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Представете се накратко…
Специалист съм по педиатрия и обща 
медицина. Работя в град Враца. В Евро-
пейската школа по клинична хомеопа-
тия отговарям за програмата за обуче-
ние. Също така съм член на работната 
група по хомеопатични лекарствени 
продукти към Европейската лекарстве-
на агенция, където подпомагам рабо-
тата на проф. Людмил Пейчев. Иначе, 
в личния си живот, съм щастлив дядо с 
една прекрасна внучка.  Обичам да уча 
нови неща. Последно, на 50 години за-
почнах да изучавам и да практикувам 
карате. Успях да го добутам до първи 
дан. 

Какво ви привлече към хомеопатията?
Още като студент в пети курс се за-
познах с хомеопатията, докато пиех-
ме кафе в паузите и беседвахме с д-р 
Атанас Михайлов, който по това време 

ГОСТ РЕДАКТОР НА БРОЯ

специализираше вътрешни болести в 
Александровска болница. След като за-
върших медицина и започнах работа 
като педиатър във Враца, се сблъсках с 
трудностите на лечението при на пръв 
поглед банални заболявания като ри-
нофарингити, повтарящи се кашлици, 
обриви, отити и други такива заболява-
ния. На теория уж всичко е ясно, но на 
практика се налагаше да предписвам 
твърде много лекарства на децата, без 
да съм убеден, че си заслужава. Така 
започнах да изучавам хомеопатия и да 
я прилагам. Първите ми пациенти бяха 
моите собствени деца и моите родите-
ли. Постепенно започнах да разширя-
вам приложението на хомеопатичните 
лекарства. В момента използвам хоме-
опатия – от новородени деца, до хора 
на преклонна възраст. Най-възрастната 
ми пациентка е на 101 години и вече 20 
години се лекува с хомеопатия. 

Представяме ви:
д-р Иван Енев,
гост редактор на брой 3 
на Acta Homeopatihca



Случвало ли ви се е да се сблъскате с 
недоверие от страна на ваши колеги 
или пък ваши пациенти по отношение 
на хомеопатичния метод на лечение? 
Как реагирате?
Реагирам с разбиране. В началото, ко-
гато започнах да изучавам хомеопатия, 
бях много скептично настроен. Посте-
пенно, с времето и натрупването на 
опит, скептичността ми беше замене-
на от еуфория. След това, с годините, 
дойде и реализмът. Сега знам какви са 
възможностите и ограниченията на ме-
тода. Не съм конфронтиран директно 
от колеги. Може би, защото колегите, с 
които работя в ежедневието си, гледат 
на мен не толкова като на лекар-хомео-
пат, колкото на професионалист. Затова 
приемат, че имам достатъчно компе-
тентност да преценя с какъв метод да 
лекувам конкретния пациент – хомео-
патия, конвенционална лекарствена те-
рапия, физиотерапия, фитотерапия, да 
препоръчам хирургично лечение и т.н. 

И няколко лични въпроса…
• Обичам работата си, защото… ми 
доставя удоволствие! Не съм се замис-
лял „защо“ обичам работата си.  Обик-
новено не се замисляме за любимите 
си неща. Любовта както към работата, 
така и към други неща – близки, прия-
тели, хоби, Родината, не изисква обяс-
нение. 

• Най-голямото ми постижение е... че 
съм жив и продължавам да съм любо-
питен. Преди време преболедувах теж-
ко и изходът можеше да не е благопри-
ятен. Всъщност, малките постижения 
в ежедневието са най-важните. Това е 

„пътят“, за който говорят в източните 
философски школи. Целта сама по себе 
си няма голямо значение. По-важен е 
пътят, който човек извървява към нея. 

• Талантът, който мечтая да имам, е… 
да свиря на пиано. И двете ми деца сви-
рят добре на пиано и китара, но на мен 
не ми стигна упоритост и време да раз-
вия този талант и сега той е закърнял. 

• Мечтая да… пътувам и опознавам 
нови хора и пространства. 

• Чувствам се щастлив, когато… държа 
на коленете си моята внучка. 

• Вдъхновявам се от… силата на мисъл-
та и искреността на малките деца. 

• Последната книга, която прочетох е… 
„Алексис Зорбас“ на Никос Казандзакис

• Музиката, която харесвам, е… нямам 
любим стил. Харесвам Буена Виста Со-
шъл Клуб, Пинк Флойд, Андрей Мака-
ревич, Висоцки. Харесвам поезията в 
музиката. Дори когато е без думи. На-
пример, Армик. Той е инструментален 
изпълнител – свири на акустична кита-
ра, но изпълненията му са невероятни. 

• Релаксирам като… плувам, карам ко-
лело, играя карате. 

• Обичам да… спя.

• Вярвам, че… както е казано в една 
песен на Андрей Макаревич, „Дяволът 
все пак е по-малко от Бога, и Светлина-
та е малко повече от Тъмнината“. 

ГОСТ РЕДАКТОР НА БРОЯ
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АКТУАЛНО

ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И 
ХОМЕОПАТИЯ
Д-р Иван Енев

През последния месец отново станахме 
свидетели на опитите на някои пред-
ставители на академичните среди, в 
частност, на акад. Юхновски да атакува 
хомеопатията като ненаучен и недока-
зан метод. Бяха разпространени писма 
до ректорите на различни медицински 
университети с призив да се забрани 
изучаването и преподаването на хо-
меопатия. В тази връзка бихме искали 
да предоставим на уважаемите пред-
ставители на академичната общност 
някои резултати от наскоро проведени 
фундаментални изследвания относно 
хомеопатичния метод на лечение. 

In-Vitro  оценка на антимикробната 
активност на нозоди от  Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella 
typhi, Neisseria gonorrhoeae и Candida 
albicans
Това проучване [1]  представя резул-
татите от изследване върху минимал-
ните инхибиторни концентрации (MIC) 
на серия от нозоди (биомедикаменти). 
Изследвани са нозоди, хомеопатично 
динамизирани и приготвени съответно 
от щамове на Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella typhi, Neisseria 
gonorrhoeae, and Candida albicans.  Все-
ки нозод е тестван срещу съответната 
му инфекция, а така също и кръстоса-
но срещу другите инфекции. Тествани 
са съответно поливалентни нозоди на 
C. albicans   (35c, 100c), N. gonorrhoeae 

(35c), K. pneumoniae (35c, 100c), E. coli 
polyvalent   (35c, 100c)  Salmonella typhi 
polyvalent nosode (30c, 100c), като са из-
ползвани позитивни и негативни кон-
троли. Нозодите са тествани в различни 
потенции (степени на динамизация) и 
в разреждане 1:1. За приготвянето на 
нозодите са използвани както клетъчен 
изходен материал, така и безклетъчен 
изходен материал, приготвен от съот-
ветните бактериални култури. 

