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ΙΣΟΡΙΚΟ  

 Ζ Μάζθα είλαη έλα 
ζειπθό Βull Terrier 
πνπ βξέζεθε εγθα-
ηαιειεηκκέλν  κέζα 
ζε έλα εθθιεζάθη! 
Φαηλόηαλ εμαηξεηη-

θά ηαιαηπσξεκέλε, 
αδπλαηηζκέλε, θν-
βηζκέλε θαη παξνπ-
ζίαδε δπζθνιία ζηε 
βάδηζε. Σα πέικαηα 

θαη ζηα 4 πόδηα (πεξηζζόηεξν ζηα πίζσ) ήηαλ πνιύ 
πξεζκέλα, θόθθηλα, αηκνξξαγνύζαλ θαη ππνξ-

ξννύζαλ. Σν ίδην θαη ζηε κνπζνύδα ηεο, πάλσ από 
ηε κύηε, άλνηγε ην δέξκα θη αηκνξξαγνύζε. Σν ηξί-
ρσκα ήηαλ ξππαξό, κε αισπεθία θαη ππήξρε κηα 
γεληθόηεξε νζκή ζήςεο. Με άιια ιόγηα ην δών 
ζάπηδε από ην εζσηεξηθό ηνπ...  
 Καηά ηελ επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν ηελ επόκελε 
εκέξα ππνινγίζηεθε όηη κε βάζε ηα δόληηα ηεο 

ήηαλ πεξίπνπ 5 εηώλ. ηηο εμεηάζεηο αίκαηνο βξέ-
ζεθε ζεηηθή ζην θαιααδάξ, κε ηηκέο 1/1600, ηελ 
πςειόηεξε ηηκή πνπ κεηξάλε ηα κηθξνβηνινγηθά 
εξγαζηήξηα.  
 

ΚΑΛΑ-ΑΖΑΡ: Ο ΜΑΤΡΟ ΠΤΡΕΣΟ 

 Ση είλαη όκσο απηό ην πεξηβόεην θαιααδάξ (Kala-
azar); Καηαξρήλ ε ίδηα ε ιέμε πξνέξρεηαη από ηα 

ζαλζθξηηηθά θαη ζεκαίλεη “καύξε αζζέλεηα”, 
“καύξνο ππξεηόο” (kala=καύξν, azar=ππξεηόο, 
αζζέλεηα), ελώ είλαη επίζεο γλσζηό σο “dumdum” 
ή σπλατνική λεϊσμανίαση. Προκαλείται από τα πα-
ράσιτα τοσ γένοσς Leishmania. Σα πξσηόδσα απηά 
εηζβάινπλ κέζσ ηνπ αίκαηνο ζηα εζσηεξηθά όξγα-
λα (ήπαξ, ζπιήλα, κπειό θαη λεθξό), ελώ αλ δελ 

αληηκεησπηζηεί πξνθαιεί ηνλ ζάλαην ζρεδόλ ζην 
100% ησλ πεξηπηώζεσλ. Σα ζπκπηώκαηα ηεο α-
ζζέλεηαο είλαη ππξεηόο, απίζρλαζε, έιθε, θόπσζε, 
αλαηκία, ζπιελνκεγαιία θαη επαηνκεγαιία. ην 
ηειηθό ζηάδην επέξρεηαη ν ζάλαηνο ιόγσ λεθξηθήο 
αλεπάξθεηαο.  

Τπάξρνπλ δπν θύξηνη ηύπνη ιετζκαλίαζεο, α) ε 
δεξκαηηθή, όπνπ ην παξάζηην παξακέλεη ζην δέξκα 
θαη δεκηνπξγεί έιθε θαη β) ε ζπιαρληθή πνπ είλαη 
θαη ζαλαηεθόξα. Σν θαιααδάξ είλαη ν δεύηεξνο 

