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OSCILLOCOCINUM
Активна съставка:
Anas barbariae Hepatis et
Cordis Extractum
(т.е. екстракт от черен
дроб и сърце на берберска
патица) 200CK HPUS 1 x
10^-400 g.
Неактивна съставка:
0.85 g сукроза,
0.15 g лактоза (т.е. 100%
захари).

Проучвания за профилактично и
терапевтично приложение
Oscillococcinum - 200К
- филтриран,стерилен автолизат от сърце и черен дроб на
берберска патица
Предложен от д-р Ж.Рой 1917г и въведен от 1925 г
ОСЦИЛОКОКЦИНУМ е хомеопатичен лекарствен продукт,
традиционно използван за профилактика и лечение на
грипни състояния в начален и клиничен стадий.
УТВЪРДЕН МЕДИКАМЕНТ ПРЕЗ ПЕРИОДИТЕ НА
ПОВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ОСТРИ ВИРУСНИ
ИНФЕКЦИИ В ЕСЕННО - ЗИМНИЯТ ПЕРИОД
В МНОГО ДЪРЖАВИ
И ЕДНОlРЕМЕННО С ТОВА
ОБЕКТ НА ПРОТИВОРЕЧИВИ
И ЧЕСТО ПОЛЯРНИ МНЕНИЯ

• През 2007 година е публикуванo поредно обзорно
проучване, в The American Journal of Medicine (IF 5.550),
което обаче, не открива сериозни данни, които да
потвърдят ефикасността на Осцилококцинум, както и на
други алтернативни методи за лечение на грипни
инфекции. В статията е описано, обаче че разгледаните
проучвания са с прекалено малка представителна извадка,
с лоша методика или като цяло – просто некачествени.
• Поредното подобно проучване е публикувано през 2012г.в
журнала Cochrane Database of Systematic Reviews,
където не се откриват достоверни факти за профилактичния и лечебен ефект наОсцилококцинум.

КЪДЕ Е ИСТИНАТА?
Въпросът надхвърля чисто научните измерения!!!
Защото има не само медицински, но и правен,
етичен, морален характер особенно за нас лекарите .
PRIMUM NON NOCERE !!!
А трябва ли да носим чувство за вина
Ежегодно с настъпването на последните месеци на годината
в медиите и сред медицинските среди започва редовната
кампания за задаващата се грипна вълна , като прогнозите
в медиите варират между епидемии и пандемии.
Балонът “пандемия”, за каквато медиите обявиха свинския
грип, през 2009-2011г се спука.
Смъртността от “страховития” вирус AH1N1, появил се през
март 2009 в Мексико, не показва да е в пандемични размери.
За България статистиката бе към 50 починали от свински
грип, а сезонният грип(пак у нас) погубва средно 2000 на
година

КЪДЕ Е ИСТИНАТА:
В„точната“, “безпристрастна“статистика???!!!

Метаанализът е статистически метод за
обединяване на данни от множество
клинични проучвания върху даден метод,
с цел да се даде ясен и сигурен отговор за
ефекта на проверяваната интервенция

Проблемът за селективния подход - "избор на череши"
Cherries_shutterstock- „Избор на череши“ е практика на
публикуване или цитиране на резултатите от само
положителни клинични резултати
Това може да доведе до изкривяване на фактите,
Особенно ако се «избират череши», т.е.статии с
положителни клинични резултати но не отговарящи
на изискванията за анализ
Значимост в статистиката имаме, когато е малко
вероятно разликата между две условия да е плод
на случайността. Значимост в клиничната практика обаче
имаме, когато разликата между две условия е значима
Детско-градински пример:
Когато сравняваме две ябълки, искаме да знаем
не само дали едната ябълка е по-голяма от другата,
но и колко по-голяма е тя.

