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Увод:
Този документ предлага нов модел за въздействие на хомеопатичното лекарство
върху живи системи. Изследванията показват, че хомеопатичните лекарства (а)
съдържат измерими източници и наночастици на силициев диоксид, хетерогенно
разпръснати в колоиден разтвор; (б) действат чрез модулиране на биологична
функция върху алостатична мрежа за реагиране на стрес; (в) предизвикват
двуфазни действия върху живите системи чрез органно зависими адаптивни и
ендогенно усилващи се въздействия; (г) повишават системната устойчивост.
Обсъждане:
Предложените активни съставки на хомеопатични лекарства са наночастици от
изходна субстанция в колоиден разтвор на водна основа, а не лекарства в насипна
форма. Наночастиците имат уникални биологични и физико-химични свойства,
включително увеличена каталитична реактивност, протеинова и ДНК адсорбция,
бионаличност, обезпечават щадяща доза, имат електромагнитни и квантови
въздействия, които са различни от тези на материалите в насипна форма.
Тритурирането и/или сукусиране в течна форма по време на класическата
подготовка на лекарственото средство създава „низходящи” наноструктури.
Растенията могат да биосинтезират лекарствени шаблони на наноструктури на
силициев диоксид. Наночастиците стимулират хормезиса, т.е. благоприятния
адаптивен отговор при ниска доза. Хомеопатичните лекарства, предписани в ниски
дози, вземани през определени периоди, действат като биологични сигнали, които
стимулират алостатичната мрежа за биологичен отговор на организма при стрес,
предизвиквайки
нелинейна
модулаторна
самоорганизираща
се
промяна.
Потенциалните механизми включват зависима от времето сенсибилизация (ЗВС), вид
адаптивна пластичност/метапластичност, включваща постепенното усилване на
реакциите на приемащите, които сменят посоката си и се колебаят във
физиологичните си граници. За да мобилизира хормезиса и ЗВС, лекарството трябва
да бъде окачествено като явна, но с ниско ниво нововъзникнала заплаха, стресов
фактор или хомеостатично нарушение за целия организъм. Наночастиците от
силициев диоксид адсорбират източника на лекарството и усилват въздействието му.
Правилно дозираното и разпределено във времето лекарство предизвиква първичен
компенсаторен обрат в посока на неадаптивната динамика на алостатичната мрежа,
като по този начин увеличава устойчивостта и води до възстановяване от
заболяване.
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(Продължение от предходната страница)
Обобщение:
Хомеопатичните лекарства се разглеждат като изходни наночастици, които
мобилизират
хормезиса
и
зависимата от
времето
сензибилизация
чрез
нефармакологично въздействие върху специфични биологични адаптивни и
усилващи се механизми. Наночастичното съдържание в хомеопатичните лекарства ги
отличава от конвенционалните лекарства по структура, морфология и функционални
свойства. Резултатите ще зависят от способността на организма да реагира на
лекарството като нов стресов фактор или хетеротипна биологична заплаха чрез
иницииране на обрат в кумулативните, кръстосано-адаптирани биологични
неадаптации, предизвикващи заболяване в алостатичната мрежа за реагиране на
стрес. Системната устойчивост ще се подобри. Този модел осигурява основата за
теоретични изследвания за ролята на наночастиците в живите системи, за
механизмите на действие на хомеопатичните лекарства и съответното приложение в
наномедицината.
Ключови думи:
Хомеопатия, наночастици, силициев диоксид, епитаксис, хормезис, кръстосана
адаптация, зависима от времето сенсибилизация, метапластичност, алостаза,
комплексна адаптивна система, мрежа за реагиране на стрес, устойчивост,
наномедицина .
Изходни данни
Целта на настоящия документ е да предложи модел, който обяснява начина, по
който хомеопатичните лекарства действат върху живите системи (Фигура 1).
Конвенционалните научни изследвания показват, че класически приготвените
хомеопатични лекарства (А) съдържат измерими изходни наночастици (НЧ) и/или
наночастици силициев диоксид с адсорбирани изходни материали [1-4], които са
хетерогенно разпръснати в колоиден разтвор; (B) действат чрез модулиране на
биологична функция на алостатичната мрежа за реагиране на стрес [5, 6],
включително цитокини, оксидативен стрес и протеини на топлинния шок [7,8], както
и функциите на имунната, ендокринната, метаболитната, автономната и централната
нервна система [9,10]; (C) предизвикват двуфазни действия на адаптивната
пластичност на живите системи [11-15] чрез органно зависими и ендогенно
усилващи се въздействия, а не чрез зависими от агента фармакологични ефекти
[16]. Действието на наночастиците в хомеопатичното лекарство включва зависими от
състоянието и времето адаптивни промени [7, 8, 17-20] в рамките на комплексния
адаптивен организъм [19-22]. Основният клиничен резултат е (D) подобрение на
системната устойчивост към бъдещи екологични стресови фактори и връщане към
нормалната здравословна хомеостаза [23]. Заболяването отшумява като косвен
резултат от изменението на динамиката на системата, поддържаща първоначалното
му проявление [21, 22], а не като пряк резултат от потискане на симптомите на
органите-мишени.
Предлагани са различни теории за обяснение на действието на хомеопатичните
лекарства, например постоянна памет на уникалната структура на водата, водаетанолови групи, епитаксис и наномехурчета [24-32], образувани от стъклените
съдове кристали и структури силициев диоксид [4], електромагнитно въздействие
[33], биологични сигнали [9], квантово макро-вплитане [34,35], нелинейна
динамика на комплексните системи [13, 19, 20], стресорни ефекти и хормезис [3638]. Настоящият модел „Наночастици-кръстосано адаптиране-сензибилизация”
включва и доразвива много концептуални положения и емпирични изводи от целия
обем предходни разработки, като същевременно предлага интегриран и цялостен
синтез за системно тестване [39].
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Използва се в малки дози
под нивото, на което се
наблюдават нежелани
реакции (NOAEL) (хормезис)

Хомеопатични
лекарства =
изходни
наночастици

Хост на
усилване на
адаптивни
реакции

Управление на
медиаторите в
нелинейната мрежа
за реагиране на
стрес

Оптимизация
на системната
устойчивост

Общо и локално
лечение

Дозира се с прекъсвания с
единични импулсни дози,
раздалечени във времето
(зависима от времето
сенсибилизация)