Резултатите от изследването са следните: 
• Поливалентните нозоди на C. albicans 
35c, 100c, N. gonorrhoeae 35c и поло-
жителните контроли с  amphotericin B 
потискат растежа на  C. albicans species. 
• Поливалентните нозоди на K. 
pneumoniae 35c, E. coli 100c  и meropenem 
(положителна контрола) потискат расте-
жа на K. pneumoniae; този ефект не се 
наблюдава при контроли с  ceftriaxone, 
ofloxacin и amoxicillin.
• Поливалентен нозод на E. coli 30c в 10% 
алкохол (директен или разтворен 1:1) и 
положителни контроли на ciprofloxacin, 
ofloxacin и amoxicillin потискат растежа 
на E. coli. 
• Поливалентен нозод на S. typhi 30c в  
10% алкохол потиска растежа на  S. typhi.

Пълният текст на проучването е 
достъпен на английски: https://www.
thieme-connect.com/products/ejournals/
pdf/10.1055/s-0041-1727149.pdf 



In vitro ефекти на хомеопатичните 
лекарства (обзор)

Този обзор [2] е публикуван през  2020 
г. В обзора са обобщени резултатите от 
доста голям списък с  различни проучва-
ния, чиято цел е била да се изследва спо-
собността на хомеопатични лекарства да 
отключват апоптоза в клетъчни линии от 
различни видове ракови клетки. 
В едно проучване [3] от 2013 г. е из-
следвана способността на хомеопатич-
но динамизиран Lycopodium clavatum 
в разреждане 5С (под числото на Аво-
гадро) и 15С (над числото на Авогадро) 
да отключва апоптоза в HeLa клетки in 
vitro. Изследването е проведено в ла-
бораторията по клетъчна генетика и 
молекулярна биология в Университета 
в Кайлан, Индия. Изследването демон-
стрира, че както Lycopodium 5C, така и 
Lycopodium 15С нямат токсичен ефект в 
кръвообращението, но причиняват кле-
тъчна смърт при раковите клетки от из-
следваната линия. Подобно изследва-
не е проведено от екипа на Frenkel [4] в 
University of Texas (M.D. Anderson Cancer 
Center, Texas, USA), като са използва-
ни високи разреждания (потенции) 
на Carcinosinum, Phytolacca, Conium и 
Thuya occidentalis. Действието на тези 
хомеопатични лекарства е изследва-
но с различни линии ракови клетки от 
рак на млечната жлеза.  Изследването 
установява, че хомеопатичните лекар-
ства водят до апоптоза в клетъчните ли-
нии. Хомеопатичният биомедикамент 
Psorinum 6X също е изследван [5] вър-
ху клетъчни линии от ракови клетк, а 
именно A549 (клетъчна линия от рак на 

белия дроб), HepG2 (клетъчна линия от 
рак на черния дроб) и MCF-7 (клетъчна 
линия от рак на млечната жлеза). Изсле-
дователите установяват, че Psorinum 6X 
отключва апоптоза в тези клетъчни ли-
нии, като в най-голяма степен апопто-
зата е изразена в клетъчните линии от 
рака на белия дроб.  При тях Psorinum 
6X блокира клетъчното размножаване 
след 24 часова експозиция, като задър-
жа клетките в G1 фаза.  Той причинява 
също така увеличаване на количество-
то реактивни кислородни радикали, 
нарушава мембранния потенциал ми-
тохондриите на раковите клетки и ув-
режда ДНК-молекулата на клетките. 
Противотуморен ефект е установен и 
при изследване на хомеопатичното ле-
карство Condurango [6] в разреждания 
6C и 30C, като при това по-високо ди-
намизираните форми имат по-изразен 
противотуморен ефект. Хомеопатично 
динамизирана Calcarea carbonica се 
оказва, че има противотуморен ефект 
в клетъчна линия от рак на мишки [7]. 
Противотуморен ефект се установява 
от Sarsaparilla върху изолирани клет-
ки от аденокарцином на бъбрека, Ruta 
graveolens върху клетъчни култури от 
рак на дебелото черво и Phytolacca 
decandra върху клетъчни култури от рак 
на млечната жлеза [8]. В това проучване 
неразредените екстракти имат по-си-
лен ефект от разредените, но апоптоза 
в раковите клетки се отключва и от раз-
редените форми.  

Библиография:
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TEMA НА БРОЯ

АЛЕРГИЧНИ РИНИТИ –  
ЗАЩО, КАКВО И КАК? 

Д-р Атанаска Тодорова, алерголог 

Алергичният ринит /АР/ е заболяване, 
причинено от IgE-медиирана възпа-
лителна реакция на носната лигавица, 
след експозиция с инхалаторни алер-
гени. Симптомите включват ринорея 
(предно или задно носно дрениране), 
носна обструкция, назален сърбеж и 
кихане.  Той е измежду десетте най-чес-
ти причини за консултация при ОПЛ. От 
това заболяване боледуват между 10 и 
25% от общата популация. В България 
честотата на заболяването се движи 
около 18,2%. Боледуват главно подра-
стващите и младите хора, като пикът е 
между 10- и 20-годишна възраст. След 
50-годишна възраст честотата рязко на-
малява (Българско Ринологично Сдру-
жение. Консенсус: Ринологични аспекти 
за диагностика и лечение на алергич-
ния ринит). Различни проучвания по-
казват, че често диагноза АР се поставя 
на пациенти, които всъщност страдат от 
неалергичен ринит. В детската възраст 
диагностицираният от доктори алерги-
чен ринит е 5,5%, което е съизмеримо с 
другите европейски страни.   
Заболяването нарушава значимо ка-
чеството на живот на пациентите. Въз-
растните с АР са унили, раздразни-
телни, неработоспособни. Смята се за 
доказано, че пациентите с умерена/
тежка форма на алергичен ринит стра-
дат от увреден сън, в сравнение със 

здрави хора или страдащи от обикно-
вена хрема. При тях е повишен и рискът 
от злополуки. Децата с АР имат наруше-
на концентрация и се справят по-труд-
но в училище.
Алергичният ринит е възпаление на 
носната лигавица, протичащо с  рино-
рея, пристъпно кихане, сърбеж в носа, 
назална конгестия, постназално стича-
не (пост назален дрип) в продължение 
най-малко на 1 час дневно през пове-
чето дни.