БЛОБОГРАМА на ефектите на Ниско въглех. диети
Големият черен ромб долу е израз на това
предимство, което възлиза на 2 килограма поголяма загуба на тегло при НВД.Оценете «значимо»
ли е това предимство при човек 150 кг

Особено подозрително ,но и опасно става когато
медиите вземат страна дори и с «равновесие» на
страните

Звучи ли Ви познато това???:

-По искане на онлайн канала на Радио Канада, Александра
Фуртос, химик, в Университета в Монреал, анализира
компонентите на гранулите на Oscillococcinum
«Ние анализирахме с два различни метода, но с не можахме
да намерим нищо повече от молекули(захароза и лактоза)“……
През 2014 г. биологът Алваро Байон се опита да „извърши
самоубийство“, като е употребил свръхдоза хомеопатични
лекарства в излъчено видео. Очевидно е оцелял.????????
Намирате ли български аналог с един академикхимик от БАН
доказал същото 5 години по късно и един метеоролог
« телевизионен самоубиец» с хомеопатични лекарства.......
У нас преоткриха велосипеда БЕЗ КОМЕНТАР......и докога?

Хомеопатията е една от водещите алтернативни
терапии, която се практикува от много лекари в Европа
(особено Франция,Германия,Англия ,Италия,Белгия,Румъния,
България -10% от лекарите са обучени хомеопати)
В ЕС 300 000 практикуващи 29% ползващи.Тогава????
Скептиците към хомеопатията използват на три прости
техники за да я компроментират:
1. сътворяват едно просто фалшиво обвинение, една лъжа
и започват да я повтарят постоянно и постоянно, в опит да
създадат една нова “истина”.
:2.Поради икономическата и научната заплаха,която хомеопатията «създава» ,скептиците свеждат до минимум клиничните
проучвания, проучванията за ефективност и епидемиологичните доказателстваза за хомеопатията
3.Лъжата да бъде продадена чрез повтаряне и насадена в
„уязвими групи“ - младите учени с перфектни но тесни
познания в определена специалност

Проучвания, които доказват ефективността на
хомеопатичните медикаменти, са публикувани в
престижни медицински издания като :
•

The Lancet
• British Medical Journal
• Pediatrics
• Pediatric Infectious Disease Cochrane,
• Journal of Clinical Oncology
• Human Toxicology,
• European Journal of Pediatrics,,
• Archives in Facial Plastic Surgery
• Archives of Otolaryngology
• Journal of Clinical Psychiatry и много други.

Всички тези проучвания са рандомизирани, двойно-слепи и
плацебо контролирани. Поради хомеопатичния им характер,
тези изследвания са анализирани стриктно, може би дори с
по-голяма строгост от обикновено

Я

Rossi E, Bartoli P, Panozzo M, Bianchi A, Da Frè M.
Outcome of homeopathic treatment in pediatric patients:
an observational study from 1998 to 2008.
Europ J Integr Med. Rossi E, Bartoli P, Panozzo M,
Bianchi A, Da Frè М.
Резултати от хомеопатичното лечение при педиатрични
пациенти: наблюдение от 1998 до 2008 г.
Europ J Integr Med. 2010;2:115–22. 2010; 2: 115-22. View Article
Google Scholar Вижте статията Google Наука
Проучване в продължение на едно наблюдение,
проведено в Италия между 1998 и 2008 г., анализира
социално-демографските характеристики и резултатите ,
при деца лекувани с хомеопатични лекарства.
Резултатите с показват положителен терапевтичен
отговор, особено при деца, засегнати от респираторни
заболявания .

