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РЕЗЮМЕ 
Хомеопатичното лекарство Okoubaka aubrevillei е малко познато във Фран-

ция. Събирането и обобщаването на различните известни доказателства ми
позволи да стигна до пълно медицинско проучване на Okoubaka. Реперториза-
цията на основните симптоми го поставя между Nux Vomica и Arsenicum Album.
„Последици от отравяне“ като етиология и неговият храносмилателен тропи-
зъм ме накараха да го използвам с известен успех за предотвратяване и лечение
на страничните ефекти на химиотерапията.

ВЪВЕДЕНИЕ  
Хомеопатичното лекарство Okoubaka aubrevillei е малко познато във Фран-

ция. Открито e през 1970 г., но използването му остава ограничено, въпреки на-
личието му във всички френски аптеки като тинктура майка до 30 С. То се споме-
нава в специализираната литература за медицина от О. Жулиан през 1980 г. [1]. Ко-
рата на това дърво традиционно се използва в Африка за преодоляване на ко-
ремни болки и лечение при отравяния. Често се предписва в Германия в ниско
разреждане (D1 до D4) за лечение на отравяния от храни, химикали или лекар-
ства. След представянето на различните германски доказвания ще дам пълната
Материя медика на Okoubaka и ще обясня моя опит в използването � за поддър-
жаща грижа.

БОТАНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Okoubaka aubrevillei е широколистно дърво, растящо в екваториалните гори

в Западна Африка. То може да достигне до 30 метра височина и 80 см в диаметър.
Принадлежи към Santalaceae (сем. Сандалови). Това е хемипаразит, чийто корени
се привързват към тези на съседните растения. Това му позволява да унищожи
околните растения, с които се конкурира за вода, светлина и храна. Понастоящем
се класифицира като застрашен вид и подлежи на специален мониторинг поради
намаляването му заради интензивната търговия на кора с цел фитотерапевтична
употреба [2].

СЪСТАВ И ТЕРАПЕВТИЧНИ СВОЙСТВА 
Кората съдържа различни катехини с антиоксидантни компоненти: галокате-

хини, епикатехин галати и епигалокатехин галати. Също така съдържа галова ки-
селина, ß-ситостерол и стигмастерол. Тези полифеноли имат детоксикиращ, анти-
бактериален и противовъзпалителен ефект върху храносмилателната система. На-
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личието на фенолни съединения осигурява антимик-
робните и имуностимулиращите свойства на кората [3].

ТРАДИЦИОННА УПОТРЕБА
При локално приложение кората се използва след

мацерация или инфузия за лечение на различни със-
тояния, особено в случаи на случайно отравяне. Пред-
полага се също така, че има облекчаващ ефект при на-
търтване.

Това е предимно традиционното му използване от
местни лечители, което предизвиква интереса на за-
падните етноботаници. Всъщност кората на Окубака се
смята за идеалната противоотрова при консумиране на
токсични вещества от всякакви хранителни продукти
(развалена храна), инфекциозни състояния (гастроен-
терити) или токсични отравяния.

Местните шамани също така го използват, за да от-
блъснат злите духове, като придават на дървото маги-
чески, символични и пречистващи свойства.

ХОМЕОПАТИЧНА УПОТРЕБА
Въвеждането на Okoubaka aubrevillei в хомеопа-

тичната фармакопея дължим на германската лекарка
Магдалена Кунст и фармацевта Вилмар Швабе, който е
подготвил първия разтвор през 1970 г.  Тинктурата
майка се получава чрез накисване на суха кора от
клони на растението във водно-алкохолен разтвор за 3
седмици. След това мацерата се експресира и микро-
филтрира. Различните разреждания се извършват в съ-
ответствие с обичайните методи за производство на хо-
меопатични лекарства.

Основните терапевтични показания, представени от
М. Кунст [4] през 1972 г., са: 

– инфекциозно или токсично отравяне с храна (ин-
сектициди, никотин и др.);

– последствия от инфекциозни болести (послед-
ствия от грип, тропически болести, токсоплазмоза,
детски болести);

– профилактика на гастроентерит и хранителна не-
поносимост при пътувания.

ДОКАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА OKOUBAKA
Има две основни такива. Първото доказване на ка-

чествата на хомеопатичното лекарство е публикувано
през 2012 г. от Дейвид Райли [5], а вторият доклад е из-
даден през 2013 г. от Майкъл Теу. [6] Последният заслу-
жава внимание, защото е направен по съвременен и
прецизен начин. Това е многоцентрово фаза I, ран-
домизирано, двойно-сляпо спрямо плацебо проуч-
ване, което представя доказателства за ефектив-
ност. Изследователите, здравите доброволци и статис-
тиците не познават нито името на изучавания хомео-
патичен продукт, нито рандомизирането му сред до -
броволците. 

