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1. Никотин

NICOTINA TABACUM 

Произход  и състав:  От-
глежда се по цял свят. Произ-
хожда от Южна Америка.

Основният алкалоид е нико-
тин. Известно е, че Катерина де
Медичи го използвала за лече-
ние на своите мигрени. Тютюнът
е използван под формата на
дъвчене, а по-късно за пушене
под английско влияние. Расте-
нието изисква леки и песъчливи
почви, развити върху варовик, с
хумус. Листата са по-богати на
никотин когато годината е су-
ха. Наличието на слънчева 
светлина е важно както при 
Belladona. 

Състав: 15 до 20 % мине-
рални вещества: К, Са, фосфати,
нитрати, въглехидрати, никоти-
нова киселина, полифеноли.

Токсичност: Ганглиоплегик –
първо възбужда, а след това парализира симпатиковата и парасимпатико-
вата нервна система.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Синдромът морска болест: физическо неразположение, студена пот,

гадене.
˂ транспорт и движение.
˃ на свеж въздух и затваряне на очи.
• Ангина аними със синкопно състояние,  ˂ в легнало положение на ля-

вата страна.
• Периферен артрит с клаудикацио интермитенс и измръзване на за-

сегнатия крайник.

СЕМЕЙСТВО КАРТОФОВИ
Дидие Десуарт, Лил, Франция
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СРАВНЕНИЯ
Cocculus, Petroleum, за морска болест.
Ipeca, Antimonium crudum, Colchicum за гадене.
Camphora, Veratrum album за студена пот и от-

падналост.
Gеlsemium, Nux vomica, Caladium като антидот

на тютюна.

2. Стероидни глюкоалкалоиди

Вида Соланум
Solanum nigrum, черно кучешко грозде и

Solanum dulcamara, червено кучешко (дяволско)
грозде. 

И двата вида предизвикват: дразнимост на хра-
носмилателния тракт, повръщане, диария, хемо-
лиза, респираторна и нервна депресия. Притежа-
ват антибиотични, антифунгицидни и антимико-
тични свойства, поради наличието на соланин. 

Други два вида Соланум: Solanum malacoxylon
и Solanum lycopersicum – домат.

SOLANUM NIGRUM  

Произход: Черното кучешко грозде е космопо-
литен плевел, който вирее върху необработваеми
места, чакълести почви, край къщите. Използване:
за външна употреба под формата на успокояващи,
антиневралгични лапи.

Състав: алкалоиди, соланин, соласодин. Вклю-
чен е в таблица С на токсичните вещества. Нарича
се още отровачка, кучеубиец.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Менингеален синдром с тетанус-подобни

спазми. Влошаване на конвулсите при допир.
• Редуване на състояния на ступор и делириум.

Редуване на горещина и студ. Редуване на
миоза с мидриаза.

• Секреция от носа с дясна латералност и отде-

ляне на гъсти секрети.
• Стягане в гърдите/ задух.

SOLANUM DULCAMARA

Червено кучешко грозде, Amara dulcis,  юдейска
лоза.

Произход: Дървестно, катерливо растение,
което расте край водни канали, по краищата на по-
тоци и склонове.

Състав18: Използваема част – младото стъбло,
покрито с листа и цветове. Наличие на глюкоалка-
лоиди и стероидни сапонини. Съществуват три
различни вида: западно-европейски, германски, а
по на изток – трети вид, разпространен в България,
но също и във  Франция.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Рязко появяващи се болки при влажно време.
• Цервикални аденопатии и хрема след изла-

гане на влажен студ.
• Летни и есенни диарии при настинка.
• Дерматози, които се влошават от студена вода

и влажно време.
• Дерматози, които се се влошават от студено

вода и влажно време.
• Спиране на изпотяването вследствие на студа.
• Плоски брадавици,  широки, меки, подобни на

гъба.
Модалности: Запазва преобладаващата модал-

ност на влошаване или отключване от влага, бру-
тална поява на кризите, редуване на нарушения
като диарии, дерматози или невралгии.