ηύπνο, ηεο ζπιαρληθήο ιετζκαλίαζεο. Ο πξώηνο 
ηύπνο είλαη θνηλόο ζηνπο ηξνπηθνύο, ζηε ΝΑ Αζία, 
ζηελ Αθξηθή, ζηελ Ν. Ακεξηθή θαη απηή ηε ζηηγκή 
λνζνύλ έσο θαη 12.000.000 άλζξσπνη παγθνζκίσο, 
κε 1.500.000 - 2.000.000 λέεο ινηκώμεηο εηεζίσο. 
Ο ηύπνο ηεο ζπιαρληθήο ιετζκαλίαζεο ζεσξείηαη ε 
δεύηεξε ζε ζπρλόηεηα παξαζηηηθή λόζνο ζηνπο 
αλζξώπνπο, κεηά ηελ εινλνζία θη ππνινγίδεηαη 

πσο πξνθαιεί πεξί ηηο 500.000 κνιύλζεηο θαη 
60.000 ζαλάηνπο παγθνζκίσο θάζε ρξόλν. Άλσ 
ηνπ 90% ησλ πεξηπηώζεσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ Ηλδία, 
ζην νπδάλ θαη ηε Βξαδηιία.  

 

Ζ ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε κεηαδίδεηαη κέζσ ελόο 

εληόκνπ, ηεο ζειπθήο ζθλίπαο ηνπ γέλνπο Phlebo-
tomus ζηνλ Παιηό Κόζκν θαη ηνπ γέλνπο Lutzo-
myia ζηνλ Νέν Κόζκν. Σξέθεηαη κε αίκα ηηο λύ-
ρηεο, από θνηκηζκέλα ζεξάκαηα. Αλ ηζηκπήζεη έλα 
δών-θνξέα, ξνπθάεη καδί θαη ην παξάζηην πνπ εί-
λαη ζηελ ακαζηηγσηή κνξθή ηνπ, είλαη ζηξνγγπιό 

θαη δελ θηλείηαη. Θα κπνξνύζακε λα ην παξνκνηά-
ζνπκε κε έλα σάξην (yin κνξθή) ή έλα ζπόξν. 
Μόιηο εηζέιζεη ζην ζηνκάρη ηεο ζθλίπαο, γξήγνξα 
αιιάδεη κνξθή, γίλεηαη ηξηπιάζην ζε κέγεζνο θαη 
αλαπηύζζεη νπξά πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θηλείηαη 
(yang κνξθή). Αλαπαξάγεηαη αζεμνπαιηθά θαη 
κεηαθηλείηαη ζηνλ νηζνθάγν, όπνπ παξακέλεη ώ-

ζπνπ ε ζθλίπα λα ηξαθεί μαλά από έλα άιιν ζε-
ιαζηηθό. Σόηε καδί κε ην ζάιην ηεο ζθλίπαο, πεξ-
λάεη ζηνλ επόκελν μεληζηή θαη εηζβάιεη ζηα κα-
θξνθάγα θύηηαξα, όπνπ αιιάδεη μαλά ζηελ πξνε-
γνύκελε ακαζηηγσηή κνξθή ηνπ. ηαδηαθά απμά-
λεηαη ζε πιεζπζκό, δεκηνπξγεί ζπζηεκηθή ινίκσ-
με ζηνλ μεληζηή θαη εμαπιώλεηαη ζηα εζσηεξηθά 

όξγαλα, ηδηαίηεξα ζηνλ ζπιήλα, ην ήπαξ θαη ηα 
λεθξά, πξνθαιώληαο ζπιελνκεγαιία,  επαηνκεγα-
ιία θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. 



Η ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΠΡΟΕΓΓΘΗ ΣΗ 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΘΑΣΡΘΚΗ 

 Γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ιετζκαλίαζεο ε ζύγρξνλε 
θηεληαηξηθή πξνηείλεη ζπλήζσο κηα αγσγή κε Zy-
lapour (έλα θάξκαθν κε δξαζηηθή νπζία ηελ αιιν-
πνπξηλόιε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαηά ηεο 
νπξηθήο αξζξίηηδαο) θαη Glucantime, ην γλσζηόηε-
ξν θαη παιηόηεξν θάξκαθν ελάληηα ζηελ ιετζκαλί-