След период от 7 дни на наблюдение без медика-
менти, здрави доброволци вземат пет гранули от Okou-
baka 12 С или 5 плацебо-гранули, разпределени спо-
ред жребий. Гранулите се приемат разтворени в устата
5 пъти дневно, в продължение на 5 дни. Наблюдението
на симптомите се обобщава ежедневно в онлайн днев-
ник за период от три седмици, считано от първия ден
от приема на лекарството. Участват 31 субекта – 19 в
групата на Verum и 12 в плацебо-групата. Първичният
изходен параметър е броят на симптомите, изразени в
групата на Verum, в сравнение с групата с плацебо след
период от три седмици. Вторичният изходен параметър
са качествените разлики на симптомите и в двете групи.
Количественият и качествен анализ на симптомите не
показва статистически значими разлики за тези два па-
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раметъра. Авторите смятат, че ефектът на nocebo, по-
ради страха или очакванията от клинични симптоми,
може да обясни трудностите при получаването на ста-
тистически разлики. Въпреки това те успяват да иден-
тифицират симптомите, които присъстват само в гру-
пата „Okoubaka“, която ще проучим и сравняваме с до-
казателствата, постигнати в труда на Дейвид Райли.

Патогенетични симптоми на 
Okoubaka aubrevillei
Въз основа на статията на М. Теу,  изчерпателно кла-

сифицирах симптомите, наблюдавани само в групата
„Okoubaka“ на М. Теу, след това  събраните от Д. Райли
и накрая  представените в 9-то издание на директо-
рията и Материя медика на У. Бьорике, публикувана
през 2008 г. [ 7]. Ще използвам класификацията на сим-
птомите на Кент (Фигура 1).

Психика
Според М. Теу: раздразнителност, нетърпение, без-

надеждност и тъга. Слабост и липса на концентрация с
объркване.

Според Д. Райли: раздразнителност, обезсърчение с
чувство на некомпетентност. Остава спокоен в стресови
емоционални ситуации. Страх от остаряване и бедност.
Иска да дъвче и хапе бузата си отвътре. 

Материя Медика Б.: раздразнителен, ядосан, агре-
сивен и депресивен (влошаване преди менструация),
себененавист. Не може да плаче. Амбициозен и алчен.
Нарушена концентрация след грип или вирусна ин-
фекция.

Глава
Според М. Теу: усещане за замаяност. Главоболие, съ-

проводено с гадене. Дискомфорт от дясната страна на
черепа. 

Според Д. Райли: усещане за удар. Натиск в горната
част на черепа. Чувство за натиск в лявото полукълбо,
сякаш мозъкът е притиснат.

Материя Медика Б.: събуждане в 5 сутринта с главо-
болия. Мигрена. Екзема на скалпа. Алопеция.

Очи
Според М. Теу: сухота и усещане за пясък в окото,

алергичен конюнктивит. 
Според Д. Райли: подуване на долния клепач. Съл-

зящи очи и сърбеж по време на поленовия период.
Остра болка през очите. Очна секреция. 

Материя Медика Б.: сухо око, конюнктивит, алерги-
чен оток на клепачите.

Експериментална патогенеза

Съзнание: гняв, раздразнимост
Очи: оточни/клепачи/едематозни
STM: лошо храносмилане, след предозиране с 
лекарства
STM: болка/парене/ загряване/ напитки, 

при прием
STM: гадене/ загряване/ напитки, при прием
STM: повръщане/ затопляне/ гореща вода, 
при прием
STM: антипатия/ храна/ при мисъл за храна
STM: болка/затопляне/ напитки, при прием 
STM: гадене/ след хранене
STM: болка / пареща / нощем
STM: гадене/ сутрешно / при ходене
STM: гадене/ при миене на зъби
Препоръка: диария/ хранителна/ по време и 
след натоварване
GE: отпадналост 

Фигура 1. Реперторизация по PC Kent 2.2®.

Уши
Според М. Теу: оточност, сърбящ екзантем зад ушите. 
Материя Медика Б.: шум в ушите, загуба на слуха.

Среден отит [8]. Увеличени аденоиди. [9]

Нос
Според М. Теу: алергичен сърбящ ринит, запушен

нос, жълта и вискозна до към течна секреция от лига-
вицата, епистаксис. 

Според Д. Райли: водниста хрема като при алерги-
чен ринит. Болезнени и горящи синуси. Епистаксис от
дясната ноздра. 