Фигура 1 Модел на действие на хомеопатично лекарство на основата на
наночастици: хормеза, алостатично кръстосано адаптиране и зависима от
времето сенсибилизация на нелинейната медиаторна мрежа за реагиране на
стрес. Общото и локалното лечение се осъществяват като самоорганзирана
комплексна адаптивна система в отговор на действието на персонализирано
лекарство, което служи за стресов фактор, т.е. холистична наномедицина:
стимулирана от екзогенни наночастици самостоятелно усилваща се двупосочна
адаптивна промяна (вижте текста).
Хомеопатията представлява над 200-годишна система на комплементарна и
алтернативна медицина (КAM), разработена от немския лекар д-р Самуел Ханеман.
Тази област се характеризира с добре формулирана практическа теория [40],
обширна клинична литература с описание на случаи [41], високи нива на
удовлетвореност на пациентите [42, 43] и нарастваща съвременна изследователска
база [44, 45]. Независимо от това, хомеопатията поражда силен скептицизъм на
фона на КАМ, който до голяма степен се дължи на характера на лекарствените
средства (хомеопатични лекарства). Класическият процес на производство на
хомеопатични лекарства включва тритуриране в лактоза и/или серийно разреждане
във воден разтвор на етанол и сукусия (енергични повтарящи се цикли на
разклащане с ръка или с използване на стандартизирана механична ръка, удряща се
в твърда повърхност) в стъклени флакони, съдържащи воден разтвор на етанол [40].
Обичайното разреждане се състои от една част изходно вещество към 9 части
разредител (1/10, десетични, D- или X-потенции) и 1 част изходно вещество към 99
части разтворител (1/100, стотни или C-потенции). По правило изходното вещество
има растителен, минерален или животински произход.
След започване на изпълнението на стъпките по разреждане и тритуриране в
лактоза и/или сукусия в течни разтворители, ниските потенции на хомеопатичното
лекарство, приготвени от матерния разтвор, т.е. 1Х до 23Х или 1С до 11C,
теоретично трябва все още да съдържат молекули на изходния материал в свободна
форма, както и изходни наночастици [3, 46]. Теоретично се предполага, че след
повтарящите се стъпки на разреждане остават все по-малко молекули на изходния
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материал в свободна форма в действителния разтвор, докато в крайна сметка от тях
не би трябвало да е останало нищо в разтвора, когато е преминато числото на
Авогадро (6 х 1023), т.е. в потенции по-високи от 24X или 12С. Обичайните клинични
химически анализи могат в най-добрия случай да намерят сравнително нисък брой
изходни молекули в свободна форма при лекарства в ниски потенции и изобщо не
установяват тяхното присъствие в по-високи потенции. В резултат на това
конвенционалните учени медици и химици отказват да признаят правдоподобността
на хомеопатията на базата на предполагаемата липса на достатъчен изходен
материал в свободна форма, който би могъл да окаже „обичайния” фармакологичен
зависещ от дозата ефект. Съгласно стандартната клинична фармакология по-ниските
„дози” на веществата в свободна форма трябва да имат по-слаб ефект или да нямат
изобщо никакъв биологичен ефект.
Така представена ситуацията изглежда вярна, ако са верни основните
предположения – т.е. ако хомеопатичните лекарства са обикновени, разтворени и
разредени химични препарати в свободна форма в обичаен разтвор, които могат да
действат само фармакологично [47] с линейна зависимост между дозата и
реакцията. Все пак, процедурите на тритуриране и сукусиране при класическото
приготвяне на хомеопатичните лекарства действително могат да представляват
груби ръчни методи за създаване на „низходящи” структури от наночастици от
изходния материал. Страната на наночастиците се изменя в диапазона от 1
нанометър (nm) до 1000 nm или повече, въпреки че болшинството изследвания в
нанонауката се фокусират върху специалните придобити свойства на малки
наночастици с размер под 100 nm [48]. Тритурирането с хоросан и чукало е ръчен
метод за механично раздробяване или смилане, подобен на топковата мелница,
използвана в съвременните нанотехнологии [49, 50]. Подобно на съвременните
нанотехнологични методи на микрофлуидизиране [51, 52], соникация [53, 54] и
използване на вихровия ефект [55], ръчно изпълненото сукусиране води до
интензивна турбулентност, удари между частиците и действие на срязващите сили в
разтвора, отчупвайки все по-малки частици от изходния лекарствен материал, както
и силициев диоксид от стените на стъклените контейнери или флакони [1].
Комбинираното въздействие на тези механични процедури, водещи до образуване на
наночастици [54], може да измени свойствата на лекарството [26, 30, 32],
генерирайки наночастици в изходното лекарствено вещество [2, 3], както и кристали
на силициев диоксид и аморфни наночастици [3, 4, 32].
Устойчивостта на наночастиците от изходното лекарствено вещество се демонстрира
с помощта на електронни микроскопи с висока разделителна способност при
разглеждане на хомеопатични лекарства, приготвени от метали и растения в
разтвори както под, така и над числото на Авогадро [2,3]. Проучванията също така
съобщават за откриване на измерими количества нано-силициев диоксид и негови
прекурсори в препарати, приготвени в стъклени съдове и в други лекарства [3, 4,
32, 56]. Видът на стъклените съдове [56] (или полимерни контейнери [1]), рН,
температурата, нивото на разбъркване и съотношението на етанол и водата в
разтворителя [57, 58] могат допълнително да повлияят на размера и свойствата на
образуваните наночастици. Наночастиците се отличават от материалите в свободна
форма по малките си размери, включително придобитите адсорбционни [56, 59],
електромагнитни, оптически, топлинни и квантови свойства [33, 48, 60, 61].
Със своите силно реактивни и каталитични повърхности [48] НЧ се обединяват чрез
самоорганизиране и лесно адсорбират други наночастици и органични материали
върху своите повърхности, например ДНК, протеини, растителни екстракти или
лактоза [ 48, 60, 62-68]. Както показват многочислените проучвания, освен
създаването на наночастици чрез механични методи на изтриване, матерните
разтвори могат да биосинтезират наночастици и структури на метали (сребро или
злато) или силициев диоксид чрез естествени фитохимични реакции in vitro [64, 6972]. Изследванията, включващи използването на растителни билкови тинктури за
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биохимичен синтез на наночастици на сребро или злато от разтвор на метални соли,
доказват, че билката адсорбира на своята повърхност и променя размерите и
свойствата на металните наночастици, получени по време на този „зелен”
производствен процес [64, 69, 73]. След това металните НЧ могат да предадат
растително модифицирани специфични биологични ефекти [64]. Такива наночастици
могат да увеличават и усилват свойства, присъщи на билката в свободна форма, в
лекарства в много ниски потенции, приготвени от растителни матерни разтвори в
етанолов разтвор [46].
В по-високи течни потенции силициевият диоксид от стените на стъклените
контейнери, освободен по време на сукусиране, се явява важен фактор за
увеличаване на активността на хомеопатичните лекарства [1, 3, 4, 32, 74].
Експерименталните данни също показват, че наносилицевият диоксид може да се
самоорганизира в издържащи изсушаване триизмерни структури по биологични
шаблони с използване на ДНК, протеини или живи клетки (вид епитаксис) [71, 72,
75-78]. Взаимодействието и адсорбцията на специфичния лекарствен източник с
лактоза и/или силициев диоксид в най-ниските хомеопатични потенции като 1C или
1X, както и в няколко близки много ниски потенции, съхранявани в стъклени
флакони, съдържащи воден разтвор на етанола, могат да създадат специфични за
даденото лекарство адсорбирани в лактоза [79] и/или в силициев диоксид
„наносемена„ за активиране на следващите потенции [3, 64].
Формираните в ниските потенции наночастици на хомеопатичното лекарство и
модифицираните в изходния лекарствен материал наночастици на силициев диоксид
[64, 67, 78] могат да са в състояние да възобновят растежа на семената или
самоорганизирането на по-рано сформираните наноструктури на силициев диоксид в
по-високи потенции [4, 32, 71, 80]. Нанотехнологиите редовно използват
способността на силициевия диоксид да се самоорганизира, в резултат на което
образуват специфични наноструктури въз основа на използването на ДНК, протеини
или други материали като епитаксиални структурни шаблони [67, 77]. Освен вече
посочения физически пренос на откриваемите наночастици на лекарствения
източник, при серийното разреждане в по-високи потенции [2], в процеса участват и
наноструктури на силициев диоксид [3] или други материали [32]. Ако присъства [1]
наносилициевият диоксид може да служи като неспецифичен биологичен усилвател
[81, 82], както и като средство за допълнителна информация относно структурата на
даденото лекарство и/или неговите електромагнитни свойства.
Например, един вид аморфен наносилициев диоксид може да запази памет за
индуцираната от електрическа или магнитна ориентация [83]. Предишни
изследвания показват, че някои хомеопатично приготвени материали могат да
излъчват доловими електромагнитни сигнали [33]. Тези сигнали могат, заедно с
адсорбираните и вероятно капсулирани структури на лекарствения наноматериал
[65] и епитаксиални процеси [3, 24, 64, 71], да предават по няколко начина
специфична лекарствена информация. Информацията може да се извлече от
трайните изменения в електропроводимостта на наносилициевия диоксид и другите
наноструктури. Процесът може да се възползва от свойствата на силиконовите
полупроводници, когато са „легирани” с много малки количества от някои
неорганични или органични материали, т.е. от наночастици на изходното
лекарствено вещество в течни потенции. Но тъй като хомеопатичните лекарства
често се изсушават върху гранули лактоза за съхранение и удобно транспортиране,
всеки модел за хомеопатия трябва да предвиди необходимостта да запази зависещия
от специфичното лекарство сигнал по време на изсушаването и да го възстанови при
клиничното приложение. Наноструктурите на силициевия диоксид и протеина могат
да издържат сушенето [66, 77]. Лактозата може да адсорбира цели наночастици,
разпръснати върху повърхността на гранулите [66].
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Откриването и проучването на тези частици и предполагаемите наноструктури се
явява научен проблем. Обикновените химически анализи и светлинният микроскоп
не могат да открият наночастиците, особено при по-високи потенции [84, 85]. Някои
видове спектроскопия, например раманова спектроскопия [24], могат косвено да
открият присъствието им в разтвора, но това не се отнася за всички, например за
ЯМР [32, 86]. Различни физико-химични методи могат да намерят косвени
доказателства посредством източници на топлина или светлина чрез нарушаване на
динамичните структури, които наночастиците образуват в разтворителя. С помощта
на техники с висока резолюция на изображенията [84, 87, 88], включително атомносилова микроскопия, сканираща електронна микроскопия или трансмисионна
електронна микроскопия, могат пряко да получат изображения на действителното
присъствие на идентифицируеми изходни наночастици в дадено лекарство [2, 3, 69].
Технологичният напредък в характеризирането на единични наночастици може също
така да улесни този вид изследвания [88, 89]. С оглед на повишената им
бионаличност и реактивност, наночастиците намаляват дозите на лекарството,
билката, нутрицевтика или антигена, необходими за оказване на клиничен ефект
при медицинско приложение [63, 68, 90, 91].
Обсъждане
Преглед на модела
Три предположения определят рамката на обсъждането, а
осигуряват теоретичната основа за този модел.
Предположенията от основната физиологическа литература са:
(1)
(2)