αζε, έλα πνιύ ηζρπξό ρεκηθό θάξκαθν κε δξαζηη-
θή νπζία ηελ αντιμονιακή Ν-μεθσλο-γλσκαμίνη 
(meglumine antimoniate), κε θάπνηεο ζεκαληηθέο 
παξελέξγεηεο. Καηαξράο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά 
ζθύισλ πνπ δελ αληέρνπλ ην θάξκαθν, επηδεηλώ-
λεηαη ε θαηάζηαζή ηνπο θαη θάπνηα από απηά θα-
ηαιήγνπλ. Γεύηεξνλ, ε κνξθή ηνπ θαξκάθνπ είλαη 
ελέζηκε θαη πξέπεη λα ρνξεγείηαη 2 θνξέο / εκέξα, 

γηα 3-4 κήλεο. Σξίηνλ, ην θόζηνο ηνπ είλαη πςειό 
θαη θηάλεη πεξίπνπ ηα 300 επξώ.  
 Μηα δεύηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη έλα λεώηεξν 
θάξκαθν, ην Milteforan, κε δξαζηηθή νπζία ηελ 
μιλτευοσίνη (miltefocin) πνπ θπθινθνξεί ζε κνξθή 
ζηξνπηνύ θαη ρνξεγείηαη από ην ζηόκα καδί κε ην 
θαγεηό. Τπάξρνπλ όκσο δύν ζεκαληηθά κεηνλε-

θηήκαηα όζνλ αθνξά θη απηό ην ρεκηθό θάξκαθν. 
Πξώηνλ, ηπρόλ παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ 
είλαη γλσζηέο ζε βάζνο ρξόλνπ θαη δεύηεξνλ, ην 
θόζηνο ηνπ θαξκάθνπ είλαη αδηθαηνιόγεηα πςειό, 
θζάλνληαο ζηελ Διιάδα έσο θαη ηα 250 επξώ, ελώ 
γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηηαιία θνζηίδεη 100 επξώ.  

 
Σν πςειό θόζηνο ησλ παξαπάλσ θαξκάθσλ νθεί-
ιεηαη, ηνπιάρηζηνλ κεξηθώο, ζηελ απαξραησκέλε 
ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ιετζκαλίαζε, 
πνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, 
πξνβιέπεη πσο ηα δώα πνπ πάζρνπλ από ιετζκαλί-
αζε ζα πξέπεη λα ζαλαηώλνληαη γηα λα ειεγρζεί ν 

πιεζπζκόο ηνπ παξαζίηνπ. Έηζη ηα θάξκαθα Glu-
cantime θαη Milterforan είλαη ζηελ νπζία παξάλν-
κα θη έξρνληαη ζηελ Διιάδα κέζσ θάπνησλ ηδησ-
ηώλ, πνπ πνιιέο θνξέο θεξδνζθνπνύλ. Άξα ζηελ 
νπζία όπνηνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί ηα παξαπάλσ 
θάξκαθα ηα βξίζθεη κόλν ζηε «καύξε αγνξά».  
 
 

ΔΘΑΦΟΡΟΔΘΑΓΝΩΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΘΑΚΗ ΚΘΝΕΖΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ 

 Σα ζπκπηώκαηα πνπ είραλ εθδεισζεί ζηελ Μά-
ζθα ήηαλ ηα εμήο: 

 Ππώδεηο θύζηεο κε αηκνξξαγία ζηα νπίζζηα 

πέικαηα (κεζνδαθηύιηεο θύζηεο). 

 Έιθε ζηηο αξζξώζεηο, πξεζκέλνη ιεκθαδέλεο. 

 Αηκνξξαγία ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζώπνπ, πάλσ 
από ηε κύηε.  

 Αδπλακία ζηήξημεο ζηα πίζσ πόδηα, αζηάζεηα 
ζηε βάδηζε, αηαμία.  

 θιήξπλζε ηνπ κπτθνύ ηζηνύ κε 
ζπκπησκαηνινγία όκνηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο.  

 Ολπρνγξύπσζε, νλπρνκεγαιία. 

 Απίζρλαζε.  

 Ρππαξό ηξίρσκα κε πηηπξίαζε.  

 Οζκή ζήςεο.  

 Αθξάηεηα νύξσλ, πνιπνπξία, ζπρλννπξία.  

 Απνγεπκαηηλή ππξεηηθή θίλεζε. 

 Κόθθηλε γιώζζα.  

 Γξήγνξνο, αδύλακνο ζθπγκόο. 
 