Материя Медика Б.: хроничен синузит. Алергичен
ринит.

Лице
Според М. Теу: зачервяване и болезнено усещане за

топлина, сухота и изгаряне на лицето. 
Според Д. Райли: херпес на долната устна. 
Материя Медика Б.: херпес на устните.

Уста
Според М. Теу: усещане за болка, сухота и изгаряне.

Язви и мехури на лигавиците. Фарингит с везикули. Оток
на гърлото, дрезгав глас. Променен вкус на храната. 

Според  Д. Райли: болезнена афта на езика и долната
устна. Дентални абсцеси. Миризма на гниещо месо, ид-
ваща от гърлото. 



Материя Медика Б.: афти. Езикът е покрит с бял
налеп, носещ отпечатъка на зъбите отстрани. Секреция
от корените на зъбите.

Стомах
Според М. Теу: гаденето се засилва при ядене, при-

дружено от главоболие и се влошава от мисълта за
храна. Усещане за натиск в стомаха. Желание за топли
напитки. 

Според Д. Райли: гадене след хранене или събуж-
дане. Рефлукс и киселини през нощта. Повръщане с
чувство на слабост. 

Материя Медика Б.: Болка в корема, сякаш в стомаха
има камък, подобряване при прием на топли напитки.
Сутрешно гадене, което се влошава от миенето на зъ-
бите. Повръщане.

Коремни органи и коремна област
Според М. Теу: тъпа болка в стомаха, сякаш го при-

тискате с ръка. Епигастрaлна болка от дясната страна.
Усещане за тъпа и дълбока болка сякаш от удар в об-
ластта на жлъчния мехур. Подобряване при екстензия
на тялото. Влошаване в приведено положение. Миал-
гия, подобрение от топлина. 

Според Д. Райли: болка в корема. Острата болка се
засилва при сгъване напред; влошава се при лежане и
протягане. Пулсираща болка в лявата зона на корема.
Чревни спазми. Диария. 

Материя Медика Б.: стомашна болка, метеоризъм,
жълтеница с холестаза. Панкреатична недостатъчност,
дължаща се на храна, която е силно замърсена с ин-
сектициди. Диария, дължаща се на хранително отра-
вяне. Тънки и лъскави, лошо миришещи изпражнения.

Уринарен тракт 
Според М. Теу: усещане за парене в уретрата, вло-

шаващо се при уриниране.

Женски гениталии
Според М. Теу: дисменорея със спастична болка.

Пристягаща болка и болезненост на гърдите преди
менструация. 

Според Д. Райли: повишено сексуално желание след
менструация.

Материя Медика Б.: нерегулярно кървене между пе-
риодите на цикъла, болка в гърдите преди менструа-
ция.

Гръден кош
Според М. Теу: сърцебиене. Пулсации. Чувство на на-

тиск и напрежение на гръдния кош - „сякаш нещо тежко
е легнало на гърдите“. Чувство за топлина зад гръдната
кост, утежнено от лявата страна.

По Д. Райли: кашлица вследствие на бронхиално
дразнене.

Материя Медика Б.: алергичен ринит, астма.

Гръб
Според М. Теу: пареща мускулна болка, която се об-

лекчава при затопляне. 

Крайници
Според М. Теу: миалгия, спазми. Чувство на тежест и

болка в мускулите. Умора. 
Според Д. Райли: болка в прасците, която се облек-

чава при разтягане. 
Материя Медика Б.: оток на пръстите и глезените;

болка в ставите на пръстите; артроза.

Сън
Според М. Теу: умора при събуждане, нощно про-

буждане. 
Според Д. Райли: сън, нарушен от събуждане и про-

дължително будуване. Мрачни мисли, които държат чо-
века буден. 

Материя Медика Б.: умора, нужда от сън. 

Кожа
Според М. Теу: суха кожа с грапавини и абразии. Ек-

зантем. Брадавици, малки брадавици по стъпалата. 
Според Д. Райли: сърбеж на кожата. 
Материя Медика Б.: екземи и обриви, причинени от

химикали и лекарства. Акне. 

