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ПЕТНАДЕСЕТ ИСТОРИИ, КОИТО ИЛЮСТРИРАТ ТОЧНО КОЙ  
ХОМЕОПАТИЧЕН МЕДИКАМЕНТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН 

ПО ВРЕМЕ НА БРАКОРАЗВОДНИЯ ПРОЦЕС

• Нарцисо, изпълнителен директор: NUX VOMICA

Нарцисо е 57-годишен успешен главен изпълнителен директор. Той
влиза нетърпеливо в кабинета ми, защото времето му е пари.  На из-
кривеното му лице е изписано неспокойствие и нервност. Почуква рит-
мично със слънчевите си очила по масата.

Изминала е година и половина от развода му и чувства, че нещата
вървят от зле към по-зле.

Всичко води началото си от момента, в който компанията започнала
да изпитва трудности. За човек като него, който смята работата си за
най-важното нещо в живота си, ефективността престава да бъде норма.
Постепенно възникнали проблеми: гняв към секретарката и трудно кон-
тролируемите подчинени, необходимост от повече пушене и алкохол, за
да се чувства активен, проблеми със съня, дискомфорт в храносмила-
нето,  спорове със съпругата, недостатъчно време вкъщи и едно дълго
и т. н. и т.н.  – до развода.

След известно време  той признава, че се чувства унил, не спи и се съ-
бужда стряскан от проблемите в работата. С всеки изминал ден става
все по-непоносим за сътрудниците си до степен, че много от тях са пред-
почели да напуснат компанията. Казва, че започва да го тревожи кон-
сумацията на алкохол и смята, че има симптоми на тревожност и де-
пресия, и че е ударил дъното.

• Виолета, балерината: ACTAEA RACEMOSA

Виолета е на 28 години и работи в танцова академия. Танците са
нейна професия и страст.

В продължение на месеци се e консултирала многократно за главо-
болие, много болезнени контрактури на шийните и гръбните мускули,
които свързва с пренапрежение и лекува с аналгетици и мускулни ре-
лаксанти. Повечето ù посещения при лекар съвпадат с менструалния ù
цикъл, който влошава нейните симптоми.
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С обичайната си словоохотливост ми обяс-
нява, че вероятно това се дължи на притеснение,
защото се чувства тъжна и вижда всичко в черно.
Изпитва страхове, които много я подтискат: от
смъртта или от полудяване, които преди не са
били обичайни за нея.

След дълго мълчание признава, че нейният
партньор, с когото се е разделила преди 6 месе -
ца, е любовта на живота ù и ми казва: „Моята
любов е несподелена. “

• Жасмин, IT специалист: AMBRA GRISEA

Жасмин идва на консултация за първи път и
при първия въпрос относно причината за посе-
щението ù тя се изчервява.

Проявява голяма срамежливост и е трудно да
се проникне в нейния свят. Нейните оплаквания
са фокусирани върху проблемите с паметта,
които я притесняват, защото е само на 36 години
и е компютърен инженер.

Определяме дата за ново посещение след
някои допълнителни тестове. Този път тя ясно
споделя ниското си самочувствие, голямата си
чувствителност като цяло и особено към музи-
ката (до степен да не може да не плаче, дори
когато е на публично място) и проблемите си с
паметта, които постепенно се влошават, от-
както се е  разделила със съпруга си преди 2 го-
дини.

Носталгията по онези години, когато някой ù е
предлагал увереност и е подобрявал самочувст-
вието ù, я потапят в дълбока тъга.

• Ортензио, градинарят: ANACARDIUM 
ORIENTALE

Ортенезио е на 56 години и идва на консулта-
ция прекалено често във връзка със своите здра-
вословни проблеми, най-вече –  високо артери-
ално налягане и диабет тип II.

През последните 8 месеца той е качил 5 ки-
лограма и това го притеснява. Той знае, че при-
чината е желанието му за ядене, което успокоява
нервите и нетърпението му и намалява главобо-
лието му. Тези проблеми започват след като
решил да се разведе със съпругата си.

Притеснен е, защото забравя неща, а това вли-
яее негативно на качеството на работата му.

След дълга пауза споделя, че го терзае море
от съмнения относно чувствата му към нея и ре-
шението му за развод, което го довело до нас-
тоящото му състояние на тревожност и депресия
и е причината за посещенията му при мен.

