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ПРОДЪЛЖАВАТ СЕМИНАРИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАЩАТА  
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ НА ЦОПХ

Уважаеми колеги,
С удоволствие ви съобщаваме, че он-лайн лекционeн семинар на тема:

„Мигрени и хомеопатия. Хомеопатично 
лечение на офталмичната мигрена“

с лектор: Д-р Жан-Пиер Лупиас, Франция
ще се проведе на 3 юни (вторник) 2014 г. от 19.30 до 21.30 часа.

Семинарът е част от обучителните модули, в рамките на поддържащата квалификация по
хомеопатия, организирани и провеждани от Центъра за Обучение и Практикуване на Хо-
меопатия – ЦОПХ. Лекторът, д-р Жан-Пиер Лупиас,  е лекар хомеопат с богат клиничен опит,
известен и уважаван  преподавател във Франция и по света, дългогодишен директор на
Центъра за обучение по хомеопатия в Монпелие.

Семинарът представлява на живо изнесена презентация, в която д-р Лупиас споделя бо-
гатия си теоретичен и практичeски опит. Продължителността на семинара е три академични
часа.

Както и предходните семинари, той ще се проведе по иновативната методика на дис-
танционното он-лайн обучение. Тази нова форма дава прекрасната възможност за успешна
обмяна на идеи, информация и въпроси между участниците в семинара, независимо от тях-
ното местоположение, като същевременно им спестява време и средства. 

Осигурен е превод на български език.

За да участвате в семинара, от техническа страна, за Вас е необходимо само да разпо-
лагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Таксата за участие в семинара е 50 (петдесет) лева, платими по банков път.
Данни, необходими за извършването на банковия превод:
Име на получателя:   ЦОПХ
Име на банката на получателя:  Postbank, София
IBAN:  BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01
BIC:  BPBIBGSF
Основания за превода: Он-лайн семинар по хомеопатия и трите имена на вносителя.
За да се запишете в семинара, моля изпратете сканирани следните документи на нашия

мейл: info@homeopath.bg
1. попълнена заявка за участие – изтеглете от тук
2. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за участие
Крайната дата за изпращане на документите е 29 май 2014 г.

След получаването на гореспоменатите документи, на всеки участник, ден преди за-
почването на семинара,  ще бъде изпратена персонална парола и инструкции за включ-
ване във виртуалната ни семинарна зала. 

NB! Местата са ограничени и  се заемат по реда на записването. При по-голям брой же-
лаещи  ще бъде договорена допълнителна дата. 

За всякакви въпроси не се колебайте да ни пишете на мейла и/или да ни потърсите на те-
лефоните от „Контакти”.

Очакваме Ви!   Екипът на ЦОПХ

http://homeopath.bg/wp-content/uploads/2013/03/Zajvka-seminari-CEPH.doc
http://homeopath.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/


Хомеопатията има доказан терапевтичен ефект
в областта на поленовите алергии. За осъществя-
ване на фоново лечение използваме големите по-
ликрести в качеството им на теренни медикаменти
за  хроничния начин на реакция и/или за чувстви-
телен тип. Една реперторизация въз основа на Ма-
терии медики на Демарк – Жуани – Поатевен – Сен-
Жан – Дюпра – Воазен – Лату (Demarque – Jouanny
– Poitevin – Saint-Jean – Duprat – Voisin – Lathoud)
позволява да се изтъкне значението на техните
симптоми при острите прояви на алергичните ри-
нити и конюнктивити. Впоследствие могат да се на-
правят полезни сравнения (да се установят лекар-
ствени взаимодействия) с нашите „чисто“ симпто-
матични медикаменти.

1. PSORINUM 

Прескрипцията на Psorinum, медикамент с го-
дишна и/или сезонна периодичност, се налага
почти „автоматично“ при сезонните ринити и ко-
нюнктивити.

