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ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ 
ПРАЗНИЦИ!

Скъпи приятели, 
В навечерието сме на едни от най-светлите и обичани празници в нашия ка-

лендар – Рождество Христово и Нова година. Съвсем скоро  ще се съберем
около домашното огнище, за да изпратим отминалата година, да споделим
своите премеждия и успехи. Това са дните, в които всички ние правим рав-
носметка на изминалия период – с какво не сме се справили, какво сме по-
стигнали и какво още очакваме. Вярваме, че всеки един от нас има повод за
лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи в Новата година с вяра
и стремеж за повече радост, творчество и съзидателен дух.

Весела  Коледа и да си пожелаем Новата година да бъде мирна, спорна и
плодотворна, а всички ние – здрави и щастливи!

От Екипа на ЦОПХ



1. ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД СЪС СУИЦИДЕН РИСК 
И РИСК ОТ ПРЕМИНАВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Мисълта за самоубийство  произтича било от:
• Тревожност с предметнообвързана фобия: Alumina
• Тревожност свързана със  здравето: Naja, Natrum

sulfuricum
• Чувство за малоценност: Aurum muriarticum
• Страх от преследване: Drosera

Alumina • При хронично заболяване.
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен, оплаква се.

• Припрян, бърза (времето тече много бавно).
• Нерешителност, бавно мислене (не може  
да следва мисълта си), невнимание (необ-
мисленост, бели петна в паметта).
• Усещане за раздвоение на личността.
• Тревожност при вида на кръв и режещи 
инструменти, които могат да предизвикат 
суицидни мисли.

Aurum • В следствие на емоции (тъга), интелекту-
muriaticum ална преумора или злоупотреба (с алкохол).
[2, 3, 4, 5, 6] • Редуване на меланхолия (с липса на само-

увереност, отвращение от живота и суи-
цидна наклонност) и гняв (поради непоно-
симост към противоречие) с периоди на
физическа хиперактивност и даже на 
еуфория.
• Събуждане през втората половина на 
нощта.

Drosera • При респираторни нарушения с астения.
[2, 3, 4, 5] • Обезкуражен, мисли, че го преследват; 

суицидна тенденция.
• Страх от самота.  

Naja • При сърдечна патология.
[2,3, 4, 5, 6] • При голяма тъга по повод своето заболя-

ване със суицидни мисли.

Natrum • При травма на главния или гръбначния 
sulfuricum мозък.
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен и плаче,  с лошо настроение и раз-

дразнителен сутрин, хиперчувствителност
към музика, не желае да разговаря, със суи-
цидна тенденция.
• Интелектуална леност, която се влошава от
всяко интелектуално усилие.

2. ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД СЪС СУИЦИДЕН РИСК
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Преминаването в действие не се осъществява било
поради:
• леност: Capsicum annum, Rhus toxicodendron.
•  било поради страх от смъртта: Nux vomica, 

Psorinum, Pulsatilla.

Capsicum • Променливо настроение, мрачен и тъжен 
annuum (иска да бъде оставен на мира) или изпада в 
[2, 3, 4, 5, 6] ярост заради дреболии, суицидни мисли

без преминаване в действие.
• Безсъние през втората половина на нощта.

Nux • В следствие на стрес (професионална
vomica преумора, заседнал начин на живот, злоу-
[2,3, 4, 5, 6] потреба с възбуждащи средства).

• Лошо настроение, със склоност към агре-
сия, кавгаджия (класически гняв и обиди).
• Суицидна тенденция, но със страх от 
смъртта.
• Липса на интерес към всякаква интелекту-
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ална дейност.
• Нетърпеливост, забързаност, сетивна 
(светлина, шум, миризми, при допир) и тер-
мична свръхчувствителност (студ, течение).
• Трудно заспиване и ранно събуждане.

Psorinum • При склонност към алергии или опаразитя
[2, 4, 5, 6] ване.

• Отчаяние със сълзи, страх, че няма да оз-
дравее, подобрява се при хранене.
• Суицидни мисли със страх от смъртта.
• Физическо  интелектуално изтощение (на-
малена способност за разбиране и спад в
непосредствената памет). 
• Неспокоен нощен сън със скърцане на
зъби и прурит.

Pulsatilla • В следствие на емоции (тъга, страх, лоши 
[2, 3, 4, 5, 6] новини).

