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Една от възможностите на хомеопатията е, че работи върху превенцията на
заболяванията, свързани с неизбежното стареене на пациентите. Обикновено
те настъпват между 55 и 70 години. Дори когато пациентите са в добро здраве
те заслужават нашето внимание, защото чрез нашето лечение можем да заба-
вим или предотвратим предстоящите им патологии. 

Поясненията, които ще направим за всеки един от посочените хомеопатични
медикаменти за този период от живота на човека, ще помогнат чрез пре-
скрипция въз основа на закона за подобието, да изпреварим и да се погрижим
за първите прояви на стареенето. Всеки пациентски профил (чувствителен тип)
притежава физически слабости (болестни тенденции), морфологични харак-
теристики и особено емоционално поведение, които определят  медикамента.

Ние сме толкова по-привлекателни колкото по-дълго време сме млади и в
добро здраве – това е принципът, който ръководи нашето консуматорско об-
щество. Вече не притежаваме мъдрата фаталност на нашите родители.

Този деликатен период от живота на човека  изисква големи адаптационни
способности. Отнася се за момента преди пенсиониране или за самото пен-
сиониране, момент за който човек дори и да е добре подготвен, преживява
зле. Същевременно това е и периодът на менопауза или андропауза, физио-
логичен етап, който изисква позитивно приемане на промяната. И докато през
целия си активен живот индивидът има екстернализиран модел на реакция то
тогава този модел трябва да се интернализира и индивидът да открие вът-
решната си личностна креативност.   

В зависимост от субективните или обективни симптоми, изразени от паци-
ента или открити по време на анамнезата и клиничния преглед, намираме го-
лемите медикаменти от нашата материя медика, които въздействат върху на-
рушенията на определени органи и системи, свързани с физическата и психи-
ческата склероза, хроничното възпаление и дегенеративните процеси. 

ARSENICUM ALBUM
ТОЗИ МЕДИКАМЕНТ Е ПОКАЗАН ПРИ:

• Еволюцията на един Arsenicum album от детството му.
• Псоричен пациент, който еволюира с възрастта към Arsenicum album: 

например това може да е  Sulfur, Lycopodium, Phosphorus и др.
ОБЩИ СИМПТОМИ

• Зиморничав пациент, който се подобрява от топлина и се влошава приве-
чер и към 1 ч. сутринта.

• Всичко „гори“.

Б. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Често е налице дермо-респираторен синдром, с кожни нарушения (суха ек-

зема, псориазис) и белодробни нарушения (астма, ринит).
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• Храносмилателни симптоми: хроничен гастрит, ко-
лонопатия.

• Заболявания на кръвоносната система: артропа-
тии на долните крайници.

• Склонност към супурации и хронични заболява-
ния.

• Неврологични: невралгии.

В. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Тревожност, която се редува с астения и възбуда.
• Педантичен пациент, който става маниакален

(може да развие обсесивно-компулсивно раз-
стройство). Страхува се от болестта и смъртта по-
вече заради себе си, отколкото заради останалите.
Всяко, дори минимално, разстройство се анали-
зира като нещо сериозно, което застрашава жи-
вота му.

• „Ще се грижа за себе си, ще спазвам Вашата пре-
скрипция, но това има ли значение?“

AURUM
Това е пациент, предразположен към конгестивни

състояния, който развива склероза. Следователно
ще развие:

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Сърдечно съдови симптоми:
Артериална хипертония, която отначало е непос-

тоянна, но впоследствие неуклонно еволюира към
склероза. (Повишаване на диастоличното кръвно на-
лягане)

Ускоряване на сърдечния ритъм със сърцебиене
при тревожност и екстрасистоли (усещане за задух).
• Склонност към алкохолизъм: чернодробна атро-

фия, която еволюира към цироза (Lachesis, Nux
vomica, Sulfur).