Проучвания за профилактично и терапевтично
приложение на Осцилококцинум

Превантивният ефект върху инфекциите на дихателните
пътища на Oscillococcinum®. Анализ на ефективността
на разходите
/Университет Павия Италия/
The preventive effect on respiratory tract infections of
Oscillococcinum®. A cost-effectiveness analysis
Giorgio L Colombo,1,2 Sergio Di Matteo,2 Chiara Martinotti,2 Martina Oselin,2
Giacomo M Bruno,2 and Gianfranco M Beghi3

Събрана информация в периода 2002 до 2011г п
Проучване, върху 455 пациенти, страдащи от респираторни
заболявания (грип и грипоподобни състояния и грипен
синдром) .
- 246 от тези пациенти са били лекувани с Осцилококцинум.
- 209 контролна група.
- 221 са били мъже, 238 са жени.
Възрастовата граница е между 1 и 84 години.
Контролната група е била на плацебо.
Събрана и обработена е цялата информация, касаеща се до
заболявание на горните дихателни пътища, фармакологично
(медикаментозно) лечение, консулти с пневмолози и т.н..

Установено е, че независимо от диагнозата, честотата
на пациенти с епизоди на заболявания на горните дихателни
пътища (инфекции), е била значително по-ниска спрямо
контролната група. (р <0.001).
Резултатите са индикатор за това, че Осцилококцинум има
превантивен ефект срещу заболявания на горните дихателни
пътища (например грипните състояния и синдром).
Общата цена на лечението на тези пациенти също спада
надолу, тъй като Осцилококцинум не позволява да се
разгърне богата клинична картина на заболяване на горни
дихателни пътища и съответно разходите по лечението на
този болен са по-ниски.

Разликата между броя на събитията е статистически значима
във всеки клас пациенти (р <0.001).
RTI-инфекции на респираторния тракт
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Средна годишна цена на случай
за Италианската здравна служба
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Сравнителна оценка на два антивирусни медикамента
при лечение на грип и остри респираторни инфекции
при деца от 6 до 12 год. Възраст.
Казюкова Т.В*., Радзиг Е.Ю**.,Панкратов И.В**.,Алеев А.С.***
Списание Педиатрия 2015 год.

1*. Катедра по педиатрия № 1 на педиатричния факултет
(ръководител - член-кореспондент на Руската академия на
науките, проф. Л.С. Намазов-Баранова).
2** Катедра по оториноларингология, педиатричен факултет
(ръководител - член-кореспондент на Руската академия на
науките, проф. М. Р. Богомилски).

3***ГБУЗ МО "Поликлиника" Голицин ", Московска област, кв.
Одинцово, с. Голицино, РФ

Съвременните аспекти на подобряването на здравето на децата в риск от дълго време и
често болни 2013 / Старцева Светлана Егоровна, Красавина Наталия Александровна -

Възможности за профилактика на грип и остри респираторни вирусни инфекции
2010 / Казюкова Т.В., Панкратов И.В., Самсигина Г.А., Алеев А.С., Дудина Т.А.
Семейна профилактика и лечение на остри респираторни инфекции. Опит в използването
на хомеопатично лекарство за профилактика и лечение на остри респираторни инфекции
2013 / Казюкова Т.В., Панкратов И.В., Алеев А.С.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА РАННОТО НАЧАЛО НА ЛЕЧЕНИЕТО НА АРВИ В ДЕЦА
2018 / Гепе Наталия Анатолиевна, Крилова Наталия Алексеевна, Елисеева Татяна
Ивановна, Тюрина Елена Николаевна, Яблокова Екатерина Александровна
Многоизмерна оценка на схемите за лечение на остри респираторни инфекции при рутинна
педиатрична практика ,2016 / Кондюрина Елена Геннадиевна, Заплатников Андрей
Леонидович, Елкина Татяна Николаевна, Бурцева Елена Ивановна, Грибанова Олга
Александровна, Пирожкова Наталия Игоревна, Мингалимова Гълфия Акримовна, Тюленева
Ирина Олеговна, Трушкова Светлана Викторовна, Мукашева Евгения Андреева