(3)

четири

принципа

Хората, животните и растенията са комплексни адаптивни системи или
взаимосвързани самоорганизиращи се мрежи [23, 92-94].
Алостатичната мрежа за реагиране на стрес, включваща нервната,
ендокринната, имунната и метаболитната система в рамките на по-голямата
мрежа на организма, е център на взаимодействие и адаптиране към стресовите
фактори на околната среда [5, 95, 96]. Такива стресови фактори се явяват
всички екзогенни (или ендогенни) стимули, които могат да нарушат
хомеостатичния баланс в човека, разглеждан като организъм [5, 94].
Прогресиращото алостатично претоварване на адаптивните възможности на
организма поради стресови фактори с по-висока интензивност води с течение
на времето до изменения във функционалните звена и динамичните атракторни
модели [10], които са в основата на появата на хроничните заболявания.
Болестта се проявява като уникални комплексни нелинейни динамични модели
на неадаптивна функция, определена от генетични, епигенетични и свързани с
начина на живот фактори [5, 95].

Известни са четири принципа на модела на алостатична кръстосана адаптация и
сенсибилизация на основата на наночастици (NPCAS), които обясняват действието
на хомеопатичните лекарства:
(A)

(B)

Хомеопатичните лекарства представляват наночастици на изходни лекарствени
вещества и/или модифицирани от лекарството наночастици на силициев
диоксид (или полимер) с висока реактивна способност, а не препарат в
свободна форма [2, 3].
Лекарствените наночастици стимулират в организма комплексна адаптивна
реакция, която започва в алостатичната мрежа за реагиране на стрес, с
каскадни косвени последствия с течение на времето в целия самоорганизиращ
се организъм. Наночастиците на лекарствения препарат, явяващи се като
хомеопатичен симилимум (клинично оптимален) [16], служат като стресови
фактори на ниско ниво, които обаче са изключително характерни и
нововъзникнали, т.е. служат като специфични биологични сигнали за целия
организъм [9].
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Процесите на адаптивна пластичност, които лежат в основата на
направлението и величината на действието на лекарството върху живите
системи, включват нелинейни физиологични явления, като хормезис,
кръстосана адаптивност, зависима от времето сенсибилизация и кръстосана
сенсибилизация/осцилация. Както стресов фактор с ниска интензивност,
лекарствените
наночастици
стимулират
измененията
в
направление,
противоположно на стресовите фактори с висока интензивност, които са
способствали първоначалното развитието на болестта [16, 97, 98]. Свързаните
с болестта маладаптации сенсибилизират системата [10, 39]. След това
правилното лекарство в ниска доза предизвиква изменение на направлението
на маладаптивните реакции.
Адаптивните изменения, предизвикани от лекарството, в крайна сметка
укрепват системната устойчивост. Успешно лекуваният човек може да устои на
следващите въздействия на хомеостатичните нарушители, имащи по-висока
интензивност и допринасящи за разстройство на организма като комплексна
система, и да се възстанови от това въздействие на глобално и локално ниво на
организация [22].