Класификация на ринитите 
Алергичният ринит се разделя на се-
зонен и целогодишен. Сезонният АР 
обикновено е  медииран от IgE, чиято 
синтеза се наблюдава в назалната му-
коза през поленовия сезон. Описани 
са и множество не-IgЕ алергични реак-
ции, най-често при алергия към акари 
(Dermatophagoides). Техният точенят 
механизъм  не е съвсем ясен. 
Неалергичният ринит се нарича от ня-
кои автори „клетъчен“ ринит, тъй като в 
носния секрет се установяват повишен 
брой еозинофили (NARES - non-allergic 
rhinitis with eosinophils), повишен брой не-
утрофили (NARNES), повишен брой масто-
цити (NARMA non-allergic rhinitis with mast 
cells), или повишен брой еозинофили и 
мастоцити (NARESMA - non-allergic rhinitis 
with eosinophils and mast cells). 
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Тъй като това са две различни патоло-
гични състояния, понякога те могат да 
се наблюдават едновременно при един 
и същи пациент, по същия начин, както 
едновременно могат да се наблюдават 
захарният диабет и артериалната хиреп-
тония. В тези случаи се говори за т.нар.  
смесени ринити „overlapped rhinitis” (OR) 
(Gelardi M. „Overlapped“ rhinitis: a real 
trap for rhinoallergologists. Eur Ann Allergy 
Clin Immunol. 2014 Nov;46(6):234-6. PMID: 
25398169.).  
В 43% от случаите се касае за чисто алер-
гичен ринит, в 23% - за чисто неалергич-
ни ринити  и  34% - за смесени ринити.

Етиологични фактори
Алергени
Касае се за алергия към полени, домаш-
ни микрокърлежи и хлебарки, домашни 
животни (куче, котка), плесени, храна, 
медикаменти.  Основните природни 
алергени са полените и плесените. Ос-
новни домашни алергени са акарите, 
животинският пърхут, насекомите и пле-
сените. При малки деца хранителните 
алергии са основно към мляко и соя. 
При възрастните хранителните алергии 
са към ядки, фъстъци, риба, яйца, сусам, 
мед, рядко ябълки и круши. При паци-
енти с поленова алергия се развиват ре-
акции при консумиране на плодовете на 
полена – зеленчуци, ябълки и ядки. Бре-
зовият полен дава кръстосана алергия с 
ябълка, круша, праскова, целина и мор-
кови. Цветният полен (амброзия) дава 
кръстосана алергия с диня, обикновен 
пъпеш, пъпеш сорт “Медена роса”, тик-
вички и краставица.
При част от пациентите съществува ато-
пия – генетично предразположение на 
организма да реагира с производство 

на IgE антитела срещу безвредни ан-
тигени в природата, влизащи в контакт 
с лигавицата на дихателните пътища. 
Унаследяването при атопия е полиген-
но. При част от тези пациенти се оф-
ормя т.нар. атопичен марш: атопичен 
дерматит, атопичен риноконюктивит, 
атопична бронхиална астма.
Неспецифични фактори
Различни неспецифични фактори могат 
да отключат симптоми, които много на-
подобяват алергичния ринит. Това може 
да са: студен въздух, различни хормо-
нални промени (хипотиреоидизъм, 
акромегалия, бременност), различни 
медикаменти (аспирин, бета-блокери, 
АСЕ инхибитори, контацептиви). 

Клинична картина
Клиничните симптоми на алергичния 
ринит са различни в зависимост от това 
дали се касае за сезонен или за целого-
дишен ринит. 
При сезонния алергичен ринит пре-
обладават оплакванията от сърбеж в 
носа, кихане, водниста ринорея, назал-
на конгестия (вариабилна), циркаден 
ритъм (пациентът е по-зле през деня), 
често асоцииран с конюктивит.  
При целогодишния алергичен ринит 
кихането е по-рядко. При него обик-
новено липсва сърбеж. В клиничната 
картина доминира гъст слузен секрет, 
а оплакванията са постоянни, като се 
влошават през нощта.  
Неалергичните ринити имат всички 
симптоми на ринит, но при тях липс-
ва алергенна сенсибилизация – 50% 
отрицателни кожно-алергични проби. 
Неалергичните ринити са по-чести при 
жени. Обикновено неалергичните ри-
нити са целогодишни, рядко се съче-
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тават с астма, конюнктивит и кихане. 
Неалергичният ринит с еозинофилия 
(NARES) протича с по-тежки симптоми 
от алергичния и идиопатичния ринит. 
Той е предшественик на триадата: нос-
на полипоза, бронхиална астма и непо-
носимост към аспирин.  