• Променливо настроение, тъжен и плаче,
страхлив, подобрява се при утешаване.
• Трудно заспиване, трудно събуждане.

Rhus toxi- • При костно-ставни болки или възпаление.
codendron • Тъжен, плаче без да знае защо.
[2, 3, 4, 5] • Би искал да умре, но няма кураж за това.

• Тревожност със страх да не бъде отровен.
• Възбуда (за да облекчи болките си).
• Интелектуална умора, не може да се кон-
центрира, впечатление за оглупяване, за-
губа на памет (за най-пресните събития).
• Неспокоен сън със сънища за физически 
упражнения.

1. ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД БЕЗ СУИЦИДЕН РИСК 
С РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ

Тези депресивни епизоди се асоциират с общ спад в
настроението  (чувство на тъга) и периоди на раздраз-
нителност или сприхавост, предизвикани било от:
•  желание да бъде оставен на мира: Antimonium

crudum, Kalium iodatum, Lycopodium, Natrum muri-
aticum, Sepia, Staphysagria.

• обезкуражаване: Ammonium carbonicum, Caus-
ticum, Kreosotum, Phosphorus, Tuberculinum.

• нетърпение: China, Carboneum sulfuratum, Kalium
phosphoricum, Medorrhinum.

Ammonium • В контекста на респираторни нарушения.
carbonicum • Лошо настроение (поради влажното

време), плачливост.
[2, 4, 5] • Сънливост през деня. 

Ammonium • В контекста на невралгии.
mur. • Плачливост, антипатия към някои хора.
[2, 3, 4]

Ammonium • Лошо настроение, сантименталност, екзал-
crudum тираност и сприхавост (детето не понася

[2, 3, 4, 5, 6] нито да го гледат нито да го пипат).
• Булимия.
Сънливост през деня.

Carboneum • В следствие на респираторни нарушения
sulfuratum или такива, предизвикани от злоупотреба
[2, 4, 5, 6] (например с алкохол).

• Променливо настроение, придружено с
тъга и раздразнителност или еуфория (смее
се безпричинно).
• Редуване на умствено объркване (наруше-
ния на паметта) с възбуда, придружена от
бъбривост.
• Безсъние, придружено от възбуда през 
първата половина на нощта.

Causticum • В следствие на морален шок или
[2, 3, 4, 5, 6] заболяване.

• Тъжен, обезкуражен или скандалжия на
дребно.
• Хиперчувствителност и съпричастност.
• Възбуда, предизвикана от тревожност при
здрачаване, страх от тъмното и от 
бъдещето.
• Нарушения на паметта.
• Физическа астения.
• Нощният сън е смущаван от чувство на 
тревожност.

China • В резултат от загуба на течности.
[2, 3, 4, 5, 6] • Обезкуражен, раздразнителен, със сен-

зорна свръхчувствителност (обоняние, слух,
тактилност), но с липса на издръжливост.
• Нощно безсъние с ранно събуждане 
поради хиперидеация.

Kalium • Тъжен и раздразнителен, свадлив.
iodatum • Безпричинна тревожност и страх.
[2, 3, 4] • Нарушения на паметта (не може да намери

точните думи).

Kalium pho- • При умствена преумора или в контекста
sphoricum на възстановяване след заболяване.
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен и раздразнителен.

• Тревожен, страдащ от агора фобия.
• Слухова свръхчувствителност (подскача и
при най-малкия шум)
• Трудно разбира и има влошена памет 
(забравя думи или букви).
• Физическа умора.
• Сън, смущаван от нощни страхове (при 
децата) или  сладострастни сънища.

Kreosotum • Подтиснат, музиката го кара да плаче.
[2, 3, 5] • Раздразнителен и избухлив.

• Бързо забравя мислите си, нарушения 
на паметта.

Lycopodium • В резултат на стрес.
[2, 3, 4, 5, 6] • Обезкуражен, плаче при най-малкото 
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вълнение, тъжен.
• Чувствителен, липса на самочувствие (със
свръхкомпенсация и авторитаризъм) и 
избухлив.
• Не обича самотата, но иска да е сам защото
не обича да говори.
• Трудно се концентрира и има нарушения 
на паметта ( не намира точните думи, за да 
се изрази).
• Трудно заспива, а сънят му е смущаван от
сънища за катастрофи.

