялото тяло 

ооен,  
движението 
подобрява 
състоянието
разкъсващи болки 
между раменете

урата?

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

липса на жажда
обилна пот
отпуснат, 
бавен, „затъпял”

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

•  Има ли болки

ва е темпак•  К

•  Силно 

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

ва е кашлицата?ак•  К

жност?ство, отпадналост, трево
е изменения на поведението:ват ли с

да?жъпки, изпотяване? Изпитва ли жа

де са локализирани?ъКъи, му

уираща?флукт
овакоерат

урата?повишена ли е температ

урната крива: пик

i D6B

скулни болки? К

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 
ойско

•  Наблюдават ли с

•  Има ли тръпки, изпотяване? Изпитва

oyry

флуктуираща температура до 39˚C
ервено лице и студени крайници

лестящ поглед

ст към светлина, шум, миризми и 

Br

платов
темпе
сухи, на
много с
челно г
суха,  д
разкъсв
се засил

неспок

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

Belladonna D6

свръ

потна к

бързо покачваща се, ф
треска, горещо и заче
червена, оожа
разширени зеници, бл
умерена жажда 

ъххчувствителнос

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

nia D6

видна – постепенно повиш
ратура, която после се задъ
апукани устни, обложен ези
силно изразена жажда
лавоболие и болезнена вдър
разнеща  кашлица с болка з

ващи, пробождащи болки по
лват при движение

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

ат джзреае се р

.яянитос

к

аваща се 
ържа висока

ик

рвеност на врата
зад гръдната кост
о цялото тяло, ооито 

пълно неподвижно 

ъ

т

  

 

 
 
 

 
 

  
 

   

  
   

   

     
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 

на дети нъ4 п-за 3о 1 до– пиинцтеоП

емите приинодобреа пе нанпвъстаед нл, соевнти днъс до 6 паи чка всеза но 1 до– пиинцтео

три скт при осз еферъбми, с ое симптиту водещхуро вънечсоа – ниетвейспно дтроноОрга
ат: рявгу осииинцтеоD па DHU в е натитарппреоноМ

obuli.bggldhu-
а:иж ни в

я?реамнги а де ъд
Ил

.)7 ч1-0т 1е омемо втнабо(в р0 001 402 86.елт

а DHU!я ниниа лрещоГоГ
ре

К

докоосване уморен, раздразнителен, лежи напълно неподвижно 

х

П D6

D30



Както неведнъж съм коментирал в предишни
публикации, вирусите заемат важно място в ин-
фекциозната патология на детето за разлика от
възрастните, поради придобиването на имунитет
срещу много от тях  още в детството.

Поради факта, че конвенционалното лечение
обикновено е симптоматично, използването, като
първа линия на избор, на хомеопатични медика-
менти е добра възможност за  подобряване на
клиничните прояви на заболяванията и за съкра-
щаване на продължителността им.

В тази статия искам да ви разкажа как можем
да лекуваме с хомеопатия 5 вирусни инфекции
при детето, които имат задължително и кожни
изяви.

n ВАРИЦЕЛА

Вирусът, причиняващ варицела, е вирусът на
варицела-зостер. Той е част от семейството на
вируса на херпеса и може да предизвика две
заболявания: варицела, която е резултат от
първия контакт с вируса, и херпес зостер, който
се при чинява от неговата реактивация.

Повечето случаи на варицела се срещат при
деца под 10 години. Заболяването почти винаги е
леко, въпреки че могат да възникнат и сериозни
усложнения, особено при по-големи деца и въз -
растни. При бебета, които приемат майчина
кърма или са  ваксинирани, е малко вероятно  да
заболеят преди първия си рожден ден. Тежки
прояви на варицела се срещат по-често при деца,
чиято имунна система не работи добре.

Разпространението на варицелата е много
лесно и се осъществява чрез докосване на
спукани  везикули или чрез капчиците, изхвър -
лени вслед  ствие на кашлицата, която обикновено
я при дружава. Инкубационният период е най-
често 8-9 дни, а контагиозността /заразността/

включва  два-три дни преди появата на вези -
кулите до обра зуването на корички.

Най-дразнещият симптом за детето е сърбежът
на кожните лезии, който причинява много често
разранявания, което увеличава възможността за
наслагване на вторична бактериална инфекция, а
това води до образуване на цикатриси.

Има няколко хомеопатични медикамента, спе -
циално показани при кожни лезии от варицела.
Това са RHUS TOXICODENDRON и RHUS VERNIX.
Ускоряват еволюцията на лезиите и смекчават
сър бежа. Когато везикулите са конфлуиращи,
можем да използваме CANTHARIS с добри
резултати.

Както вече коментирах, разчесването може да
инфектира лезиите. В този случай ще прибегнем
до MEZEREUM или ANTIMONIUM CRUDUM за
тях ното лечение.