Проучени:
- 259 неваксинирани деца за грип от 6 до 12 год.
-124 момичета
-135 момчета
ОТ ТЯХ ;
Първа група - 102 деца приемат Осцилококцинум неясен
Втора група - 100 деца приемат Кагоцел,↑↑ т.н."Късен" INF
във всички телесни клетки
Трета група - 57 деца – Контролна -симптомат.средства.
Продължителност на наблюдението - 7 дни.
Оценка на симптомите по 3 степенна скала.
При 14 деца (26.4%) е открит грипен антиген A / H3N2,
при 3 (5.7%) - A / H1N1, при 4 (7.6%) - антиген на грип В.
В 60.2%) пробите за антигени на грипни вируси са отрицателни.
• в първата основна група - осцилококцинум в гранули по схема:
1-ви ден, 1 доза 2-3 пъти дневно с интервал от 6 часа,
2-4 дни - 1 доза сутрин и вечер.

Резултати;
Първа група и Втора група –намаляне на симмптомите
от 2,1точки ↠ 0,04 т до 0 т. на 7-ми ден . p < 0,05
Контролна група
- времето на възстановяване е по-дълго / р < 0,001 / .
Усложнения - 7,9 % в първа и втора група
-22,8 % в трета / контролна / група .

Сравнение:
Oscillococcinum / първа група /
-интоксикационни с-ми до 4-ти ден:
-от 2,06 на 1,2 пункта / Т⁰ /,
-от 1,28 на 0 пункта - глвоболие ,
-катарални с-ми до 4-ти ден
-от 1,82 на 1,18 - за хиперемия на фаринкс
-от 1,6 на 0,46 - за хрема .
Кагоцел /втора група /
-интоксикационни с-ми до 4-ти ден:
-от 2,1 на 1,82 за / Т⁰ /
-от 1,18 на 0,06 за главоболие
- катарални симптоми
-от 1,88 на 0,74 за фарингит
от 1,6 до 0,38 за ринит
P < 0,05

Изводи
1.Лечението с Oscillococcinum и Кагоцел статистически
достоверно снижава отзвучаването на симптомите при
ОРВЗ р<0,05
2.Ефектите на Oscillococcinum са съизмерими с тези на
Кагоцел /за който е доказан механизмът на действие/
-Кагоцел, ↑↑ т.н."Късен" INF във всички телесни клетки
3.При еднакъв терапевтичен ефек превесът е към
Oscillococcinum предвид липсата на странични явления
/Кагоцел нарушава репродуктивните възможности и това
Ограничава приложението му при деца и млади жени/

Проучвания за профилактично и терапевтично
приложение на Осцилококцинум

Хомеопатичното лекарство има ли превантивен ефект
върху инфекциите на дихателните пътища?
Проучване за наблюдение в реалния живот
A real life observational study
Gianfranco Maria Beghi 1, Antonio Maria Morselli-Labate 2,
Multidisciplinary Respiratory Medicine 2016
https://doi.org/10.1186/s40248-016-0049-0
Настоящата статия представя резултатите от ретроспективно
контролирано обсервационно проучване, предназначено да
изследва здравните промени, изразени като намаляване на
средния брой епизоди на РТИ на година, на група пациенти,
подложени на хомеопатично лечение спрямо контролна група
нелекувани пациенти, в реална обстановка.

Целта на това контролирано обсервационно проучване е да
проучи ролята на Oscillococcinum за предотвратяване на
инфекции на дихателните пътища (ИРТ).

Този ретроспективен анализ на медицинските досиета на
пациентите се фокусира върху един център от 2002 г. до 2011 г.
и изследва 459 пациенти:
- 248 са лекувани с Oscillococcinum
- 211 са лекувани със симптоматични средства

Всички пациенти са били проследявани в продължение на наймалко 1 година и до максимум 10 години.

