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Лятото в Северното полу -
кълбо започва на 21 юни с
настъпване на лятното слън -
цестоене, когато Слънцето е
в най-северното си поло -
жение, в най-северната си
точка спрямо Земята. Това е
момен та, когато се радваме
на най-дългия ден от го ди -
ната, с най-много часове
светлина.

От 21 декември, денят, който съответства на зимното слънцестоене
и най-дългата нощ в годината, светлата част от деня постепенно се
увеличава до 21 юни. От този момент нататък тъмнината настъпва към
светлината, която малко по малко отдава от своето време и прос т ран -
ство на своята сестра – тъмнината.

По подобие на морските вълни, които идват и си отиват от плажа,
по подобие на сърцето, което се разширява, когато се напълва кръв и се
свива, след като я изтласка, по подобие на  нашите дробове, които
правят същото с въздуха, така и светлината и тъмнината се разширяват
и се свиват в един безкраен цикъл на живот и смърт. Но това не е цикъл
от противоположности, които са изправени едни срещу други, както
обикновено сме свикнали да ги виждаме, а естествен поток, при който
единият отстъпва място на другия в постоянно редуване, в постоянна
хармония.

Спим и се събуждаме, „умираме“ всяка вечер, за да се преродим на
сутринта. И всичко се случва постепенно, очарователно, по същия
начин, по който зимата се приближава до лятото чрез пролетта, а лятото
отдава своята светлина на зимата чрез есента.

Лятото: времето на огъня
Преди време, в друга публикация, говорих за есента и за онази дъл-

бока и хармонична система, която  притежава традиционната китайска
медицина (ТКМ)  за разбиране на здравето и болестите през призмата
на сезонните цикли. Днес също искам да се вдъхновя от източната мъд-
рост, за да се опитам да разбера поне отчасти загадките и поуките, които
крие лятото.
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В китайската теория за 5-те елемента, които
властват в природата (Земя, Метал, Вода, Дърво,
Огън), лятото е свързано с елемента Огън, със
Слънцето, а енергията на този елемент отговаря в
тялото за управлението на сърцето и тънките
черва, както и на две органични функции – цир-
кулация и топлина.

Огънят е светлина и топлина и неговата фун -
кция в тялото е да поддържа топлината, но също
така да ни вдъхновява да „сгряваме“ другите с
нашата радост и състрадание. Така балансът между
радост и тъга ще зависи от елемента Огън. Както
излишъкът на едната – еуфорията, така и на другата
- меланхолията, говорят за дисбаланс на този
елемент.

Цветът, който е свързан с лятото и неговия
елемент Огън, не би могъл да бъде друг освен
червеният. Като наблюдаваме цвета на кожата и
лигавиците можем да оценим състоянието на
нашия Огън. Силно зачервеното лице или ръце,
или много зачервения език ще ни накарат да
мислим за излишък от Огън, който може да не е
препоръчителен за нашето сърце. От друга страна,
студените и бледи ръце и крака ще ни подскажат,
че е необходимо да активираме елемента Огън в
нашето тяло, защото той управлява кръво обра -
щението.

Лятото: време за растеж
След почивката и дъждовете на есента и

зимата, топлината и светлината на пролетта и
най-вече на лятото карат земята да разцъфне и
да узреят нейните плодове, които ще съберем
през есента. Лятото е време на растеж и
узряване.

Светлината и жегата на лятото ни приканват
да излезем навън, във всякакъв смисъл.
Слънцето се счита за ян, защото то енергизира и
стимулира действията и движението. Сухото и
топло време кара всичко, което засяхме през
предходните месеци, да расте. Лятото е чудесно
време за разширяване на нашите проекти,
подкрепени от енергията и светлината на този
сезон.

Енергията на лятото помага на всичко да
разцъфти, стига да не спираме да се грижим и да
го подхранваме. Това е време на напредък.
Много е уместно да влезем в хармония с този
импулс, за да стартираме нови проекти или да
рестартираме и забързаме онези, които вече
разработваме.

Време е, както виждаме, да работим, но така
също да пътуваме, да играем на слънце, да се
къпем в реки, езера или в морето. Време е за
разходки из горите и в планините, за споделяне
на опит, радости и усилия. Денят е дълъг и топъл
и имаме чувството, че има време за всичко.

Лятото: леко и освежително хранене
Намираме се в началото на най-горещия и

активен сезон в годината, затова нашето хранене
трябва да бъде такова, че да се чувстваме свежи
и леки. Освен това самата природа през този пе-
риод на годината изобилства със сочни плодове
и свежи зеленчуци. Нека да се възползваме!

