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Вестник за клинична хомеопатия
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Клиничната хомеопатия
не е против ваксините
Механизъмът на действие на хомеопатичните
лекарства засега остава загадка и едно от големите
предизвикателства на науката на 21-ви век. Безкрайно
малката доза предизвиква скептични реакции у
някои привърженици на псевдо-диалектическия
материализъм в медицината, които не са запознати
със същността на хомеопатичното лекарство и хомеопатичния метод на лечение.
За съвременното отношение към хомеопатията в
световен мащаб най-красноречиво говорят следните
факти:
33 Европейската директива за лекарствените продукти за хуманна употреба разглежда и хомеопатичните лекарствени продукти (Директива 2001/83/ЕО
от 6 ноември 2001 г.), като текстовете, които ги касаят
са изцяло транспонирани в българското законодателство.
33 В много страни хомеопатия се преподава в
медицинските университети. Хомеопатичното лекарство и прегледа при лекар хомеопат се реимбурсират от националната здравната каса, както е във
Франция или от допълнителни здравни фондове,
напр. Швейцария, Германия и др.
33 В България клинична хомеопатия се преподава
на студенти във всички факултети по медицина в
страната. Провеждат се и курсове за вече дипломирани лекари под патронажа на Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, които
са включени в програмите за продължаваща квалификация към Български Лекарски съюз. Националната
здравноосигурителна каса в България не реимбурсира хомеопатичните лекарства, но вече има частни
здравноосигурителни компании, които го правят и
то с ясното съзнание, че това е икономически поизгодно за тях (хомеопатичните препарати са едни
от най-достъпните като цена).
33 Стотици хиляди лекари по света практикуват с
успех хомеопатичния метод на лечение. В България
от 1999 г. над 1000 лекари са обединени в своя

съсловна организация – Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО), която е асоцииран
член на БЛС (Български Лекарски Съюз) и колективен
член на СМСБ (Съюз на Медицинските Специалисти в
България). БМХО е сред първите сдружения на практикуващи лекари у нас, което прие, утвърди и депозира пред БЛС и в Министерството на здравеопазването още през 2005 г. „Правила за Добра Медицинска
Практика по Хомеопатия”, съгласно изискванията на
Закона за Здравето.
Защо въпреки всички тези факти не само в
България, но и в други страни по света възникват
полемики, оспорващи легитимността на хомеопатията като лечебен метод? Това се дължи на факта, че
има две течения в хомеопатията.
● Едното течение – това на клиничната хомеопатия, използва хомеопатията като мек и физиологичен лечебен и профилактичен метод, който успешно
стимулира оздравителния потенциал на организма.
Лекарят хомеопат е допълнил своя лечебен арсенал
и с хомеопатичния метод на лечение. Хомеопатията
се прилага с успех в педиатрията, акушерството и
гинекологията, дерматологията, ревматологията,
УНГ, спортната медицина, гастро-ентерологията,
неврологията. При някои заболявания, като бактериални инфекции, онкологични заболявания, ендокринни, и др. тя може да бъде само спомагателен
метод. В някои водещи онкологични клиники например, тя се използва като средство за повлияване на
страничните действия на химиотерапията и радиолечението. С успех се прилага и във ветеринарната
медицина.
Клиничните хомеопати са лекари, които могат да
диагностицират пациента, да преценят кога и докъде
той може да бъде с хомеопатия и кога е в негов интерес да се приложат и други медицински подходи.
Често в своята практика те съчетават възможностите
и на двата подхода – конвенционалния и хомеопатичния.
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Лекарите клинични хомеопати работят само с
хомеопатични продукти, разрешени за употреба и
регистрирани по реда на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина и отпускани чрез
аптечната мрежа. Те не отричат прилагането на
ваксините от задължителния имунизационен
календар и не отхвърлят приложението на конвенционални медикаменти тогава, когато това е
в интерес на пациента.
Има някои заболявания, при които хомеопатията
може да донесе само облекчение на страдащите.
Това важи впрочем и за конвенционалната медицина, която в някои случаи също не помага…
● Другото течение – т.нар. „класическа хомеопатия”, е това, според което хомеопатия може да се
практикува от всеки (не е нужно да е лекар), приемането на каквито и да било лекарства или ваксини
вреди на организма и с хомеопатия може да се излекува всичко – от хрема до рак.
Обичайно тези „лечители“ не използват официално регистрираните хомеопатични продукти налични
в аптеките, а забъркват свои „специалитети” в лечителските си кабинети. Те лекуват според симптома,
без да поставят диагнози, а един и същ симптом
може да бъде проява на съвсем различни по своята
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прогноза болести! Тези псевдолечителски залитания компрометират метода хомеопатия и навсякъде по света, където те се „практикуват“, хомеопатията има много противници.
Обратно – в страните, където хомеопатия се
практикува само от лекари, този метод е изключително добре приет, както от обществото, така и от
медицинските и академични среди. За щастие
България спада към групата на страните, които са
регламентирали практикуването на хомеопатия
само от лекари (чл. 167, глава VI от Закона за здравето). Обществена „тайна“ е обаче, че и в България
има известен брой практикуващи извън разпоредбите на закона хомеопати, без дипломи за висше
медицинско образование. Не бива обаче заради
тези порочни и незаконни практики да се отрича
целия метод.
За българските пациенти може да бъде само от
полза възможността да бъдат консултирани от
лекари, които владеят и клиничната хомеопатия,
освен избраната специалност от конвенционалната
медицина. За нас, лекарите хомеопати, няма две
медицини – конвенционална и алтернативна, а едно
изкуство: изкуството да бъдеш лечител – такъв
какъвто е потребен на болния.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Колегите, желаещи по-подробна информация относно ваксините, биха могли да я получат от сайта на CEVAG /Central European Vaccination Awareness Group - Централно Европейска
Група за Информираност за Ваксинациите/: http://www.cevag.org/
CEVAG е регистрирано доброволно сдружение на
национални представители и юридически лица, които
споделят интереса да насърчават ваксинациите в Централна Европа. CEVAG е организационно независим от
държавната администрация и административните
органи, политически партии и други граждански сдружения и инициативи. Сдружението, обаче, си сътрудничи с тези структури при реализацията на общи планове
и насърчаване по въпроси от общ интерес.
В момента в организацията са представени 12 държави (България, Хърватска, Чешката Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Турция). Асоциацията CEVAG се субсидира от няколко производители на ваксини, както е
отбелязано в 13-тото издание на „Inoculum” от 13 юни
2012 г. - официалния вестник на асоциацията.
В сайта са формулирани и целите на CEVAG:
• Да повиши информираността за имунизациите сред