Общи симптоми
Според М. Теу: усещане за студ, сухота, парене.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА OKOUBAKA AUBREVILLEI
МАТЕРИЯ МЕДИКА
Опитах се да събера всички тези публикации в една

Материя медика, която ще трябва да бъде потвърдена
практически от клиничния опит. 

n Етиология 
Последици от отравяне и хранително натравяне, непо-
носимост към лекарства, никотинова интоксикация,
хранителна алергия, тропическа или детска вирусна ин-
фекция. 

n Характерни симптоми
Гаденето се облекчава от прием на топла храна или го-
рещи напитки. 

n Общо действие
По отношение на поведението – раздразнителност,
гняв; по отношение на храносмилателната система – га-
дене, болка в корема, диария и по отношение на ко-
жата – сърбеж, екзема.

n Психически белези
Раздразнителност, тревожност, обезсърчение от чувст-
вото за некомпетентност и страх от нищета. Загуба на
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памет, объркване и трудност при концентриране. Гла-
воболие, мигрена и замаяност. 

n Глава
Главоболие с гадене, усещане за замаяност, темпорална
болка от ляво на дясно.

n Уши
Среден отит с увеличени аденоиди. 

n Нос
Алергичен ринит и алергичен конюнктивит. 

n Уста
Болезнена афта на езика и вътрешния ръб на долната
устна. Халитоза. Покрит език с бял налеп с отбелязан от-
печатък на зъбите. Сухота в устата и хартиен вкус. Сър-
беж по устните и устната лигавица след хранене. Под-
ути и кървящи венци. Фарингит. 

n Лице
Зачервяване, сухота и усещане за парене на лицето.
Херпес на устните.

n Стомах
Гаденето се засилва при хранене, придружено е от гла-
воболие и се влошава от мисълта за храна. Желание за
топли напитки. Изгарящи стомашни болки, които се
влошават през нощта и се подобряват с прием на топли
напитки. Чувство за тежест в стомаха.

n Коремни органи и коремна област
Подуване и газове, които са по-тежки през нощта. Болка
в горния десен квадрант, сякаш от нанесен удар. Диа-
рия.

n Крайници
Тежестта и парещата мускулна болка се подобряват от
топлина.

n Кожа
Екзантем и екзема в отговор на хранителни или лекар-
ствени натравяния. Суха, груба кожа и абразии. Алер-
гичен пруритус с кървене при разчесване.

n Общи симптоми 
Усещане за студ. Преумора с раздразнителност и чувство
на безпомощност. Астения и апатия въпреки дългия сън.
Трудно поддържане на отворени през деня очи.

n Усещане
Усещане за замъглено съзнание; усещане за натиск в
областта на десния лоб; усещане за пясък в очите; усе-
щане за сухота и изгаряне на лицето, стегнатост в гър-
лото; усещане за тежест в стомаха; усещане, сякаш ръка
е стегнала стомаха; чувство на натиск върху гръдната
кост и стягане в гърдите. Усещане за мускулна тежест и
болка.

n Фактори, които водят до влошаване
Мисли за храна, след хранене, при събуждане, сутрин,
по време на миене на зъби. Преди менструация. При ле-
жане на лявата страна.

n Фактори, които водят до подобряване 
Горещи напитки, гореща храна, топлина като цяло и при
екстензия.

n Желания и апетит
Желание за прием на гореща храна. Желание за прием
на топли напитки.

n Основни клинични показания 
Като превантивно лекарство за гастроентерит по време
на пътуване, токсична или алергична хранителна непо-
носимост. Като лек за гадене, повръщане, диария в ре-
зултат на хранително натравяне, храносмилателна
алергия, излагане на пестициди или отравяне. Отра-
вяне с тежки метали. Дихателни или хранителни алер-
гии. Непоносимост към глутен. Храносмилателна непо-
носимост към лекарства.

n Дозировка 
За превенция: по 1 доза в D6, 2 до 3 пъти на ден. За ле-
чение: 1 доза в D6, на всеки час, като приемите посте-
пенно се разреждат според подобрението. 

n Сравнение  Ars, Nux, Lycopodium, Rhus, Bryonia. 

n Допълнителни  Ars или Nux

ОБСЪЖДАНЕ

n Новата Nux vomica? 
Изкушаващо е да се мисли за Okoubaka, особено на

фона на храносмилателните симптоми, които облек-
чава, като за една Nux vomica – лекарството на 21-ви
век. Раздразнителност, холерична тенденция, проме-
няща се към отпадане и изтощение, както и алергичен
ринит, също биха могли да наведат на тази идея.
Именно основната етиология „последици от отравяне“,
е това, което ме кара да мисля за Nux. Това не е един-
ственият препарат, цитиран в рубриката „Стомашно-
чревни нарушения след злоупотреба или натравяне с
медикаменти” в Наръчника за лекарства и който освен
това е в 3-та степен.