Целта на храненето през зимата е да ни по-
могне да натрупаме и запазим топлината и да
поддържаме нашия организъм в очакване на ля-
тото, когато цялата тази натрупана енергия ще

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 02 999 51 05
e-mail: info@homeopath.bg
Предпечат и електронно оформление:
ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.

2 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 94 • юли • 2021

ЛЯТНОТО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ. ЦИКЛИТЕ 
НА ЖИВОТА И ХОМЕОПАТИЯТА

Д-р Гийермо Басаури, Испания

Хомеопатичната доктрина



даде своите плодове. Сега през лятото можем да
използ ваме всичко натрупано, а целта на диетата
е да освежи нашия метаболизъм, за да се чувст-
ваме възможно най-будни и активни, защото
сега е времето за действие.

Ако зимата е времето на топлите и кало-
рични ястия, то  през лятото отдаваме предпо-
читание на салатите, студените ястия и свежите
плодове. Идеално допълнение към тях са пъл-
нозърнестите  храни,  особено ориз, а така също
яйца, семена на слънчоглед и сусам и сушени
плодове. Червените меса, колбасите и мазните
храни ще почакат да дойде зимата. Трябва обаче
да бъдат консумирани умерено.

Това са общите принципи на хранене, много
добре адаптирани към лятното време, но в ин-
дивидуален план, без съмнение, храненето
трябва да бъде адаптирано към конституцията
на всеки човек и неговата физическата актив-
ност през деня. Така по-топлите и склонни към
конгестия хора трябва да спазват по-освежаваща
диета, докато по-енергичните хора могат да уве-
личат консумацията на горещи и по-калорични
ястия. В този смисъл пълнозърнестите храни
като ориз, елда или просо ще бъдат големите съ-
юзници.

Вече споменахме, че лятната активност изис -
ква да се чувстваме свежи и леки през деня, за-
това е препоръчително да оставим най-силното
хранене за деня за вечерта, при условие, че това
се прави поне два часа преди лягане.

Хидратацията е особено важна в този пе-
риод на интензивна жега и най-добрата напитка
е ... тази, която не е необходима. Искам да кажа,
че когато спазваме диета, много богата на прясна
и сочна храна, тялото се нуждае от много малко
допълнителна течност, освен ако упражняваме
интензивна физическа активност или темпера-
турите са много високи. Като се има предвид ка-
заното става ясно, че идеалният случай е да из-
пием толкова течност, колкото е необходима на
тялото ни, без да чакаме да почувстваме силна
жажда.

По отношение на течностите, идеалната
напитка е водата. Необходимо е да се има пред -
вид, че когато се потим губим не само вода, но и
някои минерали. Може да е уместно да допъл -
ним водата с малко лимон и някои соли, но това
само в случай на много обилно изпотяване.

И накрая да припомним нещо много важно:

винаги, когато можем да консумираме еколо-
гично чисти храни, култивирани без химически
торове и пестициди (фитотерапевтици като ги
наричаме сега), храни без химически добавки и
консерванти.

Лятото: време за движение
Какво да кажа за физическата активност? Е,

сега е моментът да излезем на открито. Сега е
идеалният момент  да започнем да включваме
физически упражнения в ежедневните си на-
вици, а ако вече го правим редовно,  то лятото е
подходящото време да увеличим тяхната интен-
зивност. Но преди всичко сега е времето да се за-
редим със слънце, светлина, енергия, чист въз-
дух и със свежестта на водата на реките, езерата
и моретата.

Физическите упражнения са нещо, което
трябва да ни тонизира и укрепи, затова е много
важно да адаптираме интензивността им към ак-
туалното ни физическо състояние. Прекалената
физическа активност може ни изчерпи и дори да
ни нарани. Без да бързаме и да губим наслада
трябва да помолим тялото си за малко повече
интензивност по време на тренировките,  трябва
да свикнем постепенно с усилията и упражне-
нията. По този начин всичко ще бъде много
лесно и забавно.

Много важно и разумно е да избягваме ин -
тензивна активност в най-горещите часове.
Всеки трябва да е наясно със своите способ -
ности и възможности, но никога не трябва да
подценяваме ефекта на топлината върху тялото,
когато тя се явява допълнение към интензивната
физическа активност. Особено важно е, ако
практикуваме високоинтензивни и продължи-
телни упражнения като алпинизъм или дълги
велосипедни преходи, винаги да ходим с добър
резерв от течности и да можем да добавя-
ме някои соли, както вече споменахме. Също
така наличието на малко храна никога не е из-
лишно.