В групата третирана с Oscillococcinum и в
контролната група е установено значително намаляване на
честотата на началото на ИРТ.
Намалението на средния брой епизоди на ИРТ през периода
на наблюдение спрямо годината преди включването в
проучването е значително по-голямо в групата, лекувана с
Oscillococcinum, отколкото при нелекувани
-↧↡ с 4.76 ± 1.45 лекуванис Oscillococcinum
-↧↧ 3.36 ± 1.30; p = 0.001) при контрола
Положителният ефект на Oscillococcinum
не е бил значително свързан с пол, възраст, тютюневи
навици или съпътстващи респираторни заболявания, в
сравнение с ефекта, наблюдаван при нелекувани пациенти.

Mетоди
За 10 год.период /2002 г. -2011 г./ са регистрирани:
- общо 459 пациенти с репетитираща респираторна инфекци
221 мъже, 48.1%,
238 жени, 51.9%.
Възраст: 1–84 години; ± SD: 30.9 ± 25.2 години, IQR: 6–50
години), които са били насочени към специализиран офис за
респираторни заболявания в Agnadello (Кремона, Италия).

Критериите за включване са: всички пациенти, включени в
проучването, са имали поне три епизода на ИРТ през годината,
предхождаща началото на лечението или наблюдението, и наймалко една година проследяване след началото на лечението

Това проучване е съобщено на регионалния Независим
етичен комитет на регион Ломбардия
Протоколът на изследването съответства на етичните
насоки на Декларацията на Хелзинки-етичните принципи
за медицински изследвания „Световна медицинска
асоциация (WMA)“, приета от 18 -та Генерална асамблея
на WMA, Хелзинки, Финландия, юни 1964 г.

Наличието на ИРТ се диагностицира чрез физическо
изследване и се определя като включващо едно или повече
от следните оплаквания:
- остро възпаление на гърлото,
- червена фарингеална лигавица,
- болка в ухото,
- остър среден отит,
- стрептококова инфекция, с
- инузит или тонзилит,
- възпаление на ларинкса.
Обективните параметри са включени в записите заедно с
клиничната диагноза за известно предшестващо заболяване,
/ХОББ или бронхиална астма/

От общо 459 включени пациенти, 248 пациенти (54.0%) са
лекувани с хомеопатично лекарство Oscillococcinum®, ,
докато 211 пациенти (46.0%) не са лекувани. (контролна
група).
. Първоначално лекарят инструктира всички 459 пациенти да
приемат 1 доза хомеопатично лекарство седмично в
продължение на 8 месеца (от началото на септември до края
на април), и да повтори лечението през следващите години

Придържането към лечението беше оценено от лекаря по
време на последващи консултации и / или по телефона
Установено е, че общо 211 пациенти не отговарят на
изискванията (т.е. не са приемали хомеопатичното лекарство,
както е препоръчано) и те са били контролна група.

-177пациенти (38,6%) са пушачи
-288 пациенти (62,7%) са имали съпътстващи респираторни
заболявания.
От тях :
-184 (40,1%) пациенти са имали едно респир. заболяване
- 104 (22,7%) са имали две съпътстващи заболявания,
т.е. регистрирани са общо 392 съпътстващи респ. заболявания

. Първоначалната оценка на ефективността на
профилактичното лечение с Оscillococcinum е
намаляването на средния брой епизоди на РТИ годишно в
сравнение с годината преди включването в проучването.
. Вторичен резултат е оценката на възможните
ефекти на други променливи (пол, възраст, навици на
тютюнопушене и съпътстващи респираторни заболявания)
върху намаляването на средния брой епизоди на РТИ.
Средният (± SD) брой епизоди на ИРТ преди включването в
проучването е 5.01 ± 1.66 (диапазон: 3-18; IQR: 4–5).
Пациентите в групата, лекувана с Оscillococcinum , са
имали значително по-голям брой епизоди- 5.42 ± 1.69
отколкото нелекуваната група
-4.53 ± 1.49; (p = 0.004).
ИРТ през годината преди включването им в проучването