Диагностика
Внимателно снетата анамнеза има го-
лямо значение за ориентиране към 
последващи стъпки в диагностиката. 
Прегледът включва предна и задна ри-
носкопия, фарингоскопия, отоскопия. 
Установяването на еозинофилия от ПКК 
може да засили подозрението за АР. 
Липсата на еозинофилия обаче не от-
хвърля диагнозата. 
Риноцитологично изследване
Риноцитограма (цитологично изслед-
ване на носен секрет) е полезна както в 
диагностиката на хроничния алергичен 
ринит, така и в диагностиката на мно-
жеството форми на хроничен неалерги-
чен ринит. Преди вземане на пробата, 
пациентът трябва да е издухал носа си. 
Обективна пречка за провеждане на 
изследването е твърде малкият брой 
лаборатории, които го предлагат.  
При подозрение за АР обикновено се 
установява повишена стойност на еози-
нофилите в носния секрет. Нормалните 
стойности на еозинофили в носния се-
крет е <10%.
• Повишеният брой еозинофили насоч-
ва към диагнозата АР. 
• Интерпретацията на резултатите не-
винаги е лесна, защото може да се ка-
сае за т.нар неалергичен ринит с хипе-
реозинофилен синдром (NARES), при 
който се описва носна сръхреактивност 
в продължение на повече от 3 месеца 

при липса на атопичен фактор, едно-
временно с еозинофилия в носния се-
крет >20%. 
• Хроничният неалергичен ринит с пови-
шен брой неутрофили в носния секрет 
(NARNE) често се свързва с хроничен 
гастроезофагеален рефлукс (Mandolesi D, 
Schiavon P, Ioannou A, Mancini M, Cimatti 
MC, Azzaroli F, Liverani E, Pierantoni C, 
Pirodda A, De Giorgio R, Bazzoli F, Torresan F. 
Chronic non-allergic rhinitis with neutrophils 
is associated with higher acid exposure time: 
A pH-impedance monitoring study. Dig Liver 
Dis. 2020 Apr;52(4):414-419. doi: 10.1016/j.
dld.2019.11.008. Epub 2019 Dec 23. PMID: 
31874835). 
• Хроничен неалергичен ринит с повишен 
брой мастоцити се характеризира с брой 
на мастоцитите в носния секрет >10%.
• При риноцитологичното изследване 
месец ноември е най-подходящ за „раз-
конспириране“ на припокриващите се 
ринопатии (overlapping rhinopathies), 
тъй като през този месец има най-малко 
въздушни полени. Наличието на имун-
ни възпалителни клетки (еозинофили 
и/или мастоцити) подкрепя диагнозата 
„overlapped rhinitis“.
Специализирани алергологични 
изследвания
КАП с дихателни алергени е най-чести-
ят метод, извършва се от обучени про-
фесионалисти, точен, евтин, лесно дос-
тъпен метод.
Провокационни проби с алергенни 
препарати. Използват се  за по-точна 
етиологична диагноза на АР, следващо 
стъпало при неубедителни резултати от 
КАП и оплаквания на пациента.
RAST тестове (молекулярна диагности-
ка в алергологията). Това е по-скъпа ал-
тернатива на КАП, но със същата диаг-
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ностична стойност.
Храните рядко причиняват алергичен 
ринит, затова тестовете за хранителни 
алергии по принцип не са показани при 
пациенти с АР. 

Лечение на алергичните ринити
Целта на лечението на АР е да бъдат 
облекчени симптомите, да бъдат ус-
тановени и евентуално елиминирани 
етиологичните фактори, да се лекуват 
придружаващите заболявания  (назална 
полипоза, синузит, астма, конюнктивит). 
Лечението на пациентите с алергичен 
ринит изисква изработване на страте-
гия за лечение, периодично проследя-
ване и обучение. 
Изработване на стратегия
• Ограничение експозицията на алергена
• Фармакотерапия
• АСИТ - алерген специфична имуноте-
рапия
Периодично проследяване
Има за цел ранно откриване и лечение 
на евентуално новопоявила се бронхи-
ална астма.
Обучение на пациентите
Задължително избягване на алергени-
те, когато е възможно. Фармакотера-
пията е безопасна, ефективна и лесно 
приложима. Имунотерапията е ефек-
тивна и може да промени естествения 
ход на болестта.
Фармакотерапия
• Антихистамини (орални и интрана-
зални) – повлияват сърбежа, кихането, 
ринореята, назалната обструкция. 
• ИКС (назални кортикостероиди) – по-
влияват кихането, сърбежа, запушване-
то и ринореята. При прилагане на ин-
халаторни глюкокортикостероиди при 
деца растежът се засяга. Нивото на рас-

тежа се намалява при деца, които често 
се лекуват с назален beclomethasone с 
продължителност над 1 година.
• Кромони – значително по-слабо по-
влияване на симптомите. В България 
вече не се предлагат на пазара. 
• Интаназални деконгестанти – повлия-
ват запушването. Въпреки че са широко 
използвани, локалните деконгестанти 
имат съществен недостатък – ефектът 
им върху отока на носната лигавица не е 
продължителен, което води до свръхупо-
треба на препаратите и последваща па-
радоксална вазодилатация, при която 
носът се запушва отново – т.нар медика-
ментозен ринит. Затова те не трябва да 
се използват повече от 5-7 дни при въз-
растни и 3-5 дни при деца.
• Антилевкотриени (АЛТ) – повлияват 
ринореята, назалната обструкция и  оч-
ните симптоми.
Подборът на медикаментозното лече-
ние е стъпаловиден и се извършва в за-
висимост от вида и тежестта на заболя-
ването.

Послания за клиничната практика
1. Дихателният път е единен, а „носът 
е част от белите дробове, която може 
да се докосне с пръст“. Затова ринитът 
и бронхиалната астма са две изяви на 
една обща патология.
 2. Алергичният ринит е най-мощният 
предиктор за бронхиална астма, който 
може да влоши нейния контрол.
3. Всички пациенти с бронхиална астма 
трябва да бъдат изследвани за ринит, 
както всички пациенти с тежък и/или 
персистиращ алергичен ринит трябва да 
бъдат изследвани за бронхиална астма.
4. Необходим е комплексен диагностичен 
подход към двете части на дихателния път.