здравните професионалисти, здравните власти,

Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Доц. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

политиците, правителствата, обществениците, медиите и широката публика;
• Да популяризира използването на ваксините като

обществена инвестиция – повишаваща едновременно здравето и благосъстоянието;

• Да разсее митовете и недоразуменията за ваксините;
• Да събира, осъвременява и разпространява свърза-

на с проблема информация.
За повече информация по въпросите за ваксините
вероятно е възможно да се допитате до доцент Атанас
Мангъров, познат от серията му телевизионни изяви,
който е и цитиран като представител на България в
същата организация:
http://www.cevag.org/membersDirectory.php
Надяваме се с тази информация да сме допринесли
за правилната ориентация към проблема на лекарите,
практикуващи клинична хомеопатия.

Издава: Европейска школа по клинична хомеопатия
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец
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Отзвук от
семинарите:
На 5 и 6 януари 2013 г. се проведе трети семинар
от Първи и Втори модул от обучението па Клинична
хомеопатия към Европейската школа по клинична
хомеопатия.

В реновираните аудитории на МУ София се събраха над 120 лекари и фармацевти от София и региона.
Разгледани бяха основните понятия в хомеопатията - Чувствителен тип, Конституционален тип,
Детски чувствителни типове, Хомеопатично лечение
и профилактика в кърмаческа възраст, болки на растежа, възможности на хомеопатията при хроничен
ринит и хронична уртикария.
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колонка
НА БМХО
Уважаеми колеги,
XII – тата Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие ще
се проведе в Курортен комплекс Албена, Конфе
рентна зала на хотел Добруджа, от 31 май до
2 юни 2013 г.
Темата на конференцията ще бъде: „Приносът
на клиничната хомеопатия в педиатрията“.
Каним всички желаещи да участват в конференцията с доклади, научни съобщения и клинични
случаи, да изпратят до 29 февруари 2013 г.:
 Заглавие на темата
 Резюме в word-формат до 600 знака
на e-mail адрес:
albenaconf@gmail.com
с копие до
bmhobg@gmail.com
Комисията към Организационния комитет на
Конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади и постерна сесия до
31 март 2013 г.