Статистически анализ
 Дескриптивен анализ на скаларните променливи
 Фишер анализ, Чи-квадратът на Пиърсън и линейните хиквадрат тестове са използвани за анализ на дихотомни,
номинални и ординални дискретни променливи
 Общите линейни модели са приложени за анализ на
скаларните променливи.
 Z-тестът е използван за проверка на асиметрията на
скаларните променливи
Средният брой епизоди на РТИ годишно и неговата разлика
спрямо стойностите, наблюдавани преди проучването (т.е.
първичната крайна точка), са оценени чрез осем-степенни
анализи на дисперсията (ANOVA),.
Данните бяха управлявани и анализирани с помощта на
пакета IBM SPSS Statistics (Версия 21, IBM, Co., Armonk, NY,
САЩ) и статистическата значимост беше счетена за
постигната за двустранни стойности на р , по-ниски от 0.05.

Регистрирани по време на 10-год. период на изследване:
-4020 епизоди на ИРТсъс среден брой от 1,40 ± 1,89
(диапазон: 0–18; IQR: 0–2).
Разпределението на средния брой епизоди на РТИ през 10-те
години на проследяване е показано на Фиг. 1
В двете групи е установено значително намаление ( р <0,001)
в броя на епизодите на РТИ в сравнение с наблюдаваните
преди лечението, в продължение на пълните 10 години
проследяване, което показва прогресивно намаляване на
епизодите на РТИ в двете групи.

Среден брой епизоди на РТИ
през 10-те год. на проследяване
Фиг. 1

Поведение на годишните епизоди на РТИ
преди и по време на 10-годишното проследяване на
третираните с Oscillococcinum и нелекувани групи
Третираната група е имала значително ( р <0.001) по-нисък
среден брой епизоди на РТИ на година (0.67 ± 0.67) в
сравнение с пациентите в нелекуваната група (1.17 ± 0.89).
Намаляването на броя на епизодите на РТИ на година по
време на периода на проследяване спрямо броя на
епизодите на РТИ преди включването в проучването не е
значително свързано с пола
Това намаление е значително по-голямо при пациенти, от
третираната група в сравнение с нелекувани пациенти от
двата пола.
Положителният ефект на Oscillococcinum е подобен както за
мъже, така и за жени ( p = 0.309).

Намаляването на броя на случаите на РТИ
се различава значително при възрастовите групи
( р = 0.010);
Това се дължи на различията в намаляването на броя на
епизодите на РТИ сред възрастовите групи:
- в групата с Oscillococcinum ( р = 0.048),
При нелекуваните пациенти не са установени значими разлики
между възрастовите групи ( р = 0.191).

По-специално,ефектът от Oscillococcinum е бил значително
по-висок при деца на възраст 3-5 години ( р = 0.010),
отколкото при възрастното население (18-64 години.

Подобно на горните констатации за пол и възраст, групата
Oscillococcinum показа значително по-голямо намаление в
броя на епизодите на РТИ в сравнение с нелекуваните
пациенти също във всички подгрупи от пациенти с различни
навици на тютюнопушене ( p ≤ 0.011)
Не са установени значими разлики между различните
класове на тютюнопушене в общата популация ( р = 0,899),
нито в рамките на двете групи на лечение (лекувана група: р
= 0,684; нелекувана група: р = 0,895) и не е установено
значимо взаимодействие между пола и лечение ( р = 0.685).

Разликата между средния брой епизоди на РТИ за година по
време на превантивното лечение и средния брой епизоди на
РТИ на година преди включването в проучването е
значително по-голяма при пациенти, принадлежащи към
групата с Oscillococcinum , отколкото при пациентите в
нелекуваната група, независимо от това дали са имали някой
от четирите вида респираторни заболявания ( p ≤ 0,033).
По подобен начин, повишеното намаление, наблюдавано в
групата с Oscillococcinum в сравнение с нелекуваните
пациенти, също не е свързано с наличието на някое от
четирите съпътстващи респираторни заболявания
(взаимодействия: р = 0.380, р = 0.120, р = 0.051 и р = 0.384 за
ХОББ, съответно алергии, астма и други заболявания).