Лятото: време за нови запознанства
Лятото ни приканва да се разгърнем, да се

запознаем с нови хора, да пътуваме, да об -
щуваме, да създаваме нови приятелства, да
споделяме време и опит със стари и нови
приятели.
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Рутината, редът и самоанализът, които управ -
ляват най-студения и най-мрачния сезон на годи -
ната, отстъпват място на лекотата и импро ви -
зацията през лятото. През лятото всички сме
малко повече деца, да, макар и само мъничко.

Вярвам, че природата постоянно ни
разкрива всички тайни на живота, но повечето
от нас не ги виждат. Гледаме, но не виждаме.
Сезоните на го дината ни казват, че има време за
всичко. Има време за размисъл, спомени,
почивка, възста но вяване, но и има и време за
чувства, разгръщане, отваряне и действие.

Чувам и чета по много поводи фрази като
„нека сърцето ви води“, „доверете се на това,
което чувствате“ или „сърцето никога не
заблуждава“. И си мисля:  за какво ни е главата
тогава?

Сърцата и умовете ни, чувствата и разсъж -
денията ни са еднакво ценни, при условие че ги
използваме в точното време и по правилния
начин. Без топлината на сърцето много лесно за
един рационален човек е да стане студен и
безчувствен. Без проницателността на ума,
обаче, сърцето твърде често ще се държи като
отвързан сляп кон.

Кое е по-значимо, по-стойностно: денят или
нощта, мъжът или жената, корените или листата,
водата или огънят, сърцето или умът? Нищо не е
по-стойностно, всяко нещо има своето място.
Топло сърце и блестящ ум, това е страхотното
съчетание.

Ежедневно природата ни дава един много
красив урок, а той е, че човек жъне, онова, което
е засял. Това трябва да ни ръководи в ежедне-
вието ни. На нито един фермер не му хрумва, че
ще събира моркови, ако е засадил ряпа. Разбира
се, човек знае, че ще пожъне онова, което е засял
и за което се е грижил, а не нещо друго. Спирам
до тук и нека всеки сам се замисли какво полу-
чава от онова, което засява през живота си.  И
знайте, че човек „засажда“не само със своите
действия; чувствата и  мислите също са семена,
които един ден ще дадат плод.

Природните цикли и хомеопатията
Концепциите на хомеопатията, традицион-

ната китайска медицина, натуропатията, аюрве-
дичната медицина на Индия, т.е. на някои от го-
лемите медицински традиции на човечеството,
съвпадат в разбирането си, че  здравето и бо-

лестите са свързани с цикълите на Природата.
Химията и технологията се настаниха в на-

шата „съвременна медицина“ и биха били много
добре дошли, ако не беше фактът, че го напра-
виха като презираха и пренебрегваха знанията
и мъдростта, натрупани от човечеството в него-
вото историческо развитие. Не, не твърдя, че
всичко традиционно е адекватно или правилно,
а по-скоро, че медицинските традиции на тази
планета съдържат знания и практики, които са
не само полезни, но в много случаи и по-ефек-
тивни и безопасни за възстановяване на загубе-
ното здраве, отколкото технологиите и лекар-
ствата от най-ново поколение.

„Съвременната медицина“се е настанила във
фалшива и опасна парадигма. Тя се базира на
схващането, че медицината е наука. Не, медици-
ната НЕ е наука. Медицината е практика, тя е
много повече изкуство, отколкото наука. Меди-
цината е всичко, което хората правят, за да раз-
берат и облекчат човешкото страдание. И казвам
страдание, а не само болест, защото човек може
да страда, без да е болен и обратно да бъде
много болен, но да страда малко.

Разбира се и науката, и технологията, и фар-
мацията, и всичко онова, което добавя още една
възможност е добре дошло, но без да нарушава
духа на медицината.

В последната статия на д-р Фернандес Ки-
рога, в която се говори за неспазването на тера-
певтичните указания от страна на пациентите и
която ви препоръчвам да прочетете,  четем
„…Самият д-р Ханеман в параграф 104 на Орга-
нон 7  казва, че най-трудната част от лекар-
ската визита е именно „да начертае клинич-
ната картина на заболяването т.е. всичко,
което произтича от спонтанния разказ на па-
циента и последвалия разпит от страна на ле-
каря.“

Този разказ на пациента, разпитът и прегле-
дът на лекаря, с неговите  очи и с ръце, са осно-
вата на диагностиката и разбирането на заболя-
ването и страданието на всеки пациент и всичко
останало трябва да добавя, но никога да не го
замества.

Когато лекар хомеопат застане пред пациент,
той винаги има един приоритет: да види и из-
слуша този човек, да разбере каква е историята,
която пациентът иска да сподели с него. На
първо място е необходимо да се уважава нещо
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фундаментално, а именно, че този, който знае
най-много за дадено заболяване, той го съпре-
живява. Когато пациентът разкаже историята за
своето страдание на лекаря, последният може да
продължи да пита всичко, което смята за необ-
ходимо, за да разбере всичко, което е възможно
за неговото заболяване. След това може да наз-
начи инструментални изследвания, анализи и
тестове, които сметне за подходящи.