В контекста на традиционната медицина [99-101], а също така и комплементарнтата
и алтернативна медицина (КAM) [13, 19-22], изследователите са привели по-рано
подробни доказателства, че живите организми представляват комплексни адаптивни
системи (КАС) или мрежи от взаимосвързани и взаимнорегулиращи се компоненти.
Други изследователи обстойно разглеждат ролята в организма на алостатичната
мрежа за реагиране на стрес в процеса на адаптацията, маладаптация и развитие на
болестта [5, 94, 95]. Тази статия се опира на понятия и констатации на литературата
за КАС и алостатичната адаптация и интегрира научни изследвания на
хомеопатичните лекарства и свойствата на наночастиците с изводи за
физиологичните особености на процесите на адаптация и усилване на реакцията.
Настоящият модел ще способства за разработването на специфични, проверяеми
хипотези за провеждане на изследвания на хомеопатичните лекарства в
направления, зададени от конкретната теория [39].
Литературни източници, послужили като информация за основния модел
Принцип (А). Хомеопатичните лекарства представляват наночастици на
изходни лекарствени вещества и/или модифицирани от лекарството
наночастици на силициев диоксид (или полимер) с висока реактивна
способност, а не препарат в свободна форма [2, 3];
Активните компоненти на хомеопатичните лекарства, различни от растителните
матерни разтвори, представляват наночастици на изходното вещество [2] и/или
изходното вещество, адсорбирано на повърхността или прихванато в наночастиците
на силициевия диоксид или полимерния разтворител [1, 3, 62-65] в колоиден воден
разтвор на етанол. В по-високите потенции възходящото самоорганизиране на
наносилициевия диоксид и епитаксиалните шаблони от наноформите на изходното
лекарствено вещество, срещнати в хода на приготвяне на лекарството в стадия на
ниски потенции, могат също така да придобиват, запазват и предават информация за
конкретното лекарство [3, 4, 78]. За разлика от концентрирания растителен матерен
разтвор [46], хомеопатичните лекарства не се явяват просто материали в свободна
форма. Тритурирането на неразтворимите материали в свободна форма, т.е.
механичното смилане на лекарственото вещество с лактоза, може да създаде
аморфни наночастици и нанокристали на изходния материал и лактозата [49, 79].
Повтарящото се сукусиране във воден разтвор на етанола с или без тритуриране на
изходния материал в свободна форма ще генерира не само наночастици на
изходното вещество [2, 3], но също така и наночастици на силициевия диоксид (или
синтетичен полимер) и наноструктури от стените на стъклените (или изработени от
синтетични полимери) контейнери, в който е извършена сукусията [3, 4, 56, 64].
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Изследванията в сферата на нанотехнологиите показват, че промените в редица
различни
производствени
параметри,
като
например
стъклените
съдове,
разтворителят, рН, температурата, вида на опаковката, методите на смилане, силата
и броя цикли на разбъркване на течностите, се отразяват на размера, формата и
свойствата на получените наночастици [57, 58, 102]. По този начин по-малките
наночастици, например наносилициевият диоксид със страна 16 nm, обикновено са
по-токсични за здравите клетки от по-големите наночастици на „същия” материал
[103-106]. Независимо от това, в сравнение с наночастиците с по-малки размери
(например 20 nm), наночастиците с по-големи размери (например 80 nm) на „едно и
също„ изходно вещество, калциев фосфат, ефективно индуцират апоптоза в ракови
клетки на остеосаркома [107]. За отбелязване е, че хомеопатичното лекарство
Calcarea Phosphoricum в ниски потенции отдавна е част от протоколите за лечение
на остеосарком и други ракови заболявания на д-р Банерджи в Индия [108].
Последният емпиричен пробив в разбирането на основния характер на
хомеопатичните лекарства показва, че дори и търговските лекарства от метали
(изходни материали: злато, мед, калай, цинк, сребро, и платина), тритурирани,
разредени и ръчно сукусирани до потенции 30C или 200C (превишаващи числото
Авогадро), запазват наночастици от техния изходен материал [2]. Има някои
критики на статията на Чикраман и съавт. за използване на такива методи на
подготовка на образците, при които не е възможно да се открият разликите в
размерите на наночастиците в различни потенции [109]. Независимо от това,
частичното съвпадение на методите на класическото хомеопатично и механичното
производство на наночастици с помощта на низходяща нанотехнология, а също така
и резултатите, получени в други водещи научни лаборатории, дават положителни
резултати [3, 24, 64].
Например, Упадхиай и Найяк [3] са използвали електронна микроскопия, за да
демонстрират наночастици и нанокристали в три различни хомеопатично приготвени
растителни лекарства в потенции от 1C до 15C. Тези изследователи също така
измерили по-големи количества силициев диоксид в сукусирани хомеопатични
лекарства в сравнение с несукусираните и контролните водни образци в стъклени
флакони. Сукусираните в стъклени флакони лекарства съдържали повече силициев
диоксид, отколкото сукусираните в пластмасови флакони [3], което е в съответствие
с предишните изследвания [1, 4, 32, 74].
Дас и съавт. [64] наскоро съобщиха, че са използвали четири различни
хомеопатични растителни матерни разтвори, за да биосинтезират наночастици на
сребро, чиито размери и свързаните с тях биологични ефекти се различава в
зависимост от конкретното растение, използвано за тяхното производство. Данните
предполагат, че взаимодействието на наночастиците на металите с биоактивния
материал в разтвора може да им предаде уникални свойства. Растителни екстракти
могат също така да индуцират образуване на колоидни структури на силициев
диоксид (вж. [71]). Такива наноструктури могат да претърпят същата адсорбция на
изходното лекарствено вещество и промяна на размера при биохимични
взаимодействия със специфични растителни или животински материали, както вече
е документирано за биосинтезираните наночастици от сребро.
В предишна статия Рау и съавт. [24] предполагат, че търговските хомеопатични
лекарства, които са проучвали, съдържат наномехурчета на кислород, азот,
въглероден двуокис и вероятно и изходен лекарствен материал, образуван при
сукусия на компонентите на хомеопатичния лекарствен препарат. Те също така
предлагат епитаксис (прехвърлянето на структурна, но не молекулярна информация)
като друг механизъм, чрез който специфичните лекарствени материали могат да
предават информация на водните структури във водния разтвор на етанол [24]. По
този начин, както адсорбираните наночастици на изходните лекарствени вещества,
така и специфичната пренесената чрез епитаксис информация в наноструктурите на
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силициев диоксид [3]представляват жизнеспособни хипотези в съответствие с
огромното количество литературни материали, демонстриращи индивидуалната
биологична и физико-химична специфичност на различните хомеопатични
лекарства.
Тези данни допринасят за по-доброто разбиране на съобщеното от две други
лаборатории, изучаващи хомеопатичните лекарства. Например Елиа и съавт. [26, 28]
са установили, че резки промени в рН, например високо алкално рН, водят до това,
че хомеопатичните лекарства в разтвора освобождават измеримо излишната топлина
и проявяват по-висока електрическа проводимост в сравнение с контролните
разтвори. Те предполагат, че освобождаването на топлинната енергия се дължи на
отделяне на енергия при разрушаване на подредените структури в лекарствения
разтвор, които не присъстват в обикновените разтвори.
Въпреки че Елиа тълкува тези резултати по отношение на промените в структурата
на водата [26, 28], техните данни са в съответствие и с модел на наноматериалите.
Тъй като няколко изследвания са показали, че сукусията е в стъклени флакони
освобождава измеримо количество силициев диоксид или негови прекурсори [3, 4,
56], алкалното рН способства за образуването на силициев двуокис [110], а
нанофлуидите на силициевия диоксид проявяват повишена електрическа
проводимост при повишаване на температурата [111], то наличието на наночастици
може да обясни повишеното отделяне на топлина и нарастващата електрическа
проводимост
В допълнение, Елиа и съавт. [26] съобщават, че количеството отделена топлина и
нарастването на електрическата проводимост се увеличават, ако лекарствените
разтвори са тествани с помощта на резки промени на рН след съхранение в малки
обеми за продължителни периоди от време при стайна температура. Тези данни са в
съответствие със силната термодинамична тенденцията на по-малките наночастици
от изходното лекарствено вещество и/или силициевия диоксид в течна пепел да се
обединяват спонтанно и/или самостоятелно да се организират отново в по-големи
кристални структури, например, чрез узряване по Оствалд, освен ако не са взети
специални мерки за предотвратяване на това явление [112-115]. Както е установено
в нанонауката, съставът на материалите може да не се променя, но структурната
организация и свойствата могат.
Освен това, Рей [30] е установил, че при екстремни външни въздействия на
веществото in vitro с понижаване на температурата и последващо рентгеново
облъчване и постепенно нагряване, високите потенции на хомеопатичните лекарства
отделят измеримо повече светлинна енергия, отколкото контролните разтвори. Рей
също така отбелязва, че моделите на двете хомеопатични лекарства се различават
един от друг при термолуминесценция, но запазват „пръстови отпечатъци” т.е.
свойствата на изходните лекарствени вещества, дори и без да се открива наличие на
свободна форма на изходния материал в разтвора. Въпреки че Рей обсъжда своите
данни по отношение на моделите за „паметта на водата” последните констатации са
в съответствие с постоянното присъствие на идентифицируеми наночастици на
изходното лекарствено вещество в тестовите реални разтвори [2] и/или остатъчния
материал на изходното специфично лекарствено вещество, адсорбирано и
калибровано по шаблона на наночастиците и нанокристалите на силициевия диоксид
[1, 3, 32, 64, 69].
От една страна, наночастиците на силициевия диоксид сами по себе си не могат да
обяснят посочената от Рей възможност за използване на термолуминисценция за
разграничаване на различните хомеопатични изходни материали в ниски или високи
потенции. Други лаборатории също са били в състояние да разграничат една висока
потенция на определено лекарство от друга и от сукусираните контролни
последователни разтвори с помощта на методите на Раман и UV-видима
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спектроскопия [24, 116], както и чрез по-малко известни технологии [117, 118]. За
разлика от това, ЯМР спектроскопия и инфрачервената спектроскопия на различни
хомеопатични лекарства дават както положителни [32, 119], така и отрицателни
резултати [86] при разграничаването на определени лекарствени разтвори от
контролните разтвори. От друга страна, постоянното присъствие на наночастици на
лекарствените вещества и модифицирани лекарствени наноструктури на силициев
диоксид може да даде алтернативно обяснение на резултатите на Рея за
специфичната информация, предавана от изходния материал. Това е стъпка напред
към признаването, че информацията за изходното лекарствено вещество присъства
дори и в много ниските потенции не само в материалите в свободно състояние, но
също така и като нановещество на източника, докато серийните разреждания и
сукусиране водят към по-високи потенции. Дори и ако материалите в свободна
форма могат да бъдат постепенно разреждани до високи потенции, доказателствата
сочат, че в тях присъстват лекарствени наноформи и/или информацията за тях се
съхранява [2, 3, 9].
Неотдавнашно хомеопатично изследване допринесе за по-доброто разбиране на
минимално необходимите фактори за създаване на биологично активни
хомеопатични лекарства. Например тритурирането на Arsenicum Album, последвано
от разреждане без сукусиране до модифицирана потенция 200C, все още може да
генерира биологично активно лекарство [120]. Разреждането без предварително
тритуриране или последващо сукусиране на цитокини, обаче, поражда по-малко
биологична активност от сукусираните форми на „същия” агент [121]. Тези данни
позволяват да се предположи, че тритурирането или сукусирането са минимално
необходими за активността на хомеопатичното лекарство; всяка от тези процедури
механично ще генерира наночастици [51].
Оптимално все пак, както съобщава Ханеман за комбинирането при подготовката на
хомеопатичните лекарства на тритуриране и сукусиране [40], нанотехнолозите са
установили, че комбинирането на механично мокро смилане с ултразвук
(разбъркване в течен разтворител) е по-ефективно от всеки метод поотделно за
формиране, деагрегиране и диспергиране на наноматериалите [54]. Увеличаване на
динамичната агрегация на разтвореното вещество може да възникне в по-разредени
разтвори, т.е. приготвени с по-ниски начални концентрации на разтворените
вещества [122]. По този начин съвкупната сила на срязване и по-голямата степен на
деагрегиране от допълнителното сукусиране при получаването на по-високи
потенции могат да се трансформират в лекарствени наноструктури с по-малки
размери.
Изменчивостта на размерите на наночастиците, техните форми и свързаните с тях
свойства [103, 104] могат да допринесат за известна изменчивост на клиничните
реакции на специфична доза от хомеопатичното лекарство. Това също така обяснява
някои от посочените в литературата проблеми с възпроизводимостта [123, 124]. Тези
проблеми не отричат валидността на хомеопатията, а напротив, те предлагат
теоретично обосновани насоки за систематичното изследване на изменчивостта на
лекарствените
наночастици,
потенциалния
принос
на
наночастиците
за
изменчивостта на експерименталната възпроизводимост в хомеопатията, както и
нови начини за оценка и контрол на конкретни променливи, участващи в
производствените методи [1, 2] и оценки на безопасността [45, 125].
Предвид нарастващия обем емпирични данни за естеството на наночастиците и
биологичната активност на хомеопатичните лекарства [2-4, 7-10, 123], вече е време
да се постави под въпрос конвенционалното предположение, че хомеопатичните
лекарства представляват „просто” разреждане на обичайните препарати в свободна
форма, не съдържащи „нищо” друго освен немодифициран алкохол и вода.
Фактическите доказателства свидетелстват за това, че хомеопатичните лекарства
представляват ниски дози наночастици и нанокристали на изходните лекарствени