Основният фокус на това ретроспективно
обсервационно проучване е да се изследва ефектът
от Oscillococcinum при профилактиката на ИРТ, като се
сравняват две групи пациенти, една от които приема
лекарството, а другата не.
Резултатите показват, че има превантивен ефект върху
началото на епизодите на РТИ.

Въпреки, че ролята на това лекарство е обсъдена ярко,
защитният ефект, наблюдаван тук, е в съответствие с други
изследвания, които са документирали неговия ефект върху
лечението на грип и грипоподобни симптоми [ 9 , 20 - 22.
Това изследване допълва публикациите, които в крайна
сметка биха могли да посочат Oscillococcinum като полезно
превантивно лечение на ИРТ [ 6 ].

Данните от наблюденията от реалната хомеопатична
практика стават все по-полезни, тъй като всяка полза са
здравето, предлагана от хомеопатичното лекарство,
самостоятелно или в комбинация със стандартната
медицина, може да се смята за ценна за здравната система
при управлението на годишните сезонни епидемии, които
причиняват ИРТ всяка зима.
Анализът на последните данни (2014 г.) за смъртността
от всички причините през зимата, събрани от 14 страни
от ЕС, показват по-високи нива на смъртност от тези,
наблюдавани през последните три зими.
Сред по-възрастните хора. тези смъртни случаи
вероятно са свързани с ИРТ [23 ].

По време на периода на наблюдение пациентите, лекувани с
Oscillococcinum, имат по-малък брой случаи на инфекция на
дихателните пътища, отколкото нелекуваните пациенти.
Нелекуваните пациенти, които са имали средно 4–5
епизода на обостряне в годината преди проучването,
поддържат средно 2 или по-малко епизоди на обостряне
по време на последващо 10-годишно проследяване без
каквото и да е превантивно лечение. По този начин
намаляването на броя на инфекциите и сред пациентите
в контролната група може да се обясни с различни
фактори, като например оптимизиране на фоновата
терапия.
Б.м. НЕОБХОДИМОСТТА ХОМЕОПАТЪТ ДА Е МЕДИК

Намаляването на средния брой епизоди на И РТ по време на
периода на наблюдение спрямо средния брой епизоди на
през годината преди включването в проучването е
статистически по-високо в групата на пациентите, лекувани с
Oscillococcinum, отколкото в нетретираната група.
И двете наблюдения показват възможен превантивен
ефект на хомеопатичното лекарство върху началото и
развитието на ИРТ.
Възрастта може да е играла роля, тъй като намаляването на
епизодите, изглежда по-голямо при пациенти под 18-годишна
възраст (особено в 3-5 годишната възрастова група.

В допълнение, използването на нетретирана контролна
група, а не на плацебо-третирана, може да бъде под въпрос
В тази връзка трябва да се отбележи, че мета-анализът на
Cochrane върху същото лекарство [ 27 ] не може да даде
солидно заключение за ефективността на Oscillococcinum
поради качеството на анализираните изследвания;
От доклада обаче стана ясно, че тези проучвания са открили,
че това хомеопатично лекарство има терапевтичен ефект за
лечение на грипоподобно заболяване, което е различно от
плацебо.

Авторите на това изследване цитират......
«Национално френско проучване на 518 възрастни
и деца с инфекции на горните дихателни пътища (URTIs)
сравнява употребата на антибиотици и антипиретици /
противовъзпалителни лекарства, разграничаване на
симптомите на URTI и появата на потенциално свързани
инфекции при пациенти, от лекари с различни нива на
предписани предпочитания. (т.е. хомеопатична, обща или
смесена практика )
В това наблюдавано проучване пациентите, лекувани с
превантивна хомеопатична медицина, не съобщават за
нежелани реакции и нито един от тези пациенти не е показал
и / или е съобщил за дискомфорт в понасянето на този
хомеопатичен лекарствен продукт по време на лечението.