Medorr- • Неудържим плач и безпричинна раздраз-
hinum нителност, придружена от гняв.
[2, 4, 5, 6] • Възбуда, припряност (сякаш времето тече

много бавно).
• Нарушения на концентрацията (губи ниш-
ката на разговора), забравя собствени 
имена.
• Възрастният индивид спи по корем, а 
детето в колянно-гръдна поза.

Natrum • В резултат на стрес (мъка или слънчев 
muriaticum удар).
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен, плаче, желае самота (сърдене, зат-

варяне в себе си с отказ от утешение), без-
причинна сръдливост и раздразнителност).
• Нарушения на вниманието, трудно мис-
лене, разсеяност и влошена памет.
• Физическа и интелектуална уморяемост.
• Сънливост през деня и нощен сън, смуща-
ван от кошмари (крадци).

Phosphorus • Плач с пристъпи на раздразнителност
[2, 3, 4, 5, 6] и гняв.

• Тревожност, когато е сам, по време на буря
и по повод заболяване.
• Периоди на хиперидеация (бъбривост и
сексуална свръхвъзбудимост), които се ре-
дуват с периоди на невъзможност за кон-
центрация (сякаш мозъкът му е уморен) и
трудно запаметяване.
• Периоди на физическа астения, които се
редуват c
• Периоди на трескава възбуда (придру-
жени от сензорна свръхчувствителност).
• Безсъние (трудности при заспиване), 
нощен сън, нарушен от сомнамбулизъм и 
сънливост през деня.

Sepia • В следствие на мъка.
• Безпричинен плач и раздразнителност, 
докачливост, избухливост.
• Индиферентност по отношение на окол-
ните и желание за самота.
• Тревожност вечер (с горещи вълни) и по
повод здравето, всичко вижда в черно.
• Сутрешна астения.

• Невъзстановителен сън: трудно заспиване 
и нощно безсъние, и сънливост през деня 
(особено сутрин).

Staphy- • В резултат на емоции.
sagria • Тъжен, докачлив, сприхав и свадлив
[2, 3, 4, 5, 6] (възрастният сдържа гнева си, детето е 

капризно, хвърля онова, до което преди
малко се е домогвало).
• Апатия.
• Нарушения на непосредствената памет (не
си спомня това, което току що е прочел).
• Еротични сънища.   

Tuber- • При възстановяване от заболяване.
culinum • Променливо настроение, мрънкащ и
[2, 4, 5, 6] раздразнителен (особено сутрин).

• Изтощеност в края на деня и хиперактив-
ност (потребност от промяна).
• Сън със смущения през втората част 
на нощта.

2. ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД БЕЗ СУИЦИДЕН РИСК 
С ПЕРИОДИ НА ВЪЗБУДА

Този вид депресивни епизоди се характеризират с
общ спад в настроението и периоди на еуфорична въз-
буда (Agaricus, Calcarea phosphorica), сексуална въз-
буда (Murex, Veratrum album) или нетърпение (Sulfuri-
cum acidum).

Материи медики
[2] Clarke 
[3] Lathoud 
[4] Vannier et Poirier 
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck 
[6] CEDH

Agaricus • В следствие на интелектуална и физическа
[2, 3, 4, 5, 6] преумора (детски болести) или злоупотреба

с възбудителни.
• Тъга, която се редува с периоди на демон-
стративна еуфория, придружена от 
бъбривост.
• Глуповатост, не намира думи, за да се 
изрази, неволеви движения, тикове.

Calcarea • В следствие на неприятност (мъка, скръб) 
phosphorica или интелектуална преумора.
[2, 3, 4, 5, 6] • Лошо настроение, редуване на епизоди на

възбуда, на нестабилност (прекъснат
ритъм) и физическа и интелектуална умо-
рямост (главоболие и при най-малкото ум-
ствено натоварване) с трудности за кон-
центрация и запаметяване.
• Сън, смущаван от кошмари, които водят до
cъбуждане.
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Murex • В контекста на гинекологични смущения.
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъга, лошо настроение, силна сексуална

възбуда преди настъпване на менструация.

Sulfuricum • В контекста на инфекциозно заболяване с
acidum физическо изтощение.
[2, 3, 4, 5] • Тъга.