Според хомеопатичната концепция, всички
се разболяваме и лекуваме в рамките на на-
шите обстоятелства и нашата индивидуална
чувствителност към всичко, което е свързано с
живота. Влиянието на природата и нейните
цикли върху нашето заболяване е от голямо зна-
чение за избора на най- подходящите хомеопа-
тични медикаменти за всеки пациент. Пациент,
който страда от ревматизъм и който се влошава
през зимата от студа и влагата, няма да се нуж-
дае от същото хомеопатично лечение като друг
ревматик, който не се влияе от зимата, но който
се влошава от излишъци или прегрешения в дие-
тата.

Има пациенти, които са склонни да се разбо-
ляват или чийто заболявания  се влошават през
определени сезони от годината, часове на деня
или местоположения в природата. Само за яс-
нота ще посоча някои конкретни примери за
влошаване на състоянието на пациенти и за ме-
дикаментите, които биха могли да им помогнат,
предвид индивидуалната чувствителност на тези
пациенти:

• Влошаване през зимата: Arsenicum album,
Aurum metallicum, Hepar sulfur, Psorinum,
Silícea, Calcarea carbonica.

• Влошаване през пролетта: Psorinum, Ly-
copodium, Lachesis.

• Влошаване през лятото: Sulfur, Natrum car-
bonicum, Fluoricum acidum, Iodum.

• Влошаване през есента: Lycopodium, Lache-
sis, Dulcamara.

• Влошаване привечер: Causticum, Phospho-
rus, Pulsatilla, Luesinum.

• Влошаване сутрин след събуждане: La-
chesis, Nux vomica, Lycopodium, Sepia, Phospho-
rus, Sulfur, Tuberculinum.

• Влошаване през нощта: Arsenicum album,

Aurum metallicum, Lachesis, Luesinum, Mercurius
solubilis, Aconitum, Kalium carbonicum.

• Влошаване в близост до морето: Arsenicum
album, Magnesia muriatica, Natrum muriaticum,
Natrum sulfuricum, Sepia.

• Влошаване в планината: Arsenicum album,
Medorrhinum.

Животът, секунда след секунда, представлява
постоянна верига от стимули и отговори. Когато
ядем, стомахът ни приема храната като стимул,
на който реагира, като отделя сокове, които
помагат за храносмилането ù, така че тя да
премине в тънките черва. Те от своя страна, като
получат този нов стимул, ще реагират по
съответния начин.

Същото се случва, когато ни съобщят лоша
новина. Тогава топлината в нашето тяло преми-
нава в силен студ, настъпва нов сезон. Здравето
на всички нива се състои в това да при -
тежаваме максимален капацитет за адап -
тация към промяната. Хомеопатичните меди-
каменти действат именно чрез стимулиране на
тези механизми за балансиране и адаптиране
всеки път, когато тялото ни е преодоляно от пре-
вратностите на живота.

Освен това хомеопатията разполага с много
подходящи медикаменти за лечение на безброй
състояния, в които можем да изпаднем при раз-
лични, типични за лятото обстоятелства, като пъ-
тувания, екскурзии в планината или летуване на
плажа. В тази и други публикация ще намерите
много полезни хомеопатични съвети, за да се на-
сладите на лятото.

Лятото е времето на Огъня, топлината и свет-
лината, които трябва да се опитаме да натрупаме
за зимата, която ни очаква със своята тъмнина и
студ. Огън и Вода, горещо и студено, светло и
тъмно, зима и лято, ин и ян. Двата аспекта съста-
вят реалността, в която трябва да живеем. Затова
е важно да се научим да преминаваме от единия
към другия в хармония и мир.

И ако искате да се насладите на едно малко
лято Ви препоръчвам Vivaldi:
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0.

Щастливо лято!

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/el-solsti-

cio-de-verano-los-ciclos-de-la-vida-y-la-homeopatia/
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Tова е кората на африканско дърво, употребявано в местна-
та народна медицина. Известно е, че кората е била вземана 
от членовете на африканско племе, когато са били канени 
от съседи, без да са сигурни в добронамереността на до-
макините си. Таака се предпазвали от евентуално отравяне 
на храната или питиетата, сервирани на срещата им. [1].