Резултатите от това проучване показват, че пациентите,
лекувани от лекари хомеопати, показват значително по-ниска
консумация на антибиотици и антипиретици спрямо
лекуваните от общопрактикуващите лекари или
практикуващите със смесена практика, но все още имат
подобна еволюция на свързаните симптоми
[И накрая, трябва да се отбележи, че оценката на всяка
медицинска интервенция трябва да отчита не само
терапевтичната ефективност, но и други фактори като
нежелани събития, разходи и спазване.

Заключения
Ефективността на хомеопатията често се поставя под
въпрос, главно поради липсата на солидни доказателства [ 33 ]
. Инфекциите на дихателните пътища обикновено оказват
силно въздействие върху индивидуалното благосъстояние,
поради което е разбираемо защо процентът на пациентите,
които използват хомеопатични лекарства в световен мащаб,
непрекъснато нараства, а удовлетвореността на пациентите
от такива средства обикновено е висока [ 34 ].
Лечението с Oscillococcinum може да бъде ценен
инструмент за предотвратяване на инфекции на
дихателните пътища, особено в светлината на липсата на
поява на нежелани реакции и на добрата оценка на
връзката между ползите и рисковете / разходите.

Грип и грипоподобни състояния
Хомеопатично лечение
Хомеопатично лечение на Грип и усложненията му
Инкубационен период:
- Осцилококцинум - х 1 доза през 6-8 часа
Период на инвазия с рязко начало:
Aconitum napellus - втрисане,хиперпирексия >39C-плато
- гореща, зачервена,суха кожа, стенична възбуда
- често начало-нощем,след простуд,+++ ЖАЖДА
Belladonna – хиперпирексия с пикове, хиперемия-лице,
-зачервено лици,изпотена кожа
Период на бавна инвазия-неразположение,тръпки
- Осцилококцинум- х 1 доза през 6-8 часа
- Sulfur 15-30 CH по 10 гр еднократно
В този период може да се развие абортивен ход на
заболяването и да се модулира имунният отговор
INFLUENCINUM 9-15CH по 5- 10 гр седмично от м XII

Грип и грипоподобни състояния
Цитокини-

Цитокин

Антифосфолипидни

Проинфламаторни

Антиинфламаторни

автоантитела

Пациент TNFα

IL-1

IL-6

IL-10

МП - 56г.

16.7

26.0

107.5

18.2

КМ - 33г. +

68.1

81.5

316.0

22.0

БР - 9г.

15.4

27.7

100.5

8.2

+

ДМ - 44г.

22.8

21.5

68.5

5.1

+

+

ЯИ - 48г.

38.1

22.5

75.7

12.8

+

+

ДИ - 52г.

22.0

36.7

36.6

15.7

НМ - 45г. +

30.5

50.6

320.1

10.2

Норма:

3.5
5
7.8
ng/ml pg/ml pg/ml

5.5 pg/ml

ACA

B2GP1

APA

+
+

+

+

+
+

ГРИП А/ H1N1/ - АСОЦИИРАНИ ПНЕВМОНИЦИТОКИНОВА БУРЯ

но

рм
а
М
П
56
КМ г .
33
г.
БР
9
ДМ г.
44
ЯИ г.
48
ДИ г.
52
НМ г.
45
г.

350
300
250
200
150
100
50
0

TNFa
IL-1
IL-6
IL-10

ГРИП А/ H1N1/ - АСОЦИИРАНИ ПНЕВМОНИЦИТОКИНОВА БУРЯ

350
норма
МП 56 г.
КМ 33 г.
БР 9 г.
ДМ 44 г.
ЯИ 48 г.
ДИ 52 г.
НМ 45 г.

300
250
200
150
100
50
0
TNFa

IL-1

IL-6

IL-10

БЛАГОДАРЯ
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