• Възбуда, нетърпение, прибързаност
(всичкко трябва дабъде направено бързо).

Veratrum • В следствие на страх или физическа 
album преумора (възстановяване след инфекци-
[2, 3, 4, 5, 6] озно заболяване).

• Стенания.
• Изтощение и нервна свръхвъзбудимост
(възбуда от потребност да мърда, увеличе-
ние на сексуалните желания).

3. ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД БЕЗ СУИЦИДЕН РИСК И
БЕЗ ПРОМЯНА НА НАСТРОЕНИЕТО.

Тези еднозначни депресивни епизоди настъпват в
контекста на:
• Соматични нарушения: Cyclamen, Gelsemium,

Graphites, Hypericum, Natrum carbonicum,
Plumbum, Stannum.

• Интелектуална преумора: Conium, Gelsemium,
Kalium bromatum, Phosphoricum acidum, Selenium,
Zincum.

• Нравствена проблематика: Cyclamen, Helleborus, Lil-
ium tigrinum.

Conium • Необщителност.
[2, 3, 4, 5, 6] • Желание и страх да бъде сам.

• Слабост и спад в интелекта (съзнанието му 
сякаш е заспало).
• Трудности при заспиване, кошмари и
дневна сънливост.

Cyclamen • В контекстна на анемия.
[2, 3, 4, 5, 6] • Лошо настроение, тъга, желание за самота.

• Чувство за вина със скрупули.

Gelsemium • В следствие на психологичен (страх) или
[2, 3, 4, 5, 6] термичен стрес.

• Иска да бъде оставен сам, на спокойствие.
• Страх от смъртта, страх да не падне, агора-
- или клаустрофобия, треперене, сърце-
биене, полакиурия.
Инхибиране на интелектуалните функции
(чувство за скованост, за празнота) със за-
губа на памет (не знае къде живее).
Бавен, мързелив, заспал, треперене, нервна
възбуда.
• Сън, смущаван от страхове.

Graphites • Тъга, лесно се разплаква (хиперчувстви-
[2, 3, 4, 5, 6] телност към музика).

• Лесно се обезпокоява, страх от нещастие.
• Апатия със забавяне в разбирането, 
трудно взема решения, отвращение към 
ежедневните дейности.
• Нарушения на паметта (забравя скорошни
факти).

Helleborus • Мълчалив, меланхоличен.
[2, 3, 4, 5, 6] • Апатия, вцепененост, втренчен поглед, 

автоматични движения на крайниците.
• Абулия (безволие), интелектуален спад
(неспособност да мисли), отслабена памет.
• Дълбок летаргичен сън; сън, смущаван от
автоматичните движения на крайниците.

Hypericum • В следствие на травматично увреждане на
[2, 4, 5] главния или гръбначния мозък. 

• Депримиран, спазми и конвулсии.

Kalium • При умствена преумора или професио-
bromatum нални неудачи.
[2, 4, 5, 6] • Депримиран, пристъпи на плач.

• Спад на интелекта (усещане за вцепене-
ност или парализа на мозъка) и нарушения
на паметта (забравя думите, когато чете или
пише).
• Спад на сексуалните желания.
• Апатия и потребност ръцето му да бъдат
заети.
• Сън, смущаван от нощни кошмари или
сомнамбулизъм и дневна сънливост.

Lilium • Плаче и не понася да го утешават.
tugrinum • Страх от нелечима болест (сърцебиене).
[2, 3, 4, 5, 6] • Чувство за виновност на сексуална или 

религиозна основа.
• Забързаност, обща възбуда, сексулна 
възбуда.

Natrum • В контекста на храносмилателни раз-
carbonicum стройства или слънчасване.
[2, 3, 4, 5, 6] • Тъжен, хиперчувствителен към музика.

• Трудности във възприятията (чувства се
глупаво), нарушения на паметта и неспо-
собност за концентрация.

Phosphori- • Плаче и не понася да го утешават.
cum acidum • Страх от нелечима болест (сърцебиене).
[2, 3, 4, 5, 6] • Чувство за виновност  на сексуална или 

религиозна основа.
• Забързаност, обща възбуда, сексулна 
възбуда.