 
Ζ αλαδήηεζε ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία ηεο ΠΚΗ 
ζρεηηθά κε ηελ ιετζκαλίαζε είρε εληππσζηαθά α-

πνηειέζκαηα ... δελ ππήξρε ζρεδόλ ηίπνηα ζρεηηθά 
κε ηε ζεξαπεία απηήο ηεο ηόζν ζνβαξήο αζζέλεηαο, 
ζην πιαίζην ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξη-
θήο! Ωο εθ ηνύηνπ, ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξό-
πνο λα κεηαθξαζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπ Καια-
δάξ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κηεληαηξηθή, ζε νξν-
ινγία ΠΚΗ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζεσξία ησλ 4 Δπηπέδσλ (Wen Bing) γηα ηνλ θαζν-
ξηζκό θαη ζεξαπεία επηδεκηθώλ αζζελεηώλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε εηζβνιή Αλέκνπ-Φσηηάο θαη πνπ 
γεληθά νθείινληαη ζε εμσγελείο βιαπηηθνύο παξά-
γνληεο, εκθαλίδνπλ γξήγνξε επηδείλσζε κε ππξεηό 
θαη ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ηνπ έ-
ηνπο.  

 Με βάζε απηή ηε ζεσξία ινηπόλ, κπνξεί λα ζεσ-
ξεζεί πσο ην ηζίκπεκα ηεο ζθλίπαο είλαη κηα εη-
ζβνιή εμσηεξηθνύ βιαπηηθνύ παξάγνληα, πην ζπ-
γθεθξηκέλα «εηζβνιή Αλέκνπ-Φσηηάο». Απηό δηόηη 
ε ζθλίπα σο ηπηάκελν νλ αλήθεη ζην ζηνηρείν ηνπ 
Αλέκνπ θαη ε πξνβνζθίδα ηεο είλαη κηα αηρκεξή 
αθίδα πνπ καο παξαπέκπεη ζην ζηνηρείν ηεο Φσ-
ηηάο. Ζ εηζβνιή επηδεκηθώλ παξαζίησλ αλαθέξεηαη 

επίζεο σο «εηζβνιή Kαινθαηξηλνύ Καύζνπ» [Xie’s 
Chinese Veterinary Herbology]. Καζώο ην παξάζη-
ην εγθαζίζηαηαη ζην αίκα θαη πνιιαπιαζηάδεηαη, 
ζεσξείηαη πσο ε εηζβνιή ηεο Φσηηάο βξίζθεηαη 
ζην επίπεδν ηνπ αίκαηνο (xue), κηα θαηάζηαζε πνπ 
δεκηνπξγεί αηκνξξαγίεο από ην δέξκα. Δπηπιένλ 
ππήξρε έληνλε νζκή ζήςεο, θαζώο θαη δπζθνιία 

ζηελ θίλεζε, πνπ καο παξαπέκπεη ζε πηζαλή ύπαξ-
με Φιέγκαηνο. Δπίζεο, όηαλ βξέζεθε ην δών ήηαλ 
αδπλαηηζκέλν, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί 
σο δαπάλε ηνπ Yin από ηελ Σνμηθή Φσηηά. 
 πκπεξαίλνληαο, ε παξαπάλσ εηθόλα κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί σο «εηζβνιή εμσηεξηθνύ Αλέκνπ-
Φσηηάο, ν νπνίνο πξνθάιεζε ηνμηθή θσηηά ζην 

αίκα, δαπάλε ηνπ yin θαη πηζαλή παξνπζία θιέγ-
καηνο».  



ΘΕΡΑΠΕΘΑ 

 Καηαξρήλ, ν Βεινληζκόο απνδείρζεθε εμαίξεην 
βνεζεηηθό κέζν. Σνπνζεηνύζακε βειόλεο ζε ζε-
κεία ζην ζώκα ηνπ δώνπ όπνπ ππήξραλ ζεκάδηα 
βιάβεο. Απηό από κόλν ηνπ ήηαλ αξθεηό γηα λα 
ηνλώλεη ην δών κεηά από θάζε ζπλεδξία Βεινλη-
ζκνύ. Ο ρξόλνο ηνπ Βεινληζκνύ εμαξηηόηαλ από 
ην ίδην ην δών. Έλαο κέζνο όξνο γηα ηελ εκθάληζε 

νξαηώλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ηα 20-30 ιεπηά. Τ-
πήξραλ θνξέο πνπ ν ζθύινο ζεθσλόηαλ, ηηλαδόηαλ 
θη έδησρλε ηηο βειόλεο από πάλσ ηνπ. πρλά κεηά 
ην πέξαο ηνπ Βεινληζκνύ ήηαλ αηζζεηή ε αιιαγή. 
Ζ ζπρλόηεηα βεινληζκνύ ήηαλ 2-3 θνξέο / εβδν-
κάδα.  
 ρεηηθά κε ηηο ζπληαγέο ησλ βνηάλσλ, κειεηώληαο 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, 
βξέζεθαλ θάπνηα βόηαλα θαη δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 
ζεσξνύληαη απνηειεζκαηηθέο ελάληηα ζηελ ιετ-
ζκαλίαζε, αλ θαη ππνηίζεηαη όρη ηόζν απνηειεζκα-
ηηθέο όζν ηα επίζεκα ρεκηθά θηεληαηξηθά θάξκα-
θα. Σέηνηεο νπζίεο ζε βόηαλα ηεο Παξαδνζηαθήο 
Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο είλαη ε βεξβεξίλε πνπ 
ππάξρεη ζηα Huang Bai (Cortex Phellodendri), 

Huang Lian (Rhizoma Coptidis) θαη Huang Qin 
(Radix Scutellariae Baicalensis), ε αξηεκηζηλίλε 
πνπ ππάξρεη ζην Qing Hao (Artemisia Annuae), 
θαζώο θαη δηάθνξα άιια αιθαινεηδή.  
 Σν πξώην ζθεύαζκα πνπ δόζεθε ζηε Μάζθα ζηηο 
27-11-2012, ήηαλ ε ζπληαγή βνηάλσλ Huang Lian 
Jie Du Tang γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαηαζηνιή 

Φσηηάο-Τγξαζίαο-Φιέγκαηνο θη από ηνπο 3 Θεξ-
καζηέο, ηελ νπνία έιαβε ζπλερόκελα γηα 70 εκέ-
ξεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή κεηώζεθαλ νη αηκνξ-
ξαγίεο, ε δπζνζκία θαη ηα νηδήκαηα.  
 Δπίζεο ιάκβαλε παξάιιεια ην ρεκηθό θάξκαθν 
Zylapour. Ζ Μάζθα έιαβε ην Zylapour έσο ηελ 
47ε εκέξα, όηαλ αληηθαηαζηάζεθε κε ην Soluric, 
έλα λεώηεξν θάξκαθν κε ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία, 

πνπ όκσο απνδεζκεύεηαη ζηαδηαθά ζηνλ νξγαλη-
ζκό, ζε δνζνινγία 300 mg γηα 2 θνξέο/εκέξα.  
 Aπό ηηο 21-2 έσο ηηο 16-3-2013 (23 εκέξεο) ε 
Μάζθα είρε πεξίνδν. Ο θηελίαηξνο αλέθεξε πσο 
ζπλήζσο κεηά ηελ πεξίνδν, νη ηηκέο ηνπ θαιααδάξ 
πέθηνπλ, θαζώο απνβάιιεηαη έλαο αξηζκόο παξά-
ζηησλ από ην αίκα. Θεσξήζεθε ινηπόλ πσο είλαη ε 

θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ρνξεγεζεί ε  ζπληαγή 
Qing Hao San, πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ απνβνιή 
παξάζηησλ από ην έληεξν θαη ην αίκα (επίπεδα 
ying θαη xue), ώζηε λα επνδσζεί ε γεληθόηεξε θα-
ζαξηηθή θίλεζε ηνπ νξγαληζκνύ κέζσ ηνπ αίκαηνο 
ηεο πεξηόδνπ.  
 

 

 
 

Η σσνταγή Qing Hao San. 
 