В МАТЕРИИ МЕДИКИ
• В Материя медика на Воазен можем да проче-

тем: „Постоянно дразнене в носа... Блефарит със
зачервяване и слепване на миглените ръбове.
Сълзене. Силна фотофобия.“

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Allium sepa
Медикамент за ринит със светла, водниста  сек-

реция от носа, която наранява горната устна и пе-
риферията на ноздрите. Дори да се усеща сърбеж
в очите, свързаното с него сълзене не е дразнещо.

Euphrasia
Медикамент за конюнктивит, който се характе-

ризира със:  светла секреция от очите, която е
обилна, много дразнеща и разраняваща; зачервя-

ване на конюктивите, подуване и зачервяване на
клепачите, слепване на миглените ръбове; усе-
щане за прурит (сърбеж), песъчинки в окото, па-
рене и фотофобия (при най-слабата светлина). За
сметка на това воднистата секреция от носа не е
дразнеща.

Naphtalinum
Медикамент за спазмодична хрема със светъл

секрет, който е силно разраняващ и е придружен с
често кихане и дразнещо сълзене. Наподобява на
Kalium iodatum, но с тази разлика, че няма усе-
щане за притискане в основата на носа и освен
това секрециите намаляват при излизане на от-
крито.

2. SULFUR

Конгестия, парене, прурит, влошаване от топ-
лина са основните думи, които описват този голям
медикамент.

Но също така:
В МАТЕРИИ МЕДИКИ

• Воазен:
„...на открито носът тече (секретите са лига-

вични и мукопурулентни), но в топла стая и през
нощта носът е сух.“

• Демарк, Жуани, Поатевен, Сен-Жан:
„водниста и пареща ринорея, която дразни
краищата на ноздрите“;
„често кихане и прурит на носа“;
„в някои случаи – сухота в носа, понякога с
обструкция“.

• Лату: 
„хрема със сухота и обструкция, която се редува
със серозен и парещ секрет... Подут и възпален
нос, зачервени  ноздри, покрити със струпеи.“
„зачервяване на очите и най-вече на миглените
ръбове... симптоми на конюнктивит: парене,
сърбеж, щипене, усещане за сухота на лигави-
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цата, сякаш в окото има песъчинка...“.
„силна чувствителност към светлина, главно
към слънчева светлина... сълзене предимно на
открито.“ 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Allium sepa
Секрецията се влошава в топло помещение.

Nux vomica 
Характеризира се с непоносим сърбеж в нозд-

рите, който предшества изблици от кихане. По-
следните са особено силни при събуждане, тъй-
като през нощта носът е запушен, а през деня тече
и пациентът запазва хиперчувствителност към
мирис.

Sanguinaria canadensis  
Също толкова чувствителен към мирис на цветя,

с хрема много близка до тази на  Sulfur защото се
характеризира не само с кихане и обилен, воднист,
парещ и дразнещ ноздрите секрет, но също с усе-
щане за парене и сухота на носната лигавица като
от напукване.

Ammonium muriaticum
Обилна водниста ринорея, която може да нарани

устните и която е придружена с множество  киха-
вици. Наблюдава се аносмия (загуба на обоня-
нието) и дори при течаща хрема, болният има усе-
щане за запушен нос.

Belladonna, Euphrasia  
Основни медикаменти при появата на конюн-

ктивит, придружен от дразнене, зачервяване на ко-
нюнктивата и фотофобия,  като не бива да се за-
бравя, че при Belladonna, окото остава сухо, до-
като при Euphrasia има дразнещо сълзене. 

3. SULFUR IODATUM

Термофобия – Дюпра уточнява останалото: „усе-
щане за пареща топлина отвътре и  студ отвън“,
– от свързването на тези два съставни елемента –
сяра и йод произтичат уморяемост и възбуда. Не-
говото (на Sulfur iodatum) сходство със Sulfur се
проявява при поленовите алергии.

Така 
В МАТЕРИИ МЕДИКИ

• Дюпра: 
„хрема с парещ и дразнещ секрет“;
„парене в носа при издухването му“.