Plumbum • Тъжен, страхува се да не бъде убит.
[2, 3, 4, 5, 6] • Бавни възприятия и нарушения на паметта

(не намира точната дума).
• Умора.
• Нарушен нощен сън (абдоминални
спазми) и дневна сънливост.

Selenium • При крайности (интелектуална, сексуална).
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[2, 4, 5, 6] • Голяма тъга.
• Нарушения на паметта (забравя през деня,
сънува през нощта).
• Желание да остане в леглото, да си ляга
рано, сънят му не е възстановителен.

Stannum • В контекста на респираторно заболяване
[2, 3, 4, 6] или при инфекциозна болест.

• Обезкуражен, морално сломен, страхува 
се от срещи с хора.
• Изтощение (трябва да си почива след най-
малкото усилие).
• Неясна тревожност с нощна възбуда.

Zincum • При интелектуална преумора.
[2, 3, 4, 5, 6] • Сломеност

• Бавно възприема, трудно координира
мислите си и събира паметта си.
• Физическа слабост със слухова свръх-
чувствителност, спазми.
• Сън, смущаван от движения на краката и
дневна сънливост.

Клиничен случай
Г-н Никола С., на 36 години, идва на консултация по

повод нарушения на съня, настъпили откакто е започ-
нал подготовка за явяване на конкурс, на който трябва
да се яви след 5 месеца.

Анамнеза
• Обикновено си ляга около 22.30 ч, след което се съ-

бужда между 2 ч и 3ч сутринта и не може повече да
заспи. Умът му е ясен, а събуждането спокойно.

• Оплаква се от „внезапна умора“ сутрин. Не си почива
след обяд от страх да не се почувства  „посърнал,
уморен“.

• Боли го навсякъде, има чувството че главата му тежи,
клепачите му натежават, изпитва мускулни болки
навсякъде и най-вече в тила.

Лечение
Следя този пациент от 7 години поради това, че го ле-

кувам от акне и псориазис. По време на периоди на
преумора той е имал епизоди на сърцебиене, лумбал-
гии (които се подобряват, когато си облегне гърба
плътно на стола), придружени от тенденция към само-
вглъбяване и усамотяване, за да плаче.

Предприех теренно лечение с:
n Natrum muriaticum 15 CH, по една доза седмично

като добавих:
n Gelsemium 15 CH, по три гранули два пъти дневно

при необходимост.

Natrum muriaticum е чудесен медикамент за депре-
сивни епизоди при възрастния, но може да бъде асо-
цииран с тимолептик, който покрива съвкупността от
психични симптоми на пациента.

Материи медики
[2] Clarke
[3] Lathoud
[4] Vannier et Poirier
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck
[6] CEDH

NB! Втората част на тази студия ще бъде публикувана във
февруарския  и мартенски броеве.
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА 
РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ
ПЛЪХОВЕ ЧРЕЗ ПРИМЕРНА ТРАНСЕКЦИЯ
НА СЕДАЛИЩНИЯ НЕРВ
Мохамади Р. и съавт.
Департамент  „Клинични науки“, Факултет по ветери-
нарна медицина, Университет Урмиа, Назлу, Иран

Проучен е ефектът от хомеопатично лечение с Hy-
pericum perforatum 30 CH върху регенерацията на пе-
риферните нерви. За целта се използва като модел на-
пречния разрез на седалищния нерв при плъхове.

54 здрави плъха  от вида Уайт Уистар бяха разделени
на три еднакви по същество групи: контролна група,
група с поставена тръба от силициев диоксид и група с
поставена тръба от силициев диоксид плюс  прилагане
на Hypericum 30 CH два пъти дневно в продължение на
една седмица. След това всяка група бе разделена на
три под-групи от по шест животни, изследвани след 4, 8
и 12 седмици след операцията.

Резултатите показват значително подобрение в ре-
генерацията на нервните влакна в групата, третирана с
Hypericum в сравнение с другите групи. Броят и разме-
рът на миелиновите влакна са значително по-големи
при пациентите, лекувани с Hypericum в сравнение с
тези от останалите групи.

Homeopathy, 2012 Jul; 101(3) : 141-6. 