Основни покааз ияя за употреба

Действието на това лекарство се простира предимно вър-
ху стомашно-чревния тракт (стомах, черва, черен дроб, 
жлъъчен мехур и панкреас). Подходящо е при гастроентерит 
след по лъъщане на развалена храна. Препоръчва се и при не-
поносимост към храна, както и при временни промени в 
храненето, например при пътувания по чужди места [2]. 
Има сведения за успешната му употреба в слуучаи на чревни 
инфекции, цьолиакия, синдром на раздразнените черва и бо-
лест на Крон. [2].

Основните показания в действителност са отравянията 
от храна, химични лекарства, тютюн и химични добавки в 
храната. Посочва се и като лекарство за следствията от 
химиотерапия, както и превантивно за тропически боле-
сти Сенна хрема алергии и обриви също могат добре да се
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а или е от неизвестен източник. [2].

ти за профилл каа

много поводи съм използвала това „бижу” на 
патична аптека, че то е константен и верен 
мската ми чанта, където и да излизам. Използ-
лактично, например, когато хапвам нещо из-
ичайно меню и очаквам известен дискомфорт 
и когато имам покана за ресторант, а не съм 
сно поносимостта ми към храната и добав-
Прекомерното замърсяване на зеленчуците с 
и пестициди също може да предизвика силна 
о-чувствителните хора. 

лни алергии, ако е известен източн кът на 
или реакцията е очаквана, също предписвам 
епоръчвам го и в слуучаи на хранително натра-
и първите признаци на дискомфорт. В слуучай, 
вече, коремът ми е подут, имам газове, стра-
храносмилане отново приемам Okoubaka. 

пит Okoubaka е едно от малкото на брой ле-
то могат да се използват превантивно. Про-
а употреба на хомеопатичните лекарства е 
с сред хомеопатите. И все пак, дори Ханеман 
чение от това правило. В слуучай на епидемия 
рибягнал до превантивно предписване. [5]. 

може да се избегне дискомфортът, както в слуу-
a, си заслуужава да се използват възможностите 
то. И опитът в практиката представя много-
ателства за профилактичното му действие.
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сти. Сенна хрема, алергии и обриви също могат добре да се 
повлияят от Okoubaka. Тоова лекарство се посочва в част-
ност, когато възникне болест или дискомфорт като след-
ствие от излагането на бактерии и токсини от околната 
среда, вируси или химични средства. [2].

Симптомите, които има човек, нуждаещ се от Okoubaka, 
са проблеми с концентрацията и паметта. Тоой може да е 
раздразнителен, депресивен, да изразява безпокойство, да 
е изтощен след инфекция, може да страда от главоболие, 
мигрена и виене на свят. Пациентът може да преживява га-
дене, повръщане, диария, стомашна и коремна болка с по-
дуване на корема или киселини в стомаха, липса на апетит. 

Пациенти, предразположени към сенна хрема, могат да из-
ползват Okoubaka, когато дишането е затрудено, имат 
астматични симптоми, мъчителни кашлица или хрема. Ле-
карството може да е ценно в слуучаи на алергии със сърбяща, 
подута, зачервена кожа. Специално се препоръчва, когато 

карства, коит
филактичната
спорен въпрос
е имал изключ
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Таам, където м
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на лекарствот
бройни доказа
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25 юни e дата, избрана в чест на Майкъл Джек -
сън, на която се отбелязва Световният ден на
витилиго – заболяването, което причинява загуба на
пигментация в някои области на кожата.

Ще обсъдим вероятните причини, симптомите и
възможности за лечението му.

Ще направим оценка на възможностите на хо-
меопатията за лечението на това заболяване, от
което страда от 1,5 до 2 % от световното население и
което в Испания засяга близо 900 000 души.

Какво представлява витилигото?
Витилиго е заболяване, което се характеризира

с появата на депигментирани участъци по кожата,
дължащи се на разрушаването или подчертаното на-
маляване на меланоцити – клетките, кои то произ-
веждат меланин, отговорен за цвета на кожата в да-
дена област. То води до депигментация, която при
някои пациенти може да засегне почти цялата кожа.

При повечето пациенти заболяването се поя вя -
ва преди навършване на 40-годишна възраст. Кли -
нично витилиго може да се прояви на всяка възраст,
но е установено емпирично, че между 20 и 30% от
случаите започват в детската възраст, а приблизи-
телно половината от случаите се появя ват преди 20-
годишна възраст. Прогресията е бавна, с интервали
от месеци или години, през които забо ляването
остава стабилно. В някои случаи, обаче, може да се
развие бързо.

В до 20% от случаите появата на витилиго се
свър зва с тежко слънчево изгаряне или стрес които
изиграват ролята на отключващ фактор за заболя -
ването.