• Воазен:
„блефаро-конюнктивити със секрет, който
преминава в  жълто-зеленикав и дразнещ“.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Allium sepa, Sanguinaria canadensis, Mercurius

corrosivus  

Съответстват на стадий на влошаване на бле-
фаро-конюнктивита, при който клепачите са въз-
палени, зачервени, парещи и напукани. Сълзеното
е разяждащо и може дори да предизвика  дерма-
тит по бузите. Тази картина е придружена от фото-
фобия и би могла да се усложни от улцерация на
корнеята.

4. NATRUM MURIATICUM

Недохранване, дехидратация, астено-депре-
сивни състояния и нарушения на водния метабо-
лизъм са показанията за този голям медикамент.
Същият е забележителен с амбивалентната си
страна и по-специално в областта, която разглеж-
даме,  с редуването на фази на сухота и катарално
възпаление на ниво лигавици.  Следователно:

В МАТЕРИИ МЕДИКИ
• Дюпра:

„водниста хрема, течаща (и дразнеща) със съл-
зене (дразнещо); или като суров яйчен белтък;
усещане за „червей“, който мърда в ноздрите“

• Лату:
„парещо и щипещо сълзене. Блефарит със смъ-
дящо сълзене...“
„силно течаща хрема, с бистър воднист секрет
или като суров белтък на яйце; загуба на вкус и
обоняние и болезнена чувствителност в носа в
течение на 2-3 дни; впоследствие усещане за об-
струкция на носа и затруднено дишане... Усе-
щане за мравучкане в ноздрите, сякаш причи-
нено от малък червей...“

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Sulfur iodatum  
Желателно е да се добави при блефарити.

Аlumina
Добавя се когато клепачите станат прекалено

сухи.
Nux vomica, Pulsatilla 
Редуват се също при запушен (през нощта) и

течащ (през деня) нос. Но:
• при Nux vomica има прурит, кихане, воднист сек-

рет от носа, който не е дразнещ и не е обилен.
Обонянието е  запазено.

• при Pulsatilla няма прурит, кихането е слабо, сек-
ретът от носа не е дразнещ и еволюира към
„жълт“. Има загуба на вкус и обоняние.

Sanguinaria canadensis 
Водниста и пареща ринорея, но същевременно

изгаряща сухота на носната лигавица.

Sambucus
Хремата се характеризира с обструкция на нос-

ните ходове, която принуждава индивида да стои
с отворена уста, за да диша. Риск от задушаване
през нощта.
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5. ARSENICUM ALBUM

Асоциирането на 3 термина – парене, слабост и
зиморничавост моментално ни ориентира към
този голям поликрест с основната  модалност за
подобряване от топлина във всичките му форми.
Това се наблюдава също както при ринитите, така
и  при конюнктивите.

В МАТЕРИИ МЕДИКИ
• Лату:

Описанията, направени от Лату в неговия труд
„Проучвания  върху хомеопатична материя ме-
дика “,  по отношение на алергиите в ото-рино-
ларингологията и офталмологията, са пълни и
показателни: „хрема със слаб воднист, охлузващ,
парещ, дразнещ горната устна секрет... 
най-напред е усещането за запушен нос, а по-
следващите кихавици не облекчават положе-
нието; впоследствие се появява секреция от
носа... чиста сенна хрема на открито; чувства
се по-добре в топла стая и въобще когато е в
къщи на закрито;“
„конюнктивит със смъдящо, парещо сълзене...
фотофобия...възпалени, зачервени очи... възпа-
ление и подуване на клепачите...същите са чер-
вени, улцерирали, покрити  с лющещи се корички
...голяма сухота на клепачите, главно в мигле-
ните ръбове... подуване около очите, главно на
ниво долен клепач, който наподобява торбичка
пълна с вода.“

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Apis
Царят на медикаментите при алергичен оток.

Показан е при оток на клепачите с усещане за боц-
кане и парене, което се подобрява от студени ап-
ликации и  при оток на носната лигавица, който съ-
пътства алергичните ринити.