СРАВНЕНИЯ И ДОПЪЛВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ
ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Natrum sulfuricum, Thuya, Baryta carbonica.
Да се сравнява или асоциира също с Rhus toxi-

codendron.
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Интерес представляват и  следните видове рас-
тения, които съдържат диосгенин и имат гинеко-
логични и чревни показания с конгестия и спазми:
Aletris, Dioscorea, Helonias, Trillium pendulum,
Capsicum.

Както подчертава и Мишел Гермонпре, неравно-
мерното действие на Dulcamara може да се обясни
с променливия състав на различните видове.

SOLANUM MALACOXYLON  

Произход: Бразилия. Използва се въздушната
част на растението.

Състав: Гликозид на производно на витамин Д:
1α25-дихидроксихолекалциферол.

Токсичност:
Ентеке секо: болест по добитъка, която се на-

блюдава в Аржентинските пампаси под формата на
чревна хиперкалциноза. Анорексия, отслабване,
трудности при ходене. Биологичните изследвания,
на заболелите от хиперкалциноза животни, показ-
ват  хиперфосфатемия.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Хондрокалциноза и калцифициращ периар-

трит при остри и хронични състояния.
• Хидроартроза на коляното.
• Анормални калцификати.

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТ
Опитът, който споделиха нашите колеги от об-

ластта на Тулуза по време на един конгрес, ни на-
кара да осъзнаем, че този медикамент е наистина
ефективен при калцифициращи периартрити.

Използвано е разреждане 15 СН. Приложението
е ежедневно. Медикаментът може да се използва
за фоново лечение на хондрокалциноза в дози,
предписвани ежеседмично или на всеки два ме-
сеца. 

СРАВНЕНИЯ И ДОПЪЛВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ:
Логично е като допълващи медикаменти да раз-

глеждаме Calcarea carbonica, а така също и Con-
chiolinum, Calcarea phosphorica.

Да се сравнява с медикаментите за остри подаг-
розни кризи: Ledum palustre, Colchicum, Apis,
China. 

3. Пипери
Пиперите съдържат алкалоиди от семейството

на капсаициноидите. Първият открит капсаци-
ноид е капсаицин. Капсаицинът е обект на мно-

жество изследвания и експерименти в болнични
заведения, които лекуват болката. Неговите алка-
лоидни производни активират топлинните рецеп-
тори на кожата и отключват усещане за изгаряне,
независимо от  фебрилната реакция.

Показанието му е невропатични болки при въз-
растни. Усещането за парене/изгаряне е харак-
терно за невропатичните болки. Тези болки са
почти постоянни, като от удари с кама или от елек-
трошок. Наблюдава се и алодиния. 

Те са много добър пример за подобие. Нашата
Материя медика обръща голямо внимание на това.
Мишел Гермонпре в своята Материя медика,
обаче, настоява за Capsicum при болки в лицевите
кости, като го сравнява с Aurum, Kalium
bichromicum, Asa foetida, Phosphorus. Алън
описва парещи болки с усещане за студ, локализи-
рани главно на ниво глава, лице, врат, корем, рек-
тум, уретра, а също така и болки в бедрата, ханша
и коляното19. 

CAPSICUM     
Сладък пипер

Произход: Америка. Отглежда се в регионите с
топъл умерен климат. Използва се изсушения плод.

Състав20: Горчиви сапонини,  стероидни капси-
ноиди, от които най-широко известен е  агликон
или генин. По правило е пикантен, като вкусът му
варира в зависимост от съдържанието на капсаи-
цин, което зависи от сорта, климата и зрелостта на
плода. Каротеноидни пигменти. В токсични дози
предизвиква хипотермия и анафилактичен шок.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Възпаление на носа и от устата до ректума.

Усещане за парене, ринит, глосит, стоматит, фа-
рингит, парещ дъх сякаш е погълнат пипер.
Спазпи при деглутинация.

• Втрисане след прием на студена вода. Езо-
фагит и гастрит, присъщ на хората, които пият
бира.

• Проктит с тенезми. Парещи хемороиди.
• Възбуждане на апетита.
• Мастоидит. Отити с чувствителност в масто-

идната област.
• Болки в лицевите кости след излагане на

студ или хронични  синузитни или неврал-
гични болки.