Нов растителен еквивалент на Arsenicum album? 
И все пак, не Nux е най-близкият до Okoubaka ме-

дикамент, а Arsenicum. Той може да стане неговият
втори еквивалент, след Veratrum album. Наистина, ако
изброим всички най-характерни за повлияване от
Okoubaka симптоми, установяваме, че Arsenicum
album изпреварва Nux, независимо дали става дума за
similimum, брой на събитията или вид степени. При
сравнение други лекарства са много по-далечни (Фи-
гура 1).
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n Диференциални симптоми
Въпреки това, нито едно от тези две големи лекар-

ства – поликрести не покрива всички симптоми, които
се повлияват от Okoubaka. В рубриката „Гадене с под-
обрение при прием на горещи напитки“ има само едно
лекарство: Theridion в първа степен. В доста сходното
„Повръщане с подобрение при прием на много гореща
вода“ има две лекарства: Chelidonium във втора степен
и Sulphuricum ac. в първа. Ако клиничната практика го
потвърди, Okoubaka може да се добави към тези две
рубрики. Симптомите: „Гадене сутрин, при събуждане, и
гадене при миене на зъби“, не са покрити нито от Ars,
нито от Nux, като така ни помагат да направим разлика.

n Силни допълващи лекарства
Когато се справяме с последствията от медикамен-

тозно натравяне, по-скоро бихме погледнали към Nux.
Когато се занимаваме с последиците от отравяне или
хранително натравяне, гледаме повече в посока към Ars.

n Необходимо е клинично потвърждение
Преди Okoubaka да стане решение за пациенти, пре-

търпели отравяне, както Arnica montana – при травма,
или Calendula officinalis за кожни раздразнения и рани,
и Echinacea angustifolia при имуносупресия, са необхо-
дими много клинични потвърждения от практикуващи
лекари хомеопати. 

n Окубака и устойчивото развитие
Хомеопатичната фармакопея, освен липсата на ле-

карствени взаимодействия и странични ефекти, се
оказва пример за опазване на околната среда, като
трябва да се знае, че кората само на едно дърво може да
покрие хомеопатичните потребности на човечеството.
Като опазва околната среда и се грижи за нашето тяло,
хомеопатията е част от подхода за устойчиво развитие.

РАК

n Ново изключително лекарство в поддържащата
грижа за онкоболните

Интересно е да се отбележи, че много от симптомите
са общи с тези, които могат да се срещнат при химио-
терапия: 
• етиология – резултат от отравяне;
• психологически признаци на раздразнителност

(страничен ефект на кортикостероидите);
• усещане за умора и безпомощност (съпътстващ

ефект на умората след химиотерапия);
• слабо внимание и усещане за замъглено съзнание

(централен страничен ефект на химиотерапията
върху функциите на паметта);

• главоболие (страничен ефект от антиеметиците);
• конюнктивит със сълзящи очи, вторична сухота в

очите (токсичност на роговицата при химиотера-
пия);

• зачервяване и болезнено парещо усещане на ли-
цето (страничен ефект на таксани и кортикосте-
роиди);

• язви в устата и дисгезия с език, покрит с белезникаво
покритие, носещо отпечатъка на зъбите (перорална
млечна киселина, вторична при имуносупресия);

• гадене, възпалителен гастрит, подуване на корема и
диария (химическа токсичност върху стомашно-
чревната лигавица);

• екзема и обриви (страничен ефект на доцетаксел).
Подкрепящата грижа е една от областите на прило-

жение на Okoubaka поради ятрогенните ефекти на из-
ползваното лечение [10]. Хомеопатията не е панацея,
но има своето място в борбата с нежеланите стра-
нични реакции при лечението на злокачествените
болести [11]. 

Личният ми опит с Okoubaka е свързан с приложе-
нието му през последните три години в случаите, ко-
гато Nux е бил неефективен при гадене. Употребата на
Okoubaka дава доста добри резултати, което го прави
първият кандидат за замяна на Nux.

За една година, етиологията „след отравяне“ ме на-
кара да предписвам Okoubaka редовно като превен-
ция за страничните ефекти на химиотерапията, съг-
ласно следния протокол:

Okoubaka D6, по 1 доза два пъти дневно, в деня
преди, в деня на и в деня след всяка сесия на хи-
миотерапия.

Nux vomica, Arsenicum album или Ipeca (в зависи-
мост от симптомите) в случаи на гадене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случай че основната индикация за Okoubaka е
превенцията и лечението на хранително или хими-
ческо отравяне, или диария при пътувания, както и по-
следствията от инфекциозни заболявания, то тя има
място в поддържащата грижа за предотвратяване и ле-
чение на страничните ефек ти от химиотерапията.