Kalium iodatum 
Хрема с усещане за констрикция в основата на

носа, с обилен, парещ воднист секрет, кихавици,
зачервяване и оток на носа, дразнещо сълзене.
Обичайните модалности на този медикамент – вло-
шаване от топлина и подобряване на свеж въздух
разменят местата си при индивид с хрема, който се
подобрява при вдишване на топъл въздух или
„като държи носа си в носната кърпичка“. Този ме-
дикамент споделя с Arsenicum album модалността
– влошаване през нощта.

Sabadilla  
Добре известни са голямата чувствителност към

аромата на цветя,  сърбежът по мекото небце и спаз-
модичните кихавици. Този медикамент съответства
също на хрема с обилен, макар и не толкова драз-
нещ секрет, но с усещане за парене и обструкция на
носа, която се подобрява от топъл въздух.

Badiaga
Малък медикамент за обилна  и водниста хрема

с кихавици, но също така за спазмодична, много
специфична  кашлица. Същата се отключва или за-
вършва с експлозивни кихавици и изхвърляне
през носа и устата на лигавични, точещи се на
нишки секрети. Диспнеичната, всъщност астмо-
подобна кашлица,  както и хремата се подобряват
от топлина.

6. ARSENICUM IODATUM

Много близък до Arsenicum album. Неговите мо-
далности го правят различен  поради  наличието
на „йодна“ основа. Има усещания за парене, но и
едновременно за влошаване от студ (Arsenicum
album) и топлина (Iodum).  И така може да се про-
чете следното:

В МАТЕРИИ МЕДИКИ
• Демарк, Жуани, Потевен, Сен-Жан:

„изявен тропизъм към носната лигавица: усе-
щане за назална обструкция вследствие на па-
рещи, дразнещи, корозивни, воднисти и про-
зрачни секреции при острите патологии...“

• Воазен:
„воднист, топъл, дразнещ и охлузващ секрет;
пареща болезненост на ноздрите и очите;
чести кихавици; влошаване при екстремени
температури, подобрение на открито при уме-
рено топъл въздух.“

• Лату:
„възпаление на конюнктивата с усещане за из-
гаряне и понякога обилни секреции.“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата статия показва  за пореден път бо-

гатството и надежността на нашите Материи ме-
дики. Нейната цел единствено е да акцентира
върху значението на големите медикаменти за фо-
ново лечение, които често биват  презентирани  по
един „обобщен начин“, но които (и това при мно-
жество патологии) могат да бъдат предписвани
както като медикаменти за теренно лечение, така
и като медикаменти за многообразна  симптома-
тика.  Освен това различните  разреждания позво-
ляват да се постигне най-добрия възможен тера-
певтичен резултат.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y., Pharma-
cologie et matière médicale homéopathique, CEDH Interna-
tional, 2005

2. Duprat H., Traité de matière médicale homéopathique, J.B.
Baillière, 3e éd. 

3. Lathoud J.-A., Études de matière médicale homéopathique,
Levier, Franche-Compté Impression, 1984

4. Voisin H., Matière médicale  du practicien homéopathe, Ma- 
 loine, 2e éd., 2003
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Ринитал
Природен препарат за лечение и профилактика на интермитентен 
и персистиращ алергичен ринит, алергичен ринит с конюнктивит 
и склонност към бронхоспазъм при деца и възрастни.

D Противовъзпалително действие

D Хипосенсибилизиращо действие

D Спира хремата, сълзенето и кихането

D Отстранява сърбежа в носа и очите

D Възстановява носовото дишане

D При профилактична употреба предотвратява 

обострянето на ринита

Luffa operculata D4         

Galphimia glauca D3     

Cardiospermum D3    

Alpen Pharma Group www.dhu-bg.com

Спри алергията естествено и безопасно!
За да се радваш на природата!

Предимства в приложението на Ринитал

 Препарат с природен произход

 Доказана клинична ефективност

 Използва се за лечение и профилактика

 Прилага се при пациенти от различни възрастови и рискови групи  

 Не води до изчерпване на ефекта или привикване

 Практически без странични реакции
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СЗО ПОТВЪРЖДАВА ПОДКРЕПАТА СИ 
ЗА ТРАДИЦИОННАТА И КОМПЛЕМЕНТАРНАТА 

МЕДИЦИНА И ПРИЗОВАВА ЗА ТЯХНОТО РЕГУЛИРАНЕ

Световната здравна организация (СЗО) наскоро
изрази своето задоволство от напредъка, постиг-
нат от държавите-членки при използването на тра-
диционни и комплементарни терапии.

