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Скъпи читатели, колеги и приятели,

Коледа и Нова година означават много 
за нас. Това е моментът, в който имаме 
възможност  да  ви благодарим  за лоял-
ността. Вашите предпочитания и подкрепа 
са това, което ни кара да работим още по-
усърдно. 

Както всяка година за Коледа и Нова трябва 
да има пожелания. Пожелаваме ви за 
пореден, но не  за последен път Новата 
2023 година да бъде изпълнена със здраве, 
любов, щастие и работа! Да бъде по-
спокойна, мирна, спорна и благодатна! 
Да има по-малко загинали хора,  сираци 
и самотници!  Да имате сто причини да се 
смеете, мечта, за която да живеете, хиляди 
радости, на които да се насладите и нито 
една причина да страдате! 

Весела Коледа и щастлива 2023 година!
От екипа на Хомеопатичен компас
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•  Синузити, най-вече фронтални.

•  Заушка.

•  Много болезнени отити, които бързо нагнояват. 
Те се влошават през нощта и при влага.

•  Гноен блефарит и конюнктивит, с гъст зеленикав 
секрет.

•  Бронхит и пневмония с кашлица, винаги продук-
тивна през деня и суха през нощта.

•  Остра диария, която обикновено е придружена 
от силна болка и кръв в изпражненията.

•  Улцерозен колит и болест на Crohn.

•  Хепатит. Черният дроб е увеличен и болезнен.

•  Гингивит с подути, болезнени венци, които кър-
вят при най-малкото докосване. Лош дъх с обилно 
слюноотделяне.

•  Пиорея.

•  Афти.

•  Орален херпес. Представлява интерес при мал-
ки деца и подрастващи, които по-често страдат от 
това заболяване.

•  Флегмони.
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„Разтворимият живак“ е хомеопатичен медика-
мент, разработен от д-р Ханеман поради пре-
комерната токсичност на живачния двухлорид, 
използван от неговите съвременници за лечение 
на различни заболявания. Названието му идва 
от начина на приготвяне.  

Mercurius solubilis представлява сивкав, тръпчив 
и стипчив прах, практически неразтворим във 
вода и алкохол.

Хомеопатичният медикамент, получен от този из-
ходен минерал, има способността да въздейства 
върху възпалителни процеси, независимо от 
мястото на възникването им, които бързо ево-
люират към нагнояване, разязвяване и некроза.  

Прекрасно е да се види как вещество с толко-
ва много ограничения в медицинската практика, 
поради многобройните му странични ефекти, ко-
гато се трансформира в хомеопатичен медика-
мент чрез процесите на разреждане и дина-
мизиране, се превръща в напълно безопасно 
лекарство, което можем да използваме дори при 
бебета и при бременни.

Какво лекува Mercurius solubilis

Този голям хомеопатичен медикамент може да 
действа на различни нива в нашия организъм.  
Според моя опит някои от най-честите показания 
за Mercurius solubilis са:

•  Остър тонзилит и фарингит. Проявява се със 
значителна болка при преглъщане, която ира-
диира към ушите. Лимфните възли в тази област 
обикновено са подути (лимфаденопатия). Много 
характерна е т.н. „живачна уста“, за която ще 
говорим по-нататък. Той е и един от основните 
медикаменти за предотвратяване на рецидиви-
ращи ангини.

Материя медика

MERCURIUS SOLUBILIS В ХОМЕОПАТИЯТА
Д-р Гийермо Басаури, Испания
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•  Уретрит и цистит със силна болка по време и 
след уриниране, със слузно-гнойна или дори кър-
вава урина.

•  Вагинит и вулвовагинит с дразнещ и плътен се-
крет. Генитални инфекции с левкорея със зелен 
цвят и корозивен ефект.

•  Баланит.

• Интерстициална бъбречна болест. Токсични 
нефропатии.

•  Инфектирани язви, които са склонни да се раз-
пространяват.

•  Полезен е при пациенти със склонност към хро-
нични нагноявания от всякакъв вид.

•  Инфектирана екзема.

•  Абцеси.

•  Инфектирани, гнойни, сърбящи и парещи кожни 
лезии; импетиго и интертриго.

•  Ревматизъм с болки, които се влошават при до-
косване, през нощта и от влага.

•  Остеит и периостит.

•  Треперене на крайниците (интенционен тремор), 
което се влошава при емоции и умора. Тромавост 
във фините и координирани движения.

•  Разстройства в поведението.

•  Трудности в училище.