Бел и Койтън, BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:191
http://www.biomedcentral.com/1472-6882/12/191

Стр. 11 от 38

вещества в различни размери и форми, а също така и съдържат наноструктури на
силициев диоксид с адсорбирано лекарствено вещество по техните повърхности [2,
3]. В този контекст дори и по-високите лекарствени потенции запазват структурна и
електромагнитна „памет” за информация в (i) наночастиците на нанолекарствата и
(ii) структурите на наносилициевия диоксид [64, 83], които първоначално могат да
се самоорганизират във „възходящи” агрегати [67, 76, 77, 126, 127] около изходните
лекарствени материали като структурни (епитаксиални) шаблони в разтвора [122].
По този начин, като алтернатива на дебата за „паметта на водата”, повдигнат в
хомеопатията, емпирично обоснованата хипотеза може да бъде формулирана като
„паметта наноструктурата на изходното вещество и на модифицирания изходен
силициев диоксид”.
Организмът възприема много видове екзогенни наночастици, включително
наносилициевия диоксид [81, 82, 128, 129], като заплахи за оцеляването си.
Локалните клетъчни взаимодействия с наночастици могат да доведат до системна
сигнализация [130]. Наночастиците на специфично потенцировано хомеопатично
лекарство могат да действат главно като нова заплаха на ниско ниво или екзогенен
стресов фактор, сигнализиращ за и предизвикващ адаптивни реакции, изразяващи
се в изменение на физиологичната и биохимична динамика на целия организъм [94,
128]. Хомеопатичните лекарства по този начин ще действат по-скоро като тригери
на ниско ниво за системните реакции на стрес, отколкото като фармакологични
лекарства, действащи върху специфични рецептори на локалните тъкани [8, 37].