Във връзка с това, като счита за „успешна“ своята
Стратегия за традиционната  медицина за периода
2002-2005, сега СЗО  продължава със Стратегия за
периода 2014-2023. 

Не е случайно, че в периода между 1999 и 2012 г.,
броят на страните с утвърдена политика в областта
на традиционната и комплементарна  медицина се
е  увеличил от 25 на 69.  СЗО добавя още информа-
ция. Понастоящем 119 страни-членки вече разпо-
лагат с контрол върху билковите лекарства. За
сравнение в началото на този период техният брой
е 65. Освен това докато през 1999 г. само 19 страни
имат национални институти за изследания в об-
ластта на  традиционната и комплементарна меди-
цина то през 2012 г. техният брой е 73.

СЗО отчита, че много страни искат да интегрират
традиционната и комплементарна медицина в
здравните си системи. Така например в Бразилия
вече има разработена стратегия за интеграция, а
няколко страни в Източно-Средиземноморския ре-
гион регулират използването на тези дейности. 84
процента от лекарите в Япония  ежедневно прила-
гат  Кампо (японската адаптация на китайската ме-
дицина ).  В Швейцария някои комплементарни  те-
рапии са финансирани от държавата. Даден е за
пример също Африканския континент, където има
традиционен лечител на всеки 500 жители и  само
един лекар на всеки 40  000 души. В Европа има
около 100 милиона потребители на традиционни
и комплементарни терапии, от които една пета ги
използват редовно.

В тази ситуация, Стратегията на СЗО за традици-
онната медицина за периода 2014-2023 г. определя
две основни цели.

От една страна, да се окаже подкрепа на държа-
вите-членки за използване потенциала на тради-
ционната и комплементарна медицина за здравето
на хората, хуманното отношение към тях  и  благо-
състоянието им и от друга, да се насърчи безопас-
ното и ефективно използване на същите чрез ре-

гулиране и научни изследвания, както и чрез ин-
тегрирането на продукти и професионални прак-
тики в системите на здравеопазване, както е
уместно според националните особености.

През следващите години, Стратегията на СЗО,
ще работи за напредъка на националните законо-
дателства, насърчаване на обучението на профе-
сионалисти и за развитието на универсалността
чрез интегриране на традиционната и комплемен-
тарна медицина в здравните услуги и особено в
първичната медицинска помощ,  което „може да
намали натиска върху здравните системи и  съот-
ветните разходи“.

СЗО за хомеопатията. Хронология

1999: СЗО призова за по-тясно включване на хо-
меопатията в „западните медицински системи“.
"Развитието на структурите за научни изследвания
и оценка, съчетани с критично образование по
тази  дисциплината, ще помогне за подобряване на
практиките и определяне  потенциалната роля на
хомеопатията  във връзка с други терапии, кон-
венционални и неконвенционални, използвани в
западните здравни системи”. Ref: Poitevin B, Integrat-
ing Homoeopathy in Health Systems, WHO Bulletin,
1999, 77, 2, 160-166.

2003-2004: СЗО публикува проект  в обем от 40-
страница, посветен на хомеопатията. Проектът е
озаглавен  „Хомеопатия: преглед и анализ на док-
ладите от контролирани клинични проучвания“. В
него се заявява, че „мнозинството“ от рецензира-
ните научни статии, публикувани през последните
40 години „са показали, че хомеопатичното лече-
ние превъзхожда лечението с плацебо в плацебо-
контролирани проучвания и е еквивалентно с кон-
венционалните лекарства за лечение на заболява-
ния при хора и животни.“

В допълнение, в своя журнал „The World Health
Forum“, СЗО заявява, че „Хомеопатията е много под-
ходяща за използване в селските райони, където
липсва инфраструктура и не могат да бъдат пред-
оставени  оборудване и медикаменти, необходими
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за конвенционалната медицина.“ Ref: Homeopathy
is more than medicine.