• Хипертрофия на простата.
• Световъртежи, предизвикани от съдови наруше-

ния,  придружени от главоболия.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Внезапен силен гняв.
• Индивид, който страда от депресия с обсебваща

мисъл дори и за самоубийство, т.е. преминаване
към брутално действие. Нуждае се от превантивна
хоспитализация още с появата на първите сим-
птоми.

• Гневен, отчаян индивид, който се съмнява в себе
си. Може да маскира своята депресия с фасадна ве-
селост.

• Сред пациентите Aurum откриваме меланхолични
и биполярни депресии.

• „Инвестирал съм всичко в професията за сметка на
личния ми живот. Чувствам се сам и не мога повече
да се справям със задълженията и дълговете си.
Единствената ми мисъл е самоубийство“.

LACHESIS MUTUS
Уязвимите места на този тип пациент са сърдечно-

съдовата система и хормонална нестабилност.
Това обяснява честата прескрипция на медика-

мента при жена в периода на перименопауза и при
потвърдена менопауза.

Lachesis е показан през този период при пациенти
алкохолици, защото той въздейства върху кръвооб-
ръщението, при чернодробна недостатъчност и про-
мени в поведението вследствие на тази пристрасте-
ност.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Редуване на депресивни фази: мълчание и раз-

дразнителност сутрин, контрастиращи с възбуда и
логорея вечер.

• Това са ревниви, подозрителни пациенти. Тяхната
тревожност може да се задълбочи до депресивен
синдром с характерните нарушения на съня (трудно
заспиване със задушаване, „плашещи“ сънища).

• Поведенческата картина на Lachesis напомня фа-
зите на делириум тременс при алкохолик.

• Хиперчувствителност при контакт.
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• Всичко се влошава, когато липсва физиологично
или патологично отстраняване.

• „На моята възраст се чувствам толкова само-
тен, че отивам в бистрото.“

• „Толкова се срамувам, че пия скришом.“
• „Не вярвам на никой. Треперя от страх.“

SULFUR
Тозо медикамент е царят на псората. Каквото и да

е неговото действие то винаги е свързано с възпали-
телни и конгестивни явления, както и с редуване или
следване на ясно изразени патологии, които ево-
люират към спазмодични изблици. Това е нестабилен
пациент, който „прахосва живота си“.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Сърдечно-съдова система: хипертония.
• Кожа и кожно-лигавични зони: прурит, възпаления.
• Дихателна система: астма, хроничен бронхит с въз-

палителния, протичащи на пристъпи.
• Храносмилателна система: възпаления с различна

локализация.
• Опорно-двигателна система: възпаления, проти-

чащи на пристъпи.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Труден пациент, защото се бави и отлага.
• Не спазва нашите съвети.
• Възможно е да еволюира към влошаване и десо-

циализация.
• Прекалената му веселост, която се редува с мелан-

холична тъга навежда към диагностициране на би-
полярна депресия.

• „Майната й на полицията и жандармерията“.
• „Нищо не може да замести моята колиба и моето

червено вино“.

LYCOPODIUM
Пациент, уязвим  още от раждането си към хепато-

ренални заболявания, които леко, но неизбежно се
задълбочават. Той осъзнава това и мисълта, че оста-
рява е непоносима за него. Уморява се все по-бързо,
най-вече към късния следобед. Чувства се отслабнал,
лесно се ядосва.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Храносмилателни симптоми: диспепсия, балони-

ране, мигрена, локализирана в дясно вследствие
на храносмилателни нарушения, холелитиаза
(жлъчно-каменна болест).

• Уро-генитални симптоми: склонност към литиаза,
намаляване на либидото.
Това обяснява неизбежната еволюция към мета-

болитни нарушения.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Бавната му физическа и интелектуална деградация

води до увеличаване на авторитаризма и дикта-
торския подход, с който управлява своя свят.

• Той се затваря в себе си, става меланхоличен. Един-
ствено самотните му интелектуални удоволствия
го държат жив. 