Кортизол

Възпалителни цитокини

DHEA

Симпатикова
нервна система

Парасимпатикова
система

Противовъзпалителни цитокини

Оксидативен стрес

Фигура 2 Нелинейна алостатична мрежа за реагиране на стрес:
взаимодействие с екзогенните стресови фактори, в това число с
наночастиците на хомеопатичното лекарство. Тази схема показва някои от
физиологичните компоненти, участващи в реакцията на организма към стреса и
комплексните нелинейни взаимодействия като мрежа, в която те се регулират един
друг. Пътищата в централната нервна система, включително амигдала,
префронталната кора и хипокампуса, които участват в реагирането при стрес и
компенсирането, ученето и паметта, соматосензорната функция, емоционалната
функция и двигателната активност, регулират и взаимодействат с всички
горепосочени компоненти. Болестта е резултат, който възниква, когато
кумулативното стресово натоварване превиши адаптивния капацитет на системата и
взаимодействията започват постоянно да се регулират неправилно. Насоченото
времево определено прекъсване на дисфункционалната динамика на болестта дава
на системата възможност да възстанови нормалните регулаторни взаимоотношения и
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взаимодействия в цялата биологична мрежа [23]. Настоящият модел постулира, че
правилното хомеопатично лекарство осигурява такова прекъсване, за да започнат
адаптивни промени. Използва се с разрешение от [5].
Принцип (В). Хомеопатичните лекарствени наночастици, прилагани
периодично в течение на времето [40], действат като биологични стресови
фактори, които сигнализират [9] за нововъзникнала „заплаха” с ниска
интензивност за алостатичната мрежа за реагиране на стрес.
Алостатична мрежа за реагиране на стрес
Непосредственото взаимодействие между околната среда и организма представлява
алостатична нелинейни мрежа за реагиране на стрес (Фигура 2). В контекста на
физиологията стресовият фактор може да е всеки стимул или сигнал от околната
среда или екзогенен фактор, който нарушава хомеостазата на системата и задвижва
компенсаторния адаптивен механизъм. Стресовите фактори могат да са биологични,
инфекциозни,
химични,
физични,
хранителни,
електромагнитни
и/или
психосоциални, т.е. всички възможни изменения, които се възприемат като заплаха
за оцеляването на организма. Стресовият фактор с по-ниска интензивност, който
стимулира адаптивната пластичност и регулира системната двупосочно за
възстановяване на хомеостазата, въздейства на ендогенните процеси на адаптиране.
Наночастиците на добре подбрано хомеопатично лекарство (симилиум) действат при
хронични заболявания като дълбоко действащи пластично-модифициращи сигнали.
Във формата на наночастици, лекарствените средства оказват въздействие на тези
изменения чрез модулиране на генетичните пътища, както и нелинейната динамична
функция на биологичните защитни сили в организма, които се явяват като
комплексна система [9, 131-133], преминавайки от маладаптивен атракторен модел
към модела на здравия атрактор [10, 20, 21].
В компексната адаптивна система, алостатичната мрежа инициира пластични и
метапластични адаптации, които се развиват с течение на времето, подготвяйки
организма за по-ефективно съхранение и/или възстановяване на хомеостазата в
бъдеще, ако и когато организмът срещне следващия подобен стресов фактор/сигнал.
Тези биологични сигнали трябва да бъдат разпределени по време, за да се избегне
претоварването на компенсаторния капацитет на организма. Макюън [134] подчерта
първостепенната роля на мозъка като един от контролните центрове в човешкото
тяло като комплексен организъм, взаимодействайки си с клетките на тялото и
регулирайки останалата част от мрежата за реагиране на стрес.
В неповредения комплексен организъм клетките ще изпращат сигнали до мозъка
чрез алостатичната мрежа [135, 136], например в моделите на активиране на
цитокини [137]. Възприятието и обработката на екзогенните заплахи от външни
стресови фактори се осъществява в префронталната кора, хипокампуса и амигдалата
[6, 138]. В този контекст приетото лекарство изпраща в тези области на мозъка
сигнали, които се възприемат като заплаха от ниско ниво за оцеляването на
организма. В съответствие с тази концепция, изследването на предишно
хомеопатично проучване демонстрира уникално съответствие на изменението на
префронталните електроенцефалографии (ЕЕГ) при вдишване на индивидуално
определени лекарства [139]. Лекарствата обаче също могат да инициират реакции
на по-ниски локални нива в организационната скала. По този начин изолираните
клетки в качеството си на биологични системи могат да открият и реагират на
екзогенните стресови фактори [93, 140-142]. Въпреки това, in vivo, клетките и
организмът поддържат двупосочно интерактивно влияние един върху на друг [143].
Локалните клетъчни промени изпращат биологични сигнали на по-голямата система,
от която те са част, и обратно [94, 130].
Промените във функцията на такава голяма мрежа в организма неизбежно
предизвикат промени в другите физиологични мрежи, с които тя си взаимодейства.
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На свой ред двупосочните промени в телесните мрежи си предизвикват появата на
нови глобални свойства на организма като цяло [101, 143]. По този начин, когато
наночастиците на хомеопатичното лекарство сигнализират за нововъзникнала
външна заплаха на имунната система [10], мозъка и/или други компоненти на
системата за реагиране при стрес, техните ефекти се явяват като косвени и
увеличаващи се във времето от самия организъм [21, 23, 94].
Нелинейната алостатична мрежа за реагиране на стрес включва не само имунната
система и мозъка, но също така и други интерактивни взаимно регулиращи се
медиатори на адаптацията: например кортизол, парасимпатиковия и симпатиковия
клон на вегетативната нервна система, метаболитни хормони и биологични
медиатори като възпалителните и противовъзпалителните цитокини [5]. В
алостатичния модел на болестта кумулативните преобладаващи ефекти на предишни
стресови фактори (биологични, инфекциозни, физически, електромагнитни,
химически, хранителни и/или психосоциални) инициират устойчива дерегулация в
биологията на мрежата за реагиране на стрес на организма. Това алостатично
претоварване причинява нежелани промени във функционалните звена, от които
тялото не е в състояние да се възстанови само. Процесът създава хроничен
физиологичен дисбаланс и подходящи условия за кумулативен увреждания, които се
проявяват със симптомите на заболяването [5, 95, 144]. Тези хронични промени във
функционалните звена съответстват в терминологията на комплексните адаптивни
системи на „засядането” в по-твърд и по-малко адаптивен модел на динамичния
атрактор [10, 20, 23, 145].
Този аспект на модела се поддържа във фундаменталната литература за научните
изследвания на хомеопатичните лекарства. Хомеопатичните лекарства могат да
мобилизират различни елементи на алостатичната мрежа за реагиране на стрес in
vitro и in vivo. Предишни емпирични изследвания показват, че различните
хомеопатични лекарства модулират компоненти на алостатичната мрежа за
реагиране на стрес. Тези резултати включват предизвиканите от лекарствата
промени в протеините на топлинния шок [7, 17, 146], цитокините [147-149], във
функцията на имунната [150-153], метаболитната [12, 131] и нервната система [154162], както и в модела на генна експресия [9, 163, 164]. Наночастиците сами по
себе си могат и действително мобилизират компонентите на алостатичната мрежа
[165-167]. Но поради взаимосвързаната мрежова природа на алостатичната мрежа,
изследванията in vivo, които позволяват на мозъка и тялото да извършват
обичайните си двупосочни хомеостатични взаимодействия, по-скоро установяват
хипотетичната роля на алостатичната мрежа в адаптация [96] след назначаване на
съответното лекарство.
Специфичният модел на биологичните реакции зависи отчасти от това, кои
компоненти на мрежата за реагиране на стрес участват първоначално [168, 169].
Например инфекциозен агент или наночастици от външната среда вероятно ще
взаимодействат в началото с елементи на имунната система [165, 167], но след това
цитокините, освободени като част от имунния и възпалителен отговор на
алостатичната мрежа, ще модулират функцията на мозъка, което води до промени в