Не съществува предразположеност към вити-
лиго, базирана на пол или раса, макар че пациентите
от бялата раса, ако не се излагат на слънце, почти не
показват симптоми. Въпреки че заболяването вити-
лиго се счита за автоимунно, то често се асоциира с
други заболявания, като например автоимунен хи-
потиреоидизъм.  Това показва, че при човешкото ви-
тилиго съществува генетичен компонент, свързан с
фамилна анамнеза.

Прояви  и симптоми на витилиго
Класическите „петна“ на витилиго имат харак-

терен цвят, форма, размер и местоположение. Най-
характерният цвят на витилиго е млечно бял, а ко-
гато няколко петна се слеят, те придобиват закръг-
лена или овална форма, като краищата често са
вдлъбнати и наподобяват „ухапване“.

Размерът на лезиите варира от среден до ня -
колко сантиметра, но когато има тенденция към
сливане могат да се образуват големи депигмен -
тирани области.

Повечето възрастни пациенти показват лезии
симетрично в двете половини на тялото, като те са
разположени върху малките или големите стави,
особено върху горната част на ръцете, лактите и
коленете.

Обикновено първите депигментации се появя ват
в долната част на крайниците и по лицето и се
локализират около отворите на очите, носа, устата и
ануса. Други типични места са долната част на гърба,
централната гръдна област, подмишниците, гърдите
и пениса.

Диагностика на витилиго
Не съществува друг специфичен тест за витилиго

освен биопсия.
Преди да се диагностицира каквото и да е белез-

никаво петно   на кожата  като витилиго, е необхо-
дима диференциална диагноза с други нарушения на
пигментацията на кожата, като: птириазис алба (бял
лишей), ахромен невус (разноцветен лишей ), алби-
низъм, болест на Адисон, хипертиреоидизъм или
пернициозна (злокачествена) анемия и др.

Заболяването не е заразно, нито е сериозно, но

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАБОЛЯВАНЕТО 
ВИТИЛИГО? ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Хорхе Манреса, Испания



изисква последователност в лечението и търпение,
за да се постигнат резултати.

Лечение на витилиго
Конвенционалното лечение на витилиго като

цяло е незадоволително и възможността за рецидив
съществува през целия живот на пациента.

Въпреки че има несъответствие в критериите на
отделните дерматолози по отношение на ефикас -
ност та на лечението на витилиго, съществува
консенсус, че в началото на процеса, поради  нару-
шената естетика и нейното психологическо отраже -
ние, респективно социалното отхвърляне, което
може да предизвика, е препоръчително пациентът
да бъде мотивиран да се лекува. Целта е пациентът
по-добре психологически да управлява заболя -
ването си, което по принцип се понася зле, поради
факта че той е принуден да се подлага на висока
слънцезащита всеки ден и значително да ограничи
излагането си на слънчева светлина.

В много случаи е възможно да се спре напред -
ването на заболяването и да се постигне известна
степен на репигментация, която, макар и непълна, в
много случаи е задоволителна за пациента.

Като пример мога да посоча, че до неотдавна за-
боляването беше причина за изключване от Въо -
ръже ните сили и Гражданската гвардия. При подрас -
т ващите социалното изключване се понася особено
тежко.

Във всички случаи е много важно да се осигури
добра фотозащита с висок слънцезащитен фактор, за
да се избегне слънчево изгаряне през лятото или в
райони с интензивно слънцегреене.

Конвенционалното лечение на витилиго
включ ва:
• Локални кортикостероиди

Рутинно те се използват при малки, скорошни
лезии, особено в областта на лицето, където дават
доста добри резултати, особено ако се комбинират с
някакво фото лъчение.

Локалното лечение е показано при пациенти с
витилиго под 20% от телесната повърхност и
особено при деца.
• Кортикостероиди, прилагани чрез интравенозен

път
• Имуносупресори като: такролимус и пимекроли-

мус
• Антиоксиданти локално и орално
• Фотохимиотерапия

Лъчелечение с ултравиолетови лъчи тип A (PUVA)
комбинирано с медикаменти, прилагани върху ко -
жата, е полезна терапия, макар че вече не се
използва в случаи на ограничено витилиго. В този

случай се прилага специфично третиране на засег-
натите области. Лечението на витилиго, което засяга
по-широки области е по-целесъобразно да се ком-
бинира с лекарства, приемани перорално. По прин-
цип то не е ефективно за репигментация на кожни
участъци като горната част на пръстите, глезените,
китките и стъпалата.
• КУВА (Khelin + UVA)

Това би било идеалното лечение в случаи на
умерено витилиго и особено при деца.