При някои от тези показания, лекарят хомеопат 
e този, който ще прецени какви други лекарства, 
терапевтични средства и медицински действия ще 
допълнят лечението на конкретния пациент.

Усещания и характерни признаци 
на Mercurius solubilis

В хомеопатията не е достатъчно да има диагноза, 
за да се посочи лечение. Съществуват различни 
хомеопатични медикаменти, които могат да се из-
ползват при тонзилит, цистит или диария, освен 
Mercurius. Това, което трябва да знаем, е кон-
кретният начин, по който болестта се проявява 
при всеки пациент.

Какви  точно са секретите, дали дразнят или не, 
дали са гъсти или течни, както и какво подобрява 
и какво влошава пациента, каква е неговата бол-
ка или как емоционално преживява заболяването 
си са ключови аспекти, за да се определи кой е 
най-показания хомеопатичен медикамент за кон-
кретния пациент.

Така например, за да определим дали пациентът 
се нуждае от Mercurius solubilis,  ще разгледаме 
специфични характеристики в хода на неговото 
заболяване:

•  Усещане за метален вкус в устата.

•  Усещане за мравучкане в устните.

•  Втрисане при най-малката промяна в телесната 
температурата, по-силно изявено през нощта.

•  Усещане за обща слабост.

•  Болките обикновено се усещат като пронизва-
щи, пробождащи, разкъсващи. Това е много ха-
рактерно лекарство за болки в костите, които се 
влошават през нощта.

•  Ректален тенезъм.

•  Секретите са гнойни, слузести, дразнещи и раз-
яждащи. Те дори могат да бъдат кървави.

•  Често се наблюдава  т.н. „живачна уста”: обло-
жен език с белезникав налеп, върху който може 
да  има отпечатък  от зъбите, обилно слюноотде-
ляне (сиалорея) и лош дъх. Тази „живачна уста“ 
може да придружава и заболявания, които нямат 
нищо общо с орофарингеалната област.

•  Вискозна и зловонна пот, която не облекча-
ва пациента и която се влошава през нощта. 
Най-малкото движение или действие предизвиква 
изпотяване.

•  Повечето от симптомите се влошават през нощта.

•   Понася зле и се влошава при най-малката про-
мяна на температурата и при екстремни темпера-
тури. Чувства се добре само при умерена темпе-
ратура и сухо време. Особено зле понася влажен 
студ.

•  Влошава се от собственото си потене и топли-
ната на леглото.

•  Подобрява се при внимателно движение и при 
почивка.

Природата на Mercurius

Живакът е метал с много необичайни характе-
ристики, можем да кажем парадоксални. Той е 
единственият метал, който при стайна темпера-
тура поддържа състояние, което бихме казали, че 
е между течно и твърдо. Тече като течност, но се 
стреми да запази своята кохезия. Ако се опитаме 
да го вземем с пръсти, той се изплъзва като теч-
ност, но не залепва по кожата им. Той е известен 
още под наименованието „течно сребро“.

QUI   BENE   INTERROGAT,   BENE   DIGNOSCIT
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От друга страна, живакът има много слаба собст-
вена реактивност и е силно нестабилен, което оз-
начава, че абсорбира и предава с голяма лекота 
всички физически действия, на които е подложен, 
като промени в налягането, температурата или 
разликите в електричния потенциал. Затова кла-
сическото му приложение е в производството на 
барометри, термометри и всякакви регулатори и 
калибратори.

В митологията Меркурий (Хермес, в гръцката тра-
диция) с неговите крилати сандали е пратеник на 
Юпитер, който отговаря за поддържането на кон-
такт между боговете и хората. Той също е богът 
на пътуването и търговията от една страна, а от 
друга страна - богът-защитник на крадците, сим-
вол на нарушаването и отхвърлянето на устано-
вените  социални норми.

Тази двойственост, този парадокс е показан и в 
кадуцея, атрибут на Хермес и Меркурий. Жезълът 
с неговите две увити змии с глави една срещу 
друга символизират конфронтацията на противо-
положни и в същото време допълващи се принци-
пи: ляво и дясно, мъжко и женско, светло и тъмно, 
добро и зло.

Всъщност в природата не срещаме чистия мине-
рал, а в комбинация със сяра под формата на 
живачен сулфид или цинобър (HgS). В източната 
традиция тези два минерала показват противо-
положни характеристики. Сярата е свързана с 
елемента огън, „ян“ или мъжественността, докато 
живакът е „ин“, женствеността, и е свързан с еле-
мента вода. Двойствеността е винаги налице.

Тази изключително нестабилна природа на 
Mercurius, с малка собствена реактивност и в 
същото време толкова адаптивен и свръхчувстви-
телен към всякакви действия, обяснява защо  па-
циентите, чувствителните към Mercurius, са хора 
които могат да блестят и в двете крайности:  по-
зитивни и прагматични, преждевременно развити, 
бързи и комуникативни или обратно  асоциални 
същества, лъжци, жестоки хора, крадци и пер-
верзници. Mercurius може да стане лидер на сво-
бодния свят или крал на мафията.

Така можем да обясним също паралелното съ-
ществуване на два други почти противоположни 
профила  на хора, чувствителни към Mercurius 
– едните хиперактивни, нетърпеливи, прибързани, 
оживени и тревожни  индивиди, а другите бав-
ни, незрели, подтиснати, мързеливи, страхливи 
и впечатлителни, без собствена воля. Всъщност 
Mercurius може да бъде много добър медикамент 
за подпомагане на деца с увреждания.

Поведенчески признаци на 
Mercurius

Още Хипократ е казал: „Много по-важно е да 
знаем какъв тип човек има дадено заболяване, 
отколкото какво заболяване има човекът.“  

Д-р Ханеман, основател на хомеопатията, възпри-
ема хуманистичната и холистичната концепция, 
която Хипократ развива през целия си живот. Към 
нея той добавя разработването на непознати 
дотогава лекарства, способни да активират ле-
чебните и балансиращи механизми на човешкия 
организъм по безопасен начин, без рисковете и 
вредите, причинявани от повечето лечения, из-
ползвани по онова време.

Ние, лекарите приемаме в нашите кабинети мно-
го деца, които страдат от рецидивиращ тонзилит 
(ангина), но не всички  имат едни и същи физиче-
ски, умствени или емоционални характеристики, 
нито живеят в сходна среда или се радват на ед-
накъв тип семейни отношения. Дори клиничните 
картини на техния тонзилит понякога не си при-
личат. 

Хомеопатията предполага, че диагнозата не е 
краят на пътя, когато става въпрос за лече-
ние. След като стигнем до диагнозата, трябва да 
разберем какъв е конкретният начин, по който се 
проявява болестта при пациента и какъв е паци-
ентът, който страда от болестта. От тук нататък 
можем да определим „лечението“.

Вече говорихме за това какви са патологичните 
тенденции и характерния начин на боледуване на 
хора, чувствителни към живак. Разгледахме също 
така онзи парадоксален характер, който се съ-
държа в природата на минерала.

Вече говорихме за това какви са патологичните 
тенденции и характерния начин на боледуване на 
хора, чувствителни към живак. Разгледахме също 
така онзи парадоксален характер, който се съ-
държа в природата на минерала.

Следват някои поведенчески, емоционални и ум-
ствени особености, които могат да подскажат, че 
съответните пациенти биха били чувствителни към 
Mercurius solibilis.
 
•  Необходимост да доминира над другите. Силно 
хипертрофирало  его.  Трябва да блести, да се 
откроява.
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Какво можем да научим от 
Mercurius solubilis

Едно от най-красивите и проникновени неща, 
на които хомеопатията ме научи е, че е много 
по-интересно да наблюдаваш и разбираш, от-
колкото да съдиш. Да разбираш, по мое скром-
но мнение, не означава да опрадаваш, а да 
наблюдаваш човешкото поведение със състра-
дание, като не забравяш, че всички ние „живеем 
както можем“. Ние всички страдаме и причиня-
ваме страдание, защото всички непрекъснато 
еволюираме, всички сме „практикуващи човешки 
същества“.

Mercurius ни показва двете лица на човешката 
природа, тези два аспекта на двойствеността, 
които присъстват във всички проявления на живо-
та. Обичам образа на дървото като пример за 
светлото и тъмното измерение: от една страна 
са неговите клони, листа, цветове и плодове, из-
ложени на слънчева светлина, а от друга - коре-
ните му, заровени в тъмнината и твърдостта на 
земята, но в същото време подхранващи негова-
та надземна част. Корените поддържат живота 
от мъртвостта. Какви уроци за нашата еволюция 
крие Природата!

Цялата тази тъмнина, която се съдържа в лъжите, 
грубостта, жестокостта, егоизмът на Mercurius, 
понякога може да го доведе до депресивни 
състояния, натоварени с чувство за вина до сте-
пен на самоубийство. Толкова дълбока, колкото 
може да бъде неговата тъмнина, обаче, може да 
бъде и неговата светлина.

Всички ние имаме своите светлини и сенки. Голя-
мата мистерия е да открием как точно, подобно 
на дървото, можем да трансформираме цялата 
енергия,  заключена в тъмнината, така че  да на-
караме най-светлата ни страна да блести. Щом 
растенията са способни, защо да не го напра-
вим и ние самите?

А аз, докато го откривам, ще продължа да леку-
вам тонзилит, синузит, язви, абсцеси, инфекции 
от всякакъв вид, училищни и поведенчески труд-
ности и  много други заболявания, с помощта 
на нашия Mercurius,  който свързва Небето и 
Земята.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/?s=Mercurius+solubilis

•  Импулсивен, прибързан, хаотичен. Дете, което 
не може да се сдържи и докосва всичко без да 
внимава.

•  Психическа дисперсия. Не знае как да органи-
зира работата си. Трудности в училище, особено 
по математика и писане. Винаги ще бъде по-до-
бър при устните тестове отколкото при писмените.

•  Импулсивно може да показва голямо насилие.

•  Може да бъде безчувствен, груб, жесток, его-
истичен. Ще лъже безсрамно, за да получи това, 
което иска.

•  Те могат да бъдат тиранични хора. Трябва да 
им се подчините или ще понесете гнева им. Па-
циентът Mercurius може да убие, ако му противо-
речат.

•  Може да се прояви като нарушител на устано-
вените порядки, асоциален, дори перверзен тип. 
Има склонност към зависимости.

•  Кавгаджия, диктатор, който унищожава всичко, 
което се противопоставя на желанията му. Може 
да бъде нечувствителен към страданието на дру-
гите.

•  Детето Mercurius удря, хапе и хвърля всичко. То 
е импулсивно и говори много бързо. По-скоро е 
оживено, отколкото разтревожено.

•  Нетърпелив. Преди да е започнал, вече иска да 
е завършил. Не издържа да стои на опашки или 
да чака.

•  Голяма физическа и сексуална възбуда.

•  От друга страна, те могат да бъдат преждевре-
менно развити деца, надарени, хиперактивни, но 
прагматични.

•  Храбър, смел, речовит. Притежава лидерски ка-
чества.

•  Този негов дефицит може да го доведе до дру-
гата крайност – да бъде срамежлив, уплашен, тъ-
жен, хаотичен, с много съмнения относно себе си 
и своите способности.

Mercurius solubilis може да помогне на хора, 
особено на деца, с ментални и физически недъзи 
и обективни дефицити.
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Silicea
 D30 D1000

Медикамент с общо действие, изключително често изписван в практиката, с бавно, но дълбочинно въз-
действие. Ключова характеристика за него е забавеното протичане на възпалителните процеси.

ПОДХОДЯЩО СРЕДСТВО ПРИ: 

 y Хронични, изтощаващи имунната система заболявания, както и имуносупресивно лечение – затегнато 
клинично протичане на оздравителния процес

 y Склонност към хронификация и рецидиви на инфекциите, съпроводени от твърди, ограничени аденопатии

 y Тенденция към нагнояване на хроничните огнища – субакутни, протрахирани абсцеси

 y Нарушения в растежа (забавяне) и общото състояние (астеноаденамия)

 y Умствено и физическо пренатоварване или непълноценно хранене

ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ:

 y Психоастения, раздразнителност, сетивна хиперестезия, 

 y Затруднени – запаметяване, концентрация и задържане на вниманието

 y Екстремна психическа умора с невъзможност за справяне с ежедневните задължения

 y Безсъние, нарушен ритъм на съня със склонност към сомнамбулизъм

 y Изразена стеснителност, липса на самочувствие и страх от неуспех

 y Хронично главоболие – предимно окципитално при свръхангажирани, амбициозни и прилежни деца

Препоръчителен прием:

При остри симптоми Silicea D30 – 2-3 пъти дневно по 1 доза (5-10 глобули) за 7 дни

При хронични състояния Silicea D30 – 1-2 пъти дневно по 1 доза (5-10 глобули) за 20 дни

Начин на дозиране на висока потенция  -  Silicea D1000

Еднократен прием 1 доза – 10 глобули

Кумулативна доза: повторение на дозата до провокиране на отговори и след това изчакване 1 - 3 - 5 поредни дни

Повторение на дозите е нужно, когато организмът/системата изчерпват бързо ефекта заради по-сериозен 
проблем, по-голяма лабилност, наличие на антидотиращи фактори и др.

Silicea 
При чести 

боледувания и 
психическа умора с 

безсъние

Примерни терапевтични схеми за прием на Silicea D1000

Състояние Брой приеми                           Продължителност на приема

Конституционално лечение 1 - 2 пъти седмично 2-8 седмици

Остри емоционални състояния 1 - 2 приема 3-5 последователни дни

Остри физически  1 - 3 приема 2-5 дни

Синдром на хронична умора 2 пъти седмично  2 месеца

Здраве от природата за цялото семейство!тел. 02 861 40 00
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Всеки, който се занимава със спорт, рано или 
късно получава някакъв вид спортна травма, не-
зависимо от нивото, което  има и без значение 
дали е аматьор или професионалист. Хомеопа-
тията е инструмент, който от много години на-
мира приложение в спорта по различни поводи. 
От една страна хомеопатичните медикаменти са 
безопасни, а от друга са ефективни и при допинг 
контролите не показват никакви отклонения.

Във всеки спорт преобладават накакъв вид трав-
ми. При контактните спортове преобладаващи-
те травми са различни от травмите при другите 
видове спортове. При безконтактните спортове  
преобладават травми, които се дължат на повто-
рение на определени движения.

Плантарен фасциит

Плантарният фасциит е лезия, което засяга 
структурата, разположена върху цялата пло-
ска част на стъпалото, наречена плантарна 
фасция. Тя се простира от петата до основата 
на пръстите на краката и обхваща мускулите 
и сухожилията на ходилото. Плантарната фас-
ция (известна още като плантарна апоневро-
за) е дебела ивица от съединителна тъкан. Тази 
структура е важна за опората на надлъжния 
свод на стъпалото.

Когато флексорните мускули на крака (гастрокне-
миус и солеус) са напрегнати, тази тъкан е под 
напрежение. Тази ситуация, когато продължи във

времето, както и лошата опора водят до локално 
дразнене на плантарната фасция. Също така бя-
гане по твърди повърхности (асфалт), неподходя-
щи обувки, грешки в тренировачния процес, ниска 
еластичност на прасцовия или плоския мускул, или 
ахилесовото сухожилие могат да благоприятстват 
или да причинят плантарен фасциит.

Лезията не е присъща само на спортисти, на бе-
гачи. Всеки човек може да страда от плантарен 
фасциит. Някои състояния като наднормено тегло 
или използване на неподходящи обувки също мо-
гат да благоприятстват нейното появяване.

Симптоми на плантарен фасциит

Основният симптом е болката в петната кост 
(calcaneus), която обикновено се появява в пър-
вите минути на тренировка, изчезва след за-
гряване и се завръща, обикновено с по-голяма 
интензивност, след охлаждане. Болката може 
да бъде инвалидизираща за спортисти и да не 
позволява практикуване на спортна дейност, а 
на хора, които не практикуват спорт, да не поз-
волява да ходят.

В случай че това нараняване не се лекува и 
отзвучи, то може да доведе до появата на хро-
нична болка, а  с течение на времето тази бол-
ка да причини промяна в походката, в опората 
на крака и оста на натоварване с появата на 
болка в коляното, бедрото и дори гърба.

В помощ на практиката

НАРАНЯВАНИЯ ПРИ БЯГАНЕ: ПЛАНТАРЕН ФАСЦИИТ
Д-р Алберто Сакристан*, Испания
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Възможно е да се появи известна сутрешна скованост.

Превенция на плантарен фасциит

Превенцията е най-важното лечение на всяко 
заболяване. Тя е от съществено значение при 
спортни лезии, въпреки че спортистът не винаги 
е наясно с нейната важност. Ето някои препо-
ръки за предотвратяване на спортни травми.
Укрепването на мускулната група (екстензори и 
флексори) на крака, както и плантарната мус-
кулатура трябва да бъде част от тренировките 
на спортиста. Провеждането на специфични се-
сии за разтягане на ахилесовото сухожилие, на 
мускулите  гастрокнемиус и солеус, както и на 
самата плантарна фасция, също трябва да бъде 
част от тренировките на спортиста.

• бягане през меки зони (почва),
• провеждане на адекватно обучение,
• изследване на отпечатъка на стъпалото,
• контрол на теглото,
• физиотерапевтични сесии, за разтоварване на 
мускулите са само някои от мерките за превен-
ция на плантарния фасциит.

Лечение на плантарен фасциит

Повечето хора се възстановяват от плантарен 
фасциит след няколко седмици лечение. Друг 
път лечението отнема няколко месеца, а в ня-
кои случаи е необходима операция.

При остра форма на заболяването  може да се 
наложи почивка от определени спортни занима-
ния. Например, ако бегач страда от плантарен 
фасциит, той може да кара колело, да плува 
т.е. да се занимава с други спортни дейности.

Местни ледени компреси за 10-15 минути на 
всеки два часа през първите 24 часа.

Обикновено се прибягва до НСПВ средства 
(ибупрофен, диклофенак) включително и до ло-
кални инфилтрации.

Физиотерапията играе много важна роля не само 
в превенцията, както посочихме, но и в лечение-
то и колкото по-рано започнат физиотерапевтич-
ните сеанси, толкова по-добре. Използването на 
определена апаратура може да помогне за съ-
кращаване на възстановяването на спортиста.

В Спортсалуд** имаме много положителни резул-
тати при комбиниране на ултразвук и процедури 
с Intradermik® (апарат за радиочестотни проце-

дури или диатермия). Смята се, обаче, че осно-
вата на лечението винаги е мануална:  масаж на 
задните мускули на крака и бедрото, разтягане, 
укрепване на мускулите на краката, укрепване на 
вътрешните мускули на стъпалото, както  споме-
нахме по-горе в частта, поветена на превенцията.

Използването на ортеза, при която опорната 
зона на петата е разтоварена или е с гел зона, 
или с куха зона в самата ортеза, може да обле-
кчи болката по време на ходене.

Хомеопатично лечение на  
плантарен фасциит

Както знаем, хомеопатията може да помогне 
при мускулни лезии или навяхвания.

Важно е да се отбележи, че можем да започ-
нем лечение с хомеопатични медикаменти при 
плантарен фасциит в неговата остра фаза, 
тоест още с появата на симптомите. В случая 
ще се спрем на два хомеопатични медикамен-
та: Arnica montana, защото се отнася до трав-
матично увреждане, причинено от повтарящо 
се въздействие при бягане или ходене и Apis 
mellifica поради това, че става дума за значите-
лен локален възпалителен процес.

В ситуации на изключителна чувствителност на 
стъпалата поради претоварване на ахилесо-
вото сухожилие, можем да използваме Ledum 
palustre като част от комплексното лечение (фи-
зиотерапия, ортеза), а така също и  Antimonium 
crudum при същата ситуация на чувствителност 
на стъпалата с  метатарзалгия.

Освен това можем да придружим лечението с 
други хомеопатични лекарства, които ще подпо-
могнат предишните, като Magnesia phosphorica 
и/или Cuprum metallicum, ако има претоварва-
не и свити мускули на краката.

Плантарната фасция е основна структура за 
динамиката на ходенето и за архитектурата 
на стъпалото. Плантарният фасциит е лезия от 
претоварване, което трябва да се лекува рано, 
за да се избегне превръщането му в хронично. 
Физиотерапията заедно с хомеопатията са ле-
чението, което  препоръчвам на база на опита, 
който имам през годините в лечението на бега-
чи с подобна травма.

Библиография:
1. De Pablo Mбrquez B et al. Tratamiento de entesopatнas. FMC. 2021;28(8):474-81.
2. Jean-Marcel Ferret et al. Medicina del Deporte, prevenciуn, tratamientos, homeopatнa y nutriciуn 

 * Д-р Алберто Сакристан Рубио е специалист по семейна медицина и медицина на общността, 
магистър по нутрициология и има университетска специализация по физическа активност.
**Център по кинезитерапия и травматология, Астурия, Испания

CEDH-2000. 
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Когато хомеостатичният баланс е нарушен от 
биологични агенти, химикали, травма или други 
фактори, клетките, които изграждат увредените 
тъкани, както и клетките, отговорни за защит-
ния отговор, освобождават множество химични 
медиатори, които водят до значителни промени, 
както в увредените, така и в неувредени тъкани.

Това е сложен и заплетен процес на тъканни, 
клетъчни и молекулярни промени  и се нарича 
възпаление.  За академични цели подразделяме 
възпалителния процес на четири етапа.

На практика, обаче  някои от тези етапи на-
стъпват едновременно като включват освобож-
даването и/или синтеза на  различни про-възпа-
лителни биохимични медиатори. Те  гарантират 
ефективността на процеса като целта е да иден-
тифицират, задържат и възстановят  увреждането.  

Един от тези медиатори на увреждане, който 
участва във възпалението, е генерирането на 
реактивни кислородни радикали (ROS), които са 
отговорни за поддържането на оксидативно със-
тояние или иначе казано на оксидативен стрес, 
който води тялото към провъзпалително състоя-
ние. Това от своя страна активира освобожда-
ването на цитокини, които  предизвикват вазо-
дилатация,  ефекти от типа на хемотаксис и др.

Търсенето на ново управление на възпалителния 
процес и неговите клинични прояви (по-специал-

но на болката) позволи на  учените, които се 
занимават с фундаментални и клинични проуч-
вания да търсят и разработват нови и по-добри 
фармакологични стратегии, както и терапевтич-
ни схеми. За целта са необходими експеримен-
тални модели, симулиращи възпалителни проме-
ни, които се задействат при условия, подобни 
на тези, които възникват под въздействието на 
някакъв чужд агент или хронични патологии, кои-
то водят до структурни промени в периферната 
нервна система. Пример за това е възпалението 
и прилежащата невропатична болка при паци-
енти със захарен диабет, особено при такива с 
лош гликемичен контрол, където  тази болка е 
обусловена от структурно увреждане на нерв.

Невропатичната болка представлява важно кли-
нично състояние поради това, че се среща мно-
го често. Това обяснява непрекъснатото търсене 
и разработване на нови и по-добри лечения в 
днешно време. Невропатичната болка се харак-
теризира с проява на сензорни аномалии като 
дизестезия (неприятно усещане), хипералгезия 
(повишена чувствителност към болка), алодиния 
(повишена чувствителност към безболезнени сти-
мули) и спонтанно развитие на болка. Тя  има 
сложна патофизиология, която включва различни 
механизми. Високата честота на това състояние 
е свързана с увеличаването на популацията на 
възрастни хора, както и с прогресивното увели-
чаване на случаите на захарен диабет, наднор-
мено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЧЕН МЕДИКАМЕНТ ВЪРХУ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ 

СИГНАЛИ И ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС В IN VITRO И IN VIVO МОДЕЛ*
Д-р Хуго Артуро Алдана Кинтеро, Мексико**

Нови изследвания и хомеопатия
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рира наличието на болка.

Rhus tox  е намалил оксидативния статус чрез ре-
дуциране на съдържанието на малондиалдехид 
(MDA), краен продукт на липопероксидацията, 
широко използван като биомаркер на оксидати-
вен стрес, и азотен оксид (NO) като е повишил 
нивата на глутатион (GSH), супероксид дисмута-
за (SOD) и каталазна активност в седалищния 
нерв на плъхове. Лечението с  Rhus tox   значи-
телно намалява серумните нива на тумор некро-
тизиращ фактор (TNF-α), интерлевкин-6 (IL-6) и 
интерлевкин-1α (IL-1α), в сравнение с контрол-
ната или фиктивно оперираната група плъхове. 
Защитният ефект на Rhus tox  от увреждане, при-
чинено от индуцирана коарктация (стеснение) 
на седалищния нерв (CCI), е демонстриран чрез 
хистопатологични проби от структурата на ко-
арктирания седалищен нерв, сравнени с проби, 
взети от контролната група. Въздействието на 
хомеопатичния медикамент  Rhus tox  върху in vivo 
модела на невропатична болка и in vitro модела 
на оксидативен стрес  води до предположение-
то, че  той участва в сигнални механизми, свър-
зани с антиоксидантния и противовъзпалителния 
отговор.

Въпреки появата на нови технологии и фарма-
кологични стратегии в областта на невронауки-
те, въпросът за управлението на невропатичната 
болка с безопасни и ефективни средства все още 
не е решен. Няколко изследнания и контролира-
ни проучвания показват клиничната ефикасност 
на опиоидите, габапентиноидите, трициклични-
те антидепресанти, инхибиторите на обратното 
захващане на серотонина и лигандите на Са2+ 
каналите при лечението на невропатична болка. 
Тези агенти, обаче, все още не са достатъчни. 
Ефикасността на наличните антиневропатични ле-
карства е ограничена поради техните странични 
ефекти и неадекватно или забавено облекчаване 
на болката.

Ще споменем някои от факторите, които доприна-
сят за периферната сенсибилизация и появата на 
невропатична болка: повишен оксидативен стрес, 
повишен съдов пермеабилитет и освобождаване 
на различни възпалителни медиатори, включител-
но P-ген-свързан пептид и калцитонин, продуциран 
от ноцицептивните терминали, образуване и /или 
освобождаване на брадикинин, простагландини, 
растежни фактори и цитокини. Всички те водят до 
структурно увреждане на периферните нерви и 
следователно до наличие на невропатична болка.

Естествените продукти и комплементарните 
и/или алтернативни лекарства често се използ-

Ето защо изследването и разбирането на сигнал-
ните каскади, които участват в невропатичната 
болка и оксидативния стрес, както и търсенето 
на модулация на предизвикания възпалителен 
процес, остават предизвикателство. За тези цели 
се използва моделът на увреждане поради 
хронично притискане (CCI). Той представля-
ва  добре установен, стандартизиран и одобрен 
животински модел, който  често се използва 
за изследване на невропатична болка.  В този 
модел едностранното лигиране на седалищния 
нерв има за цел да имитира патофизиологичния 
процес, който предизвиква невропатична болка 
при хората.  

Тази статия показва някои от наскоро разрабо-
тените научни подходи, свързани с антиноцицеп-
тивния ефект на хомеопатичен медикамент при 
модели на невропатична болка, както in vitro, 
така и in vivo. Освен това се доказват структур-
ни промени в хистопатологични проби от мани-
пулирани нерви на експериментални групи, под-
ложени на моделът CCI, сравнени с контролната 
група. 

Toxicodendron pubescens, известен като Rhus tox 
в хомеопатичната фармакопея, се предписва 
широко при възпалителни и ревматични проце-
си, и хронична болка, свързана с автоимунни и 
остеотендинозни патологии. Противовъзпалител-
ната, антиартритната и имуномодулиращата ак-
тивност на  Rhus tox отдавна е документирана.  
По-нататък  ще ви покажа някои доказателства, 
които група изследователи наскоро публикуваха 
за антиноцицептивния ефект  на Rhus tox и на 
неговите основни механизми в in vivo модел на 
невропатична болка.

Също така чрез in vitro модел, който използва 
клетъчна линия на глиобластома U-87, се индуци-
ра освобождаването на ROS, медиирано от ли-
пополизахарид (LPS), и се анализира ефектът на 
Rhus tox  върху реактивни кислородни радикали, 
антиоксидантния статус и цитокиновия профил.

Интересното е, че Rhus tox намалява оксидатив-
ния стрес и освобождаването на цитокини и въз-
становява  антиоксидантните системи. Така също 
лечението на невропатична болка с високи раз-
реждания на Rhus tox в продължение на 14 дни, 
при in vivo модел с плъхове порода Wistar, по-
казва инхибиране на студена, гореща и механич-
на алодиния заедно с подобрение в скоростта 
на моторна нервна проводимост (MNCV). 
Между другото, двигателният нерв е бил ограни-
чен или стеснен хирургически, за да предизвика 
структурно увреждане и следователно да гене-
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ват се  за лечение на хронични неврологични 
разстройства.  Напоследък за лечение на невро-
патичната болка приложение намират противовъз-
палителни и антиоксидантни средства като N-аце-
тил карнитин и алфа-липоева киселина.  Пред-
клиничните проучвания върху хомеопатични ме-
дикаменти, които показват известна ефикасност 
при лечението на невропатична болка са малко. 
Анкети, базирани на доказателства разкриват, 
че пациентите с хронична болка предпочитат да 
използват билкови лечения за тези болезнени 
състояния.

Няколко предклинични и клинични проучвания съ-
общават за благоприятния ефект от употребата 
на лечебни растения при лечението на болезнена 
невропатия. Toxicodendron pubescens принадле-
жи към семейство  Смрадликови (Anacardiaceae). 
Rhus tox, наред с много други, е често използван 
хомеопатичен медикамент за лечение на възпали-
телни заболявания, ревматични болки и коремен 
тиф. Експериментални проучвания показват, че  
Rhus tox  има имуномодулиращо, противовъзпали-
телно, антиартритно и антимеланомно действие.

Резултатите от наскоро  проведено проспектив-
но, обсервационно, клинично, проучване при па-
циентки с рак на гърдата показват, че Rhus tox 
намалява болката и сковаността на ставите при 
тези жени.  Използването на животински модели, 
клетъчни модели и стандартизирани техники на 
молекулярната биология,  при контролирани ус-
ловия, още веднъж ясно демонстрират влиянието 
на   хомеопатичните медикаменти върху биологич-
ните процеси. 

Фундаменталните и клинични изследвания са до-
казателство за надеждността на хомеопатичния 
медицински метод.  И нека не забравяме, че бла-
годарение на изследванията и новите технологии, 
базирани на организирано и добре структури-
рано научно познание, започва да се развива 
една от най-противоречивите и труднодостъпни 
области на хомеопатичния модел - високите раз-
реждания.

*Доклад, представен на 21 октомври 2021 г. на XLI Национален конгрес по хомеопа-
тична медицина, Мексико,  проведен виртуално.

**Доктор на науките. Професор и изследовател в Интердисциплинарния център за 
здравни науки, филиал Милпа Алта, Национален политехнически институт.
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