TEMA НА БРОЯ

11 ACTA HOMEOPATHICA|3/2022



12 ACTA HOMEOPATHICA|3/2022

НА ФОКУС

Лекарите знаят, че закъснялата пролет 
не отменя цъфтежа на тревните поле-
ни. Уместно е да се подготвим за еже-
годните предизвикателства, свързани с 
неизбежното обостряне на алергичния 
ринит на някои наши пациенти. Затова 
в този брой на Acta homeopathica ще 
припомним накратко възможностите 
на хомеопатията за превенция и за ле-
чение на това безспорно несмъртонос-
но, но твърде неприятно състояние.    
През последните години се наблюдава 
значително нарастване и разпростра-
нение на алергичните болести до сте-
пен, в която те придобиват епидемичен 
характер.  Според СЗО над 300 милиона 
души в света страдат от различни алер-
гични заболявания въпреки напредъка 
на медицината.  Лекарите се изправят 
ежедневно пред предизвикателствата 
да лекуват алергични състояния с раз-
нообразна изява и различна степен на 
тежест. 
В една фундаментална статия, посве-
тена на проучванията, посветени  хо-
меопатичното лечение на алергиите, 
Дейна Улман [1]  припомня историята 
на взаимодействието между хомеопа-
тията, конвенционалната медицина и 
алергичните заболявания.
През 1873 г. шотландският лекар Чар-
лз Блекли (Charles Harrison Blackley) 
установил, че поленът стои в основата 

на алергичния ринит [2].  Той самият 
страдал от сенна хрема. В книгата си, 
Блекли отбелязва с лека горчивина: 
„Преглеждайки литературата, посвете-
на на сенната хрема, човек се сблъсква 
с множеството предположения относно 
нейната причина, и до известна степен 
относно нейното естество, но най-вече 
с твърде скромния успех, който очевид-
но съпътства нейното лечение.  Тази 
липса на единство относно нейните 
причини и липсата на успех в лечение-
то са най-видими тогава, когато сами-
те лекари страдат от заболяването. От 
друга страна, тези които най-добре се 
справят с лечението на болестта, из-
глежда са късметлии никога да не са 
страдали от нея.“ 
Интересно е да се отбележи наблюде-
нието му относно протичането на бо-
лестта и опитите му за лечение: „През 
първите години на болестта, в моят слу-
чай, нерядко се случваше, докато след-
вам някой конкретен план на лечение, 
той да изглежда успешен за овладява-
не тежестта на симптомите и понякога, 
привидно  сякаш успява да  излекува 
болестта. Но неочаквано, без никаква 
промяна на лечението, се развиваше 
пълен релапс, състоянието се влоша-
ваше отново както преди лечението.  
Постепенно натрупания  опит в сезони, 
когато болестта се проявяваше и аз не 

ХОМЕОПАТИЧНОТО 
ЛЕЧЕНИЕ НА 
АЛЕРГИЧНИЯ РИНИТ
Д-р Иван Енев
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прилагах никакво лечение ме убеди-
ха, че тези вариации в протичането на 
болестта в действителност не се дъл-
жат изобщо на избраното лечение, а 
най-вероятно се дължат на вариации в 
качеството и количеството на причини-
телите на болестта, каквито и да са те.“ 
Човек чете с голямо удоволствие пре-
цизните клинични описания, които 
прави Блекли на различните прояви на 
сенната хрема – нещо с което съвре-
менните лекари са отвикнали да обръ-
щат внимание: 
В някои случаи високата температура и 
сухият въздух в атмосферата отключват 
симптомите на сенна хрема при лица, 
податливи на болестта. Някои паци-
енти мислят, че излишъкът на влага и 
високата температура отключват симп-
томите им. При други озонът отключва 
пристъпите. При трети – обикновеният 
прах допринася в значителна степен 
за отключване на пристъпите. Най-чес-
то тревните полени и полени от други 
цъфтящи растения отключват заболява-
нето.“ 
Един  основателите на Американската 
академия по алергия, астма и алерголо-
гия (American Academy of Allergy, Asthma 
& Immunology: AAAAI) бил  специалис-
тът  по УНГ болести и хомеопат Гранд 
Селфридж (Grant L. Selfridge). Селфри-
дж изучил хомеопатия в Hahnemann 
Medical Collegе. Като специалист по УН-
Г,той направил първата хирургична тон-
зилектомия на Западното крайбрежие 
на САЩ.  
Хомеопатичният принцип на подоби-
ето се използва в конвенционалната 
алергология чрез т.нар. алерген-спе-
цифична имунотерапия (АСИТ). Опитът 
с АИТ е над стогодишен. За начало се 

приема 1911 г., когато за първи път е 
проведено и описано такова лечение 
при пациенти с поленова алергия. От-
тогава до днес се натрупаха солидни 
познания за механизма, възможности-
те и практическите особености на този 
метод.  Абсолютни противопоказания 
за алерген-специфична имунотерапия 
е наличието на автоимунни заболява-
ния, активни малигнени заболявания, 
неконтролирана астма и възраст <2 год. 
Бременността е контраиндикация за 
начална, но не и за поддържаща тера-
пия. Относителни противопоказания за 
АСИТ са употреба на АСЕ-инхибитори и 
β-блокери, сърдечносъдови заболява-
ния, HIV инфекция, имунодефицитни 
заболявания, психични отклонения, ле-
чение с имуносупресори.
Субкутанната имунотерапия (SCIT) 
се счита за стандарт в лечението, но 
сублингвалната имунотерапия (SLIT) е 
ефективна алтернатива. 
Подкожната имунотерапия използва 
високи дози стандартизирани ваксини 
(обикновено съдържащи 5-20 mcg от 
някой често срещан алерген). Тя се при-
лага като поддържаща терапия еже-
месечно. Поради риска от системни 
реакции, включително анафилаксия, 
приложението става само от алерголог.  
Оптималната продължителност на ле-
чението е 3-5 години.  SCIT не се про-
вежда при деца <5 години с оглед на 
възможността за късно разпознаване 
на нежелани реакции.  
Пероралната алерген-специфична те-
рапия се състои в приложение на стан-
дартизирани екстракти от алергени с 
определен „индекс на реактивност“ 
(IR) или „индекс на концентрация“ (IC). 
Показанията за перорална десенсиби-
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лизация са тип I алергични реакции и 
при деца над 5-годишна възраст. При-
ложението ѝ е ограничено от появата 
на странични ефекти като дискомфорт, 
болка или оток или дразнене в гърлото, 
ринит, кашлица, нарушения на слюн-
чените жлези, сърбеж в очите, сърбеж 
в ушите, гадене, повръщане, коремна 
болка, диария, зачервяване на кожата 
или сърбеж. По-рядко се наблюдава 
обостряне на подлежаща бронхиална 
астма.  Тези недостатъци се избягват 
при употреба на хомеопатично дина-
мизирани субстанции. 
Предимство на хомеопатичното симп-
томатично лечение е много по-високо-
то разреждане на алергена (съответно 
много по-малкия риск от нежелани ле-
карствени реакции). Когато към симп-
томатичното лечение се добави пато-
генетично и лечение на терена, тогава 
можем да говорим не само за  лечение, 
но и за превенция на алергичните забо-
лявания. 
Конвенционалната терапия с препара-
ти без лекарско предписание може да 
предизвика   медикаментозен ринит.  
Ние често се сблъскваме с пациенти, 
които са злоупотребявали с назални 
деконгестанти. Когато дойдат в каби-
нета ни, обикновено казват, че вече не 
могат да дишат и нищо не им помага.  
Навременното лечение с хомеопатични 
лекарства при някои от тези пациенти 
може да им спести ненужни страдания. 