емоционалното състояние, настроението и енергийните нива [136, 170]. В „други”
направления, отгоре надолу в мрежата за реагиране на стреса, хроничните
нарушения в мозъчната функция, като например лишаване от сън, могат да
мобилизират
тонуса
на
симпатиковата
нервна
система,
възпалителното
освобождаване на цитокини и глюкокортикоидната активност [171]. Ако някоя
функция започне да се усилва или отслабва, другите компоненти на мрежата ще се
мобилизират, за да регулират и модулират степента на промяната.
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Възможни механизми на способността на наночастиците на хомеопатичното
лекарство да сигнализират за стреса
Предложеният ендогенен процес започва с това, че наночастиците на
хомеопатичното лекарство служат като нови стресови фактори, които сигнализират
за определена заплаха за целия организъм. Скептиците могат да възразят, че дори и
при установяването на наночастици, количествата са „твърде ниски”, за да бъдат те
отделени като преки конвенционални фармакологични агенти, действащи на
локалните рецептори. Въпреки това „ниските дози” наночастици, които по своята
същност са силно биоактивни и каталитични, могат да предизвикат много ниски, но
все пак значими биологични реакции, действайки като биологични сигнали за
адаптивни промени [7-9, 16, 131, 172, 173]. Чикраман и съавт. [2] установяват
измерими количества
от
изходното
метално
хомеопатично
лекарство
в
наночастиците, които са наблюдавали в търговски, приготвени с ръчно сукусиране
лекарства, които са в диапазона 1-4000 пикограма/ml (приблизително 0,05-200 pg в
една капка течна доза). За сравнение, един пикограм генетичен материал от вирус
(наноразмер 10-150 nm), в зависимост от вируса, може да съдържа приблизително 1
000 000 или повече еквивалентни вирусни частици [174]. Физиологичните нива на
различни хормони се измерват в pg/ml.
Как могат аночастиците на хомеопатичното лекарство да предават своята
специфична информация за източника в алостатичната мрежа на организма? Веднъж
създадени, наночастиците могат да предават конкретна информация за влизането им
в организма чрез промени, зависещи от техния размер и формата на техните
химически, оптични, електромагнитни, магнитни, термични и/или квантови свойства
[33, 48, 60-62, 175]. В научната литература за изследване на наночастиците се
предлагат няколко варианта, които не се изключват един друг: (i) лекарствените
наноформи по своята природа снижават нивото на необходимата доза [90],
благодарение на повишената си биодостъпност, вътреклетъчен достъп [90] и
биологични сигнализиращи ефекти [130], например за растителните и минерални
материали на източника; (ii) наночастиците и кристалите на силициевия диоксид
действат като клетъчни стресови фактори [128] и адюванти, т.е., неспецифични
биологични усилватели [81, 82], способни да стимулират имунологичната и/или
възпалителна реактивност на собствените си [130] или специфични за източника
наночастици или антигени [176]. Хомеопатичните лекарства също така модулират
специфични модели за експресия на генома [9, 163, 164].
В допълнение, квантовите явления възникват в наночастици с изключително малки
размери, имащи по-скоро атомни характеристики (напр. <50 nm) [48]. Чикраман и
съавт. [2] съобщават, че наночастиците на хомеопатичните лекарства, получени от
метали, имат размери в диапазона 5-10 nm, при това по-голямата част от
кристалитите имат размери под 15 nm. По този начин наночастиците на някои
лекарства и/или наноструктурите на силициевия диоксид, образувани по шаблона на
изходния материал в началните фази на производството на лекарството, могат също
така да предават специфична информация на хомеопатичното лекарство в по-високи
потенции чрез ефектите на квантово макровплитане [61] в живите клетки [177].
Вместо да счита данните за някои квантови явления при действието на
хомеопатичните лекарства за любопитна аномалия [34], настоящият модел допуска
възможността, че квантовите механични свойства на много малките наночастици [61,
178] биха могли допълнително да обяснят някои данни за хомеопатичните лекарства
и изменчивостта на експерименталната възпроизводимост в сравнение с плацебоконтролираните образци [34, 44].
Чрез какъвто и да е механизъм(и), непосредственото място на действие на правилно
подбраното хомеопатично лекарство би било алостатичната мрежа за реагиране на
стреса. Наночастиците на хомеопатичното лекарство могат да служат в качеството си
на определен и значителен екзогенен сигнал за опасност, който предизвиква
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напрежение и по този начин обезпокоява физиологичната и биохимичната динамика
на организма (вж. [179]). Състоянието на организма по време на прием на дозата се
явява съществен фактор, определящ степента и посоката на ефектите. Ако
динамиката в настоящия момент е нефункционална или болестна, ниската доза
лекарство предизвиква смущение, „освобождаващо” системата [10, 20, 145].
Прекъсването дава възможност на системата да се адаптира [93], т.е. да коригира
протичащите в нея процеси [23], в това число да възстанови пластичността си [16,
23, 180-182], да измени направлението и да възстанови по-здравия баланс между
глобалната функция и локалните мрежови компоненти [23, 93, 181, 183]. В
литературата по фармакология и физиология този полезен адаптивен процес се
нарича хормезис.
Принцип (С). Лекарствените посреднически ефекти са физиологични, а не
фармакологични
[184].
Те
включват
адаптивната
пластичност
и
метапластичност [181, 185] на организма за усилване [169] и модулиране
на посоката на реакциите му на определено хомеопатично лекарство с
течение на времето [23] в зависимост от миналата история на организма
[186, 187].
Хормезисни изменения
Матсон [188] определя хормезиса по следния начин: „Хормезис е термин, използван
от токсиколозите при описанието на двуфазната реакция към дозата на външен
агент, при което тази реакция се характеризира с това, че ниските дози
предизвикват стимулация и имат положителен ефект, докато високите имат
инхибиращ или токсичен ефект. В биологията и медицината хормезис се определя
като адаптивен отговор на клетки и организми на умерен (обикновено периодичен)
стрес.” Хормезисните ефекти са нелинейни и зависят от специфични адаптивни
промени в организма, а не от специфични фармакологични ефекти на веществото
[184]. Наночастиците могат да предизвикат хормезис [16].
Ниските дози, използвани в хомеопатичното лечение, малкият размер и повишената
реактивност на наночастиците [60], повишават биоактивността и биодостъпността на
лекарства, антиоксиданти и билки [62, 63, 68] и могат да свалят хормезисния
диапазон „доза-реакция” още по-ниско [39]. В резултат на това малкото количество
лекарство, необходимо за получаване на ефект, във формата на наночастици,
попада в хормезисния диапазон [12], потенциално далеч под вече ниските дози, при
които това явление обикновено възниква от материалите в свободна форма [189,
190].
Еволюционното преимущество на стимулацията с ниска доза, а не инхибиране на
функция, се приема като предимство за оцеляване, предоставено на организма
[191]. Компенсаторните промени в отговор на въздействието на ниската доза
предварително адаптират организма по начин, който ще го направи по-устойчив на
повторение на опасното въздействие на същия стресов фактор или кръстосаноадаптирани стресови фактори [8], които биха могли да въздействат в още по-висока,
по-токсична или летална доза [192]. В същото време живите системи се
саморегулират за поддържане на хомеостаза в относително тесни граници на
функциониране. Например ако някои мозъчни неврони в организма имат намален
праг на възбуждане като отговор на даден стимул, то следващият стимул ще повиши
прага, и обратно [181]. В резултат на това стимулите с нисък интензитет могат да
активират, а стимулите с висок интензитет да отслабят реакцията [181].
Кръстосана адаптивност
Кръстосаната адаптивност е добре документирано физиологично и биохимично
явление [168, 169, 182, 193, 194]. При кръстосаната адаптивност несвързани видове
стресови фактори, например тези, предизвикващи хипоксия при ниски температури,
могат да повлияят на едни и същи посредници в биологичната алостатична мрежа [7,