 
 ηηο 4-3-2013 θαη πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο 
ζπληαγήο επαλαιήθζεθαλ νη εμεηάζεηο γηα λα ε-
ιεγρζνύλ νη ηηκέο ηνπ θαιααδάξ. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ πνιύ εληππσζηαθό. Οη ηηκέο είραλ θηάζεη ζην 
1/200! Ζ βειηίσζε πνπ επήιζε κόιηο ζε 3,5 κήλεο 

ήηαλ εληππσζηαθή θαηά ηνλ θηελίαηξν θαη δελ εί-
λαη ην ζύλεζεο! Πξέπεη δε, λα ιεθζεί ππόςε πσο 
νη ηηκέο θάησ ηνπ 1/100 ζεσξνύληαη αξλεηηθέο. 
Έηζη ινηπόλ, κε ηα λέα δεδνκέλα, ν ζηόρνο πιένλ 
ήηαλ ε πιήξεο εμάιεηςε ηνπ παξάζηηνπ από ηνλ 
νξγαληζκό ηνπ ζθύινπ, θάηη πνπ ε θηεληαηξηθή 
ζεσξεί πνιύ δύζθνιν.  

 Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο Qing Hao San παξαηεξή-
ζεθε δηάξξνηα, πνπ ζηελ αξρή ζεσξήζεθε σο κηα 
θίλεζε θάζαξζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Γπζηπρώο όκσο 
ε δηάξξνηα απηή επέκεηλε γηα 9 εκέξεο, παξόιν 
πνπ ήδε δηαθόπεθε ε ρνξήγεζε ηεο ζπληαγήο θαη 
ηνπ Soluric από ηελ 6ε εκέξα. Πηζαλέο αηηίεο ήηαλ 
είηε ε ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ηεο ζπληαγήο καδί κε 
ηελ αιινπνπξηλόιε, είηε ε ίδηα ε ζπληαγή θαζώο 

ηα βόηαλα ήηαλ θξύα θαη πηζαλόλ λα έπιεμαλ ηνλ 
πιήλα, δεκηνπξγώληαο Αλεπάξθεηα Qi. ηελ πε-
ξίπησζε απηή πξνηείλεηαη ε δηαθνπή ηεο ζπληαγήο 
γηα ιίγεο εκέξεο θαη ε ρνξήγεζή ηεο ζην 1/3 ηεο 
αξρηθήο δνζνινγίαο γηα 2-3 κέξεο, απμάλνληαο ηε 
δόζε ζηαδηαθά σο ηα 0,1 gr / kg βάξνπο ηνπ δώνπ 
(βαζηθή δόζε γηα νπνηαδήπνηε ζπληαγή πνπ πξνν-

ξίδεηαη γηα ζθύινπο, ελώ γηα άιια δώα αλαθέξν-
ληαη δηαθνξεηηθέο δνζνινγίεο).  

 ε κηα πξνζπάζεηα απνβνιήο Τγξαζίαο-Φσηηάο 

από ηνλ Κάησ Θεξκαζηή, ρνξεγήζεθε γηα έλα κή-
λα Huang Bai καδί κε ηελ ηξνθή ηεο, ην νπνίν επί-
ζεο δελ είρε ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα. Σνλ Μάην 



θαηά ηελ ηξίηε επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν θη ελώ ε 
γεληθή εηθόλα ηνπ δώνπ είρε βειηησζεί θαηά πνιύ, 
ζεσξήζεθε πηζαλή ε δηαηξνθηθή δπζαλεμία ζην 
ζηηάξη. Πξάγκαηη αιιάδνληαο ηελ ηξνθή ηεο, κεηά 
από δπν κόιηο εκέξεο νη κεζνδαθηύιηεο θύζηεο 
ππνρώξεζαλ θαηά 70% ζηα δύν κπξνζηηλά πόδηα 
θαη ζην πίζσ αξηζηεξό. Μάιηζηα κηα κέξα πνπ ηεο 
δόζεθαλ δπκαξηθά ππήξμε ζαθήο επηδείλσζε ησλ 

πνδηώλ ηεο θαη γεληθόηεξε θαηάπησζε ηνπ νξγαλη-
ζκνύ ηεο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ζαθή ζρέζε ηνπ 
πεπηηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο κε ηηο κεζνδαθηύιηεο 
θύζηεο.  
 Αλππνρώξεηε παξέκεηλε κηα θύζηε αλάκεζα από 
ηα δάθηπια ηνπ πίζσ δεμηνύ πνδηνύ, ζην πέξαο ηνπ 
κεζεκβξηλνύ ηεο Υ.Κ.  Σόηε  ρνξεγήζεθε ε ζπ-