Подобно на всяко ново хомеопатично лекарство, из-
ползването му от хомеопатичната общност ще даде
оценка за най-добрите му показания. Повечето от опи-
саните от мен патогенетични симптоми трябва да бъдат
проверени клинично и трябва да бъдат предмет на
нови проучвания и публикации.

Етиологията „последици от отравяне“ и симпто-
мите „гадене и храносмилателни разстройства, които
се облекчават от горещи храни или напитки“ понас-
тоящем са двете основни „ключови бележки“. Убеден
съм, че по-честото използване на Okoubaka ще даде
доказателства за полезността на това лекарство, която
вече бе успешно потвърдена в моята практика, и ще ин-
тегрира силата на хомеопатичните лекарства в под-
държащата грижа на онкоболните пациенти. 
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БАВНО ЛИ ДЕЙСТВА ХОМЕОПАТИЯТА? 
Д-р Гийермо Басаури, Испания

Едно от най-разпространените грешни схващания за
хомеопатичните медикаменти е, че те действат бавно. Това
най-често се коментира и сред пациентите. Те идват на
консултация с идеята, дадена им от техните роднини или
приятели, че хомеопатията е ефективна и безопасна, но
отнема много време, за да се усети нейното действие в
сравнение с конвенционалните медикаменти, които са
много по-бързи и гарантират очаквания ефект, въпреки
че имат странични въздействия.

Това възприятие е свързано с основния контекст, в
който хомеопатията се използва в нашето общество.
Това е контекстът на хроничните заболявания. Много
от пациентите, които лекуваме и които желаят да
допълнят лечението си с хомеопатични медикаменти,
обикновено правят това, когато не откриват в кон вен -
ционалните терапии очакваното облекчение от
заболяването си или не са в състояние да понесат
страничните ефекти, които съпътстват лечението.

Това са хора с дългогодишни заболявания, много
от тях нелечими, които от дълго време са на лечение и
търсят начини да подобрят качеството си на живот.
Тук не става дума за това, че хомеопатията е бавна, а че
процесите на лечение или облекчение при този вид
патологии изискват продължително време за пос ти -
гане на желаните резултати.

Ето защо, за да оценим действително скоростта, с
която хомеопатичните медикаменти действат и да раз-
рушим мита, да вземем за пример острите заболявания.

Това са ситуации, при които повечето пациенти искат
лекарство, което носи почти незабавно облекчение.
Много пъти хомеопатичните лекарства ще работят
напълно самостоятелно, за да покрият картината, а в
други случаи ще съпътстват други лекарства и терапев -
тични средства.

Ще дам някои примери от моята практика за си-
туации, при които заболяванията са се развили бързо
и благоприятно, когато включим в терапевтичния под-
ход и хомеопатия.

Ще видите, че под наименованието на пато ло гията
изброявам някои хомеопатични медикаменти. Това са
едни от най-често използваните медикаменти при
съответните показания. Искам да изтъкна, че изпол-
зването на хомеопатични медикаменти допринася за по-
бързото излекуване при съответ ните патологии.

1. Херпес
Херпесът е едно от онези лезии, при които пациентите

са особено изненадани, когато започнат да използват
хомеопатични медикаменти. Везикулите са много по-мал-
ко, по лесно се понасят от пациента, по-бързо преминават
и оставят много по-малко белези. Еволюцията е впе-
чатляваща, ако допълнително се прилагат и намазвания
с тинктура-майка от невен.

Някои от най-използваните медикаменти са: Rhus 
Toxicodendrom, Apis Mellifica, Mezereum и Cantharis.
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2. Остър гастроентерит 
При тези картини на диария и повръщане, както и при

други подобни, от конвенционална гледна точка
съществува само поддържащо лечение, докато самият
организъм не се самоизлекува.

Хомеопатичните медикаменти стимулират за щит -
ните механизми на пациента като не само об лекчават
симптомите, но значително съкра щават времето на
еволюция и, което е най-важното, намаляват периода на
рековаленсценция.

Най-използвани медикаменти: Arsenicum Album, 
Podophyllum и Aloe Socotrina.

3. Остър конюктивит
Хомеопатията е много ефективна както в случаите на

вирусен конюнктивит, така и при тези, причинени от
алергии, излагане на студ или дразнещ агент. Прогнозата
ще бъде по-добра, ако в лечението са включени някакви
капки за очи, които съдържат Euphrasia.

В тези случаи препоръчваме: Euphrasia, Aconitum, 
Argentum Nitricum и Hepar Sulphur.