• Той е преследван от страха, че вече не е най-доб-
рия, въпреки че винаги е бил втори.

• Загубата на спомени го кара натрапчиво да се стра-
хува от настъпването на болестта на Алцхаймер.

• „Трябва да сме реалисти, Докторе, нещата не вър-
вят добре.“

• „Предвиждам да живея сам, с моето куче, Бах и
моите книги.“

CALCAREA CARBONICA
Медикамент от детството, който се връща при въз-

растните хора. Човек, който с голяма трудност е
пазил линия, започва да напълнява и това го води в
кабинета на лекаря.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Чернодробни и храносмилателни: констипация,

литиаза.
• Урологични: литиаза.
• Сърдечно-съдови: хипертония, склероза.
• Ревматични: артроза.
• Дерматологични: екзема.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Пациентът става страхлив.
• Страхува се от бъдещето.
• Не понася самотата.
• Въпреки известни когнитивни нарушения чрез

упоритост той принуждава паметта си да работи.
• Неговата склонност към наднормено тегло, обаче,

лека по-лека отключва метаболитни нарушения,
атеросклероза, артериосклероза.

• „Страхувам се от всичко.“
• „Чувствам, че движенията ми са забавени.“
• „Чувствам се депресиран от толкова много ле-

карства.“
• „Пълнея само като гледам храната. Вече не ме

утешават и лакомствата на масата.“

PHOSPHORUS
Пламенни, екстровертни натури, при които духът

преобладава над плътта.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Сърдечно-съдова система: риск от инсулт (мо-

зъчно-съдов инцидент), артериопатия на долните
крайници, световъртежи, сърдечна недостатъч-
ност. Тенденция към хеморагии.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Неговата естествена елегантност, физически  и ин-

телектуален финес постепенно западат, което от-
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ключва непоносима тревожност.
• Става уязвим, раздразнителен, мълчалив. Това със-

тояние може да еволюира към меланхолична де-
пресия.

• „Надявам се, че ще имам време да се върна във Ве-
неция, за да се потопя в моята меланхолия“.

PULSATILLA
Как да не изгуби личностите, към които е привър-

зан? Това е възрастта на коварната инфилтрация и
конгестия.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Венозна система: варици, измръзвания, флебит.
• Целулитна инфилтрация.
• Секреции и екскреции, независимо от локализа-

цията. По-нататъшна еволюция към хронифициране. 

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Срамежлив.
• Тревожен.
• Страх от всичко ново: непоносимост към загуба на

професионални, приятелски и семейни изходни
позиции.

• Екстремна емоционалност с променливо настрое-
ние.

• Не понася самотата.
• Страх от изоставяне.
• „Вече никой не зачита моята личност, след като

цял живот съм се занимавал с другите“.
• „Ще се включа в доброволчески каузи.“

SEPIA
Било еволюиране на Natrum muriaticum към Sepia,

било влошаване на Sepia.

А. ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ
• Независимо от тяхната локализация, те се дължат

на птоза и сривове в порталната система.
• Храносмилателен апарат: диспепсия, билиарна

дискинезия, литиаза, синдром на дразнимото чер-
во, хемороиди.

• Урогенитален апарат: рецидивиращи урогенитал-
ни инфекции. Тенденция към фибром с усещане за
„натиск“.

• Дерматология: екзема, херпес, акне.
• Венозна недостатъчност, разширени вени.

Б. ЕМОЦИОНАЛЕН КЛИМАТ
• Тъга.
• Интровертност.
• Доброволно приета самота.
• Възможна е еволюция към депресия с оттегляне от

ангажираност и социално общуване.
• Скриване зад самотни и усилени физически дей-

ности.
• „Човек се грижи най-добре сам за себе си.“

• „Искам да остана независим.“
• „Самотата ме успокоява“.

