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Основними симптомами цієї лихоманки є: при від-
сутності жаги виникає різкий жар з червоним палаючим 
обличчям і, втім, часто з холодними до крижаного стану 
ногами; супроводжується мінімумом токсичних симпто-
мів, але відсутній апетит через нудоту і блювання; судини 
напружені, переповнені, роздуті; шкіра яскраво-червона, 
блискуча, часто набрякла; мигдалики набряклі, відчуття 
стиснення в горлі такої сили, що утруднюється ковтання, 
особливо рідини; водобоязнь; зіниці розширені��

Особливості психічного стану при лихоманці 
«веlladonna»: сильне душевне збудження, напади люті 
(хворий кусається, б’ється, хоче втекти); відсутність ба-
жання розмовляти; гіперсприйняття (гіперестезія) органів 
чуття��

арсенікум альбум (Агsenicum album), миш’як білий
Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується арсенікум альбум є септичний стан зі зниженням 
тонусу (адинамією)��

Треба звертати увагу на основні симптоми цієї ли-
хоманки – це: висока інтермітуюча лихоманка з яскраво 
вираженою циклічністю, холодними потами, втратою 
сил до повного виснаження, адинамією; язик вкритий 
темно-бурим нальотом або дуже червоний зі збільшени-
ми сосочками, що підносяться над поверхнею язика; сухі 
слизові рота з відчуттям печіння і сильною спрагою; п’є 
часто, але невеликими порціями, є потреба в каві і кис-
лих напоях; пекучі дратівливі виділення; порожнина рота 
покрита бульбашками і афтозними виразками, що легко 
кровоточать; можуть бути кровотечі з різних частин тіла; 
водянисті випорожнення, дуже смердючі; лихоманка суп-
роводжується нудотою, яка посилюється від виду і запаху 
їжі; безперервна зміна положення в ліжку в присутності 
холодного поту, але це ще сильніше послаблює; на остан-
ній стадії лихоманки хворий лежить в заціпенінні, яке пе-
реривається тривожними стогонами, крайнім занепокоєн-
ням і сильним страхом смерті��

Особливості психічного стану при «лихоманці ар-
сенікум альбум»: егоцентричність, присутність сильно-
го страху смерті з відчуттям внутрішнього неспокою, 
самотності, безвольності; дратує слабкість; вимога 
педантичного порядку навколо себе, бо безлад дуже 
дратує; сильне марення погіршується на тлі сильного 
жару після опівночі зі страхітливими галюцинаціями і 
тремтінням всього тіла��

Бріонія (Вrуоniaalba), переступень білий
Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується бріонією, є повільність розвитку симптомів у осіб 
міцної конституції, частіше худорлявих, жилавих і темно-
волосих, схильних до дратівливості�� 

Головні симптоми цієї лихоманки видно на почат-
ку захворювання: спочатку лихоманка часто супро-
воджується сухим кашлем переважно вночі і в теплі, 
колючими болями в грудях, потім відчуттям внутріш-
нього жару з кислим потом, слабкістю при найменших 
напругах; сухість всіх слизових і губи, як пергамент, 
із втратою смакових відчуттів; сильна спрага з бажан-

ням випити одразу велику кількість рідини; чутливість 
в надчеревній ділянці, нудота; слабкість типу непри-
томності при випрямленні і вставанні; мізерний об’єм 
частіше темно-коричневої сечі; ревматичні болі в суг-
лобах; пульс повний, частий, напружений��

Особливості психічного стану при лихоманці 
«вrуоnia»: дратівливість при загальній слабкості��

Гельземіум семпервіренс (Gelsemium sempervirens), 
жасмин вічнозелений

Клінічний прояв лихоманки, яка лікується гельземіум 
семпервіренс, має характер грипозної лихоманки, коли 
після зараження хвороба настає через кілька днів при на-
явності переохолодження і розвивається повільно��

Головними симптомами цієї лихоманки є: озноб 
пробігає по спині з сильним тремтінням тіла, таким, 
що хворого доводиться підтримувати, а тремтіння по-
чинається з ніг і підіймається вгору; відчуття розби-
тості в усьому тілі; м’язова слабкість, особливо ніг, 
немов при ходінні ноги не можуть тримати тулуб; 
м’язи обличчя сіпаються; важкість в голові з потилич-
ними болями, з відчуттям стягнення обручем, біллю у 
скронях, яка віддає у вуха і приходить після сечови-
пускання; повіки важкі або опущені�� Виділення поту, 
сечовипускання полегшує всі симптоми�� 

Особливості психічного стану при лихоманці 
«gelsemium sempervirens»: загальна прострація з сон-
ливістю, тупістю, апатією��

Лікоподіум (Lycopodium), плавун
Характеристики лихоманки типу лікоподіум: вечірній 

жар, переважно верхньої частини тіла, чергується з силь-
ними ознобами з наступним виділенням поту неприємно-
го запаху та спрагою, марення, роздутий живіт з сильним 
бурчанням в ньому газів, раптові посмикування, гучне ди-
хання, загроза паралічу мозку�� Язик при цьому опухлий і 
покритий бульбашками�� Сеча затримується або відходить 
мимоволі�� Запор��

Положення в ліжку погіршує стан��
Особливості психічного стану при лихоманці типу 

«lycopodium»: тривога, грубість в спілкуванні (ображає, 
лається)�� Може бути отупіння, млявість, утруднене ро-
зуміння, сльозливість��

Баптізія (Baptisia tinctoria), баптізія красильна
Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується баптізією, є те, що лихоманка посилюється 
після полудня, супроводжується збудженням і марен-
ням, пізніше розвивається прострація, ступор, під час 
відповідей на питання хворий засинає�� 

Треба звертати увагу на такі симптоми цієї лихо-
манки: червоний язик по краях покритий жовтим або 
білим нальотом, а в центрі з’являється бура смуга; 
шкіра обличчя темно-червоного кольору, шкіра тіла 
рівномірно червона; стан супроводжується сонливіс-
тю і болями в м’язах, як від удару; чутливість ілеоце-
кальної області з бульканням при пальпації; жовті, 
гнильні, смердючі випорожнення; всі випаровування і 
випорожнення зловонні�� 