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО
ЗА 2013 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство членовете ползват
преференциални цени за участие в Националната конференция по Клинична хомеопатия в Албена и безплатно посещават
професионалните срещи, организирани от БМХО.
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесечно
ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както
и своевременна информация за предстоящи събития.
Членският внос за 2013 год. е в размер на 25.00 лв., които можете да внесете по банков път.
Данни за банковия превод:
Име на получателя:
БМХО
Име на банката:		
Първа инвестиционна банка
IBAN:			BG58FINV91501214928641
BIC:			FINVBGSF
Сума за внасяне:
25.00 (двадесет и пет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2013 година

Семинарите преминаха сред подчертан интерес
от страна на курсистите.
Представените клинични случаи породиха широка дискусия, с активно участие от страна на курсистите.

След заплащане на членския внос по банков път, моля изпратете на адресa на БМХО:
гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО
Копие от платежното нареждане.
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Хомеопатичният метод само за лекари
Вестник Форум Медикус от 24 декември 2012 г.
За спазване на това изискване настояха представители на Българската медицинска хомеопатична
организация (БМХО) на специална пресконференция на 6 декември т. г. Тезата защитаваха д-р Петко
Загорчев - председател на БМХО и на Централната
етичната комисия към БЛС, д-р Мариян Иванов специалист по вътрешни болести и член на хомеопатичната комисия за лекарствени средства в ИАЛ,
доц. Людмил Пейчев - ръководител на Катедрата по
фармакология в МУ-Пловдив; д-р Слави Филчев педиатър пулмолог и завеждащ Детско отделение в
столичната V градска болница.
Повод за пресконференцията станаха разразилите се в публичното пространство дискусии за ефикасността на хомеопатията и безопасността на
пациентите.
- Повод за дебата са случаи, в които терапевтичният метод се прилага от лица без медицинско
образование, коментира д-р Загорчев. Експертът
цитира Закона за здравето, където е посочено, че в
България хомеопатия имат право да упражняват
само лекари, които са преминали академичните
програми на преподаване в медицинските университети в страната. Д-р Загорчев обясни също така,
че БМХО обединява над 1000 лекари от клинични
специалности, асоцииран член е на БЛС и на Съюза
на
българските
медицински
специалисти.
Организацията е първата у нас с утвърдени собствени правила за добра медицинска практика, които са
депозирани в МЗ и БЛС още през 2005 година.
Проблемът се корени в наличието на две течения
в хомеопатията – класическо и клинично, а обществото не познава значителните различия между
двата подхода, стана ясно от думите на д-р М.
Иванов.
Така например представителите на класическото
направление признават единствено хомеопатичните подходи за лечение и отричат използването на
ваксини и други лекарства. Наред с това те приемат,
че методът може да бъде практикуван и от хора без
медицинско образование.
- Клиничните хомеопати са лекари, които могат
да диагностицират пациента, да преценят до какъв
етап той може да бъде лекуван с хомеопатия и кога
е в негов интерес да бъдат използвани други медицински подходи. В своята практика ние лекарите
често съчетаваме възможностите на конвенционалните и на хомеопатичните методи, обясни специа-