Неприятните виолетови белези, които поня -
кога остават при някои лезии от варицела, могат
да бъдат лекувани с ANTIMONIUM TARTARICUM.

n БОЛЕСТ РЪКА–КРАК–УСТА

Наименованието на това заболяване ясно
определя къде се намират кожните лезии, въ-
преки че понякога те могат да се появят и на ге-
нитално ниво. Детето може да има температура,
неразположение, малки язви в устата, везику-
ларни или булозни лезии по дланите на ръцете и
ходилата на стъпалата и, както казах вече, поня-
кога на генитално ниво.

Това заболяване се среща по-често при деца,
от една до пет години и, въпреки че не е често
срещано при възрастни, ако някой не го е пребо-
ледувал в детска възраст, е възможно да се за-
рази. Най-благоприятното време за разпростра-
нение на този вирус е лятото и началото на
есента, като е заразата се предава през първата
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седмица на заболяването. И въпреки че е много
трудно да се избегне заразяване, добрата хи-
гиена, като честото миене на ръцете, може да  по-
могне за предотвратяване на появата му.

Това заболяване може да бъде причинено от
различни вируси, като пациентът придобива иму-
нитет само срещу вируса, причинил сегашния
епизод.  В бъдеще могат  да възникнат подобни
симптоми, причинени  от друг вирус.

Вирусът на  заболяването ръка-крак-уста може
да се предава чрез слюнка, когато детето киха,
чрез изпражнения или замърсени предмети, като
носни кърпички, маси за смяна на пелени,
играчки, хавлии или биберони.

Като цяло това е лек и без последствия процес,
макар и досаден, който продължава около 10 дни.
Рядко се наблюдава влошаване и усложненията
са много редки.

Важно е да се подчертае, за да се избегне из-
лишна тревога у родителите, че седмица след
приключване на заболяването може да се появи
десквамацията на върха на пръстите, а 5-6 сед-
мици по-късно дори е възможно и ноктите да
паднат. Това е безболезнено и след няколко
седмици израстват нови и здрави нокти.

Лезиите по устните от типа „язвички” са подат-
ливи на лечение с BORAX, а разраняванията на
ръцете и краката, които са макуло-папуловезику-
ларни и някои, които се развиват до мехури, с
RHUS TOX / VERNIX или BORAX, който е показан
също и за този тип лезии. В случай на болезнени
генитални лезии, CROTON TIGLIUM ще окаже без-
ценна помощ.

n ОРАЛЕН/ЛАБИАЛЕН ХЕРПЕС

Първият контакт с вируса-причинител, от се-
мейството на херпесните вируси, се осъществява
обикновено през детството и по принцип про-
тича безсимптомно.

Когато причинява симптоми, те са значителни
и са свързани с треска, болки в ставите / муску-
лите и общо неразположение. Лимфните възли на
шията обикновено се възпаляват и болните се оп-
лакват от болка в устата, гърлото и при преглъ-
щане поради гингивостоматит. Той е свързан с
поява на болезнени везикули по устните, венците,
небцето и езика, придружени от зачервяване и
подуване. Страданието е изключително непри-
ятно и води до отказ от ядене.

Заразният период на лезиите продъължава

средно от два до три дни.
Лечението е сложно, защото детето, особено

когато е по-малко, отказва да му бъдат прилагани
локално разтвори върху устната лигавица, по-
ради неприятното усещане.

Хомеопатичният медикамент MERCURIS SO -
LUBILIS, освен че е много добре приет от детето
заради сладкия вкус на помощното вещество, е
много ефективен при лечението на лезиите и дис-
комфортите на устната лигавица. Той намалява
значително продължителността на този неудобен
за детето процес, който го кара да отказва да при-
ема каквато и да е храна. Когато лезиите засягат и
устните, е полезно да се добави RHUS TOXICO-
DENDRON.

n ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС. 
БРАДАВИЦИ

Човешкият папилома вирус по правило при -
съства в почти целия човешки вид. Иденти фи -
цирани са повече от 150 подтипа. Инфекцията им
най-често се проявява под формата на  обик -
новени брадавици, генитални брадавици, плоски
брадавици и палмоплантарни брадавици. Те
могат да бъдат единични или множество и в
зависимост от местоположението си могат да
приемат раз лични форми. Рядко се наблюдават
при кърмачета и малки деца, както и при хората
над 60 години. През последните години честотата
му нараства.

Въпреки че много брадавици отшумяват спон -
танно след няколко години, окончателното ле че -
ние може да бъде трудно, с чести неуспехи и ре -
цидиви. Специален проблем представляват онези
брадавици, разположени на трудно достъпни
мес та  за операция или криотерапия поради тях-
ната чувствителност като локализация около нок-
тите или под тях или например върху клепачите.
Всичко по-горе може да бъде усложнено от стра-
хът от манипулация на лезиите при по-малките
деца.

Вирусът се инактивира чрез измиване със са-
пунен разтвор или алкохол. Предава се както
чрез директен контакт, така и чрез прибори на за-
разени хора.