Симптоматично хомеопатично 
лечение

Симптоматичното хомеопатично  ле-
чение се назначава за облекчаване на 

за конкретната симптоматика, която в 
най-голяма степен смущава качеството 
на живот на болния – назална секре-
ция, кихане или назална обструкция. 
Медикаментът се назначава на чести 
приеми – по 5 гранули четири, пет пъти 
дневно, като приемите се разреждат 
при подобрение. 
Най-често се предписват Allium cepa 
9CH при ринит с кихане, водниста 
секреция и сълзене, когато болният се 
оплаква от парене в носа или Euphrasia 
officinalis 9CH, когато в клиничната кар-
тина доминира риноконюнктивит с из-
разена очна симптоматика – парене и 
смъдене в очите, дразнеща прозрачна 
секреция и зачервяване на кожата на 
лицето около клепачите. 
Проблем възниква ако пациентът не се 
повлияе точно от тези лекарства. Тога-
ва е уместно лекарят да не се отказва, 
а да прегледа възможностите за други, 
по-подходящи съгласно феномена на 
подобието лекарства. 

Най-често използваните симптоматич-
ни хомеопатични лекарства за алерги-
чен ринит са: 

Aralia racemosa 5CH
Изписва се при алергичен ринит и епи-
зодична бронхиална астма. Ринитът 
протича с водниста, дразнеща носа 
секреция и кихане.  Освен ринит, па-
циентът има спастична кашлица, с усе-
щане за парене зад гръдната кост. От 
индивидуалната чувствителност прави 
впечатление изключително голямата 
му чувствителност към течение.  Aralia 
racemosa 5CH е ефективна и при повта-
рящи се вирусни ринити, които започ-

НА ФОКУС
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Sabadilla 9CH 
Изписва се при залпови кихавици и 
отделяне на обилна воднисто-слузна 
секреция. Подборът на лекарството се 
улеснява, ако при снемане на анамне-
зата се установи сърбеж на мекото неб-
це, което болният „чеше“ с основата на 
езика. 

Sanguinaria canadensis 9CH  
Изписва се при алергичен ринит със 
свръхчувствителност към мирис на 
цветя. Налице е редуване на назална 
обструкция и конгестия с течна хрема, 
сърбеж и кихане. Болният се оплаква от 
парене в областта на носа и фаринкса, 
което се облекчава от вдишване на хла-
ден въздух. 

Sanguinaria nitrica 5CH
За разлика от Sanguinaria canadensis, 
този медикамент се изписва при съче-
танието на алергичен ринит с носна по-
липоза. Налице са инфекциозни тласъ-
ци и обостряния на фона на хронична 
носна полипоза. 

Solidago virga-aurea 5CH
Това лекарство се предписва най-вече 
при бъбречна недостатъчност. В клю-
човите му показания обаче са и алер-
гичен ринит и алергична астма, особе-
но когато пациентът е алергичен към 
растения от семейство Сложноцветни 
(Compositae). Златникът (Жълт Енчец, 
Златна пръчица) влиза в състава на раз-
лични билкови смеси за лечение на 
„задържане на вода“, за „лечение на 
бъбреци“. В тези случаи при алергия 
пациентът може да изяви прояви извън 
сезона. 

ват с дразнеща секреция от носа и за-
червяване на устните и еволюират към 
бронхит или астма. 

Badiaga 5CH
Изписва се при пристъпна кашлица, 
последвана от ринорея. Самата рино-
рея е обилна, с прозрачен воднист и 
вискозен секрет. Кашлицата е с лесна 
експекторация на вискозна слуз. 

Naphthalinum 5CH 
Изписва се при обилна, дразнеща, раз-
раняваща ринорея, съпроводена от 
сърбеж в носа и мекото небце. Паци-
ентът постоянно си трие носа с т.нар. 
„алергичен поздрав“.  

Nux vomica 9CH
Изписва се на пациенти с алергичен и 
вазомоторен ринит, когато основният 
симптом е обилна носна секреция и 
залпово кихане при ставане от сън.  Па-
циентът се оплаква от србеж в ноздри-
те, Евстахиевите тръби и небцето. Освен 
това може да има усещане за дразнене 
в гърлото, главоболие, зиморничавост, 
усещане че повишава температурата. 
Налице е назална обструкция  и сухота 
на лигавиците през нощта, която се ре-
дува с течен воднист или слузест секрет 
при излизане на открито. Nux vomica, 
както и Sticta pulmonaria може да бъде 
ефективен при пациенти, злоупотреби-
ли с назални деконгестанти. 

Rannunculus bulbosus 9CH 
Изписва се при сърбеж в задната част 
на носните ходове. Пациентът шумно 
си прочиства гърлото, за да намали 
сърбежа. Налице е пареща болка в гър-
лото и небцето. 



16 ACTA HOMEOPATHICA|3/2022

НА ФОКУС

Sticta pulmonaria 5СН и 9CH
Изписва се тогава, когато основният 
симптом е назалната обструкция. Бо-
лният се оплаква от постоянна тъпа бол-
ка и натиск в челната област и в корена 
на носа. Поради обструкцията изпитва 
постоянно нужда да си издуха носа, но 
при издухване не се отделя никакъв се-
крет. Понякога Sticta pulmonaria може 
да бъде ефективна при пациенти, които 
са злоупотребявали с назални деконге-
станти. 

Патогенетично хомеопатично 
лечение

Патогенетичният хомеопатичен меди-
камент се назначава за повлияване на 
алергичния процес   – алергична реак-
ция от незабавен тип. В патогенезата 
му трябва да е описана именно такава 
алергична реакция.  Хомеопатичното 
лекарство се предписва по 5 гранули 
няколко пъти дневно в сезона на най-го-
лямо поленово натоварване.  
Разполагаме с две проверени хомео-
патични лекарства в тези ситуации – 
Pollens 30CH и Apis mellifica 30CH.