• Болезнена кашлица, която се усеща в лице-
вите кости.
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• Характерен ментален симптом: носталгия
по родната страна. Медикамент на трансплан-
тираните, емигрантите, откъснати от техните
корени.

• Медикамент за алкохолизъм с дипсомания,
за пациенти, които пият големи количества от
ранна утрин.

• Невралгии на нервус тригеминус, лицеви
невралгии, невралгии на седалищния  нерв
подобно на Oxalic acidum и Allium cepa.

• Усещане за локализиран студ. В своята Ма-
терия медика Лату описва един плеторичен,
зиморничав и насталгичен биотип. Зачервено
лице и нос, розацея, слабост,  индивид с втри-
сания в алкохолен контекст и депресия. Диос-
генинът се среща също в Dioscora, Dulcamara,
Alatris farinosa, Helonias, Trillum pendulum. 

КОМЕНТАР
Използването на капсаицин при невропатични

болки, в днешно време, би трябвало да ни накара
да преосмислим използването на този медикамент
при хронични  болки с усещане за изгаряне
вследствие на загуба на сензорна чувствителност,
лицеви постзостерни невралгии и др. Той трябва
да се използва на това ниво и заслужава да бъде
проучен. Високото разреждане в 15 СН е за пред-
почитане, а контекстът на алкохолизъм би тряб-
вало да отпадне. 

4. Картофови, използвани за храна

SOLANUM  LYCOPERSICUM
Домат

Няма да ви представяме домата, той просто
принадлежи към сем. Картофови! Когато търсите
малко познат медикамент най-често ще намерите
решението в Материя медика на Воазен. Поколе-
ния хомеопати я държат на бюрото си, често я из-
ползват и са принудени да я прелистват и препро-
читат.

Токсикология: Алкалоидите в зелените плодове
могат да бъдат токсични.

Гадене, сънливост, мидриаза, сърдечни наруше-
ния.

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ21

• Грипни състояния с болки в цялото тяло. Це-
фалгия, хрема, болка и зачервяване на очите,
суха кашлица: ˂ през нощта, ˃ в топло поме-

щение.
• Болка с лява латералност след преболедуван

грип22. 
• Хрема или астма, причинена от прах или

сено. ˃ в топло помещение.
• Болки в горния десен крайник, ˂ при дви-

жение. Рамо, бицепс, пред мишница,  китка.
• Бедрена невралгия в дясно, пароксизмална,
˂ движение.

SOLANUM TUBEROSUM  
Картоф

Правени са патогенетични изследвания от бра-
зилски автори. По принцип този медикамент е не-
достатъчно описан в нашите Материи медики. 

ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ
• Крампи в прасците и подбедреницата.
• Гадене, диарии с тенезъм.
• Световъртеж, мидриаза с двойно виждане.

SOLANUM MELONGENA
Патладжан  

Тони Гупил, магистър  по проблемите на  Рене-
санса, в своя труд върху растенията и кръвта, казва,
че патладжанът, Solanum melongena, помага при
болезнена менструация.  Това съответства на ста-
рата доктрина за белезите, поради сходната форма
на шапчицата му с тази на женския корем23. 

Патладжанът, както е видно,  е употребяван не от
вчера и за медицински цели. Различни части от
растението се използат под формата на отвара,
прах или пепел при различни заболявания като
диабет, холера, бронхит, дизурия, дизентерия, отит,
болки в зъбите, кожни инфекции, астения и хемо-
роиди. Счита се, че патладжанът притежава нарко-
тични, анти-астматични и анти-ревматични свой-
ства. В много страни патладжанът влиза в арсенала
на магьосниците. Използвал се е като символ на за-
щита, добро здраве и женска плодовитост. 