ЕФЕКТ НА  ЛЕКАРСКИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
КЪМ ХОМЕОПАТИЧНИ ИЛИ 
КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНИТЕ СМУЩЕНИЯ. РЕЗУЛТАТИ ОТ
КОХОРТНО ПРОУЧВАНЕ.
Росиньол М. и съавт.
Департамент по епидемиология, биостатистика 
и трудова медицина, Университет МакГил, Монреал, Канада

В това проучване са  включени 1153 пациенти, както
следва: пациенти, използващи само хомеопатия, паци-
енти, използващи алтернативни терапии и алопатични
медикаменти и пациенти, използващи само алопатия.
Хронифицирането на заболяванията (над 12 месеца) е
по-високо в хомеопатичната  група (62.1%) в сравнение
с останалите групи. Клиничното протичане на заболя-
ванията е сходно в трите групи. Използването на нес-
тероидни противовъзпалителни средства е намалено
наполовина в групата, подложена на хомеопатично ле-
чение, което е довело до намаляване на страничните
ефекти, за разлика от останалите две групи.

Pharmacoepidemiol Drug saf, 2012 Jul 

ПРЕГЛЕД НА КОМПЛЕМЕНТАРНИ  И 
АЛТЕРНАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ И 
ИЗБРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: ФОН
ЗА ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА 
НУТРИГЕНОМНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ РАК В
НАПРЕДНАЛ СТАДИЙ
Варкер КА и съавт.
Департамент по хирургия, Държавен Университет на Охайо,
Център по онкология, Кълъмбъс, Охайо, САЩ

Държавният университет на Охайо е разработил из-
следoвателски протокол за проучване на използването
на различни алтернативни и комплементарни терапии,
включително и хомеопатия в онкологията: тези раз-
лични методи дават обещаващи резултати при лечение
на хронични заболявания като депресия, болка и др., и
показават, при експериментални изследвания, че съ-
щите въздействат върху имунната система. Статията
представя кратък преглед на различните терапии и об-
съждане на евентуална възможност за подпомагане
лечението на рак.

Altern Ther Health Med, 2012 Mar-Apr; 18(2): 26-34.

НАНОДОМЕЙНИ – НОСИТЕЛИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ

Черлински Г.,  Йома Т.

Департамент по биология, Западен Вашингтонски 
университет, Белингхам, САЩ

С оглед  да обяснят високите разреждания  в хомео-
патията, авторите въведоха наскоро понятието „водни
нанодомейни“. Тези дълготрайни нанодомейни носят
възбудени състояния, включващи най-малко два вида
енергия: една за химична модификация  и втора за пре-
хвърляне на информацията. Статията разглежда въз-
можността за взаимодействие между нанодомейните и
техните цели. Предположението на авторите е, че  це-
лите са подобни на нанодомейните и по този начин
взаимодействието им се повишава. Разработен е модел
чрез  използване на ензимна реакция за моделиране
на нормалното функциониране, фазите  на заболяване
и лечение. В лечебната фаза, бързото движение на със-
тоянията на възбуда на хомеопатичния разтвор пре-
връща бързо неактивната форма на ензима в елек-
тронно възбудена, а след това в активна  свободна
форма. В края на тази фаза, се връщаме  в равновесно
състояние, достигано в края на фазата на добро здраве,
т.е.  на пълно излекуване. Този прост модел пропуска

А Н О Т А Ц И И  Н А  С Ъ В Р Е М Е Н Н И  П Р О У Ч В А Н И Я



много аспекти на сложността на един жив организъм .
Въпреки това се наблюдават ясно елементите на хо-
меопатичното действие върху целта, както е показано
при много симулации.

J Nanosci Nanotechnol., 2012 Mar ; 12(3) : 2239-47.

РАНДОМИЗИРАНО, ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРАНО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
НА  CAT SALIVA 9CH И HISTAMINUM 9CH
ПРИ ВЪЗРАСТНИ С АЛЕРГИЯ КЪМ КОТКИ
Пренита Найду, Джанис Пилоу
Департамент по хомеопатия, Йоханесбургски Университет,
Южна Африка

Алергията към котки  е необичаен имунен отговор на
организма към котешки пърхот или слюнка. Той води до
развитието на комплекс от симптоми, които могат да
повлияят отрицателно върху човешкото здраве. Cat
saliva 9CH и Histaminum 9CH са показани, съгласно из-
опатичните принципи, за лечение на алергия към котки,
но до момента не са провеждани научни  изследвания. 