• Хасинто, банкерът: ARSENICUM ALBUM

Хасинто е на 73 години и е директор на банков
офис.

Той е слаб мъж, добре облечен, блед и с дес -
ква мозни лезии по лицето, облечен повече от
необхо димото, поради голямата си чувствител -
ност към студ.

Винаги е обръщал внимание на здравето си и
е посещавал много лекари и специалисти.

Той се грижи за него като прецизно контро-
лира нивата си на глюкоза, липидите и кръвното
налягане и посещава веднъж на тримесечието
психиатъра, тъй като е заболял от реактивна де-
пресия, малко след пенсионирането си.
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Неговият придирчив характер, прекомерен
ред и строг контрол на парите, както и постоян-
ната загриженост за здравето, накарали съпру-
гата му да подаде молба за развод, след като
трите им деца станали независими.

Оттогава той се консултира много често по
повод различни физически симптоми свързани
със силна тревожност, която се проявява осо-
бено нощем, със страх от сериозно заболяване,
което лекарите не могат да диагностицират и не
на последно място – със страх от смъртта. Наел е
човек, който да бъде с него през нощта, тъй като
не може да понесе мисълта да бъде сам.

Той е наясно, че се чувства депресиран и
изпитва чувство на загуба и мъка от раздялата
със съпругата си, която се грижела за него и по-
насяла маниите му.

• Лирио, собственик на верига 
супермаркети: AURUM METALLICUM

На своите 78 години, след живот на бизнес
успехи и признание, Лирио смята, че животът
вече не си заслужава.

Преди две години  получил инсулт, от който за
щастие се  възстановил без последствия и стра -
дал от повтарящо се  накуцване в продължение
на 5 години, което не му  пречело да продължи
да работи неуморно, да организира и дава
заповеди до съвсем скоро.

Владеене на ситуацията, контрол над всичко
и управление са неговата причина за живот, но
той признава, че сега вече не може да прави
нищо от това, защото децата и зет му не му поз -
воляват. „Те нямат идея“, коментира той с тих
глас, за да не чуе дъщеря му, която го придру -
жава на консул тацията.

Винаги е смятал, че няма да се пенсионира, но
след раздялата със съпругата му преди две
години и половина, последователно му се сто -
варват куп проблеми: лош контрол на кръвното
налягане, безпокойство, инсулт, който налага
двумесечна хоспитализация, а сега и депресия,
която го кара да мисли за смърт и самоубийство.

Продължава лечението с анксиолитици и
антидепресанти и чести прегледи в кабинета на
психиатъра.

• Петуния, адвокат: CALCAREA CARBONICA

На своите 48 години Петуния не може да про -
умее как всеки ден страховете ù пречат да жи вее
нормален живот.

От малка се страхува и развива фобии: от
куче та, самота, болести, деменция.

Тази тревожност в моментта е странна при
сим патичен човек като нея, който с бавния си на -
чин на говорене, винаги е изглеждал спокоен.

В клиничната ù история фигурират остеоар -
трит, подагра, артериална хипертония и диабет
тип 2 в контекста на затлъстяване.

Откакто съпругът ù поискал развод и се раз -
делили преди година и половина, тревож ността
и страховете ù се влошили и тя се дразни от
всичко. Много е загрижена, защото се стигнало
до степен това да затруднява работата ù.

• Роса, начална учителка: CAUSTICUM

Роза е 42-годишна слаба жена, която доскоро
се радвала на работата си с деца. От малка се
грижела за другите. В училище обгрижвала мал-
ките ученици, а вкъщи по-големите си братя.

През последните години е посещавала
кабинета ми по повод болки в ставите (които
толкова странно се подобряват от влага) и се
нуждаят от лечение и когато се беше уплашила
от периферна лицева парализа, от която се
възстанови. Освен тези проблеми и обичайната
ù склонност към запек, тя не се нуждаеше от
консултация с лекар, докато не реши да напусне
съпруга си и да поиска развод.

Изминали са вече две години, но тя се
чувства изнервена, тъжна, трудно заспива и
няма желание за работа, която ù дава чувство
за пълноценност. Страхува се прекомерно от
кучета, шумове и тъмнина, тъй като живее
сама.