ληαγή Long Dan Xie Gan Tang κε ην ζθεπηηθό ηεο 
απνβνιήο πγξαζίαο-θσηηάο από ηνλ κεζεκβξηλό 
ηεο Υ.Κ. θαη ηνπ θάησ Θεξκαζηή γεληθόηεξα, γηα 
πεξίπνπ έλα κήλα, όπνπ δηαπηζηώζεθε πσο είρε 
αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα αιιά όρη πιήξε ίαζε. 
Αλά δηαζηήκαηα ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε ηεο ελ 
ιόγσ ζπληαγήο κε ζρεηηθά θαιά απνηειέζκαηα 

ζηα ππόινηπα πόδηα εθηόο από ην ζπγθεθξηκέλν 
δάθηπιν ηνπ δεμηνύ πίζσ πνδηνύ.    
  Θεσξώληαο πσο όιε απηή ε πεξηπέηεηα ηεο είρε 
δαπαλήζεη ην yin, ηεο ρνξεγήζεθε θαη ε ζπληαγή 
Liu Wei Di Huang γηα ηελ ζξέςε ηνπ yin. Σελ έ-
ιαβε γηα ηξεηο εκέξεο ζηελ αξρή θαη ηε δέρηεθε 
πνιύ θαιά. Ζ ρνξήγεζε ζπλερίζηεθε γηα άιιεο 
ηξεηο εκέξεο θαη ε γεληθή ηεο θαηάζηαζε βειηηώ-

ζεθε πεξαηηέξσ (ην ηξίρσκα έρεη απνθαηαζηαζεί, 
είλαη γεκάηε δσληάληα θαη επσδηαζηή!).  
 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 ηελ παξνύζα πεξίπησζε, είδακε έλα δών κε πξν-
ρσξεκέλα ζπκπηώκαηα ιετζκαλίαζεο λα αλαξξώ-
λεη δίρσο ηα γλσζηά θηεληαηξηθά ζθεπάζκαηα. Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Παξαδνζηα-
θή Κηλέδηθε Ηαηξηθή (Π.Κ.Η.). Αληηκεησπίζηεθε ε 
αληηθεηκεληθή δπζθνιία ηεο έιιεηςεο πιεξνθν-
ξηώλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή βηβιηνγξαθία ζρε-
ηηθά κε ηελ αζζέλεηα απηή θαη ηξόπνπο αληηκεηώ-
πηζήο ηεο κε βάζε ηελ Π.Κ.Η. Ωο εθ ηνύηνπ, έπξεπε 
λα γίλεη ε αληηζηνίρεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

ζθύινπ από ηελ θηεληαηξηθή νξνινγία ζε νξνιν-
γία ηεο Π.Κ.Η, ε δηαθνξνδηάγλσζε βάζε ησλ αξ-
ρώλ ηεο Π.Κ.Η θαη ηειηθά ε απνθαηάζηαζε ηνπ δώ-
νπ κε ηε κέζνδν ηεο Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο 
θαη ηνπ Βεινληζκνύ.  
Ωο πξνο ηνλ Βεινληζκό, είλαη ζίγνπξν πσο ιεη-
ηνπξγεί σο ππνβνεζεηηθό κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ζεξαπείαο, αθόκα θαη ρσξίο ηελ αθξηβή, αιιά 

κε ηελ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζέηεζε ησλ βεινλη-
ζηηθώλ ζεκείσλ.  
 