Приблизително между 7 и 10% от населението
страда по едно или друго време от вулгарни бра-
давици. При децата в училищна възраст заболя-
ването достига до 20%. Спонтанно изчезване се
наблюдава при две трети от пациентите в рамките



на две години, но рецидивите са чести.
Хомеопатичните медикаменти не само лекуват

различните видове брадавици, но намаляват
тенденцията към рецидиви. Лекарят хомеопат ще
подбере подходящите медикаменти въз основа
на вида на брадавиците: роговични, твърди, меки,
пигментирани, нишковидни, плоски и др., и
тяхното местоположение.

Освен практически системната прескрипция
на THUYA, медикаменти като GRAPHITES, ANTI-
MONIUM CRUDUM, CAUSTICUM, NITRICUM
ACIDUM, NATRUM MURIATICUM, DULCAMARA
и др., са само един пример за терапевтичната
универсалност, която позволява на хомео -
патията да инди ви дуализира лечението на
брадавици в различните им проявления.
Съществува един цял свят отвъд хирургията,
криотерапията (течен азот) или ло кал ните анти-
брадавични лекарства.

n МОЛЮСК КОНТАГИОЗУМ (Покс вирус)

Заболяването от контагиозен молюск е виру-
сен, доброкачествен процес, силно разпростра-
нен  при деца и засягащ кожата. При възрастни
той може да се предава по полов път, като ле-
зиите се локализират по гениталиите. Лезиите
обикновено не са сърбежни или болезнени и
могат да бъдат открити случайно по време на фи-
зически преглед. Те обаче могат да се възпалят и
да причинят сърбеж, както и вторично да се ин-
фектират.

Заболяването е предизвикано от покс вирус,
който е с действие върху кожата, подобно на чо-
вешкия папилома вирус. Географското му раз -
пространение е повсеместно. Заразата се пре-
нася чрез инфекция от човек на човек и от малки
рани по кожата, като механизмите на заразяване
са различни при деца и възрастни. При децата тя
почти винаги се пренася при епидемии, които
възникват в училища или в общи места за отдих,
особено басейни. Предаването на инфекцията  от
дете към възрастен е трудно, но не и невъз -
можно.

Лезиите при децата са локализирани главно в
подмишниците, торса, лицето, перианалната и
перигениталната област, но  могат да бъдат и още
по-широко разпространени. Нови твърди, купо -
ловидни лезии с централно хлътване, които по -
някога се приемат за брадавици, винаги се поя -
вяват върху здрава кожа и биват групирани или

изолирани (понякога стигат до десетки вслед -
ствие на самозараза). Обикновено лезиите не
пре диз викват никакви симптоми. Въпреки че
еволюцията на заболяването е автолимитирана в
рамките на период до една година, пре по ръ -
чително е да се вземат активни мерки, тъй като
чрез авто ино кулация процесът може да се раз -
шири и удължи във времето. Липсата на действия
може да бъде причина за чести рецидиви.

Възможностите на конвенционалното лечение
включват криотерапия, която е лесна и бърза, но
е болезнена и може да остави остатъчна пиг мен -
тация. Има продукти с локално приложение като
имиквимод, калиев хидроксид, кератолитици или
подофилотоксин, които не винаги се понасят
добре. Кюретаж, отстраняване на лезиите с
хирур гически инструмент (кюрета) е един от
методите на лечение, които се използват най-
често от дер матолозите, но въпреки че не е
толкова неприятен,  се отхвърля особено от по-
малките деца, най-вече когато лезиите са
многобройни.

В хомеопатията има три полезни медикамента
за лечение на Molluscum contagiosum: THUYA,
DULCAMARA и CINNABARIS. Те са ефективни и
понякога дават много бърз резултат. Могат да
бъдат много полезни при деца, които отхвърлят
про дукти с локално приложение или кюретаж
или да се използват като първа линия на лечение.

Някои от тези заболявания обикновено са при -
дружени от повече или по-малко продължителни
фебрилни състояния и също са податливи на ле -
чение с хомеопатични медикаменти, особено при
деца, които не приемат антипиретици поради
орален дискомфорт или неприятен вкус. В този
случай медикаменти като BELLADONA, ACONI-
TUM, FERRUM PHOSPHORICUM или RHUS TOXI-
CODENDRON, могат да допълнят хомеопатичното
лечение на лезиите и техните симптоми.

Разбира се, хигиенните мерки както на бол -
ното дете, така и на неговото семейство и обгриж -
ването на локалните лезии са от съществено
значение за излекуването. В този смисъл е
необходимо да се настоява за често миене на
ръцете.

И отново възниква въпросът: защо да не до-
бавим нови възможности за лечение, а не да
ги отхвърляме без основание?

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/cinco-enfer-
medades-viricas-infantiles-con-expresion-cutanea-y-su-

tratamiento-con-homeopatia/
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