листът. Той бе категоричен, че от БМХО не отричат
прилагането на ваксините от задължителния
имунизационен календар и се обявяват за неговото стриктно спазване.
В този дух бе изказването и на д-р Сл. Филчев.
Според него клиничната хомеопатия е на нивото на
съвременната медицина, докато класическата доктрина е застинала на ниво от преди 200 години.
Доц. Л. Пейчев обясни, че в България клинична
хомеопатия се преподава във всички висши медицински училища в страната. След завършване студентите получават възможност да се включат в курсове за следдипломна квалификация, които продължават 3 години, а дипломите се признават от
БЛС и БФС. Справката показва, че от 2004 г. досега
над 1200 български лекари са преминали специализираното обучение по клинична хомеопатия.
В изказването си доц. Пейчев акцентира и върху
изискванията за регистрация и разпространение
на хомеопатични лекарствени продукти. Той припомни, че първите медикаменти у нас са разрешени още през 1996 г. от тогавашния НИЛС (днес
ИАЛ). А след влизането на България в ЕС, промените в ЗЛПХМ изцяло са синхронизирали българското законодателство с Европейската директива за
лекарствени продукти за хуманна употреба
2001/83/EO, която включва и хомеопатичните продукти.
- Искам да успокоя хората, че те могат да се доверят на наличностите в аптечната мрежа, където се
продават строго контролирани от ИАЛ хомеопатични лекарствени продукти – с име на производител,
срок на годност, състав и т. н., обясни доц. Пейчев.
Той не пропусна да отправи апел към пациентите да
не се доверяват на самозвани лечители, наричащи
себе си хомеопати, които забъркват някъде някакви
продукти, които не отговарят на фармацевтичните
стандарти.
Участниците в пресконференцията изразиха тревога от провеждани в МЗ дискусии, които могат да
доведат до промяна в сегашното законодателство.
По думите им се оказва натиск да бъдат ревизирани
текстове в Закона за здравето, с които да се регламентира възможността лица с немедицинско образование да се занимават с хомеопатия. Една такава
ревизия би била крачка назад в нормативната уредба на страната.
ФМ
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Онкология И Хомеопатия:
Онколозите казват: „Да, защо не”
 Хомеопатични прегледи в университетските медицински центрове;
 Онкологично болни пациенти да получават този вид поддържащо лечение;
 Това допълващо лечение промени поведението при онкоболни.
Хомеопатията има своето място в болничните отделения.
Хомеопатични прегледи започват да се прават в болничните
центрове. През месец юли 2011-та година, вестник „Льо
Монд” обяви започване в обществените болници в Париж на
изследване на леченията, наречени „допълващи”, включващо
„остеопатия, акупунктура и хомеопатия”. Последният от
изброените методи започна да се налага като поддържащо
лечение не къде да е, а в самата „светая светих” на болниците
- в онкологичните отделения. Лабораториите „Боарон” наскоро му посветиха форум, с участието на множество френски и
чуждестранни специалисти. Това даде възможност за оценка
на извървения път.
Днес повече от една трета от пациентите с ракови заболявания в Европа са прибягвали, наред със специфичното лечение на туморните заболявания, и към допълващо лечение –
на първо място към хомеопатия. Последните френски проучвания, проведени през юни 2010-та година разкриха, че 60 %
от пациентите, които се лекуват за онкологично заболяване в
Париж, са използвали допълващо лечение. Тези резултати
потвърждават данните от едно друго проучване, проведено в
Страсбург през 2007-ма година, което показа, че 37% от жените с рак на гърдата са използвали и хомеопатия.
Доктор Жан-Филип Вагнер, лекар-онколог е организирал
преди четири години в Страсбург хомеопатична консултация.

Този практикуващ лекар отбелязва, че ако до преди няколко
години мнозина лекари са били твърдо против този тип лечение, техните изказвания днес са много по-премерени. „Дори и
ако хомеопатията не е лек за рака, то тя може да поддържа и
подобрява общото здравословно състояние на пациента,
намалявайки вторичните ефекти”, заявяват проф. Иван
Краковски, практикуващ онколог (Медицински център
Алексис-Вотрен, Вандьовр-ле-Нанси”) и доктор Вагнер. Със
своя цялостен подход към болния, хомеопатията отговаря на
критериите за поддържащо лечение.
Хомеопатията е използвана именно, за да преборят страничните ефекти от лечението: гадене, повръщане, диария,
загуба на тегло, астения, анорексия, депресивни състояния,
нарушения в най-горния слой на епидермиса, периферна
невропатия. Ясно е, че хомеопатията не може да избяга от
медицинските изследвания. Необходими са, обаче, съвършено нови методи на проучвания, тъй като двойно слепите рандомизирани клинични изследвания не са предназначени за
този строго индивидуален подход в лечението.
Д-р Филип Масол
По материали от чуждия печат
PANORAMA DU MEDECIN 06/02/2012
Цялата статия може да се прочете на
http://www.egora.fr/