Pollens 30СН  
В производството му се използват по-
лени от Aesculus hippocastanum (Кон-
ски кестен), Tilia europaea (Европей-
ска липа), Pinus sylvestris (Бял бор), 
Dactylis glomerata (Ежова главица),  
Lolium perenne (Английски райграс), 
Anthoxanthum odoratum (Миризливка 
обикновена), Poa pratensis (Ливадна ли-
вадина) и Phleum pretense  (Ливадна ти-
мотейка). Това са и най-честите причи-
нители на обикновената сенна хрема. 
Ако алергологичното тестуване не по-

казва алергия към тези полени и ако па-
циентът не сe повлиява от Pollens 30СН, 
може да се предпише Apis mellifica 
30СН.

Apis mellifica 30CH
Патогенезата му се характеризира с ос-
тър алергично-възпалителен синдром 
с оток на подлигавичните и подкож-
ните тъкани поради масивен излив на 
медиатори на възпалението. Налице е 
алергичен ринит с оток на лигавицата. 
Ринитът може да се усложни с едем на 
глотиса и ларинкса с внезапно затруд-
нение на дишането поради алергичен  
оток на лигавицата. При някои пациен-
ти се описва и уртикария, протичаща 
с гигантски уртики, парене и боцкане, 
които се облекчават от студени аплика-
ции. 

Теренно хомеопатично лечение

Практически всяко лекарство за чувст-
вителен тип може да бъде предписано 
като теренно лечение на алергичния 
ринит. 
При недостатъчно данни за индиви-
дуалната чувствителност на пациента 
могат да бъдат предписани Sulfur 30CH 
(типична псорична картина, обостряне 
последвано от различно дълга реми-
сия) или  Thuya occidentalis 30CH (сико-
тична клинична картина, липса на ясно 
очертани ремисии, анамнеза за злоу-
потреба с деконгестанти и назални кор-
тикостероиди). 

Тук ще обърнем внимание на някои от 
лекарствата за чувствителен тип, които 
показват особена склонност към алер-
гични процеси: 
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Arsenicum iodatum 9CH
Пациентът се оплаква от  силно зачер-
вени лигавици и разяждащи секреции, 
усещане за парене по кожата и по лига-
виците. Секретите са бистри и воднисти 
при остри възпаления, жълтеника-
во-гнойни при хронични възпаления. 
Сезонният алергичен ринит често се ус-
ложнява с бронхиална астма. В индиви-
дуалната чувствителност на пациента 
се установяват симптоми на Arsenicum 
album и на Iodum. 

Kalium iodatum 15CH
Риноконюнктивитът на този паци-
ент  често се усложнява с  риносинуит 
с обилни, воднисти или зеленикави, 
дразнещи секрети. Болният се оплаква 
от стягаща болка в основата на носа и 
остра болка във фронталния синус. Се-
зонният алергичен ринит при тези бо-
лни също се усложнява с бронхиална 
астма.  В индивидуалната чувствител-
ност на пациента се установяват симп-
томи на Kalium carbonicum и Iodum. 

Sulfur iodatum 30CH
Важен теренен медикамент при алер-
гичен ринит, рецидивиращи спастични 
бронхити, бронхиална астма. Астматич-
ните пристъпи протичат с  усещане за 
парене в засегнатите зони, задух, киха-
не, влажни хрипове в гърдите. Често оп-
лакване е продължителната дразнеща 
кашлица, с експекторация слузно-гной-
ни материи, които се отхрачват трудно.

Natrum muriaticum 30CH
Също е един от важните теренни ме-
дикаменти за алергичен ринит, услож-

нен с бронхиална астма. Астматичните 
пристъпи при този чувсвителен тип па-
циенти  се влошават между 1 ч. и 3 ч. 
сутрин или между 17 ч. и 19 ч. приве-
чер. При снемане на анамнезата пра-
вят впечатление редуване на сухота и 
катар на различните лигавици, с усе-
щане за парене или боцкане в лигави-
ците.  Секретът при ринит е безцветен, 
обилен, като белтък на яйце. В индиви-
дуалната чувствителност на пациента 
правят впечатление влошаването не от 
топлина, слънце, през лятото, на брега 
на морето.

Psorinum 30CH
Често прибягваме до този теренен ме-
дикамент когато липсва  ефект от симп-
томатично и теренно хомеопатичн или 
конвенционално лечение. Psorinum 
e много подходящ при съчетание на 
бронхиална астма с екзема или алерги-
чен ринит с екзема. При снемането на 
анамнеза правят впечатление точната 
хронология на рецидивите – стриктна 
периодичност са големи интервали. 
От индивидуалната чувствителност на 
пациента най-характерно е усещането 
за благополучие, дори еуфория в деня 
преди обострянето на хроничния пато-
логичен процес. 
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Пациент: Михаил, 4 години и 6 месеца

Първи преглед: 10 декември 2019 г.

Диагнози: Целогодишен алергичен ри-
нит. Повтарящи се отити. Повтарящи се 
ларингити.

Детето посещава хомеопатичен каби-
нет по повод целогодишен алергичен 
ринит, повтарящи се отити и повтаря-
щи се ларингити.

Анамнеза

Отити
През 2018 г. преболедувал от един отит. 
През 2019 г. преболедувал последова-
телно три пъти от отит. Лекуван е с Ази-
тромицин, Амоксицилин + клавуланова 
киселина, Цефуроксим.
Първите два отита са били с внезапна 
поява на болка. Преди няколко дни се 
оплакал, че го болят главата и гърлото. 
Родителите помислили, че не иска да 
ходи на градина и не му обърнали мно-
го внимание. След няколко дни казал, 
че му пука ухото, че го боли главата. По-
вишил температурата до 37,5oC.