Чувства се подтисната и виновна за слу чи -
лото се, за щетите, които може би е при чинила
на бившия си съпруг, и за болестта, от която
страда.

• Маргарита, домакиня: IGNATIA

Маргарита най-често идва на консултация, без
уговорка и по спешност, за физически симптоми
от всякакъв вид, които винаги се проявяват на
фона на изострена тревожност.

Въпреки многократните редовни прег -
леди и допълнителни тестове, тя все още
смята, че свето въртежът, главоболието, сър -
це биенето, усеща нето за задушаване, га де -
нето и топката в стомаха не могат да се дъл -
жат „на нервите “.

Въпреки че винаги е била много чув стви телна,
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както разказва дъщеря ù, която разбира диаг -
нозата тревожност и соматизация, всичко се е
влошило много, тъй като тя се чувства депре -
сирана и в ситуация на траур поради загубата на
икономически и социален статус. Така приема
развода си, който е настъпил след 40 го дини
брак.

Единственото, което я разсейва са внуците и
хобитата ù, а всеки опит да бъде утешена я по-
тапя в лошо настроение.

• Клавел, актриса: LACHESIS

Клавел (пр.от исп. карамфил) отдава чест на
името си, защото идва на консултация облечена
в червена рокля с дълбоко деколте и  устни, пок-
рити с карминено червено червило.

Тя е 45-годишна жена, която работи като ак-
триса повече от 20 години и която може да бъде
прекъсната с усилие. Трудно е да се проследи
нишката на речта ù, защото  прескача от една
тема на друга. Изобилства критика към нейните
колеги, режисьорите, критиците, лекарите и осо-
бено към съпруга ù, който поискал развод, за да
отиде да живее с друга жена. 

Въпреки външния ù вид и острия език, поня-
кога тя се срива и започва да плаче, като минава
от състояние на смях към плач. Тя признава, че
освен гнева и желанието си да отмъсти заради
ревността, която изпитва и която не може да кон-
тролира,  преживява моменти, в които изпитва
силна тъга и нежелание за живот.

Консултирала се е с лекари за тежките си миг-
рени, особено преди менструация, за високото
кръвно налягане, което е трудно да бъде кон-
тролирано въпреки терапиите (които обикно-
вено не приема), както и за тежкия ПМС, който
понякога ù пречи да работи. Изпитва постоянно
недоверие към професионалистите и различ-
ните лечения, но този път  е готова да поиска
помощ.

• Асусена, офис служител: LYCOPODIUM

Асусена винаги е била неуморен работник, до -
ка то не е повишена в работата си преди 3 го -
дини, а когато на 50 години за пръв път поема
отго ворност и здравето ù започва да страда.

Появяват се хипертония, бъбречни колики,
проблеми с храносмилането и особено тревож -
ност, поради огромната несигурност, която из-
пит ва пред всяка задача, която всъщност ù е поз -
ната отпреди.

Всичко се влошава до степен, че характерът ù
вкъщи става непоносим и води до развод.

След развода тя е в отпуск по болест с тревож -
ност, реактивна депресия и сринато само -
чувствие. Липсва ù увереност и сигурност, че ще
справи до ри и с най-малката задача.

На сбогуване тя намира време да се пошегува
и ми казва: „Маноло ми го повтаряше, че нито с
него, нито без него ще се отърва от моите
болести. Не мога да съм сама, защото това ме
плаши и се чувствам ужасно, но пък и компа ния -
та на друг човек много ме дразни. “

• Лила, писател: NATRUM MURIATICUM

Никога не е било лесно на тази 37-годишна
жена да изрази чувствата си, но днес, забила пог-
лед в земята, от устата ù излизат едва доловими
едно срични думи. 

Любовта ù към книгите я отвела до писането
като начин на живот, защото е нещо, което може
да се върши в усамотение. От дете винаги е
била резервирана, уважавала е личното про-
странство – както своето, така и на останалите и
усамотението.

След развода си развила депресивна картина.
Иска ù се да плаче постоянно и всяка компания я
притеснява. Казва ми, че разбира, че партньорът
ù я е изоставил, защото не струва нищо, като
прави дълга пауза след това.

Отслабнала е, храносмилателните ù проблеми
се задълбочили, акнето, забравено отдавна, се
върнало с пълна сила по гърба ù, както и пред-
менструалната мигрена. Астмата я задушава тол -
кова, колкото и предателството, което изпитва,
защото страда от връзката на бившия си съпруг
с друга жена.

Natrum muriaticum е описан перфектно в
текста на Къск: „Вече не се приближавам до
фотоалбума, нито гледам книги за изкуство,
които преди обичах, нито пускам музика, нито
чета поезия, която ме е съпътствала през целия
ми живот. Не се разхождам в планината, не
планирам интерес ни пътувания или посещения.
И не ям.“

• Нардо: туроператор: PHOSPHORICUM 
ACIDUM

На 54-годишна възраст в този приятелски нас -
троен, екстровертен мъж, с видима склонност
към артистични изрази и социални контакти,
няма дори следа от това което е бил.



брой 89 • февруари • 2021   ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 5

Изминали са 5 години от развода му и през
първите три години не изглеждало, че значи тел -
ната загуба, която предполага възможността да
живее отново сам, без да може да споделя
музика, рисуване и пътуване с нея, ще му се
отразят.

Въпреки това, през последните 14 месеца той
се чувства все по-зле до степен, че спира да
работи. Той, който винаги е бил човек с толкова
много енергия, сега няма сили. Най-малкото уси-
лие го изтощава и изпитва затруднения с кон-
центрацията. Не може да заспи, чувства се тъжен
и унил и сякаш преживява закъснял траур.

• Виола, тенисистка: PULSATILLA

Когато печели турнир, лицето на Виола става
червено и ù е трудно да позира пред камерите.

Винаги е била много чувствително и мило
момиче, така че досега най-добрата ù награда е
било приятелството, а най-добрият ù турнир е
този, на който срещнала Луис.

Когато родителите ù се развели, тя била само
на четири години и здравните проблеми започ-
нали с чести епизоди на отит и тонзилит, треска,
явен спад в сфинктерната континенция и про-
мяна в характера ù: станала много  раздразни-
телна.

На 32 години тя все още е професионален
играч. Физическата активност я кара да се
чувства добре, поради което от дете практикува
множество спортове.

Отлично си спомня деня, в който Луис поис-
кал развод. Спомнила си родителите си и детст-
вото си и започнала да плаче безутешно. Отто-
гава в живота ù има само сълзи. Появили се бол-
ката и депресията и сега тя се чувства добре
единствено когато спортува. Намира утеха само
с най-добрите си приятелки. Увереността и са-
моуважението ù са рухнали, защото смята, че е
изоставена и че никой няма да я обича.

Изпитва силна ревност към всички възможни
настоящи или бъдещи партньорки на Луис и за-
почва да плаче, когато го разказва.

Казва ми: „Чувствам облекчение като ти раз-
казвам това, защото ти имам доверие.“ и не
спира да плаче.

• Айрис, преподавателка по английски:
STAPHYSAGRIA

Живее от 20 години в Мадрид. Когато при-

стигнала от родната си Ирландия, за да учи ис-
пански, дори не ù хрумвало, че ще остане зави-
наги.

Любовта била тази, която я задържала, защото
се омъжила за един от своите ученици, който бил
малко по-голям от нея.

Всичко вървяло добре докато съпругът ù не
се запознал с друга жена и поискал развод.

Оттогава консултациите в здравния център и
в болниците зачестили.  Силно сърбяща уртика-
рия, с неустановен произход, интензивно еже-
дневно главоболие, което затруднява работата
ù, необясними световъртежи, безсъние, с което
се е примирила, коремна болка и диария, които
правят социалния ù живот непоносим. 

На въпроса дали вижда някаква причина за
толкова много и толкова разнообразни страда-
ния, тя присвива мускулите на лицето си и дава
воля на гнева си, онзи гняв, който таи от толкова
време към онази жена, защото все още е влю-
бена в бившия си съпруг.

След много консултации приема, че пробле-
мът ù е соматизационно разстройство и че е не-
обходимо да освободи гнева си.

„Историята трябва да се подчинява на исти-
ната, която я представя, така както дрехите
представят тялото.“

Р. Къск

Споделянето на историята е ключът към 
терапията

Човек, който страда поради развод и не е
успял да сподели болката си или е направил
това с хора, които въпреки най-доброто си на-
мерение настояват да му говорят за новия
живот, без да подходят с необходимото състра-
дание, се нуждае от помощ.

Затова е най-добре да се доверите на човек,
който разбира болката или който е успял да я из-
бегне за момента. Лекарят хомеопат от пози-
цията на своето състрадателното присъствие и
терапевтична дистанция ще се потопи в исто-
рията и ще разбере пациента.

Проследяването на тези ПАТОБИОГРАФИИ,
както и на много други, е опит за отразяване на
същността на всеки пациент и медикамент. Тук
важни са тънкостта на разказа и емоционалното
изражение, слушането и вникването в ключовите
думи, ключовите симптоми като: страха от раз-
руха на Calcarea Fluorica, чувството за вина на
Causticum, умственото и афективно блокиране
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на Gelsemium, преувеличената соматизация на
Ignatia, жестоката ревност на Lachesis, несигур-
ността на Lycopodium, чувството, че е бил пред-
аден на Natrum muriaticum, гневът на Nux vom-
ica, необходимостта от привързаност на Pul-
satilla, леденият траур на Phosphoricum acidum,
крехкостта на Silicea или афективното безразли-
чие на Sepia.  Sepia е медикамент, който е осо-
бено полезен при онези хора (предимно жени),
които живеят с чувството, че носят на раменете
си отговорността за семейството и работата, но
не намират отплата. Затова в определен момент
(като развод, напускане на семейното гнездо от
деца или вдовство) те страдат от процес на ре-
активна депресия, който протича с апатия и без-
различие дори към най-ценното и скъпото, за-
щото в известен смисъл истинската отговорност
е акт на самоунищожение.

Защо да използваме хомеопатични 
медикаменти при разведени пациенти?

Хомеопатията е полезна при емоционалните
процеси, които протичат след развода, тъй като
разглежда всеки човек като уникален индивид  и
може да стимулира вродената му способност за
самолечение.

Хомеопатичните медикаменти, благодарение
на своята безопасност и специфичност, могат да
бъдат от голяма помощ за разбиране на исто-
риите на разведени хора и за подобряване на
техните симптоми, както и за възстановяване на
здравето им чрез постигане на  психически, фи-
зически и емоционален баланс.

Лекарят хомеопат, чрез слушане с емпатия и
познаване на хомеопатичния метод, е в състоя-
ние да проникне във фината, личната, и уникал-
ната същност на всеки пациент и да намери най-
подходящата терапия във всеки момент от новия
живот, през който пациента,  страдащ от пре-
вратностите на развода, преминава.

Текстове, с които съм се консултирал 
и които са ме вдъхновили

1. Revilla L de la. Conceptos e instrumentos de aten-
ción familiar. Doyma. Barcelona. 1994  

2. De Waal F. El último abrazo. Tusquets. 2019
3. Frazzeto G. Cómo sentimos. Anagrama. 2013

4. Marina JA, López Penas M. Diccionario de los sen-
timientos. Anagrama. 1999

5. Castilla del Pino C. Teoría de los sentimientos. Tus-
quets. 2000

6. Winckler M. En souvenir d’André. POL. 2012
7. Marchamalo J. Tocar los libros. Cátedra. 2020
8. Marías J. Corazón tan blanco. Anagrama. 1992
9. Díez Llambrich. Nociones de psiquiatría home-

opática. prescribohomeopatia.com. 2013.

Шест филма

1. Secretos dе un matrimonio (1973) de Ingmar Berg-
man.

2. Kramer contra Kramer (1979) de Robert Benton.
3. The Squid and the Whale (2005) de Jesse Eisen-

berg.
4. Blue Valentine (2010) de Derek Cianfrance.
5. Sin amor (2017) de Andrey Zvyagintsev.
6. Historia de un matrimonio (2019) de Noah Baum-

bach.

Шест литературни произведения

1. Cusk R. Despojos. Libros del Asteroide. 2020
2. McEwan I. Chesil Beach. Anagrama. 2013
3. Montero R. Crónica del desamor. Alfaguara. 1979
4. Gilbert E. Come, reza, ama. Punto de lectura. 2009
5. Kaur R. Otras maneras de usar la boca. Seix Barral.

2017
6. García Lorca F. Diván del Tamarit, Llanto por Ignacio

Sánchez Mejías, Sonetos. Alianza Editorial. 1989

Пет песни, които трябва да чуете

1. Nothing compares to you cantada por Sinéad
O’Connor (que sufrió con el divorcio de sus
padres): https://www.youtube.com/watch?v=0-
EF60neguk

2. Ne me quitte pas de Jacques Brel. 
https://www.youtube.com/watch?v=AsKlTtrqj7g

3. If you leave me now de Peter Cetera. 
https://www.youtube.com/watch?v=j1ykMNtzMT8

4. I don’t walk to talk about it de Rod Stewart. 
https://www.youtube.com/watch?v=w46bWxS9IjY

5. Sorry Seems to Be the Hardest Word de Elton
John https://www.youtube.com/watch?v=_hSn4-
F4zjE

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/como-
puede-ayudar-la-homeopatia-en-el-divorcio/
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През 2015-2016 г. е изследвана инхибиращата активност на лекарството Инфлуцид in vitro спрямо 
щама на вируса денга DENV-2/RUS/TH-Novosibirsk 02/2012 (подтип 2). 

Инфлуцид във вариращи концентрации (0,12-3,75%) се добавя към Vero клетките един час след зара-
зяването им с вируса на денга и се инкубира в рамките на 10 дни. 
Инфлуцид намалява способността на вируса на денга да оказва цитопатични ефекти (ЦПЕ) в но-
воинфектирани култури и титърът на лекарството е представен като (TCID50/ml).
Определя се:

МИК50 (минималната инхибираща концентрация 50%) на Инфлуцид - 2,1 mg/ml (0,21%) 
ИК90 (инхибираща концентрация, намаляваща ЦПЕ с 1 логаритъм, т.е. 10 пъти) - 9,3 mg/ml (0,93%)
ИК99 (намаляване на ЦПЕ с 2 логаритма, т.е. 100 пъти) - 30,9 mg/ml (3,1%).

3 ) Инфлуцид демонстрира цитопротективен ефект върху клетки, заразени с A/IIV-Москва/01/2009 
(H1N1) pdm09, увеличавайки дела на оцелелите клетки с 4-52,0%.

  Използва се тест за токсичност с различни багрила: MTT и XTT, които могат да се метаболизират от 
напълно функциониращи живи клетки в процеса на техния жизнен цикъл.

 При реакция на възстановяване клетките се оцветяват. 
 При увреждане от вируси интензивността на оцветяването намалява. 

 Един час след инфектиране с грипен вирус А/IIV-Moсква/01/2009 (H1N1) pdm09 Инфлуцид се добавя към 
клетките в концентрации от 0,125%; 0,5%; 1,0%, като в контролните петри е добавен плацебо екви-
валент (среда Igla MEM без Инфлуцид). 

В тест с МТТ багрило умерен цитопротективен ефект на Инфлуцид се проявява при инфектиране с 
вируса в количество 2,0-3,0 lgTCID50 (4-19%). 

При „профилактичната” схема на приложе-
ние на Инфлуцид, сравнявайки контролните и 
тестовите петри, се наблюдава дозозависи-
мо увеличение на дела на оцелелите клетки.  

В теста с XTT багрило цитопротективният 
ефект на Инфлуцид се проявява при инфек-
тиране с вируса А/IIV-Moсква/01/2009 (H1N1) 
pdm09 в количество 1,0-2,0 lgTCID50. Увеличе-
нието на дела на оцелелите клетки е съот-
ветно с 23-52% и 4-18% (Фиг. 3a). 
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син/67/05

(H3N2)

2

B/Малайзия/
2506/04

По данни от по-ранни изследвания (Оценка на 
антивирусната активност на лекарството 
с помощта на реакция хемаглутинация, М. Ю. 
Еропкин и кол., 2006-2010 г.) Инфлуцид инхи-
бира репродукцията на щамове на човешки 
грипен вирус: A/Нова Каледония/20/99 (H1N1), 
A/Виктория/35/72 и Уисконсин/67/05 (H3N2), 
както и грипен вирус В/Малайзия/2506/04, на-
малявайки титрите с 0,5–2,5 lg (Фиг. 2). 

Фиг. 2

(Фиг. 3a)Концентрация на Инфлуцид, %
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a Цитопротективен ефект, Тест ХТТ

Получените резултати потвърждават и предишни данни, че Инфлуцид има силна способност да защи-
тава клетките, заразени с различни вируси. М.Ю. Еропкин оценява цитопротективното действие на 
Инфлуцид срещу клетки, заразени с пандемичен щам A/Калифорния/07/09 (H1N1)pdm09. (Фиг. 3b,c). 

 Значително намаляване на ЦПД на вируса е отбелязано не само при „профилактичното“ приложение 
на Инфлуцид, но и при „лечебното“ (Фиг. 3b,c). 
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В допълнение, Инфлуцид защи
те от действието на херпесн
I и II, аденовирус тип III, пара
сезонен коронавирус и респир
цитиален вирус при оценка
тичната реакция чрез MTT 
„профилактична“ схема на п
лекарството в концентраци
Еропкин и кол., 2011 г.) (Фиг. 4).(Фиг. 4)

При „профилактичната“ схема на приложение цитопротективният ефект на лекарс
рактеризира със силна дозозависимост - Инфлуцид в концентрация 1,0% има подчерт
ефект отколкото в концентрация 0,5%. В пробите, третирани с Инфлуцид 1,0%, е ус
тична плътност, характерна за напълно живи и здрави клетки (Фиг. 3b). 
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) Трансмисионна електронна микроскопи
никване на вирусни частици в MDCK 
pdm09 и третирани с разтвор на Инфл

В клетките, заразени с грипен вирус, без
то в плазмената мембрана, така и в ме
Клетките, заразени с грипен вирус и тре
своята ултраструктура, като в същот

Фиг. 5. Обрраззи, направени от ТЕМ: a - интакт
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луцид 0,125 об.%.

з приложение на Инфлуцид са установени вирусни
еждуклетъчното пространство – (Фиг. 5а и б)
етирани с разтвор на Инфлуцид 0,125 об.%, най-чес

то време не са открити вирусни частици в клетк

тни клетки; б - вириони, излизащи от клле каата и в 
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дро, B - вакли, Я - яииват.; MB - микткиру
жлоииругастреното пространство (със еллки); в - в клетките, зараззени с гррипен в усс, с приложжеение на 0,125 о

в уссни частици не се о крр крровил яд кууола.

5 ) Вирусоцидно действие на Инфлуцид срещу пандемичен грипен вирус А/IIV-Moсква/01/2009
Оценява се инфекциозната активност на вируса, изложен на въздействието на Инфлуц
трации 1,0%, 5,0%, 10% в сравнение с отрицателна контрола (интактен вирус) след инкуб
24 часа. Инфекциозният титър на вируса се определя чрез реакция хемаглутинация.
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  Инфлуцид намалява инфекциозните титри във всички изследвани концентрации. 

При началната действаща концентрация 1,0% вирусният титър намалява с 0,5 lgTCID50.

 Максимално намаляване на инфекциозния титър (1,6 lgTCID50) в сравнение с отрицателната кон-
трола е постигнато при инкубация за 24 часа при концентрация на Инфлуцид 10,0%. 

6 ) Инфлуцид защитава клетките от токсични дози антивирусни препарати (умифеновир и римантадин).

Инфлуцид (0,125%), приложен в лечебен режим, защитава клетките от дисфункция и смърт (MTT-
тест).
Оптичната плътност в пробите, повлияни с Инфлуцид, е статистически по-висока, отколкото в 
пробите, повлияни само от цитотоксичните концентрации на антивирусните препарати (Фиг. 6).
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7 )  Инфлуцид не повишава цитотоксичността на антипиретичните лекарства (ацетаминофен и 
ибупрофен).

 Използвайки MTT теста за токсичност, е изследвана токсичността при едновременната употреба 
на Инфлуцид с антипиретични лекарства (ацетаминофен и ибупрофен). Използвани са концентрации 
в диапазона 0,03-1,0 за ацетаминофен и 0,045-1,0 mcg/ml за ибупрофен (по литературни данни).

При едновременно въздействие върху клетките с антипиретични лекарства и Инфлуцид не са от-
крити цитотоксични ефекти (нито с инвертен микроскоп, нито с колориметричен тест). 

 Това може да се дължи на факта, че Инфлуцид се характеризира с голяма безопасност и липса на ци-
тотоксичност, като дори в най-високата си концентрация (1,0%) не усилва токсичния ефект на ан-
типиретичните лекарства, използвани в максимални цитотоксични концентрации (1.0 mcg/ml).

ИЗВОДИ
1.  Инфлуцид има специфична антивирусна активност срещу широк спектър грипни вируси и сре-

щу редица РНК- и ДНК-съдържащи вируси, причиняващи ОРВИ и други инфекции (проучвания в 
три водещи изследователски центъра в Русия).

2.  Специфичната антивирусна активност на Инфлуцид срещу грипни вируси е доказана през 
последните 14 години, включително и срещу последните щамове на грипния вирус през сезон 
2019-2020.

3.  Инфлуцид има свойствата да предпазва клетките от патогенното действие на грипните 
вируси и други причинители на ОРВИ  (цитопротективно действие).

4.  Инфлуцид не повишава токсичността на антипиретичните лекарства на основата на 
ибупрофен и ацетаминофен и предпазва клетките от патогенното влияние на токсичните 
дози на редица антивирусни лекарства (Ремантадин, Умифеновир).

5.  Въз основа на това, че съчетава антивирусна активност, цитопротективно действие, спо-
собност да повлиява патогенетичното развитие (имуномодулиращ и противовъзпалителен 
ефект), както и благоприятен профил на безопасност, Инфлуцид може да бъде неизменна част 
от успешната терапия на грип и други ОРВИ.

Фиг. 6а,b.

Източник: Списание Педиатрия, год. 2020/том 99/№4



Въпреки наличието на множество терапев-
тични средства, търсенето на ново управление
на невропатичната болка все още е предизвика-
телство. Оксидативният стрес и възпалителната
сигнализация заемат видно място при клинич-
ната проява на невропатичната болка. Toxico-
dendron pubescens, известен като Rhus Tox (RT),
се препоръчва в алтернативната медицина като
противовъзпалително и аналгетично средство.

В предишни съобщения информирахме за
противовъзпалителните, антиартритните и иму-
номодулиращи свойства на Rhus Tox. Впослед-
ствие направихме оценка на антиноцицептив-
ните ефекти на Rhus Tox върху невропатичната
болка и очертахме нейния основен механизъм.
Първоначално извършихме in vitro анализ, като
използвахме LPS-медиирани ROS-индуцирани U-
87 глиобластомни клетки, за да  изследваме
ефекта на Rhus Tox върху реактивни кислородни
видове (ROS), антиоксидантния статус и цитоки-
новия профил.

Rhus Tox намалява оксидативния стрес и ос-
вобождаването на цитокини, което води до въз-
становяване на антиоксидантните системи.

Лечението на хронична болка с ултра раз-
реждания на Rhus Tox в продължение на 14 дни
облекчава невропатичната болка, което се из-

разява в инхибиране на студена, топла и меха-
нична алодиния и подобрена  скорост на нер-
вната проводимост  (MNCV) в притиснатия нерв.

Rhus Tox намалява оксидативния и нитроза-
тивен стрес чрез намаляване на съдържанието
на малондиалдехид (MDA) и азотен оксид (NO),
заедно с регулирания глутатион (GSH), суперок-
сид дисмутаза (SOD) и каталазна активност в се-
далищния нерв на плъхове. По-специално, лече-
нието с Rhus Tox води до значително намаляване
на нивата на фактора на туморна некроза (TNF-
α), интерлевкин-6 (IL-6) и интерлевкин-1β (IL-1β)
в сравнение с контролната група при проучване
на хронично констриктивно увреждане  (CCI).

При хистопатологично проучване защитният
ефект на Rhus Tox срещу индуцирано хронично
констриктивно увреждане на седалищния нерв
става виден  от факта, че се поддържа  нормална
нервна архитектура и се инхибират възпалител-
ните процеси. Като цяло, невропротективният
ефект на Rhus Tox при индуцирана от CCI невро-
патична болка предполага участието на антиок-
сидативни и противовъзпалителни механизми.

Източник: 
Ultra-diluted Toxicodendron pubescens attenuates pro-inflam-

matory cytokines and ROS- mediated neuropathic pain in rats (re-
searchgate.net)
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