Използва се вещество, извлечено от расте нието
Amni visnaga едновременно с излагане на UVA лъчи,
директно от слънцето или от лампа. Основният му
страничен ефект е повишаване на трансаминазите
при 25% от пациентите, които го използват.
• Аналози на витамин D

Проучвания, извършени неотдавна, установяват,
че локално прилагания калципотриол (най-актив -
ният метаболит на витамин D) може да има благо -
приятен ефект върху депигментираните от витилиго
области, било самостоятелно, било в комбинация с
ултравиолетово лечение.
• Депигментация

Когато продължителната еволюция на заболява-
нето витилиго обезкуражава опитите за активно
лечение за постигане на еднакво оцветяване,
особено в социално видимите зони на тялото, може
да се използва депигментация.

Депигментацията трябва да се обмисли и обсъди
с пациента, защото е постоянна и необра тима. Освен
това друг неин недостатък е загубата на защита от
вредното действие на слънчевата светлина. Това е
лечение, показано за възрастни, които разбират,
приемат и искат този резултат.

Постоянна депигментация може да се постигне
след една година лечение с препарати, съдържащи
хидрохинон или с лазер.
• Фенилаланин

Въз основа на досегашните резултати се смята,
че е добър терапевтичен метод за постигане на бърза
репигментация в зоната на лицето без неблаго -
приятни ефекти.
• Лазер

Последните проучвания сочат, че ексимерният
лазер е също толкова или дори по-ефективен от
използването на PUVA. Необходими са, обаче,
допълнителни изследвания, за да се определи точ -
ният му механизъм на действие, както и терапев -
тичният му потенциал.
• Психотерапия

Полезна е при всички пациенти, засегнати от ви-
тилиго.
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РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА „ЦИТОКИНОВИ БУРИ“ СА СВЪРЗАНИ
С ТЕЖЕСТТА НА ПРОТИЧАНЕ И СМЪРТНОСТТА ОТ COVID-19

Възможности на хомеопатията за лечение
на витилиго
Хомеопатичните медикаменти допринасят за

стабилизиране на болестта, забавят нейното прогре-
сиране, а в някои случаи водят до репигментация на
лезиите.

Лечението трябва да се контролира и назначава
от  лекар хомеопат след събиране на данни и цялос-
тен преглед. То ще включва хомеопатични
медикаменти като:
• Hydrocotile asiаtica
• Arsenicum sulfuratum flavum
• Sulfur
• Natrum muriaticum
• Nitricum acidum
• Pulsatilla nigricans
• Sepia
• Amni visnaga
• Calcarea carbonica.
• Lachesis mutus и др.

Въпреки че не трябва да очакваме невероятни
резултати, хомеопатичните медикаменти могат да
бъдат полезни, когато:
– конвенционалното лечение на витилиго е

противопоказано;  
– като допълнение към него, когато пациентът не е

лекуван до момента; 
– и дори като първа линия на лечение както на ле-

зиите, така и на склонността им към рецидиви и
психологическите последствия на заболяването.

Заключение
Витилиго е заболяване, при което изборът на те-

рапевтичен подход е труден. То има значително от-
ражение върху психиката на пациента, което не бива
да се пренебрегва,  и е задължително да се лекува,
поне в ранните му стадии. Лечението на витилиго
често е обезкуражаващо както за лекаря, така и за па-
циента. То изисква постоянство и разбиране, че може
да не е толкова ефективно, колкото при други паци-
енти. Не бива да разчитаме на чудодейни лечения.
Препоръчително е да се избягва стреса, да се консу-
мират здравословни храни, богати на антиоксиданти
и да се практикува някаква физическа активност.

Пожелавам ви приятна ваканция и здрав
разум!

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/que-es-el-

vitiligo-causas-sintomas-y-tratamiento/

Тъй-като тежките форми на Covid-19 са свър-
зани с повишаване на серумното ниво на ре-
дица възпалителни цитокини, от доста време
се смята, че  пациентите  биха могли да бъдат
лекувани с помощта на биотерапии, които бло-
кират, например, интерлевкин-6 или интер-
левкин-1. Изследване, публикувано наскоро в
Списание по алергология и клинична имуноло-
гия (Journal of Allergy and Clinical Immunology),
проведено от екипа на професор Ги Горохов,
показва, че съществуват поне два различни
профила на цитокиновия отговор, свързани с
Covid-19.  Следователно  би било наложително
да се прилага високо персонализиран подход
към пациента.

Освен кортикостероидите, различните терапии,
тествани срещу Covid-19, сякаш дават разочаро-

ващи резултати. Все още не е доказана ефектив-
ността от блокирането на интерлевкини (IL) -6 и -1
за намаляване на смъртността. Има предложение
също така, чрез ранно прилагане на интерферони
от тип 1 [A],  да се действа върху вирусната репли-
кация. До момента обаче не може да се твърди, че
този подход е ефективен,  по отношение на нама-
ляването на смъртността.

