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Днес ще разгледаме един
здравословен проблем, който е
толкова стар, колкото чове чес -
твото и е много честа причина за
консултация в първичната по -
мощ: запек. Ще поговорим за
възможните причини, които
провокират запека, различните
му осо бености според възрастта
или здравословното състояние
на пациента и как хомеопатията

може да допринесе за неговото разрешаване. Специално ще разгледаме
онези случаи на запек, при които няма патология или органична причина,
тоест случаите на функционален запек.

На испански език терминът констипация е равнозначен на термина
запек, въпреки че той се използва повече в други испаноезични страни,
отколкото в Испания.

Какво представлява запекът?
Първото нещо, което трябва да разгледаме, е дефиницията на онова

състояние, което се определя като запек. За целта най-добре е да се
обърнем към определението, дадено от Испанската асоциация по гастро -
ентерология:

Прието е, че даден пациентът страда от запек, когато при повече от 25%
от изхожданията има два или повече от следните симптоми:  нуждае се от
прекомерно усилие; има твърди изпражнения или „кози барабонки”; не
постига комфортно усещане за завършена дефекация, т.е. има усещане за
„запушване“ в аноректалната област; използва мануални техники за
улесняване на експулсирането (изваждане с пръсти, натиск в зоната на
перинеума) или има по-малко от три дефекации седмично.

Тоест, за да говорим за здравословна дефекация, трябва да имаме поне
три изхождания седмично, които са безболезнени и се извършват без
ненужни усилия. Освен това трябва да имаме усещането, че сме осво бо -
дили добре ректума.

По време на детството запекът засяга по-често момчетата, но в зряла
възраст се среща по-често при жените отколкото при мъжете (3/1), като
нараства с възрастта и при двата пола.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАПЕКЪТ И КАК
ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ХОМЕОПАТИЯ

Д-р Хорхе Манреса, Испания



Видове запек
Най-общо запекът може да бъде подразделен на:

• Остър или преходен: предизвикан от пътуване,
начин на хранене, медикаменти, неподвижност,
остри заболявания, емоции … от функциона-
лен тип.

• Хроничен: когато продължава повече от три ме-
сеца.

Последици от запека
Преди да разгледам възможните причини,

които предизвикват запек, предпочитам да  на-
правя кратък преглед на последствията. Целта ми
е да мотивирам пациентите, които са в началото на
подобно състояние, да предприемат диетични
мерки и да се консултират с личния си лекар,
преди страданието да е напреднало.

Острият запек е обратим сравнително лесно, но
когато е хроничен, макар че в повечето случаи не
може да се говори за сериозно разстройство, не-
говият повтарящ се характер и липсата на коремен
комфорт, могат да имат безспорно и видимо въз-
действие върху психическото състояние на паци-
ента. 

В допълнение, в дългосрочен план могат да се
появят:
• Фекалом или втвърдени изпражнения (фекална

импактация). Изпражненията се натрупват в
ректума и става невъзможно да бъдат изхвър-
лени без медицинско лечение.

• Анални усложнения, като хемороиди или фи-
сури, особено при  напъни за дефекация.

• Дивертикули на дебелото черво. Това са малки
разширения, като торбички, по стената на де-
белото черво, които могат да се появят поради

повишено вътрешно налягане. Възможността
за появата им се увеличава с възрастта.

• Някои изследвания установяват по-висока
статистическа честота на колоректален рак при
пациенти с хроничен запек.

• С всеки изминат ден нови изследвания под -
крепят връзката между храносмилателната
система и нашия мозък, както и други системи
на нашето тяло. Добрите храносмилателни
навици имат положителен ефект не само върху
храносмилателната ни система, а и върху
чревната флора, която обитава дебелото черво.