Да се върнем в 21 век. В сайта PubMed, по- точно
в списанието по етнофармакология (Journal
d’Еthnopharmacologie) от 2003 г.24 четем, че
Solanum melongena ,  или синият домат, широко се
използва за хранителни и медицински цели в Ни-
герия под формата на плод или семена. Клинично
е наблюдавано благотворно влияние върху вътре-
очното налягане и при рефракционната недоста-
тъчност. Патладжанът съдържа  стероидни сапо-

4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 33 • януари • 2016



нини и в частност глюкоалкалоиди. Основните му
глюкоалкалоиди са соласонин и соламаргин. Той
съдържа също сапонини без азотно ядро, нари-
чани още мелонгозиди. Горчивината на патла-
джана се дължи именно на тези съставки и зависи
от тяхната концентрация; когато те са във високи
концентрации, над прага на апетитност, те са ток-
сични. Флавоноидите, изолирани от плодовете на
патладжан, притежават силни антиоксидантни
свойства. Показват силна хиполипидемична ак-
тивност при нормални плъхове, хранени с богати
на холестерол продукти.

Делфинидинът притежава силно инхибиращо
действие върху клетките НТ-1080 на човешкия
фибросарком. Назузинът (вид антоцианин), изоли-
ран от кожата на плодовете, предпазва от  липидна
пероксидация.

Интересно би било да се проведат патогене-
тични проучвания и по-специално да се проучат
неговите клинични показания при глаукома и на-
рушения на рефракцията и акомодацията при хи-
перхолестеринемични индивиди.

5. Други, по-малко известни 
медикаменти от сем. Картофови25

SOLANUM MAMMOSUM
Болки в дясната тазобедрена става. Неспособ-

ност за концентрация. Трудности при заспиване,
независимо от умората. Състояния на ступор,  ˂
при пълнолуние и прилив, ˂движение,  ˃ в седнало
състояние.

SOLANUM CAROLINENSE 
Епилепсии в детска възраст. Тетанус-подобни

спазми.

PHYSALIS ALKEKENGI
Интоксикация с плодове: гадене, повръщане,

болки. Бъбречна литиаза при астенични жени. Бъб-
речни болки.

Кисела и обилна урина. Нощна инконтиненция 
˂ при влажно и студено време. Крампи при хо-
дене.

FABIANA IMBRICATA
Eсенции, богати на терпентин. Чести парещи

микции, с тенезъм и склонност към хеморагия.
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Терапевтично  действие на атропин Странични действия на атропин

Aтропин и скополамин Имипраминови антидепресанти

Някои Антипаркинсонови препарати, Болшинството  H1 антихистамини със
съдържащи атропин като Бипериден, седативни свойства.
Триксефенидил, Тропатепин.

Болшинството антиспазмодични средства, Антиаритмични средства: Дизопирамид.
съдържащи атропин, които се използват като 
болкоуспокояващи като: Тиемониум, Клидиниум.

Антиспазмодични средства, съдържащи Аналгетици: нефопам
атропин, които се използват при свръхактивен 
пикочен мехур (уринарна инконтиненция) като: 
Оксибутинин, Флавоксат, Солифенацин, 
Толтеродин, Троспиум.

Бронходилататори като: Ипратропиум, Антиеметични невролептици 
Тиотропиум или Н1 антихистамини

Антихистаминови антитусиви: Алимемазин, Множество невролептици като: повечето
Хлорфенамин, Оксомемазин, Пиметиксен, фенотиазини, Хлозапин, Локсапин, Пимозид
Прометазин. (Алоперидол, обратно, има слабо атропиново

действие).

Мидриатици под формата на колир: Един медикамент за болестта на Алцхаймер: 
Атропин, Циклопентолат и т.н. Мемантин и т.н.



Много тъмна кръв. Да се сравнява с  Terebenthina.

6. Заключение

Големите Картофови медикаменти, които са
добре познати, заслужават да бъдат сравнявани по
отношение на патогенезата и проверявани в прак-
тиката. За други, които са по-малко познати, би
било интересно да се проведат патогенетични екс-
перименти като например за Capsicum при невро-
патични болки или Solanum melongena при глау-
кома и нарушения в акомодацията. Последните,
които са докладвани са анекдотични и чакат по-за-
дълбочени изследвания. 

Клиничните Материи медики имат предим-
ството, че представят паралелно органолептич-
ните характеристики на растенията и тяхното па-
тогенетично действие. Трябва да отбележим зна-
чението на стриктната оценка на качеството на
събраните растения, което може да варира в зави-
симост от сорта и сезоните, и когато се налага в
производството,  да се подлага на спектрографски
анализ. 
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•   Доказано лечение 
при ОРВИ и грип

•  Антивирусно и 
цитопротективно 
действие 

•  Естествен 
индуктор на 
интерферона

•  Изключителен профил 
на безопасност 

Лечение на грип и грипоподобни състояния

1 - 12 г. » 1 т. на всеки 2 часа до 8 т. на ден

Над 12 г. » 1 т. на всеки час до 12 т. на ден

След острия период: 3 х 1 - 2 табл. поне 1 седмицаД
О

ЗИ
РО

ВК
А

Инфлуцид e щадяща и ефективна терапевтич-
на опция при инфекции на горните дихателни 

пътища. Благоприятният му профил на безопас-

ност е доказан при употребата му в продълже-

ние на десетилетия. 

Освен антивирусно, има и общо цитопротек-
тивно действие като засилва резистентност-

та на клетките към цитопатогенното дейст-

вие на вируса. 

Притежава антивирусна активност спрямо 

широк спектър от вируси: аденовируси, корона-

вируси, респираторно-синцитиални вируси и па-

рагрип. 

Редуцира продължителността на клиничните 
симптоми и намалява тежестта им. Ускорява 

възстановителния процес и намалява съществе-

но приема на симптоматични медикаменти.
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Проучване, проведено в Съединените щати през
2000 г. и публикувано в списание  Clinical Oncology,
показва, че 69% от група от 453 пациенти, са из-
ползвали най-малко една комплементарна тера-
пия, по време на конвенционалното лечение на за-
боляването си.

Друго изследване, публикувано  в същото спи-
сание през 2004 г. , показва, че 88% от група от 102
пациенти с рак, включени в проучвания във фаза I
на Клиничният  център за борба с рака Майо (Ро-
честър, Минесота) също са използвали най-малко
една комплементарна терапия.

Националният център за комплементарна  и ал-
тернативна медицина (NCCAM) (Агенцията на САЩ,
която отговаря за информацията и научните из-
следвания върху комплементарните практики)
обяснява, че страдащите от рак могат да използват
комплементарни терапии за облекчаване на стра-
ничните ефекти от конвенционалното лечение, за
преодоляване  на стреса и тревожността, предиз-
викани от заболяването,  за подтикване на паци-
ентите да участват в процеса на тяхното собствено
изцеление, и което е най-важно,  за използване на
тези практики  за "лечение  и излекуване на рака."

След като веднъж вече е призната ползата от ал-
тернативните и комплементарни терапии, NCCAM
инициира процеса на интегрирането им в болнич-
ния живот, под наименованието  „интегративна ме-
дицина“. Понастоящем  в САЩ съществуват  ня-
колко болници, които предлагат този вид лечение
на рака.

В Европа също са правени  проучвания върху из-
ползването на тези терапии при пациенти с рак.
Данните показват, че най-малко 35,9% от пациен-
тите ги използват като процентът варира между от-
делните страни от 14,8% до 73%. Между най-често
прилаганите комплементарни терапии се нареж-
дат: хомеопатията, фитотерапията и хранителните
добавки, акупунктурата и терапиите ум-тяло.

Проучванията показват, че основните потреби-

тели са по-младите хора, жените и тези с по-висока
степен на образование. Всички те твърдят, че из-
ползването на тези терапии им е било от полза. Въ-
преки това почти половината от пациентите не съ-
общават на своя онколог, че ги използват, а източ-
никът на информация за тях идва главно от при-
ятели, семейството и медиите. Лекарите и меди-
цинските сестри нямат особен принос  в предос-
тавянето на информация за тези терапии.

Когато говорим за комплементарни терапии при
лечение на рак, не можем да не споменем  успеш-
ните „хомеопатични протоколи Банержи“ на лека-
рите Прасанта и Пратип Банержи, Индия.

Техните неопровержими резултати  при лече-
нието на интракраниални тумори предизвикаха
голям интерес сред пациенти и онколози. Те дове-
доха не само до провеждане на лабораторни  из-
следвания,  но и до приложението им при лечение
на други видове рак в различни болници на САЩ
и до сътрудничеството на авторите с  няколко аме-
рикански университети.

Те са единствените, получили,  през 1999 г. от
Консултативната група по проблемите на рака,
одобрение за прилагане на някакъв комплемен-
тарен метод на лечение, а Съединените щати  за
пръв път приеха  хомеопатичен протокол, който
вече е официално признат и от правителството на
Индия.

В процеса на своята обширна клинична прак-
тика лекарите Банержи са открили, че интракра-
ниалните тумори са по-податливи на тяхното ле-
чение отколкото  други видове рак.

Резултатите от работата им, съвместно с Андер-
соновия институт за рака (Хюстън, Тексас),  върху
комбинираното използване на Ruta 6 CH и  Cal-
carea phosphorica 3X при лечение на интракрани-
ални тумори са публикувани в списание  Interna-
tional Journal of Oncology. 

Техните протоколи се прилагат успешно не само
при лечение на интракраниални тумори, където
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ХОМЕОПАТИЯ И РАК:
ПРОТОКОЛИТЕ БАНЕРЖИ

Силва Гарсия, завеждащ отдел „Научни изследвания“ на Лаборатории Иберхоме



постигат до 72% ремисия или спиране на растежа
на  случаи, лекувани в клиниката им  в Индия, но
също така и  при други видове рак. Те успяват  да
спрат развитието на тумора в 43% от случаите и па-
циентите  им са в състояние да живеят нормален
живот в продължение на много години, без метас-
тази.

При посещението си в Испания, по повод ІІІ на-
ционален конгрес по хомеопатия, те представиха
резултати от лечението на 21 888 онкоболни, ле-
кувани в периода 1990 – 2007 г. В 21 % от случаите
на злокачествен рак пациентите им  са с пълна ре-
мисия. В 23 % се наблюдава стабилизиране или
подобрение, което означава че общо 44 % от он-
коболните, лекувани с хомеопатия са извлекли
полза от това. 

Трябва да отбележим, че тези данни бяха под-
крепени с пълна документация, която авторите но-
сеха със себе си, като ефекта от лечението бе под-
крепен от изследвания с рентген, скенери, био-
псии и т.н. Те представиха също така най-новите си
терапевтични резултати от 1 132 случаи, лекувани
в периода между август 2006 г. и август 2007 г., с
обща ремисия в 32% от случаите на тумори в мо-
зъка, в 22% от случаите на  бронхогенни карци-
номи и при 28% от случаите на езофагиален кар-
цином. При това повечето от пациентите са били в
стадий  III или IV на болестта, т. е. в напреднал ста-
дий на рака.

Протоколите на лекарите Банержи са семпли и
се отличават от класическата хомеопатия по опро-
стения подход към лечението: прескрипциите са
постоянни за конкретни заболявания и се изпол-
зват конкретни потенции, като по този начин се
стандартизира избора на медикамент.

В резултат от опита на повече от три поколения
те разполагат с конкретни медикаменти и кон-
кретни разреждания за всеки вид заболяване.

Техният  подход към заболяванията е по-скоро
диагностициране отколкото индивидуализация.
Затова   лесно  се предава, а  резултатите са въз-
производими.

Те са разработили рутинни протоколи за лече-
ние не само за рака, но за всички видове заболя-
вания, с опростен метод за избор на медикамент.

Фондацията, която създават през 1992 г. в Кал-
кута (Prasanta Banerji Homoeopathic Research Foun-
dation: PBHRF) си поставя за цел да покаже ефек-
тивността на хомеопатията като метод на лечение
в медицината, по научен път и като следват прото-
колите на конвенционалната медицина.

От 2003 г. PBHRF работи като научна организа-

ция, акредитирана от Департамента за научни из-
следвания на Индия.

Понастоящем сътрудничат в разработването на
изследователски проекти с Колумбийския универ-
ситет (церебрални тумори в педиатрията), с Уни-
верситета на Канзас (клетъчни линии на цереб-
рални тумори) и Тексаския университет (рак на
млечната жлеза).

Лекарите Банержи наскоро бяха поканени да из-
несат лекции за своите хомеопатични протоколи
във Валядолид, Барселона и Санта  Крус де Тене-
рифе. Те представиха своя опит и по-специално по
какъв начин използват  дадени медикаменти  за
определени заболявания. Те  не само ни показаха
терапевтични протоколи за голям брой патологии,
но също така една изключителна човечност и  лип-
сата на каквото и да е високомерие.

С тези редове се надяваме да насърчим пациен-
тите да се възползват от хомеопатично лечение и
същевременно да допренесем да се изпълни една
от целите на фондацията PBHRF, а именно налага-
нето на хомеопатията  като научен и ефикасен ме-
дицински метод на лечение.
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Забележка: Статията има само информативен характер. 
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От страна на  "алопатията" все по-често се  при-
знава, че не всички пациенти реагират по един и
същи начин на едни и същи лекарства. В действи-
телност, между една четвърт и половината от не-
желаните лекарствени реакции и терапевтичните
неуспехи (неподходящите отговори) биха могли да
се  дължат  на генетичните особености на отделния
пациент (Spear BB Clinical application of pharmaco-
genetics. Trends Mol Med 2001 ...) Този клон на меди-
цинската генетика, който оценява индивидуалният
отговор към съответна лекарствена терапия в за-
висимост от генетичните характеристики се на-
рича фармакогенетика.

В същото време, от страна на  хомеопатията все
повече  експерименти  дават  доказателства, че хо-
меопатичните медикаменти  работят чрез промяна
на генната експресия на пациента (и така без да се
сменят тухли, може да се промени формата на
сградата). Установен е  противовъзпалителният
ефект на Apis mellifica (Bigagli Е. Exploring the effects
of homeopathic Apis mellifica preparations on human
gene expression profiles. Homeopathy. 2014) и анксио-
литичният  ефект на Gelsemium (Olioso D. Effects of
Gelsemium sempervirens on pathway-focused gene ex-
pression profiling in neuronal cells. J Ethnopharmacol.
2014).

В това има смисъл: характерно за хомеопатич-
ните медикаменти е, че високата  вариабилност в
отговора на пациента налага  индивидуализирано
лечение, а това ни дава възможност да  открием
медикамента, на който  пациентът  ще реагира
както ние искаме. За да постигнем това това, ние
щателно изследваме соматичната  и психическата
конституция на пациента, които определят начина,
по който той чувства заболяването и реагира на
него (рязко покачване на температурата  или пос-
тоянна такава;  развитие на болестта на пристъпи
или постепенно влошаване и т.н.).

Както физическата реактивност към заболява-
нето, така и реакцията към медикамента се опред-

елят от нашите гени и  от това каква е тяхната екс-
пресия (как се активират) в зависимост от обстоя-
телствата. Следователно бихме могли да кажем, че
ние хомеопатите прилагаме „занаятчийска“ фар-
макогенетика.

Освен това хомеопатията се стреми да задвижи
глобални реакции в организма. Целта е да се акти-
вира целия организъм, за да се възвърне равнове-
сието на различни нива. Казано по новому това е
въздействието, което може да се очаква вследст-
вие на  изменения в генната експресия по същия
начин, по който асоциирането на множество сим-
птоми в различни органи, може да има един и същ
произход.

Аз лично мисля, че алопатичната фармакология
не се различава особено от хомеопатичната: става
дума за вещества, които влияят върху различни
точки на организма и неговите функции, като пред-
извикват ефекти, които се различават между от-
делните пациенти,  както по своя вид така и по
своята интензивност.

Така също вярвам, че хомеопатията може да се
възползва от напредъка на фармакогенетиката
(връзката между въздействията на субстанциите и
генетичните различия  между пациентите)  и да се
научи да подбира още по-ефикасно както подхо-
дящите медикаменти, така и тяхната дозировка.

Затова ми хрумна, че именно  генетиката и по-
точно генната експресия дават надежда за една
ползотворна среща между алопатичната и хомео-
патичната фармакология в името на медицината и
за благото  на  пациента.

*Д-р Гуалберто Диас е специалист по семейна
медицина и медицина на общността. Освен това
е  специализирал клинична хомеопатия, която
трайно привлича неговия професионален интерес.
Понастоящем  преподава клинична хомеопатия в
ЦОРХ (CEDH) – Испания. 
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