4. Синузит
Синузитът е едно от онези остри заболявания, които

се характеризират с тенденция към хрони фициране.
Затова доброто лечение в острата фаза е от съществено
значение за предотвратяване на  подобна последица. В
случай, обаче, че не се постигне такова, то трябва да се
знае, че хроничният синузит не реагира на антибиотици,
но хомеопатията дава много добри резултати в това
отношение.

Най-използвани медикаменти са: Hepar Sulfur, 
Mezereum, Cinnabaris и Kalium Bichromicum.

5. Контузии, дисторзии и други травми
По този повод искам да ви разкажа за едно мое

преживяване. При един планински преход навехнах гле-
зена си. Насех със себе си няколко флакона  Arnica и Apis
и започнах да вземам гранулите веднага щом пострадах.
След 20-30 минути глезенът ми беше много подут  и не
можех да стъпвам на крака си. Продължих да вземам
медикаментите и да мажа мястото на травмата с крем от
арника. На следващата сутрин, щом се събудих, вече
можех да стъпвам на крака си, възпалението едва се
забелязваше, а болката беше почти изчезнала.

Личен опит, който показва ползата от използ ва не то
на хомеопатия при остро състояние.

Чести използвани медикаменти: Arnica, Apis, Ruta и
Symphytum.

6. Тонзилит и фарингит
Въпреки че в някои случаи оценяваме ползата от до-

бавянето на антибиотик, то много други подобни кли-
нични състояния се развиват бързо и благоприятно само
с употреба на хомеопатични медикаменти.

Най-често използвани медикаменти: Mercurius, 

Belladonna, Phytolacca и Hepar Sulphur.

7. Ларингит
Досадната кашлица, която причинява това заболяване,

обикновено намира бързо облекчение с подходящия
хомеопатичен медикамент. Това са клинични картини,
които се появяват много често след продължително
излагане на силен студ, в контекста на вирусна инфекция
или по време на реконвалесценция след инфекции на
горните дихателни пътища.

В тези случаи препоръчваме: Aconitum, Hepar Sulphur
и Spongia Tosta.

8. Настинка и грип
Свикнали сме да мислим, че за да се излекуваме от

грип и настинка са необходими поне 7 дни, но с
хомеопатично лечение този период намалява.

Грипът и повечето „настинки“ са вирусни заболявания,
за които не разполагаме с ефективни конвенционални
медикаменти. Хомеопатичните медикаменти не убиват
директно микро орга низмите, а стимулират защитните
сили на пациента, като по този начин облекчават
симптомите и съкращават процеса на  оздравяване. По
този начин се подобрява и имунната система на пациента.

Често предписвани медикаменти: Allium Cepa, Kalium
Iodatum, Aconitum, Arsenicum Album и Gelsemium.

9. Хемороиди
Едно от най-неприятните страдания, тъй като хемо -

роидите могат да се възпалят, да кървят, да причиняват
болка и т.н. Процентът от хората, които страдат от това
заболяване, е много висок, тъй като в него влизат и  бре -
менните жени, които са и особено чувствителна група.

Хомеопатични медикаменти като: Aesculus Hippo-
castanum, Hamamelis, Lachesis или Arnica действат
бързо и безопасно при лечение на тази патология.

10. Тревожност
Хомеопатията се използва за възстановяване на

емоционалния баланс и укрепване на нашата психика.
Пренебрегването на хомеопатичните лекарства, когато
се работи с емоционални проб леми, е лоша стратегия за
пациентите. Хомеопатията осигурява интегративна
визия за емоционалните страдания, които  се изразяват
чрез проявите на тялото.

Примери за хомеопатични медикаменти: Ignatia,
Aconitum, Gelsemium или Arsenicum Album.

За да постигнем най-добри резултати, обаче, не бива
да забравяме, че винаги е необходима консултация с до-
бър лекар хомеопат. Той е в състояние да посочи най-
подходящото лечение за всеки отделен случай, да
коригира дозите, честотата на приемане и необходи-
мостта от включването на други медикаменти или те-
рапии.

Източник: http://www.hablandodehomeopatia.com/
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Напоследък се говори много за ползите от интерми-
тентното гладуване или от диетата без въглехидрати (ке-
тогенна диета) като: загуба на тегло, подобряване на ког-
нитивните способности, „разтоварване“ на храносмила-
телната система и цялостно „пречистване“ за нашето тяло
... Това са само някои от резултатите, които могат да бъдат
наблюдавани върху човешкото тяло.

Напоследък, обаче, учените заговориха за една рево-
люционна находка. Става дума за молекула, която се про-
извежда по време на периоди на гладуване или кало-
рийно ограничение и която би имала дългосрочен  ефект
против стареене.