ρεηηθά κε ηα θηλέδηθα βόηαλα, είλαη αλεθηίκεηε ε 
πξνζθνξά ηνπο ζηελ ζεξαπεπηηθή πξάμε, θάηη πνπ 
έρσ πξνζσπηθά παξαηεξήζε ήδε αξθεηέο θνξέο ηα 
ηειεπηαία 2 ρξόληα. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί 
ην θαηλόκελν ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμύ πνιιώλ δξα-

ζηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηηο βνηα-
ληθέο ζπληαγέο, έλαληη ηεο δξάζεο κίαο ή ην πνιύ 
δύν δξαζηηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ρεκηθά 
θάξκαθα. Γηα παξάδεηγκα ε παξαθάησ ζπληαγή 
“Huang Lian Jie Du Tang” απνηειείηαη από 4 βό-
ηαλα, πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη 3-5 δξαζηηθέο νπζί-
εο, ζπλνιηθά γύξσ ζηηο 15-20 δξαζηηθέο νπζίεο 

πνπ ζπλεξγνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ην θαιύηεξν ζεξα-
πεπηηθό απνηέιεζκα. Δπηπιένλ θάζε παξαδνζηαθόο 
βνηαλνζεξαπεπηήο νθείιεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
ζπλδέεηαη κε ην πλεύκα θαη ηελ ελεξγεηαθή θύζε 
ηνπ θπηνύ, θάηη πνπ πθίζηαηαη ζηα βόηαλα ιόγσ 
ηνπ όηη είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί, κέξνο ηνπ επ-
ξύηεξνπ πιέγκαηνο ηεο Εσήο θαη δελ πθίζηαηαη 

ζηα ρεκηθά θάξκαθα. 
  
 

ΕΠΘΛΟΓΟ 

 Όηαλ βξέζεθε δελ κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη πάλσ 
από ιίγα κέηξα. Γπζθνιεπόηαλ λα θαζίζεη ή λα 
ζεθσζεί θη νη θηλήζεηο ηεο ήηαλ αξγέο. Σν βιέκκα 
ηεο ήηαλ ζιηκκέλν θαη ήηαλ αδύλακε. Δίρε νζκή 

ζήςεο, ην ηξίρσκά ηεο ήηαλ ξππαξό, κε αισπεθία 
θη ήηαλ κόιηο 15 kg. Δθηά κήλεο κεηά, ε Μάζθα 
είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Έρεη πάξεη 5 kg, 
ζεθώλεηαη θαη θάζεηαη άλεηα πηα, ηεληώλεηαη, πεξ-
παηάεη θακαξσηή κεγάιεο απνζηάζεηο, γειάεη, παί-
δεη, αθόκα θαη ηξέρεη θάπνηεο θνξέο!  

ηηο 3-10-2013, 11 κήλεο κεηά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 3ε 

θνξά αηκαηνινγηθέο εμε-

ηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα 
ζηηο ηηκέο θαιαδάξ ήηαλ 

αξλεηηθά! Δπηπιένλ εμε-

ηάζεηο γηα ην ήπαξ θαη ηα 

λεθξά ηεο έδεημαλ πσο 
είλαη ζε άξηζηε θαηάζηα-

ζε. Ζ Maska έρεη πεξίν-

δν, έρεη δπλακώζεη πάξα 

πνιύ θαη ν θηελίαηξνο 
πξνηείλεη αλεπηθύιαθηα 

λα δεπγαξώζεη...! 

 

Ήηαλ κηα δύζθνιε θη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ 
ρξεηάζηεθε αξθεηή έξεπλα, ζπλεξγαζία, ξίζθν 
όκσο ηα απνηειέζκαηα επώδνζαλ ηελ πξνζπάζεηα 
Ζ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ αθόκα δπζθνιόηεξε από 
ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε 
ηελ ιετζκαλίζε θαη ηελ Π.Κ.Η. Με ηελ εξγαζία απ-



ηή ειπίδσ πσο ζα θαιπθζεί κεξηθώο απηό ην θελό, 
αλνίγνληαο ην δξόκν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο ιετζκαλίαζεο. 

 

 

ΕΤΥΑΡΘΣΘΕ 

 Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο δαζθάινπο κνπ ζηελ 
ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑ-
ΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, Αιέ-

μαλδξν Σειηθίδε θαη Κσλζηαληίλν Γξίβα γηα ηελ 
ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο, ηελ Αηκηιία Σζηηηξίδνπ γηα 
ηελ πξόηαζή ηεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Soluric αληί 
ηνπ επξέσο γλσζηνύ Zylapour, θαζώο θαη ηνλ θηε-
λίαηξν ηέιην Καινγεξόπνπιν γηα ηελ ζηήξημή ηνπ 
ζε απηό ην δύζθνιν εγρείξεκα! 
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