Възможно е тази привидна липса на ефикасност
и  по-специално липсата на ефикасност  на биоте-
рапиите, насочени към модулиране на цитокино-
вите разстройства, да се дължи на лоша стратифи-
кация на пациентите, които не са получили  лече-
ние, адаптирано към техния индивидуален цито-
кинов профил.

За да отговори на този въпрос, екипът на проф.
Горохов, (Отдел по имунология в болницата  „Ла
Питие Салпетриер“,  която е част от системата от



10 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 93 • юни • 2021

болници за обществено здравеопазване в района
на Париж (La Pitié Salpêtrière AP-HP)  и Центъра за
имунология и инфекциозни болести (CIMI) на Уни-
верситета Сорбона /inserm (Национален инсти-
тут по здравеопазване и медицински изследвания),
в сътрудничество с групата по биоинформатика на
проф. Нойман от Катедрата по екологична меди-
цина към Университета в Аугсбург, Германия, както
и няколко клинични служби и лаборатории от сис-
темата за обществено здравеопазване на Франция,
предприеха изследване на серумните нива на
широк спектър от цитокини при 115 пациенти с
Covid-19 по време на хоспитализацията им. Из-
следването бе проведено по време на първата
вълна на пандемията. След това резултатите от
това проучване бяха потвърдени от анализа на
данните от кохортно проучване (репликация),
което включваше 86 пациенти, по време на втората
вълна на пандемията SARS-CoV-2 в региона на
Париж.

Анализът на резултатите показва голяма хе-
терогенност на цитокиновите отговори на ин-
дивидуално ниво. Независимо от това, комплек-
сен анализ на различните цитокини дава възмож-
ност да се изведат поне два специфични профила
на отговор. Пациентите, които първоначално не са
с тежко дихателно увреждане, развиват антивиру-
сен отговор, доминиран от интерферони тип I в
контекста на силна вирусна репликация. И об-
ратно, пациентите, които  при прием са с тежки
респираторни нарушения, имат високи нива на
провъзпалителни цитокини и ниски нива на ин-
терферони тип I. Неочаквано вирусното натовар-
ване на SARS-CoV-2 е по-слабо при последната

група, а антивирусният отговор е по-незначителен.
Тези резултати противоречат на схващането, че
клиничната тежест винаги е свързана с висока ви-
русна репликация.

Важно е да се отбележи, че рискът от смърт до
30-я ден от появата на симптомите е свързан, и в
двете групи, с интензивността на конкретния ци-
токинов отпечатък.

Следователно тежестта и рискът от смърт
не са свързани само с типичния провъзпалителен
отговор (IL-1, -6, -8, TNF alpha, а по-скоро с екзацер-
биран антивирусен отговор), както се доказва при
различните пациенти.

Тези резултати предполагат, че би било инте-
ресно да се преразгледа анализа на биотерапев-
тичните проучвания като включването на биоте-
рапиите става  в зависимост от  цитокиновите про-
фили на пациентите. Публикуваните резултати по-
казват, че не би било необходимо да се прилагат
интерферони тип I при пациенти с вече силно по-
вишени нива на тези цитокини. И обратно, тъй като
рискът от смърт не винаги е свързан със силното
увеличаване на провъзпалителните цитокини, те-
рапевтичното им повлияване трябва да бъде вни-
мателно дозирано.

Тези резултати биха могли да предложат нови
терапевтични възможности. Всъщност се наблю-
дава, че рискът от смърт до 30-я ден при най-тежко
болните пациенти, чието лечение изисква изпол-
зването на екстракорпорална циркулация за окси-
гениране на кръвта, е свързан с по-ниски нива на
интерлевкин-17 и интерлевкин-18 при постъпване
в интензивно отделение. Следователно добавя-
нето на тези цитокини при тежко болни пациенти
може да се разглежда като нова таргетирана тера-
пия.

[A] Интерферони тип I (IFN), главно IFN-α (алфа),
IFN-β (бета), участват във вродения имунитет
срещу вирусни инфекции, но участват и в някои
възпалителни заболявания, като лупус. Интерлев-
кини (IL) 1, 6, 18 и фактор на туморна некроза (TNF-
alpha) са провъзпалителни цитокини. IL-17 участва
в антимикробните отговори и индуцира IL-8, хемо-
кин, който позволява набирането на неутрофили.

Източник:
Plusieurs formes « d’orages cytokiniques » sont associés à la

sévérité et la mortalité dans la Covid-19LIEN
:https://presse.inserm.fr/plusieurs-formes-dorages-cytokiniques-sont-

associes-a-la-severite-et-la-mortalite-dans-la-covid-19/42738/