Хомеопатията, сигурна терапия за 77% от Французите
Днес повече от един на всеки трима французи използва
хомеопатични медикаменти. Използвана най-вече при
настинки, хематоми, никнене на зъби, срещу стрес и алергии,
хомеопатията не се е сблъсквала нито с кризата, нито с други
препятствия на фармацевтичния пазар. Това ново проучване,
проведено за водещите лаборатории „Боарон“, показва едно
устойчиво развитие в броя на потребителите и нарастващо
доверие към хомеопатията от страна на французите. Сякаш
безкрайно малкият характер на активните съставки на медикаментите действа успокояващо в това време на скандали в
системата на здравеопазването и на фокусиране върху нежеланите странични действия на медикаментите.
Хомеопатията се основава на терапевтичните ефекти на
вещества, чиято токсичност е премахната, чрез използването на безкрайно малки дози. Специфичните ефекти на разреденото вещество се запазват, дори когато понякога не
остава нито една молекула. От гледна точка на законодателството, хомеопатичният медикамент се определя като „всеки
медикамент, получен от вещества, наречени хомеопатични
източници, посредством хомеопатичен метод на производство, описан в европейската фармакопея. Френската фармакопея включва списък с 312 хомеопатични източника за
приготвянето на хомеопатични лекарствени продукти.
Предишното проучване, проведено през юни 2011-та

година, показа нарастващ брой на хората, насочващи се към
хомеопатията. Ако през 2002-ра година 74% от пациентите
са отговаряли, че са само „склонни“ да се лекуват с хомеопатия, то през 2004-та година 39% са се лекували посредством
хомеопатията; през 2010-та година вече 8 от 10 домакинства
(или 53% от потребителите) са прибягвали към хомеопатията. Това ново проучване, проведено в началото на януари
2012-та година, показва че все повече хора прибягват до
лечение с хомеопатия, тъй като 56% от запитаните заявяват,
че я използват, при 53 % през 2010-та година и 39% през
2004-та година. 16% дори заявяват, че я използват редовно
(при едва 5% през 2004-та година).
Основният извод е, че нивото на доверие на французите
към хомеопатията расте. Така повече от трима на всеки четири
французи се доверява на хомеопатията, дори повече отколкото на другите лекарства или ваксини. Докато лабораторията
(б.р. Боарон) вижда в това едно нарастващо доверие в ефикасността на хомеопатията, може би трябва да се види също и
търсене на сигурност по отношение на безвредността в контекста на загубата на доверие към алопатичните лекарства като
цяло.
Източник : IPSOS-BOIRON
Оригиналната статията може да намерите на адрес:
http://www.santelog.com/
сайт на здравните професионалисти
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Започват семинарите НА модул
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
Започват семинарите на модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от
Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Плевен
и предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.
Тази година темите са по-различни от обичайните. Надяваме да събудят Вашия интерес и да
провокират ползотворни дискусии и обмяна на опит.
Теми на семинарите:
- ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕАКТИВНОСТТА В ХОМЕОПАТИЯТА. СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ
- ЧУВСТВИТЕЛНИЯТ ТИП – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ЛЕКАРЯ – ХОМЕОПАТ
- РОЛЯТА НА ЕТИОЛОГИЯТА В ХОМЕОПАТИЯТА
- СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА NATRUM MURIATICUM И SEPIA OFFICINALIS
- БИОТЕРАПЕВТИЦИ. МЯСТО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНИЯ РЕАКТИВЕН ТИП
- ГОЛЕМИТЕ ОТРОВИ В ХОМЕОПАТИЯТА И ПАРЕНХИМНИТЕ БОЛЕСТИ
График на провеждане:
София	Пловдив
1 семинар 02-03.02.13 г. 1 семинар 09-10.02.13 г.
2 семинар 09-10.03.13 г. 2 семинар 16-17.03.13 г.
3 семинар 13-14.04.13 г. 3 семинар 20-21.04.13 г.

Плевен
1 семинар 16-17.02.13 г.
2 семинар 23-24.03.13 г.
3 семинар 27-28.04.13 г.

Краен срок за записване - 25 януари 2013 г. (датата на пощенското клеймо).
Модулът се кредитира от Български лекарски съюз.
За допълнителна информация:
web: www.clinicalhomeopathy.eu,
e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu или на тел.: 02 968 19 12 или 0884 058 885.