СЗО посочва, че хомеопатията е втората, най-из-
ползвана медицинска система в международен
мащаб, с над един милиард $ разходи за подобно
лечение. В Съединените щати има повече от 500
дипломирани лекари и 5000 други специалисти,
които използват хомеопатия в клиничната прак-
тика. Броят на американците, които използват хо-
меопатични лекарства, е 2,5 милиона. За хомеопа-
тични лекарства, от които две трети са самостоя-
телно предписани, се харчат повече от $ 250 ми-
лиона  годишно.  Ref: Lawrence M.Tierney, Jr. et al, “Cur-

rent Medical Diagnosis & Treatment”, USA: The McGraw-
Hill Companies, Inc. 2004 (1701-03; 4th ed.).

2005: Според Световната здравна организация,
хомеопатията е най-бързо развиващата се и вто-
рата – най-широко използвана система на меди-
цината. Ref: World Health Report, WHO Global Atlas of
Traditional, Complementary and Alternative Medicine,
Map Volume, 2005.

Февруари 2010: СЗО инициира стъпки за стан-
дартизация при подготовката на хомеопатични ле-
карства. Ref: Standardisation in preparation of homeo-
pathic medicines Dr. Peter Fischer on WHO Report.

ЕФЕКТЪТ НА ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПЛЕКС ВЪРХУ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНО БЕЗСЪНИЕ ПРИ МЪЖЕ: 

РАНДОМИЗИРАНО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ

Харисън КК1, Соломон ЕМ, Пилоу Ж.
(1)Emersons Green NHS Treatment Centre, Emersons Green, Bristol, UK.

КОНТЕКСТ
Психо-физиологичното безсъние (ПБ) се опред-

еля като безсъние, превишаващо 30 мин. било по-
ради придобити навици или поведение, предот-
вратяващо съня, или хипер-възбуда преди лягане.

Това често срещано състояние, значително въз-
действа върху здравето на страдащите, върху про-
фесионалните им действия и междуличностните им
взаимоотношения. Конвенционалното лечение с
хипнотици има много недостатъци. Хомеопатич-
ното лечение може да бъде алтернатива за преодо-
ляване на това състояние.

ЦЕЛ
Проучването цели да се определи ефектът на хо-

меопатичен комплекс върху ПБ.

ДИЗАЙН
Изследователският екип проведе рандомизи-

рано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, 4-сед-
мично пилотно проучване, като използва съвпа-
дащи двойки.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Проучването е проведено в Хомеопатичната

здравна клиника в университета на Йоханесбург,
Йоханесбург, Южна Африка.

УЧАСТНИЦИ
Участваха четирeсет и шест мъже на възраст

между 18 и 40 г. с хронично психофизиологично без-
съние; съответно по 28 в плацебо групата  (№ = 14)
и експерименталната група (№ = 14).

ИНТЕРВЕНЦИИ
Хомеопатичният  комплекс съдържа  20% алко-

хол. Плацебото  се състои единствено от помощното
средство.

ИЗМЕРВАНЕ
За оценка на  латентността на съня  се използват

скала на сънливостта и  дневник на съня.

РЕЗУЛТАТИ
През 4-те седмици на проучването, експеримен-

талната група показа статистически значимо под-
обрение на възбудата в предсънно състояние, както
и поява на латентен сън. Знаково-ранговият тест на
Уилкоксон показа, че подобрението  е настъпило
постепенно. 



От  анализа на резултатите от измерването, чрез
скалата на сънливостта и  дневника на съня при
двете групи, е видно че експерименталната група
изпреварва плацебо групата от 28-ия ден на из-
следването.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите показват, че ежедневната употреба в

продължение 4-седмици на хомеопатичния ком-
плекс оказва влияние върху физиологичната и ког-

нитивната възбуда преди лягане, както и за поява на
латентен сън при страдащите от психо-физиоло-
гично безсъние.  За да се направят окончателни за-
ключения са необходими  по-нататъшните изслед-
вания върху използването на този комплекс при
психо-физиологично безсъние.