Целта на настоящото проучване е да се определи
ефекта от приложението на Cat saliva 9CH и Hista-

minum 9CH за лечение на алергия към котки при въз-
растни.

Това двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-кон-
тролирано клинично проучване обхваща  30 участници
с положителен резултат при  кожен тест за алергия към
котки. На участниците са давани по  две таблетки два
пъти дневно в течение на 4 седмици. Проведени са кон-
султации в края на 2-та и 4-та седмици. Резултатите са
определени чрез  кожен тест за алергия към  котки  в
началото и в края на проучването.

Лечението с Cat saliva 9CH и Histaminum 9CH е до-
вело до  статистически значимо намаление на диаме-
търа на  обрива при отчитане на кожния тест към  ко-
тешки алерген в края на 4-та седмица. Плацебо групата
не е показала статистически значима промяна

Заключението на авторите, въз основа на  проведе-
ния кожен тест за алергия е, че  хомеопатичното лече-
ние е довело до намаляване на  реакцията на чувстви-
телност при  възрастни  с алергия към котки.  Следова-
телно провеждането на бъдещи проучвания за по-на-
татъшно изследване на ефекта на Cat saliva и Hista-
minum и тяхната потенциална роля за лечение на това
състояние е напълно обосновано.

Homeopathy. 2013 Apr; 102(2):123-9. doi:
10.1016/j.homp.2013.02.007
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Предстои ни Коледа – в различни краища на света,
по отколешна традиция, това също е и времето на
крайните гастрономически ексцесии. Дали ни ха-
ресва или не трябва да се отдадем  на много ангажи-
менти, почти всички свързани с присъствие около
масата, отрупана с хиперкалорични продукти и из-
обилие от напитки... Много от нас ще имат усещане
за скованост, парене, дискомфорт  и  лошо хранос-
милане... И на всичко отгоре, когато празниците  от-
минат и вече събираме празничната украса и освет-
ление, ще забележим с ужас, че дрехите ни пристя-
гат в  кръста, а ризата/блузата ни е отесняла. 

Три хомеопатични  медикамента  могат да
бъдат от голяма полза за този период от годи-
ната:

• Antimonium crudum 5 CH ще ни послужи  за об-
лекчаване на последиците от преяждането. По 3
гранули след всяко ядене ще облекчи храносми-
лането ни.

• Nux Vomica 7 CH Mедикаментът е препоръчи-
телно да се приема преди консумацията на  алко-
холни напитки, особено ако тя е ексесивна, за да
се избегнат нежелателните последици от употре-
бата на алкохол. Препоръчителната доза е по 3
гранули на всеки час.

Внимание! Не казваме, че можете да шофирате
след като сте приели алкохол. Искаме само да ви
предпазим от  неприятните усещания  и общия дис-
комфорт.

• Ignatia amara 30 CH Кой не е седял на маса,  от
която му се е искало  да избяга? Спокойно! При-
емът на 3 гранули, преди да отидем или да пос-
рещнем гости, ще намали стресовата ситуация. В
течение на обяда/вечерята, ако ни се стори, че
сбирката ни идва в повече, можем да повторим
приема на 3 гранули Ignatia. 

Може да си мислите, че представяме Коледа в
лоша светлина, но с тези съвети се стремим да по-
могнем на възрастните, които, обременени от се-
мейни задължения, трябва да положат допълнителни
усилия, за да посрещат  родители, братя, сестри, пле-
меници, зълви, шуреи, баджанаци и прочие ...

Защото кой в крайна сметка най-много се радва на
тези празници? Разбира се децата. За тях остават ко-
ледните песни, украсяването на елхата, коледните
приказки и филми, изнасянето на представления. Те
са тези, които изживяват едни от най-щастливите си
мигове.

Разбира се и ние възрастните се радваме на при-
ятната атмосфера на тези дни. За онези от нас, обаче,
на които кулинарните ексцесии и/или здравословни
проблеми не ни позволяват да  изживеем пълно-
ценно тези весели празници, хомеопатията може да
бъде голям съюзник. 

Наздраве!

Честита Коледа! Весела Нова Година! 
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ТРИ СЪЩЕСТВЕНИ ХОМЕОПАТИЧНИ  МЕДИКАМЕНТА 
ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА