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Начало на семинарите 10.00 часа
Варна

Пловдив

Дата:

26.01.2013, събота

Тема:

„Възможности на
„Кашлица- индивидуален „Перименопуза и
хомеопатията при
подход и терапевтичен хомеопатия.“
лечение на аденоидни алгоритъм.“
вегетации и отити“

Лектори: Д-р Николай
Сапунджиев, дм
главен асистент към
УНС по УНГ
Катедра по НХ, УНГ и
ОБ на Медицински
Университет, Варна

Място

д-р Петко Загорчев,
ЕШКХ
Зала 2, МУ, Варна

26.01.2013, събота

Плевен
19.01.2013, събота

Стара Загора
19.01.2013, събота
„Лечение на екземи”

Доц. Владимир Ходжев,
дм
пулмолог, Ръководител
Клиника по пулмология
МУ – Пловдив

Д-р Николай Славов,
доц. Евгения
зав АГ-отделение, МБАЛ Христакиева, дм,
„Авис Медика“
Ръководител на Катедра
по кожни болести и
венерология към
УМБАЛ, Стара Загора

д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ
2-ра аудитория, МУ,
Пловдив

д-р Райна Томова,
ЕШКХ
Аудитория „Асклепий“,
МУ, Плевен

д-р Иван Енев,
ЕШКХ
Зала 2, хотелски
комплекс Верея,
Стара Загора
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Влияние на свръхниски дози медиатори върху
активността на гъбичковия ензим лаказа1
вява нелинейно и независещо от дозата повлияване на
активността на ензима съответно при разреждане 100-2
mol/l и 100-8 mol/l. Кривата на активността на ензима е
синусоида, която се повтаря и при разреждане след числото на Авогадро, т.е. след 12-то стотично разреждане.
1000
Av. N.

Laccase activity (nkatals/L x 10)

Интересно проучване върху действието на хомеопатични разреждания след числото на Авогадро е
проведено в катедрата по биохимия в университета
Мария Кюри в гр. Люблин, Полша.
Лаказата е ензим, характерен за някои видове
фунги, отговорен за аеробното преобразуване на
естествените феноли. Това нейно свойство се използва
в индустрията – за биоизбелване на лигнин и лигниноцелулоза, за обезцветяване на изкуствени бои в текстилната индустрия или на естествени пигменти в технологията на производство на храни.
Тъй като молекулата на ензима е прекалено голяма,
за да проникне в дълбочината на биополимерите,
естественият процес на очистване отнема много
време. За да бъде ускорено преобразуването на феноли, в индустрията се използват допълнителни химически вещества, наречени медиатори на лаказната активност. Подобни медиатори са веществата syringaldehyde,
acetosyringone, vanillic, p-coumaric acid, ferulic acid и
др. Приложението на тези вещества обаче е ограничено от тяхната токсичност за околната среда, а така
също и от високата им цена.
В опит да се ограничи токсичността, да се намали
цената и да се оптимизира работата с подобни полимери, учени от катедрата по биохимия в университета
Мария Кюри-Склодовска в гр. Люблин, Полша провеждат проучване със серийно разреждане по метода на
хомеопатията на два подобни медиатора на лаказната
активност, съответно химическите вещества 2,2‘-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) и
hydroxybenzotriazole (HBT).
Изследвана е активността на ензима лаказа от
щамове на гъбите Trametes versicolor и Cerrena unicolor.
След 14 дневна инкубация е измерена активността на
екстрацелуларната лаказа, съдържаща се в течността.
В проучването тези два синтетични медиатора на
лаказната активност, съответно ABTS и HBT са разреждани в съотношение 1:100 със 75% етанол, като при
всяко разреждане епруветките са разтръсквани 10
пъти, подобно на метода на приготвяне на стотичните
разреждания в хомеопатията. Тази технология е повторена 31 пъти, съответно до постигане на хомеопатично разреждане на веществата 31СН.
Контролата е осъществена със серийно разреждане
на 75% етанол, без медиатори на лаказната активност.
При изследването на активността на ензима в присъствие на хомеопатично разреден медиатор се устано-
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С тъмен цвят се вижда активността на ензима в 6-то,
16-то, 26-то и 31-во стотично хомеопатично разреждане.
Вертикалната линия отговаря на числото на Авогадро.

Установява се, че при постепенно разреждане по
метода на хомеопатията интензитетът на биологичния
ефект осцилира по модела на синусоида, като моделът
се повтаря динамично във времето. Тази осцилация,
характерна за ефекта на хормезата е установена и от
други изследователи, например Калабрезе, съответно
през 2001 и 2008 г. 2
Д-р Иван Енев
Публикация в:

Може да бъде прочетена в оригинал на:
http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/3/1/10

1.
Elzbieta Malarczyk*, Janina Kochmanska-Rdest and Anna Jarosz-Wilkolazka, Influence of very low doses of mediators on fungal laccase
activity - nonlinearity beyond imagination, Nonlinear Biomedical Physics2009, 3:10 http://www.nonlinearbiomedphys.com/content/3/1/10
2.
Calabrese EJ: Overcompensation stimulation: A mechanism for hormetic effects. Crit Rev Toxicol 2001, 31:425-470. Calabrese EJ: Hormesis and
medicine. Br J Clin Pharmacol 2008, 66:594-617.
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СВРЪХВИСОКИТЕ РАЗРЕЖДАНИЯ
Представяме ви световно известния учен, лауреат на Нобелова награда професор
Люк Монтание и някои негови виждания, свързани с хомеопатията.

„Високите разреждания на нещо не са нищо.”
Професор Люк Монтание

Вирусологът професор Люк Монтание получава
Нобелова награда за Физиология и Медицина през
2008г. за откриването на вируса предизвикващ СПИН
/HIV/. Той е Doctor honoris causa на 13 университета
във Франция, Белгия, Италия, Испания, Великобритания, Канада и др.), член на 6 европейски академии,
кавалер, офицер и велик офицер на Ордена на
почетния легион и носител на повече от 25 престижни
награди и отличия.
В броя си от 24 декември 2010г. авторитетното
списание „SCIENCE”, http://www.sciencemag.org,
публикува интервю с известния учен, в което проф.
Монтание отговаря и на някои въпроси, свързани с
хомеопатията. По-долу Ви предлагаме части от
интервюто и извадки от статията „DNA, Waves and
Water” (ДНК, Вълни и Вода) от личния Интернет сайт
на проф. Монтание, http://montagnier.org.

Монопрепарати, разрешени за употреба в България
от Изпълнителната агенция по лекарствата
УЛЕСНЕНИЕ И СИГУРНОСТ
Флаконите на БОАРОН са с интегриран
брояч на гранули. Оцветени са в четири
цвята, които отговарят на четирите
основни хомеопатични разреждания.

Приемат се 2030 минути преди или след
хранене, прием на кафе, чай или други.
Монопрепаратите имат
следните обозначения:

• На етикета след обозначението
Годен до:........ е отбелязана крайната
дата на годност.
• След обозначението Партиден №:........
е отбелязан партидния номер поставен
Полупрозрачната туба позволява
от производителя, който позволява
да се вижда нивото на оставащите
да се проследи производствения
в нея гранули.
процес от самото му начало.
Гранулите на БОАРОН са тройно
• Рег. №....... е номерът, под който
импрегнирани с лечебно вещество
и докосването им не променя лечебните лекарственият продукт е регистриран от
Изпълнителната агенция по лекарствата
им свойства. От чисто хигиенни
и е разрешен за употреба в България.
съображения е за предпочитане да не
се пипат с пръсти.

За медицински специалисти

В хода на своите
изследвания, проф.
Монтание установява,
че някои ДНК секвенции /произхождащи от
патогенни бактерии и
вируси/, са в състояние да индуцират специфични структури с
нанометров размер
във водата. При достатъчно разреждане
във вода, тези структури излъчват в спектъра на електромагнитните вълни с ниски
честоти (в диапазона от 1000 до 3000 Hz).
„Това, което сме открили, е, че ДНК води до структурни промени във водата, които продължават да
съществуват при много високи разреждания, които
водят до резонансни електромагнитни сигнали, които
можем да измерим.”
На въпрос на журналиста от сп. „Science”:
„- Смятате ли, че това има нещо общо с хомеопатията?” - проф. Монтание отговаря:
„- Това, което мога да кажа сега е, че високи разреждания са правилни /имат основание, б.р./. Високите разреждания на нещо не са нищо. Те са водни
структури, които имитират оригиналните молекули.
Ние открихме, че с ДНК, не можем да работим в
някои изключително високи разреждания, които се
използват в хомеопатията, ние не можем да продължим над разреждане 10-18, където изгубваме сигнала.
Но дори и при 10-18, Вие можете да изчислите, че не е
останала и единствена молекула на ДНК. И въпреки
това ние детектираме сигнал.”
В предходния брой на ACTA HOMEOPATHICA Ви
информирахме за докладваното от акад. Александър
Коновалов пред президиума на Руската академия на
науките негово откритие, че лекарствените вещества
могат да бъдат ефективни и в свръхниски дози. Руската
наука, след редица успехи в изследването на макрокосмоса, се насочва и към изучаване на микрокосмоса.
В следващия брой, ще представим Проучвания върху
високите разреждания чрез термолуминисценция на професор Луис Рей.