STAPHYSAGRIA
Живеем в дехуманизирано общество, където от-

делният индивид не е уважаван. Икономическото по-
ложение, професионалните и семейни проблеми,
които причиняват неконтролирани разриви, при-
нуждават индивида да търпи. Медикаментът 
Staphysagria е показан за смекчаване на емоцио-
налната фрустрация в  този период от живота на чо-
века, когато нищо не може да се каже. 

STAPHYSAGRIA СОМАТИЗИРА  СИМПТОМИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО НИВО, НА:

• Цистит със светла урина, микоза.
• Вертиго.
• Депресия.
• Пруритус (sine materiae).
• Eчемик на окото.
• „Не мога да продължавам да се боря с всичко.“
• „Изпълнен съм с негодувание, защото не съм оце-

нен“.
• „Изпълнен съм с агресия, която не смея да изразя,

защото няма решение.“

AMBRA GRISEA
Прекалено емоционален.
Медикамент близък до Pulsatilla, но който може да

бъде показан за онзи момент от живота на човека,
когато той не може да контролира повече израза на
своите емоции.

Смесица от срамежливост и впечатлителност, с
възбуда вследствие на зле контролирана хиперемо-
ционалност.
• Сърцебиене в резултат на емоции.
• Безсъние при най малкото вълнение.
• Силна чувствителност към музика.
• Хиперемоционалност, индуцирана от най-лекия

емоционален трус.
• „Само мисълта, че ще Ви разкажа, кара сълзите да

бликат от очите ми.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашата Материя медика е такова богата, че посо-

чените медикаменти въобще не представляват из-
черпателен списък. Те дават идея за основните про-
фили на пациентите, които идват на консултация при
мен в този период от своя живот. 

Тези полихрести трябва да бъдат допълнени евен-
туално с медикаменти със специфично действие.

Нашата цел е да помогнем на пациентите да пре-
минат през този  неизбежен физиологичен етап от
живот им, който трудно преживяват дори и да са
добре подготвени.

La Revue du CEDH, numéro 39
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По време на производството на хомеопатични ме-
дикаменти  началният разтвор, който съдържа из-
ходното вещество, например растителен мате-
риал, е подложен на множество последователни раз-
реждания и сукусии. Този процес, известен като „по-
тенциране“, се счита за ключов при производството
на биологично ефективни препарати, дори и при
много високи разреждания. Точните молекулярни и
суб-молекулярни изменения, които настъпват по
време на потенцирането, са обаче все още неизяс-
нени. За  попълване на тази празнота, д-р Стивън
Картрайт проведе нови физико-химични опити, като
използва уникалните свойства на солватохромни
багрила. Д-р Картрайт можа да открие наличие на хо-
меопатично разредени вещества в разтвори и
хвърли светлина върху техните физико-химични
свойства.

Въпреки значителното количество от доказател-
ства, както от фундаментални, така и от клинични
проучвания, правдопобността на хомеопатията про-
дължава да бъде оспорвана. Устойчивостта на този
проблем произтича на първо  място от факта, че  про-
цесът на производство, който включва  серийно раз-
реждане и сукусиране, води до „ултра-високи“ нива
на разреждане, при които в някои хомеопатични ме-
дикаменти не остава изходен материал. Трудно е да
се приеме достоверността на механизма на действие
на тези медикаменти. Изобретателният подход на Д-
р Стивън Картрайт към този проблем използва уни-
калните физико-химични свойства на солватохромни
багрила за изследване на някои молекулярни и суб-
молекуларни характеристики на хомеопатичните
разреждания.

ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ

Химическите багрила често биват използвани при
конвенционални изследвания за определяне свой-
ствата на заобикалящата среда например pH, темпе-
ратура, концентрация на определено вещество и т.н.
Солватохромните багрила са изключително полезни
тъй-като техният цвят се променя според електри-
ческите свойства на заобикалящата ги среда. Тази
цветова промяна може да бъде измерена като про-
мяна в „абсорбционния спектър“ чрез използване на

метода на спектрофотометрия (т.е излагане на про-
бата на външен светлинен източник и измерване на
количеството абсорбирана светлина при различни
дължини на вълните).

При тази серия от експерименти солватохромните
багрила биват разтваряни във вода, етанол или трет-
бутилов алкохол. В съответните епруветки д-р Кар-
трайт добавя хомеопатичен препарат (Glycerol 50М)
или контролен разтвор. Разликата в спектъра на пог-
лъщане (абсорбция) между двете проби след това
бива измервана, за да си прецени дали промяната в
цвета, в следствие на добавянето на Glycerol 50M, е
различна от тази причинена от контролния разтвор.

(Вж. фиг. 1А и В)
Контролният разтвор представлява същата 90%

микстура етанол/вода, която се използва за пригот-
вяне на Glycerol 50M. Това означава, че всяко уста-
новено различие ще се дължи по-скоро на хомеопа-
тичното „активно вещество“ отколкото на микстурата
етанол/вода. 

Използвани са 6 солватохромни багрила с малки
разлики помежду им, за да се максимализира веро-
ятността от установяване на различие между хомео-
патичния разтвор и контролите. 

Чрез използване на този експериментален модел
д-р Картрайт показа, че наличието на хомеопатичен
Glycerol 50M последователно и възпроизводимо
повлиява абсорбционния спектър на всичките 6 тест-
вани солватохромни багрила и при трите разтвори-
теля, сравнени с контролата.

Например при използване на багрилото ЕТ33, раз-
творено в етанол, наличието на Glycerol 50M е до-
вело до нарастване на абсорбцията при 442nm и на-
маляване при 542nm, в сравнение с контролата
(Фиг.1А и В). Подобни значими изменения в абсор-
бционния спектър са наблюдавани независимо от
това каква комбинация от багрило/разтворител е
тествана (р < 0.0001).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Солватохромните багрила са известни с това, че се
подреждат едно върху друго в разтвори и по този
начин образуват агрегати. Промените в абсорбцион-
ния спектър, задействани от Glycerol 50M, съвпадат

ХИМИЧЕСКИ БАГРИЛА МОГАТ ДА ОТКРИВАТ 
НАЛИЧИЕ НА ВИСОКИ ХОМЕОПАТИЧНИ РАЗРЕЖДАНИЯ

Александър Турние, Рейчъл Робертс
Институт за хомеопатични изследвания, Лондон
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с промените в спектъра, за които е известно, че нас-
тъпват когато количеството  на натрупване при тези
багрила се променя (Фиг. 1С).

Хипотезата, че агрегацията е основополагаща при-
чина за промяна в цвета, е тествана допълнително,
чрез експеримент, при който се добавят стронциеви
йони за нарушаване образуването на агрегати. Ре-
зултатите подкрепят това тълкуване на резултатите.

Констатирано е, че  багрила, които не притежават
солватохромни свойства не реагират на Glycerol
50М. Това предполага, че измененията в цвета се дъл-

жат на уникалната чувствителност на багрилата,
които притежават солватохромни свойства към елек-
трическите характеристики на заобикалящата ги
среда. Това на свой ред води до заключението, че хо-
меопатичните разтвори носят някаква форма на
електрически заряд, който взаимодейства с багри-
лото.

ИЗБОР НА ХОМЕОПАТИЧЕН ПРЕПАРАТ

Използваният хомеопатичен разтвор е Glycerol
50M, което означава, изходният материал glycerol
(глицерол) e претърпял 50 000 разреждания от 1 към
100 и е бил сукусиран между всяко разреждане (ек-
вивалентен на 10-100 000 разреждане). Тествани са раз-
лични потенции в първите стадии на изследването
като 50M е избрано, тъй-като представлява „ултра-
високото разреждане“, което дава най-ясни резул-
тати.2

Тествани са различни, добре познати хомеопа-
тични медикаменти, които са дали подобни резул-
тати, въпреки че в настоящия доклад не се съобщава
за това2. Д-р Картрайт фокусира своята работа върху
глицерола защото за разлика  от сложни растения
или минерали, той предствлява проста молекула,
която е фармакологично неактивна и може да бъде
доставена в много чиста форма. Това спестява във-
еждането на други фактори, което би затруднило ин-
терпретацията на резултатите.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Анализът на микроелементи потвърди, че не съ-
ществува разлика в материалния състав между 
Glycerol 50M и контролния разтвор. Това е в съот-
ветствие с хипотезата, че основополагащият механи-
зъм на действие на хомеопатичните медикаменти не
е от биохимично естество.

Проведени са експерименти за изследване на това
как промените в спектъра  еволюират в течение на
времето. Установено е, че въздействието на глице-
рола върху багрилата се задържа  в течение на вре-
мето, като постига максимален ефект след 1 до 2 часа
и постепенно се изгубва в следващите 12 до 18 часа. 

Тъй-като се счита, че хомеопатичните медикаменти
остават стабилни в течение на месеци или дори го-
дини, има основание да се проведат по-нататъшни
експерименти за намиране на причината за намаля-
ване на ефекта на хомеопатичния препарат, изпол-
зван при този опит. Едно от възможните обяснения
е, че д-р Картрайт използва чисти разтворители, до-
като други изследователи преполагат, че примесите
са необходими за стабилизиране на хомеопатичните
разтвори3. От друга страна, въпреки че са взети
мерки за елиминиране на всякакви смущаващи фак-
тори, остава вероятността от наличие на нано-ме-
хурчета, тъй-като анализът на микроелементите не
улавя наличието на газове4. Тези възможности
следва да бъдат проучени при бъдещи изследвания.

Фигура 1: Схематично изобразяване на измененията
в абсорбционния спектър и  агрегационното поведение
на багрило ET33 (Фиг. А и В са адаптирани от Cartwright1,2)

А. Абсорбционен спектър със/без Glycerol 50M (прекъс-
ната/плътна линия).В: Различия в абсорбционния спектър
със/без Glycerol 50M. С: Агрегация/дезагрегационно пове-
дение на ЕТ33 със/без Glycerol 50M.



8 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 41 • октомври • 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като използва нов експериментален модел д-р
Картрайт посочва, че багрилата, които притежават
солватохромни свойства, могат да детектират нали-
чие на ултра-високи хомеопатични разреждания (в
частност Glycerol 50M). Това недвусмислено показва,
че хомеопатичните разреждания не са  „просто вода“.
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Антиоксидантите често биват рекламирани  заради
техните  свойства „да убиват раковите клетки“. При
едно скорошно изследване, обаче, учените открили
убедителни доказателства, че тези уникални молекули
всъщност стимулират разпространението на някои
ракови клетки. Тази констатация може и трябва да
промени препоръките на лекарите относно медика-
цията и  начина на хранене на онкоболните.

Антиоксидантите са съединения, които помагат за
неутрализиране на свободните радикали, естествени
вещества, които атакуват клетките ни и ДНК. Като не-
утрализират свободните радикали, антиоксидантите
могат да предотвратят или забавят някои видове ув-
реждане на клетките. Тези съединения се срещат в
естествено състояние в много видове храни, най-
вече в плодове и зеленчуци, но също могат да бъдат
произведени от фармацевтичните лаборатории и
приемани под формата на хранителни добавки.

С цел да  проучи  въздействието  на антиоксидан-
тите върху ракови клетки, екип от изследователи
от Научният институт по детски болести към Югоза-
падния Тексаски университет проведе изследвания
с мишки,  които са  трансплантирани с  ракови клетки
от меланома, взети от онкоболни пациенти.

Екипът констатирал, че ракът се разпространява
по-бързо при мишки, на които са давани антиокси-
данти, отколкото  при мишки, които не са приемали
такива. Според прес-съобщението, тази находка е
много важна, тъй като разпространението на рака в
организма, известно още като метастази, е водеща
причина за смърт при повечето онкоболни пациенти.

Получените резултати противоречат пряко на ми-
нали изследвания, които показват, че повишените
нива на антиоксиданти предотвратяват уврежда-
нето на клетките, свързани с развитието на рака. Спо-
ред д-р Шон Морисън, тези констатации могат да на-
карат лекарите да ревизират своите диетични пре-
поръки за онкоболните  пациенти.

Не за първи път изследователи свързват антиок-

сидантите  с увеличаване на прогресията на рак.
През 1994 г., в проучване, публикувано в списание
The New England Journal of Medicine,  е констатирано,
че честота на заболяване от рак на белия дроб сред
мъже, които са приемали антиоксидантите витамин
Е и бета-каротин е по-висока. И отново миналата го-
дина, в изследване, публикувано в Science Translatio-
nal Medicine е установено, че приемът на високи
дози антиоксиданти, като витамин Е, в действител-
ност може да  ускори развитието на рак на белите дро-
бове при пушачи и други високорискови пациенти.

„Идеята, че антиоксидантите са добри за здра-
вето на човека  е  толкова дълбоко вкоренена, че са
правени множество клинични проучвания, при които
на пациенти с рак са прилагани   антиоксиданти“,
казва д-р Морисън. Веднага обаче допълва, че някои
проучвания е трябвало да бъде спрени, защото паци-
ентите, които приемали антиоксиданти умирали по-
бързо. „Нашите данни показват, че причината за
това е, че раковите клетки се възползват по-добре от
антиоксидантите, отколкото   нормалните клетки.“

Въз основа на тези резултати, изследователската
група на д-р Морисън изказва предположение,
че про-оксидантите, съединения, които стимули-
рат, а не инхибират окисляването, може би ще бъдат
по-полезни за пациентите с рак.

Въпреки тази констатацията, не всеки човек трябва
да премахне антиоксидантите от менюто си. Бол-
шинството проучвания показват, че за здравите хора,
за тези, които не боледуват от рак, може да има много
ползи от антиоксидантите, например в борбата с
наднорменото тегло, при метаболитни синдроми, за
защита от ефекта на стрес и др., при това без опас-
ност от нежелани странични реакции.

Източник:
Morrison SJ, Piskounova E, Agathocleous M, et al. Extended Data Table

3: Treatment with the antioxidant NAC increased tumour formation by in-
travenously transplanted melanoma cells. Nature. 2015.

АНТИОКСИДАНТИ И РАКОВИ КЛЕТКИ
Проучване показва, че приемът на тези съединения 

причинява повече вреда, отколкото полза



Глухарчетата могат и да не са добре дошли в двора
Ви, но се оказва, че имат огромен потенциал, когато
трябва да се помогне на хора с онкологични заболя-
вания.

Химио-резитентният меланом е един от най-раз-
пространените видове рак, който засяга хората в
Америка на възраст от 25 до 29 години. Единствената
опция, която лекарите могат да предложат на паци-
ентите е операция за отстраняване на тумора и окол-
ните тъкани, последвана от имунотерапия, която не
винаги дава добри резултати, особено при вече на-
лични метастази. 

Има основания да се мисли, че всичко това ще се
промени, благодарение на това простичко растение,
което много хора изкореняват от градините си и из-
хвърлят навън. Експерименти, извършени в катед-
рата по химия и биохимия на университета Уиндзор,
Онтарио показаха, че екстракт от корени на глухарче,
могат да накарат клетки на меланома при хора да се
самоунищожават без това да причинява каквато и да
е токсичност. Това начално проучване показва, че ра-
ковите клетки в действителност се разпадат в рам-
ките на 48 часа, докато здравите клетки остават не-
засегнати. Проучването е ръководено от проф. Сайа-
рам Панди, д.м.н.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАЙ ОТ КОРЕНИ 
НА ГЛУХАРЧЕ ПРИ КЛИНИЧНИ ПОУЧВАНИЯ

Тези обещаващи резултати накараха организа-
цията с нестопанска цел Mitacs да се обърне към ком-
панията  AOR Inc., в Калгари, която произвежда нату-
рални здравословни продукти, с молба да разработи
чай от глухарче на прах, който е значително по-силен
от този в магазините за здравословни храни. Компа-
нията постига това чрез смилане на корен от глу-
харче, създаване на извлек от него, след това сушене
чрез замразяване до получаване на прах, който па-
циентите да разтварят в гореща вода и след това да
пият.

AOR произведе 6 000 дози от този чай за клинични
изпитания, които ще бъдат проведени в Регионалния
център по ракови заболявания Уиндзор. В тях ще взе-
мат участие 30 пациенти с различни онкологични за-
болявания, включително левкемия, които не са дали
очакваните резултати при конвенционална терапия.

В изявление, публикувано на сайта на Универси-
тета Уиндзор и посветено  на проекта „Корен от глу-
харче“ се казва:

Още със стартирането на проекта имахме възмож-

ността да оценим положителния ефект на обикновен
воден екстракт от корен от глухарче при различни
видове човешки ракови клетки. В лабораторни усло-
вия наблюдавахме неговата ефективност при Т- кле-
тъчна левкемия при хора, както и при хронична мие-
ломоноцитна левкемия , рак на панкреаса и рак на
дебелото черво, без токсичност към неракови
клетки. Тези изследвания за ефикасност се потвър-
диха при животински модели (мишки), които са
трансплантирани с човешки ракови клетки при за-
боляване от рак на дебелото черво.

ГЛУХАРЧЕТО ПОМАГА В БИТКАТА СРЕЩУ 
РЕДИЦА ВИДОВЕ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

През 2008 г. в Международното списание по онко-
логия (International Journal of Oncology) бе публику-
вано проучване, което показва, че чай от глухарче
намалява процента на ракови клетки при рак на гър-
дата и рак на простата. От последващ друг доклад,
публикуван в същото списание, се вижда, че храни-
телна добавка, която съдържа глухарче, потиска рас-
тежа на раковите клетки при рак на простата. Екс-
трактът от глухарче е показал своята ефективност
при лечение на рак на гърдата и левкемия в тради-
ционната китайска медицина и медицината на ко-
ренното население на Америка.

В допълнение, екстрактите от глухарче, показват
обещаващи резултати при лечение на рак на дебе-
лото черво и панкреаса.

ОТ ГЛУХАРЧЕТО ИМА СЪЩО И РЕДИЦА 
ДРУГИ ПОЛЗИ

Ползите от глухарчето не свършват тук. Корените
му стимулират жлъчната секреция, облекчават алер-
гии, намаляват холестерола, прочистват черния
дроб. Освен това съдържанието на витамин А и ви-
тамин К в това растение е високо. 

Това е само едно от многото натурални лечения,
които дават многообещаващи резултати при лечение
на заболявания, които конвенционалната медицина
не е в състояние да победи. Безброй други природни
медикаменти вероятно растат в горите, океаните и
дори пустините на нашата планета и само чакат да
бъдат открити.

Източник: 
http://www.naturalnews.com/054052_dandelion_root_cancer_cell

s_natural_medicine.html#ixzz49BGrXkFg
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ЕКСТРАКТ ОТ КОРЕН НА ГЛУХАРЧЕ УБИВА РАКОВИ КЛЕТКИ
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЛЕВКЕМИЯ, РАК НА ПРОСТАТАТА И

МЕЛАНОМ, РЕЗИСТЕНТЕН НА ХИМИОТЕРАПИЯ