Естествена молекула против стареене
Колектив от Университета на щата Джоржия, разкри

връзката между тази молекула и нейното антиейджинг
действие върху съдовата система. Както посочва д-р Минг-
Хуей Зуу, автор на изследването: „Стареенето на съдо-
вете вероятно е най-важният елемент в този инволю-
тивен процес, защото с възрастта съдовете, които хра-
нят различните органи, са най-силно засегнати.“ Затова
при по-възрастните хора вероятността от развитие на за-
болявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и де-
менция, включително болестта на Алцхаймер е по-голяма.
Максималното забавяне на въздействието от стареенето
може да намали рисковете от тези заболявания.

Учените са провели изследването въз основа на след-
ното: От дълго време е известно, че когато тялото ни изпада
в кетоза (метаболитно състояние, дължащо се на диета с
ниско съдържание на въглехидрати), то се обръща към вече
натрупаните мазнини, за да произведе необходимата енер-
гия, вместо да използва, както е нормално, глюкозата. След
това то произвежда „кетони“, които също имат определено
въздействие, като намаляване на апетита и известно сти-
мулиране на настроението. Един от тези кетони е молекула,
наречена β-хидроксибутират. Тя може да се окаже нещо
много добро в борбата против стареенето.

„Преди, изследванията върху кетонните тела се фо-
кусираха върху енергийния метаболизъм, но това проуч-
ване показа, че съществуват и други физиологични
ефекти, които регулират клетъчния цикъл в посока за-
бавяне на стареенето“, казва д-р Минг-Хуeй Зуу.

В-хидроксибутират действа върху разграждането
на клетките
В-хидроксибутиратът е малка водоразтворима моле-

кула, която се произвежда от черния дроб от мастни ки-
селини и по-специално по време на периоди на кало-
рийно ограничение. Тя действа върху съдовото стареене
на ниво ендотелни клетки, които линират лигавицата на
кръвоносните и лимфните съдове.

Учените си дават сметка, че тази молекула забавя
стареенето (сенесценцията) на клетките. Това е физио -
логичен процес, при който след бавно разграждане в
тъканите се появяват сенесцентни клетки, отговорни за
общото стареене на тялото. Тези клетки вече не работят,
или работят лошо, не могат повече да се делят и вече не
допринасят за необходимата за всеки организъм регене-
рация. β-хидроксибутиратът, обаче, актив но насърчава
клетъчното делене, което предот вратява разграждането
на клетките и стимулира тяхното обновяване.

Освен това, когато бива инжектиран в мишки, 
β-хидроксибутират насърчава производството на ство -
лови клетки и защитава ДНК от стареене, което спомага
за поддържането на здрави кръвоносни съдове.

„Смятаме, че това е много важно откритие и рабо -
тим за намирането на ново химично вещество, което да
може да възпроизведе ефекта от действието на това
кетонно тяло“, казва д-р Минг-Хуей Зуу.

Как да имитираме въздействието на
β-хидро кси бутират
Вместо към интермитентно гладуване или зна чителна

редукция на калориите, за избягване после диците от
застаряването, изследователите от Универ ситета на щата
Джоржия са насочили усилията си върху синтеза на съеди -
нение, което да имитира ефекта на молекулата β-хидро -
ксибутират. Целта е да се ограничат сърдечно-съдовите
рискове и другите заболявания, изброени по-горе.

„Опитваме се да приложим интегрален подход за на-
маляване на сърдечносъдовите заболявания и болестта
на Алцхаймер. Трудно е да убедиш хората да не ядат през
следващите 24 часа, за да увеличат концентрацията на
това съединение. Намирането на вещество, което би
могло да имитира неговия ефект, като позволява на хо-
рата да се хранят, ще направи живота по-приятен и ще
помогне в борбата с много болести. “

Нашето  мнение
Цитираното проучване разкрива един нов механизъм

на действие на ограничаването на калориите или гладу-
ването в борбата срещу стареенето. Това потвърждава ин-
тереса към тези природни техники в много области, свър-
зани с регенерацията, детоксикацията и появата на въз-
растови патологии ...

Разбираме също, че приемът на хапче, което би дало
същите резултати, би бил много привлекателен (и със си-
гурност печеливш). Въпреки това е необходимо да се га-
рантира, че това няма да предизвика други, нежелани ре-
акции, което е друга история ...

Източник: https://www.antiageintegral.com/actualites/une-mole -
cule-produite-pendant-le-jeune-exerce-des-effets-anti-vieillissement
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МОЛЕКУЛА, КОЯТО СЕ ПРОИЗВЕЖДА ПО ВРЕМЕ 
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