Ларингити
Ларингитите са от 2017 година, ко-
гато започнал да посещава детска 
ясла. Протичат с дълбока, „дрезгава“ 
кашлица. Обикновено се назначава 
симптоматично лечение, но на вто-
рия ден се включва кортикостероид 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ 
С ЦЕЛОГОДИШЕН АЛЕРГИЧЕН 
РИНИТ, ПОВТАРЯЩИ СЕ ОТИТИ 
И ЛАРИНГИТИ
Д-р Иван Енев
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(метилпреднизолон), след което се 
последва от няколко седмично или 
няколко месечно лечение с антиалер-
гични лекарства: Лоратадин, Десло-
ратадин, Рупатадин. „Общо взето за  
2018 г. и 2019 г. – всички противоалер-
гични сме пили“, споделя майката.

Алергичен ринит
Проявен е с хрема, запушен нос, затруд-
нено носно дишане, хъркане. Влошава 
се през есенно-зимния сезон, няма ни-
какви прояви през лятото, но дори то-
гава диша предимно през устата. С про-
яви от есента на 2018 г. Прегледан е от 
алерголог, установена е лека алергия 
към Fusarium (2:2). Изписана е терапия 
с Гентамицин и Бетаметазон. „Първо го 
изкараха астматик, сега има становище 
за трета сливица. Като го заведем на 
доктор, те ни казват, че има бронхиа-
лен спазъм или ларингоспазъм. Венто-
лин са ни изписвали много често. Аз по-
някога не му го давам, той си се оправя 
и без него“, разказва майката.

Минала анамнеза

Роден от първа, нормално протекла 
бременност. От 8 до 9-тия месец май-
ката имала болки, повръщане, но не 
е знаела, че получава жлъчни кризи. 
След раждането тя направила два пан-
креатита заради това, че не била изва-
дена жлъчката навреме. „Два месеца 
след като го родих, бях приета в болни-
ца. Кърмих детето само 15 дни, защото 
бях вече с първия панкреатит. Наливаха 
ме с много антибиотици и нямаше как 

да кърмя детето“, споделя майката.
Михаил е роден 3330 грама, с нормал-
но раждане, по естествен път. Ваксини-
ран е навреме и нормално. Не е имал 
реакция към ваксините. Боледувания-
та му съвпадат с тръгването на детска 
ясла. „Откакто тръгна на ясла – тотал-
на щета! Антибиотици, антибиотици, 
антибиотици… Първо беше зачервено 
гърло, зачервено гърло, само това чу-
вахме като диагноза. Много плачеше 
на ясла и не искаше да ходи, защото го 
затваряли сам в една стая:
- Защо те затвориха в стаята?
- Защото ревях. Не исках да ходя на 
ясла.
- Защо не искаше да ходиш на ясла?
- Защото ни карат да спим.
- А кара ли се някоя леличка?
- И двете врещят!
Сигурно ние сме си виновни. Вкъщи не 
викаме. Той не е свикнал“, коментира 
майката.
Проходил на година, на две проговорил 
с правилни изречения.
Като малък имал много често запек. До 
година при дефекация първата част от 
фецеса била твърда, другата нормална.
Обича да тича, да кара колело. Мързи 
го да ходи.
Вечер към 5-6 часа става по-раздразни-
телен и капризен. „Искам баба, искам 
това, искам онова“. Като малък не оби-
чал да се къпе. Много ревял. Сега оби-
ча да се къпе.
Предпочитания за храни: „Обича муса-
ка, може да яде с дни. Като си хареса 
едно ядене, го яде непрекъснато само 
него. Повече ястия с картофи обича. Не 
обича домати, портокали, цитруси!

ОТ ПРАКТИКАТА



Обича само банани, ябълки, моркови, 
диня и краставици. Не яде боб, грах, 
леща. Като малък много повръщаше от 
грах и оттогава не ще да го вкуси. Бро-
коли яде. Пиеше коластра „с тонове – и 
течна, и на капсули. Обича мляко с ка-
као, кисело мляко. Всеки ден присъства 
мляко или сирене в яденето му. Неза-
висимо от това има много кариеси. Яде 
много сладко. Напоследък сме го огра-
ничили, но той си го търси и има нужда 
от него“, разказва майката.
На море и в Сандански задължително 
ходят по 10 дни. Пие чай нонстоп.
Майката му е давала Хепар сулфур, Апис 
мелифика, Инфлуцид, Тонзилотрен, Ри-
нитал, Осцилококцинум.

Фамилна обремененост: майка с изва-
дена жлъчка, баща – с нефролитиаза.

Обективно състояние

Нормостеничен хабитус. Ръст 110 см, 
тегло 19 кг, говори правилно за възраст- 
та си. Държи се възпитано в кабинета. 
Говори като възрастен.
Има лош зъбен статус: 5 пулпита.
Леко зачервено дясно тъпанче.

Лечение

· Spongia tosta 9СН, 3х5 гранули.
· Aviaire 15СН, 1х5 гранули
· Lycopodium clavatum 30СН, 10 гранули 
1 път седмично

Контролен преглед: 12 декември 2019 г.

Чувства се добре. Не е повишавал тем-
пературата. Гласът се е променил към 
по-ясен. Отхрачва вече. Апетитът е до-
бър. Спи добре, но с отворена уста. Не 
се буди. Спи до 10 часа сутринта.
На майката прави впечатление наличи-
ето на уголемени лимфни възли шийно. 
Те са неболезнени.

Лечение: без промяна.

Контролен преглед: 19 декември 2019 г.
Два-три пъти дневно има пристъпна 
ларингеална кашица. Все още се опла-
ква от време на време от периодични 
стрелкащи болки в дясното ухо. Има 
и подобни оплаквания със стрелкаща 
болка в главичката на пениса.

Обективно състояние: афебрилен. За-
червено в долната основа сърповидно 
тъпанче на дясното ухо.

Лечение: 
· Sulfur iodatum 9СН 1х5 гранули, 7 дни, 
след което спиране;
· Aviaire 15СН 1х5 гранули, 7 дни, след 
което спиране;
· Lycopodium clavatum 30СН 10 гранули, 
1 път седмично, за няколко месеца.

Проследен до февруари 2022 г. 
За периода е имал два ринита и два 
серозни отита, лекувани с Capsicum 
annuum, Ferrum phosphoricum и 
Arsenicum album. Не е имал рецидиви 
на ларингит. Нормално соматично и 
нервно-психично развитие.

ОТ ПРАКТИКАТА
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