Harrison CC(1), Solomon EM, Pellow J.,The effect of a homeopathic
complex on psychophysiological onset insomnia in males: a random-
ized pilot study., Altern Ther Health Med. 2013 Sep-Oct;19(5):38-43
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ХОМЕОПАТИЧНИЯТ МЕДИКАМЕНТ THUJA 30C ПОДОБРЯВА
БЕНЗО (А) ПИРЕН-ИНДУЦИРАНОТО УВРЕЖДАНЕ НА ДНК,

СТРЕСА И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ПЕРФУЗИРАНИ 
БЕЛОДРОБНИ КЛЕТКИ НА МИШКИ ИН ВИТРО

Мукхержи А (1), Бужедаини Н., Кхуда-Букх
(1) Cytogenetics and Molecular Biology Laboratory, Department of Zoology, University  of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal, India

ЦЕЛ
Да се проучи дали ултра-разреденият хомеопа-

тичен медикамент Thuja 30С може да предизвика
подобрение на  бензо (а) пирен (BaP)-индуцира-
ното увреждане на ДНК, стреса и жизнеспособ-
ността на перфузирани  белодробни клетки на
швейцарски мишки-албиноси ин витро.

МЕТОД
Нормални перфузирани белодробни клетки от

мишки са култивирани в 5% среда RPMI (Roswell
Park Memorial Institute Medium – специална среда за
култивиране на клетки и тъкани) и изложени на
BaP, мощен канцероген, с половината максимална
инхибираща концентрация (2.2 μmol/L) в продъл-
жение на 24 часа.

В последствие, интоксикираните клетки са леку-
вани било с Thuja 30C (медикамент, използван
срещу тумор или рак) било  само с  неговия носи-
тел – сукусиран алкохол 30 С.  

Измерени са съответните параметри на проуч-
ване, включващи: натрупване на  реактивни кис-
лородни видове (ROS), съдържание на тотален  глу-
татион (GSH) и протеини, свързани с топлинния
шок (HSP)-90. Измерени са също клетъчната жиз-
неспособност и други тестови параметри след ле-
чение било с Thuja 30C било с нейния носител.

Извършена  е спектроскопия на базата на кръ-
гов дихроизъм, за да се проучи дали Thuja 30C ди-
ректно взаимодейства с ДНК от телешки тимус -
мишена.

За установяване  дали  повредената  от BaP ДНК

може  да бъде  частично поправена и възстановена
от медикамента, се извършва оцветяване с 4',6-диа-
мино-2-фенилиндол.

РЕЗУЛТАТИ
Thuja 30C значително увеличи клетъчна жиз-

неспособност на клетки, интоксикирани с BaP, в
сравнение с  нетретирани клетки или клетки, тре-
тирани с носителя на медикамента.

Минимална доза от Thuja 30C значително инхи-
бира нивото на стреса, индуциран от  BaP, чрез под-
тискане на реактивните кислородни видове  и про-
теините, свързани с топлинния шок – 90 (HSP),
както и  чрез увеличаване на съдържанието  на то-
тален  глутатион .

Самата Thuja 30C няма  увреждащо въздействие
върху ДНК, както и не взаимодейства пряко с ДНК.
Въпреки това, медикаментът показа впечатляваща
способност за възстановяване на повреди в ДНК,
причинени от BaP.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Thuja 30C подобрява състоянието на организ-

мите:  интоксикацията – индуцирана от ВаР; стреса
и увреждането на ДНК в перфузирани белодробни
клетки на мишки и очевидно не оказва влияние
върху нормалните белодробни клетки.

Mukherjee A(1), Boujedaini N, Khuda-Bukhsh AR. Homeopathic
Thuja 30C ameliorates benzo(a)pyrene-induced DNA damage,
stress and  viability of perfused lung cells of mice in vitro., J Integr
Med. 2013 Nov;11(6):397-404. doi: 10.3736/jintegrmed 2013054.