Причини за запека
Въпреки че запекът от функционален тип е

най-често срещан, съществуват и други причини
за запек, обусловени от наличието на органични
промени или нарушения на чревните движения,
чийто произход може да е свързан с приема на
определени лекарства или с наличието на забо-
лявания с ендокринно-метаболитен, неврологи-
чен, мускулен характер или и двете. Но задълбо-
чаването в медицинската част на това състояние
не е цел на настоящата статия за разлика от про-
веждането на медицинска консултация. Затова ще
разгледам само най-честата форма на проява:
обикновен хроничен запек от функцио нален
тип.

Всеки случай трябва да се оценява инди видуал -
но, за да се претегли всеки един от възможните
фактори, които могат да доведат или улеснят
запека: начин на живот и хранителни навици,
прием на медикаменти, други свързани заболя ва -
ния, емоционални и нервни проблеми и др., както
и информация, свързана с характера на изпраж -
ненията и дефекацията.
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Между причините, които водят до запек, мо -
жем да изтъкнем:
• Липса на фибри в диетата и лоши хранителни

навици, които не осигуряват достатъчно съ-
държание на дебелото черво.

• Нарушения на движенията на дебелото черво,
което не изтласква правилно съдържанието
към ректума.

• Нарушения в усещането за дефекация, което се
случва при прекалено голям ректум или нали-
чие на неврологичен проблем, който променя
чувствителността, която провокира желанието
за изпразване на червата.

• Понижено налягане в коремната стена, особено
при възрастни хора, бременни жени, отслабени
пациенти или такива с неврологични заболява-
ния, които могат да засегнат мускулите на ко-
рема. Когато това се случи, мускулите нямат
достатъчно сила за раздвижване на корема.

• Нарушения, които засягат правилното отваряне
на ануса в момента на дефекация. Има хора,
които по време на дефекация неволно час-
тично затварят или отварят ануса, което за-
труднява изхвърлянето на изпражненията.
Трябва да се отбележи, че дълго време се смя-

таше, че диетите, бедни на фибри и липсата на фи-
зическа активност оказват голямо влияние върху
появата на този проблем. За това твърдение, обаче,
не съществуват ясни доказателства. Някои паци-
енти се подобряват с физически упражнения и до-
бавка на фибри, но други не получават очакваното
подобрение.

Запек по време на бременност
Доста често може да се появи запек по време

на бременност, поради хормонални промени,
промени в начина на живот (по-заседнал начин на
живот, промяна на диетата поради гадене ...),
прием на лекарства като желязо и алкализиращи
хранителни добавки, а през последното тримесе-
чие и поради натиск върху червата от страна на
матката, която  значително увеличава размера си.

Дискомфортът, предизвикан от запек по вре -
ме на бременност, както и неговите анални ус-
ложнения (хемороиди и анални фисури) са най-
различни. Лечението включва препоръки за хра-
нене и физически упражнения. В допълнение може
да се използва хомеопатичният медикамент за
запек при бременност COLLINSONIA CANADIEN-
SIS.

Запек при деца
Както бе споменато по-рано, запекът при мом-

четата е по-чест, отколкото при момичетата. По съ-
щество има три периода, в които детето е по-под-
атливо към функционален запек:
– Кърмачета: във фазата на отбиване и началото

на допълващото хранене. Не е рядкост кърма-
чето също така, при липса на дискомфорт, да
дефекира само един два пъти в седмицата, като
изпражненията са меки или дори течни. Някои
бебета, по-малки от два месеца, могат да из-
хвърлят изпражнения по-рядко поради анален
сфинктер, склонен към константен спазъм. Това
неразположение обикновено преминава през
следващите месеци.

– Деца в предучилищна възраст, когато се
сваля памперсът. Най-честият отключващ фак-
тор е болезнената дефекация. Всяко обстоятел-
ство, което причинява трудно и болезнено из-
хвърляне на изпражненията, задейства задър-
жането им поради страха, който поражда. За-
държаните изпражнения са твърди, обемни и
трудно се елиминират. Това създава порочен
кръг, който води до хронифициране на ситуа-
цията.

– Деца, които тръгват на училище. Те често от-
лагат дефекацията. Обикновено не искат да
консумират плодове и зеленчуци. Срамуват се
да отидат до тоалетната по средата на часа.

Запек при хора в напреднала възраст
Запекът при хора в напреднала възраст е

често срещан здравословен проблем, който ни-
кога не бива да се подценява. Това важи и за по-
тенциално сериозните му усложнения, особено
при обездвижени и слаби хора в напреднала въз-
раст, както и за влиянието му върху качеството на
живот на тези хора. До 15% от хората над 65 години
имат трудности с дефекацията. При хората, жи-
веещи в резиденции този процент достига 80%.
Честотата на разпространение на това състояние,
което засяга еднакво и двата пола, нараства екс-
поненциално с възрастта.

Въпреки физиологичните промени, които нас-
тъпват с възрастта, като атрофия на чревната ли-
гавица или намалено движение на червата, запе-
кът в напреднала възраст не може да се счита за
нормално явление и винаги трябва да се търси
причината за появата му. Причините за запек при
хора в напреднала възраст са много и разно -
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образни, но при тях най-често той се дължи на
органични лезии.

При хората в напреднала възраст услож не -
нията вследствие на запек са по-чести, тъй като в
много случаи пациентът не го споменава пред
лекаря. Събиране и втвърдяване на големи коли -
чества фекални маси с образуване на т.н. фекалом
(най-често срещаното), анална фисура, мегаколон,
херния или фекална инконтиненция, са по-раз -
пространените усложнения при възрастни хора.

Лечение на запек
Въпреки че е многократно дискутирана тема,

основната мярка за предотвратяване на запек и
първата мярка за лечение му е да се води здраво -
словен живот.

Според Испанската асоциация по гастро енте -
рология:

„Цялостният алгоритъм за лечение на пациенти
със запек трябва да включва кратко обяснение за
физиологията на дефекацията. Пациентите трябва
да бъдат инструктирани относно значението на
редовното физическо натоварване, необхо ди мост -
та от увеличаване на съдържанието на фибри в
диетата, приема на течности (1,5-2 литра / 24 часа)
и ползата от създаване на навик за дефекация
(най-вече след закуска), а също така и за вредата
от често съзнателното потискане на желанието за
изхождане. “

1. Диета. Първата стъпка в лечението на запек
е да увеличим количеството на фибри в нашата
диета и да поддържаме адекватна хидратация,
което се постига с прием на плодове, зеленчуци и
бобови растения. Растителните фибри не се
усвояват, нито се абсорбират в тънките черва, а
достигат до дебелото черво и са най-важната част
от обема на изпражненията.

Храни, богати на фибри:
• зеленчуци (сурови или варени),
• бобови растения,
• пресни плодове (с кората),
• сушени плодове,
• зърнени храни, хляб и пълнозърнесто брашно.

Във всеки случай трябва да бъдем умерени,
защото консумирането на излишък от фибри може
да причини метеоризъм и подуване на корема.  30
грама на ден са достатъчни.

2. Физически упражнения. Редовните уп раж -
не ния помагат за лечение на запек.

3. Лекарства. Необходимо е да се консул -
тираме с нашия лекар, дали някое от лекарствата,

които приемаме, не е причина за запек.
4. Навик за дефекация. Важно е, когато фека-

лиите достигнат до ректума и се появи желание за
дефекация да се възползваме от това и да ги из-
хвърлим. Препоръчително е дефекацията да става
сутрин, след закуска. Някои хора си създават раз -
писание за дефекация. Тя трябва да се транс фор -
мира в обикновен ежедневен навик и да � се
отделя необходимото време.

5. Лаксативи. Няма да се занимаваме в детайли
с тези медикаменти, използвани за лечение на
запек. Ще споменем само, че съществуват след-
ните видове:
а. Масообразуващи лаксативи. Това са фибри,

обикновено плантаго или метилцелулоза. Те
трябва да се приемат с много течности (вода
или сок) и обикновено нямат незабавен ефект.
Необходимо е да се изчака няколко седмици, за
да се види оптималният им ефект. Препоръчи-
телно е да се приемат след хранене, а не преди,
за да се избегне засищащия им ефект.

б. Осмотични лаксативни средства и лубри-
канти. Осмотичните лаксативи като полиети-
лен гликол и неабсорбиращи се захари (като
лактулоза) имат способността да привличат
вода в дебелото черво. Лубрикантите са неаб-
сорбиращи се масла (парафин), които смазват
изпражненията, за да улеснят изхвърлянето им.

в. Стимулиращи или дразнещи слабителни. Те са
най-мощните лаксативи, но трябва да се изпол-
зват внимателно като не се препоръчва да се
приемат постоянно, защото могат да повредят
червата или да влошат запека.
6. Прокинетици. Това са лекарствени средства,

които увеличават движенията на дебелото черво.
Използват се заедно или след използване на други
лаксативи. Имат лоша слава сред населението.

7. Понякога се налага да се прибягне до хирур-
гия, психотерапия, рехабилитация и други ме-
дицински техники.

Хомеопатично лечение на запек
Причините да използваме хомеопатия за лече-

ние на запек можем да резюмираме в следните
точки.
• На първо място хомеопатията гарантира сигур-

ност. Можем да използваме хомеопатия за ле-
чение на запек при всяка възраст или състоя-
ние: бебета, деца, бременни, в напреднала въз-
раст или полимедикирани пациенти.

• Липса на привикване или изчерпване на ефекта
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поради отсъствие на пряк лаксативен ефект.
• Персоналзиране на лечението според особе-

ностите или отключващите фактори при всеки
отделен пациент.

• Симптоматично и конституционално лечение.
Нека разгледаме някои хомеопатични меди -

каменти, използвани за лечение на запек:

– При кърмачета/деца според необходи-
мостта:
• MAGNESIA MURIATICA: добър медикамент при

кърмачета, които са на изкуствено хранене. Из-
пражненията обикновено приличат на „овчи ба-
рабонки“.

• MAGNESIA CARBONICA: при кърмачета, които
приемат майчино мляко, но трудно го понасят и
изпражненията им са полутечни, кисели, пе-
нести, с мирис на кисело или на мляко.

• NUX VOMICA: когато преобладава необходи-
мост от спешна дефекация и болка. Той е ос-
новният медикамент за запек, причинен от ано-
ректален спазъм. Пациентът изпитва страхотно
усещане за облекчение и подобрение, когато
може да дефекира. Много полезен при запек
вследствие на злоупотреба с лаксативи или при
деца, които поради страха от болка, причинена
от дефекация, се сдържат или се отказват пос-
тепенно да дефекират.

• NATRUM MURIATICUM: слабо дете, което яде и
пие много. Влияят му емоционални промени и
отсъствие от къщи по времето, когато оби-
чайно има навик да дефекира.

• CAUSTICUM: страхливо и крехко дете, което
предпочита да дефекира относително често
право.

– При бременни:
• Въпреки че могат да се предпишат и други ме-

дикаменти,  COLLINSONIA CANADIENSIS остава
медикаментът, който е най-силно показан за ле-
чение на запек при бременни.

– При хора в напреднала възраст:
Някои медикаменти са специално показани за

лечение на запек при хора в напреднала възраст.
• ALUMINA: запек, причинен от хронична сухота

на ректалната лигавица. Положението се вло-
шава, когато човек е извън къщи или пътува.
Липса на желание за дефекация докато се на-
трупат големи количества фекална маса. Меди-
каментът е полезен също при новородени.

• PLUMBUM METALLICUM: много тежък хроничен
запек, породен от ректална парализа, с непре-
къснати и безполезни желания и с твърди из-
пражнения, които понякога са групирани в го-
леми фекални маси или болуси. Много болез-
нено стесняване в ануса при опит за дефекация.
Също така полезен при бременност.

• OPIUM: пълен и абсолютен запек поради злоу-
потреба с клизми. При чревна атония и особено
при пълно бездействие на ректума, понякога с
продължителна хронична еволюция и с тен-
денция към натрупване на големи количества
изпражнения. Пациентът няма желание за из-
хождане. Много полезен след хирургични ин-
тервенции.

• BRYONIA ALBA: липса на желание за дефекация,
необходимост от големи усилия, които причи-
няват силна болка. Изпражненията са сухи,
обемни и изглеждат като прегорели. С голяма
сухота на лигавиците.

Разделът, който включва хомеопатичните ме-
дикаменти за запек е много обширен.
• SEPIA, както и PULSATILLA са медикаменти, с

които можем да лекуваме запек, свързан с хор-
монални проблеми при жени.

• LYCOPODIUM помага за ефикасно справяне с
проблема при несигурни пациенти, с ниска са-
мооценка. Често се използва за лечение на син-
дрома на раздразненото черво.

• IGNATIA AMARA и PLATINA ни помагат да леку-
ваме онези случаи на запек, при който отключ-
ващият фактор е емоционален.

Както вече казах, съществуват много медика-
менти, показани за лечение на запек. Те при-
видно са сходни, но трябва да бъдат подбрани от
лекаря хомеопат в зависимост от проявите на за-
пека като целта е не само лечение на симптомите,
но и избягване на хронифицирането на проблема,
което заплашва всеки пациент с трудности при де-
фекация. За целта лекарят хомеопат ще разшири
информацията с данни за лична и семейна анам-
неза, настоящи заболявания, приемани лекарства,
психологически характеристики и др.

Вместо заключение бих искал да цитирам една
мъдра народна поговорка: 

„Не бързай когато си на масата или в тоалет-
ната!“

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/que-es-el-
estrenimiento-y-como-combatirlo-con-homeopatia/
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За приноса на жените в развитието на хомеопа-
тията се знае твърде малко дори в средите на хо-
меопатичната общност. Това явление се наблюдава
и в други области и е свързано по-скоро с предразсъ-
дъците на епохата, която отдава предпочитание на
постиженията на мъжете. За да поправим донякъде
тази несправедливост в настоящия и в следващия
брой на „Хомеопатичен компас“ ще публикуваме ста-
тията на д-р Кирога, посветена на 13 лекарки хомео-
пати, които освен за развитието на хомеопатията
в САЩ, работят активно и за защита на правата на
жените. (Бел.ред.)

Хомеопатията винаги е била на страната на же-
ната и в защита на нейните права, здраве и благо-
състояние. Ще илюстрирам това твърдение с един
ясен и категоричен епизод от историята: как хомео-
патията или първите лекарки хомеопати в Съедине-
ните щати, работят не само в интерес на здравето на
жените, но и на техните права. Този интегрален под-
ход следва универсалистката хомеопатична тради-
ция, а това означава, че обект на техните действия са
също така децата и най-неравностойните класи.

Роля на жената в медицината през XIX век
През деветнадесети век медицината, както и дру-

гите професии, е монополизирана от мъжете. На же-
ните се гледа като на твърде „слаби“, за да я практи-
куват поради предполагаемите изисквания, които на-
лага медицинската практика. Те работят предимно
като акушерки или медицински сестри – безспорно
основни дейности в здравеопазването, които са пов-
лияли много развитието на медицината и общест-
вото, но дори в тези случаи на тях се пада подчинена
на мъжете  роля.

Трябва да минат много години за да може жената
да заеме равностойно място и да добие социално при-
знание в света на медицината. Все още, обаче,  има
какво да се желае по отношение на много аспекти на
това равенство. За да добием малка представа да при-
помним, че жените добиват право да гласуват във
Франция през 1944 г., в Италия през 1945 г., в Мексико
през 1955 г., в САЩ през 1920 г. – белите жени и през
1967 г. – цветнокожите, в Испания през 1931 г., в Обе-
диненото кралство през 1928 г., в Аржентина през
1947 г. До вчера, та дори и днес има страни, където
това право не съществува или е ограничено.

Първите лекарки хомеопати в САЩ
Както стоят нещата за жените в обществото, така

са и в медицината. За да настъпи промяна в манта-
литета и стереотипите, хомеопатията изиграва
важна роля, особено в Съединените американски
щати. Медицинските училища и болници, където се
преподава хомеопатия (които са много по това
време), улесняват достъпа на жените до курсове
или степени, особено в средата на 19 век и първите
десетилетия на 20 век.

Хомеопатията допринася изключително за раз-
чупване на установените бариери. Около 1850 г., го-
лямо разпространение в САЩ получават така нарече-
ните „женски физиологични дружества“. Тяхната цел е
да направят жената по-информирана за нейното тяло
и за природосъобразните лечебни методи.

Тези дружества подкрепят движението против ал-
кохолизма, правото на глас за жените и премахва-
нето на робството. Нека си припомним, че самият 
д-р Константин Херинг, пионер и „баща“ на амери-
канската хомеопатия,  приема студенти по медицина,
отхвърлени от други учебни заведения заради тях-
ната раса, а освен това е активен радетел за премах-
ване на робството.

Едно от тези дружества поставя началото на пър-
вия Медицински хомеопатичен колеж.

Почти всички тези дипломирани лекарки хомео-
пати играят важна роля в своите общности като на-
сърчават движението за равни права на жените и
основават медицински училища за жени. В болници
и клиники те създават услуги, които подобряват бла-
госъстоянието на жените и повишават стандартите
на медицинското образование. Мо жем да заключим,
че те играят ключова роля в овластяването на же-
ните, не само в САЩ, но и в други страни като Канада
или Бразилия и в крайна смет ка по целия свят.

Хомеопатично образование
Двата основни хомеопатични образователни цен-

търа се намират в Ню Йорк и Бостън, макар че съ-
ществуват и други в Пенсилвания, Мичиган и Айова…

Най-изтъкнати са:
Нюйоркски медицински колеж и болница за жени

(NYMCHW – New York Medical College and Hospital for
Women)

Нюингландски женски медицински колеж (NEFMC
– New England Female Medical College)

Нюйоркски медицински колеж и болница за жени
https://www.nymc.edu/about-nymc/
В Ню Йорк съществува медицински колеж, основан
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от известния поет, анти-аболиционист и редактор на
„Evening Post“ Уилям Кълън Брайънт, голям борец за ре-
форма на болниците и медицинското образование.
Брайънт е пламенен хомеопат и президент на Нюйорк-
ското хомеопатично дружество.

За истинският основател, обаче, се смята Клеманс
Лозиер. През 1863–1864 г. тя създава Нюйоркския ме-
дицински колеж и болница за жени (NYMCHW) и до
смъртта си през 1888 г. остава негов президент и
декан. Тук се дипломират лекари като Хариет Клисби,
Емили Стоу, Сюзън Смит Маккини Стюард, Мери
Джейн Сафорд Блейк или Флорънс Найтингейл Уорд.

Този център дава началото на днешния Нюй ор к -
 ски медицински колеж, в който се изучава ме ди цина
и се извършват научни изследвания в об ластта на
здравните науки. Както може да се види на уебсайта
му, неговите хомеопатични исто ри чески корени са за-
пазени до днес. New York Medical College (nymc.edu)

Клеменс Софи Лозиер (1813–1888)
Родена е в Планфийлд, Ню

Джърси, и е братов чедка на
големия амери кански  лекар хо-
меопат д-р Карол Дънам. Омъ-
жена на 17 години, на 19 тя ве че
открива училище и години наред
работи като учителка. По-късно,
през 1853 г., се дипломира като
лекар в Еклектичния  ко леж в Си-

ракуза. Открива медицинска практика в Ню Йорк, къ-
дето славата ù непрекъснато расте. Всяка седмица
провежда  здравни беседи, които са много добре по-
сещавани. Може би покрай тази популярност се по-
явява идеята за медицинско училище за жени.

Въпреки съществуващата опозиция, тя успява да
създаде Нюйоркския медицински колеж за жени,
който по-късно е преименуван на Нюйорк ски меди -
цински колеж и болница за жени (NYMCHW). Като
президент и декан на инсти туцията до смъртта си, тя
вижда как броят на студентките ù нараства от
първоначалните 7 до 219 в годината на нейната смърт.

Лозиер членува в Женския християнски съюз на
умереността, Нюйоркското общество за морал ни
реформи и „Сорозис“ – влиятелно женско дру жество.

Тя е виден активист за реформа в затворите,
както и на движението против робството и ин -
дийската реформа. Президент е на Нюйоркското об-
щество на суфражетките в продължение на 13 годи-
ни и е президент на Националната асоциация за
избирателно право на жените. И двете организации,
защитават правото на глас и други права за жените.

През целия си съзнателен живот Лозиер  е голям
защитник на правата на жените и много уважавана
както от колегите си лекари, практикуващи конвен-
ционална медицина, така и от лекарите хомеопати.
Била е дълбоко религиозна личност, идеалист, опти-
мист и притежавала невероятна работоспособност.
Била е сътрудник и приятелка на Елизабет Кенди

Стантън, писателка и една от основните лидерки на
суфражиското движение.

Синът ù Д-р А. У. Лозиер казва за нея: „Може би
никоя друга жена от нейното време не е направила
толкова много и по толкова различни начини за же-
ните. Никой не е вдъхвал повече  вяра на жените в
собствените им сили и никой  е бил с толкова  отда-
дено и посветено на доброто на човечеството сърце.“

Емили Стоу (1831–1903)

Emily Stowe. 
Commemorative postage
stamp, Canadian

Емили Дженингс е родена в Онтарио през 1831 г.
Първо работи като учителка, а през 1854 г. става
първата жена директор на държавно училище в
Северна Канада.

Омъжва се през 1856 г. и има три деца. Третото �
дете страда от туберкулоза, което я мотивира да из-
учава хомеопатия и фитотерапия. Този факт силно ù
повлиява да стане лекар. Кандидатства в Меди цин -
ското училище в Торонто, но е отхвър лена. Вице пре -
зидентът му казва на Емили, че „вратите на уни -
верситета са затворени за жени и е уверен, че винаги
ще бъде така“.

Името на този човек е забравено от историята, но
не и това на Емили Стоу.

Емили се мести в САЩ, постъпва в Нюйоркския ме-
дицински колеж за жени на Лозиер и се дипломира
през 1867 год. Връща се в Канада и е първата канад-
ска жена, която открива медицинска практика.

Емили Стоу е неуморен защитник на правата на
жените и основател на първата  организация за из-
бирателно право в Канада – Женската гилдия в То-
ронто, по-късно – Канадска асоциация за избира-
телно право на жените.

Стоу постоянно оказва натиск върху Универси-
тета в Торонто да приема жени в своята медицинска
програма. В крайна сметка за нейна радост дъщеря ù
Аугуста Стоу-Гюлен става една от първите жени, за-
вършили канадското медицинско училище, Викто-
рия Колидж, през 1883 г. През същата година, бла-
годарение на нейните усилия, е открит Медицинския
университет за жени в Онтарио.

Стоу създава безплатен диспансер за жени,
който се развива с годините и се превръща в уни-
верситетска болница за жени (WCH). От 1961 г. тя е
част от Университета на Торонто. През 1995 г. тя се
превръща в основен център за сътрудничество със
СЗО за Западното полукълбо. През същата година е
поставена възпоменателна плоча, която я обявява за
национален исторически обект на Канада и упоме-
нава нейната „символика в историческата борба на
жените в областта на медицината“.
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Екип от индийски и американски компютърни
биолози,  ръководени,  д-р Суаруп Рой, откри, че един
от най-лесно достъпните хомеопатични медика-
менти Arsenicum album 30С има потенциал  в гло-
балната борба срещу Covid 19.

Според изследователите  това е едно от малкото
проучвания, които установяват, че  хомеопатичните
медикаменти са  ефективни при лечение на Covid 19.

Съюзното министерство на AYUSH (Министерство
на аюрведа, йога, натуропатия, унани, сидда и хо-
меопатия – Индия) също препоръча Arsenicum
album 30С, който се получава от тинктура майка на
арсенов триоксид. Групата учени, ръководена от д-р
Суаруп Рой от университета Сиким, заедно с д-р Джа-
янта Дас от университета Джон Хопкинс, САЩ (по-
настоящем част от Националния здравен институт
(NIH) на САЩ) и д-р Субхадип Чакроборти от колежа
Nabadwip Vidyasagar, Западен Бенгал, изследват с по-
мощта на науката и машинното обучение вирусните
протеини, които атакуват човешките гени и про-
теини, когато вирусът „щурмува” клетките на тялото.

Arsenicum album 30С може да бъде полезен при
възстановяване на значими сигнални пътища на
MAPK, PI3K-Akt, TNF, m-TOR и апоптоза в човешкото
тяло, които биват засегнати, когато човек се зарази с
новия коронавирус, казват учените.

„Сигнализацията е важен клетъчен процес, чрез
който химически или физически сигнал се предава
на клетъчно ниво в човешкото тяло, а  всяка дисфун-
кция в сигналните пътища води до тежки последици
по време на Covid-19. Чрез възстановяване на нор-
малните клетъчни дейности в тялото  се възстановя-
ват нарушените сигнални пътища, което е важно за
излекуване на пациентите с Covid ".

Научната разработка, публикувана в реномира-
ния, базиран в САЩ Journal of Biomedical Informatics
тази седмица (бел. ред. Май, 2021), посочва още ня-

колко медикамента като дексаметазон, ритонавир и
интерферон алфа-В, които могат да са полезни за въз-
становяване на сигналните пътища при дисфункция
по време на Covid-19.

Тези лекарства са проучени и се прилагат за лече-
ние на Covid-19 по препоръка на Световната здравна
организация, казва Рой.

Тяхното проучване се фокусира главно върху ком-
пютърен модел на „базирана на използване на кодо-
новата мрежа на взаимодействие на протеин-про-
теин“ между вирусни протеини на SARS-CoV-2 и чо-
вешки протеини от основните сигнални пътища на
човешкото тяло.

Те  подчертават, че по време на Covid-19, MAPK е
най-тежко засегнатият път, който участва в серия от
предаването на жизненоважни сигнали в клетките на
тялото, които регулират растежа и смъртта на чо-
вешките клетки.

„Адипоцитокинът е друг важен път, който бива за-
сяган по време на Covid-19, което води до влошаване
на заболяването при пациенти със съпътстващи със-
тояния като диабет и сърдечни заболявания. Освен
това се наблюдава, че възрастните пациенти са по-
податливи към инфекция поради дисрегулацията на
сигналния път  m -TOR ," казва Рой.

„Ние участваме активно в изследванията на Covid-
19 от началото на пандемията. Стриктно анализи-
раме променящото се поведение на SARS-CoV-2 и
публикуваме резултатите от нашите изследвания в
различни реномирани списания. Нашите изследва-
ния се основават изцяло на изчислителни техники и
не препоръчваме безусловно никакви лекарства без
допълнителни фармакологични доказателства. Всяко
лекарство трябва да се приема само под лекарско на-
блюдение и препоръка“,  добавя той.

По материали от: 
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/82486018.cms?utm

_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

ХОМЕОПАТИЧЕН МЕДИКАМЕНТ СЕ ОКАЗВА
ЕФЕКТИВЕН В БОРБАТА С КОВИД-19

Индийски и американски учени изследват потенциала на ARSENICUM ALBUM 30С 
за лечение на COVID 19 с методите на компютърната биология

През 1889 г. Стоу основава Асоциацията за защита
на правата на жените „Доминиън“, друга асоциация
за защита на правата на жените, на която е президент
до смъртта си през 1903 г.

За лекаря и хомеопата Емили Стоу може опре-
делено да се каже, че е герой на Канада!

Следва продължение
Източник: 13 médicas homeópatas clave en la defensa de los de-

rechos de las mujeres (hablandodehomeopatia.com)