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8, 187, 193]. Това означава, че въпреки че двата вида външни стресови фактори
могат да са съвършено различни по своята природа, организмът мобилизира един и
същ набор от адаптивни промени и впоследствие и се справя по-добре
физиологически с двата стресови фактора [168, 182, 193, 194]. Живите системи
имат широк, но все пак ограничен репертоар от възможни поведения в отговор на
външни проблеми. Еволюционната ефективност вероятно е оставила на организма
възможност да се подготви срещу редица бъдещи стресови фактори посредством
първоначално адаптиране към един вид стресов фактор [191].
Измененията в кръстосаната адаптивност могат да са двупосочни. Това означава, че
даден външен стресов фактор може да доведе до адаптивни промени в организма,
които го правят повече или по-малко подготвен да се противопостави на
неблагоприятните последици от различен вид стресов фактор [181, 182, 195]. Както
в хормезиса, стресовите фактори с нисък интензитет често водят до адаптивни
промени в посока, обратна на действието на стресовите фактори с висока
интензивност от същия или различен вид [16, 98]. Посоката и естеството на
реакцията зависят от първоначалните условия на организма, миналата история на
организма, моделът на адаптивни реакции, които специфичен стресов фактор може
да предизвика, както и способността за адаптация, която организмът може да
постигне [169]. Кръстосано-адаптираните реакции се осъществяват в организма
посредством същите компенсаторни механизми, чрез които вече е натрупан и
модифициран съвкупен минал специфичен опит за реакция на стрес в дадения
индивид.
Когато определено хомеопатично лекарство служи като нов и от ниско ниво, но
кръстосано-адаптиран стресов фактор, благотворните ефекти ще се развиват с
течение на времето поради предварително съществуващите адаптации към стресови
фактори, свързани със заболяването, които вече са били претърпени от организма. В
сегашния модел наночастиците на хомеопатичното лекарство могат да мобилизират
биологичен кръстосано-адаптиран отговор [168, 169, 182, 194] на мрежовите ефекти
на първоначалните стресови фактори, които преди това са довели до болестно
състояние. Посоката на изменение при постъпването на лекарството в организма
обаче ще бъде противоположна на въздействието на стресовите фактори с по-висока
интензивност, които първоначално са причинили заболяването. Това означава, че
наночастици на добре подбрано хомеопатично лекарство мобилизират кръстосана
адаптация в рамките на същите компоненти на алостатичната мрежа, които по-рано
са били засегнати от заболяване на индивида.
По този начин, хомеопатичният клиничен профил трябва да съответства на
глобалните и локалните симптоми и модалности на правилно подбраното
хомеопатично лекарство (симилимум). Симилимумът за конкретния пациент, който се
влошава при приближаването на буря или високи температури (например конкретни
физически общи симптоми и модалности от хомеопатичната клинична литература
[196]), трябва да бъде нов стресов фактор, способен в по-високи дози да
предизвика подобна специфична картина на физиологична адаптация към
отпадането на барометричното налягане или повишаването на температурата на
околната среда [182, 194, 195]. Лекарство, чийто източник в свободна форма не
оказва никакво влияние и не създава специфична адаптация [195], необходима за
възстановяване на хомеостазата при приближаване на буря или при повишаване на
температурата на околната среда, би било по-малко подходящо, т.е. по-слабо
клинично активно за дадения индивид.
Характерът на реакцията, която правилно подбраното лекарство може да предизвика
в организма, е подобен на характера на дисфункционалните реакции, инициирани от
предходни стресови фактори при алостатична маладаптация [95]. Тъй като
наночастиците на лекарствата не са оригиналния причинител на болестта,
изследователите считат, че те предизвикват „хетеротипен” хормезисен стрес в
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организма [8, 169]. В предходни срещи със стресови фактори участват други видове
стресови фактори с висока интензивност, които могат да адаптират кръстосано
въздействието на лекарствения агент върху физиологията и биохимията на мрежата
за реагиране при стрес [187, 197]. Накратко, добре подбраното хомеопатично
лекарство може да предизвика същия модел на адаптационни симптоми, както
болестотворните стресови фактори, действащи във високи дози, но лекарството
действа в дискретни ниски дози като нов, т.е. хетеротипен или хетероложен
хормезисен стресов фактор [10, 198].
Метапластичност и зависима от времето сенсибилизация
Метапластичността, т.е. пластичността на пластичността, включва зависещи от
активността клетъчни и молекулни механизми на адаптация, които инициират
дълготрайни изменения в експресията на последващата невронна пластичност [181].
Този процес на праймиране възниква в невронните мрежи, които участват в
регулирането на ученето и паметта, включително зависимостите [181], както и
емоцията [199], соматосензорното възприятие [200] и движението [201]. Тези
пътища включват префронталната кора, хипокампа и амигдалата [199, 202].
Промените в стимулиращите амино-киселинни невронни рецептори, като
рецепторите на N-метил-D-аспартат (NMDA), са ключови звена на метапластичните
механизми, както и при увреждане на невроните след травми на тези области на
мозъка. Глутаматът е образец за стимулираща аминокиселина, която въздейства на
NMDA рецепторите. За отбелязване е, че изследователският екип на Джонас показа
по-рано, че ниските дози от хомеопатично подготвен глутамат могат да отслабят или
променят посоката на нежеланите ефекти от въздействието на високи дози глутамат
на невронните клетки [160, 203].
Един
стимул/стресов
фактор
инициира
метапластичност,
а
следващият
стимул/стресов фактор (същият или кръстосано адаптиран) предизвиква пластични
отговори, модифицирани от историята, която организмът е имал при срещата си с
оригиналния стимул. Довеждането на системата до нейните граници предизвиква
нейното движение в обратна посока при срещи с последващи стимули [186]. Един
пример за това е правилото на Биненсток-Купър-Мънро за зависещата от опита
пластичност, съгласно което ниското ниво на кортикална активност увеличава, а
високото ниво на кортикална дейност намалява синаптичната сила на активните
невронни връзки [181, 204]. Метапластични промени могат да настъпят при нива на
стимулиране под тези, необходими за предизвикане на забележими пластични
промени, и продължават дълго след прекратяването на въздействието на
първоначалния стресов фактор. Стресовите фактори на ниско и на високо ниво
могат да инициират метапластични промени в противоположни посоки [98, 181].
Зависимата от времето сенсибилизация (ЗВС) е форма на метапластична адаптация,
която генерира прогресивно усилване на ендогенната реакция към повтарящи се
периодични стимули или стресови фактори, отстоящи един от друг във времето.
Наночастиците на хомеопатичното лекарство като стресови фактори за клетките и
организма като цяло са способни да инициират и/или предизвикат ЗВС. Както при
всеки тип явление на невронна пластичност, началото и стъпките на проявяване на
ЗВС са свързани с активността. След началото на експозиция, системата се подготвя
посредством компенсаторни изменения, които засилват с течение на времето
„сенсибилизиран защитен отговор, който позволява на системата да реагира побързо и/или по-силно, ако някога срещне повторно същия или подобен
стимул„ [187]. Новостта за организма на режима на дозиране на импулсите или
промеждутъците между тях, е от съществено значение за инициирането на
ендогенно усилване на реакцията, като в същото време непрекъснатото или
случайното въздействие не мобилизира състояние на сенсибилизация [187, 205]. За
осъществяване на ЗВС иницииращите и предизвикващите стресови фактори или
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лекарства трябва също така да са персонализирани с всеки отделен организъм [97,
187, 206].

Бел и Койтън, BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:191
http://www.biomedcentral.com/1472-6882/12/191

Стр. 19 от 38

Екзогенни наночастици

Стресов фактор

Адаптация на
алостатичната мрежа

Системни регулаторни ефекти: ЦНС, АНС,
ендокринна, имунна, метаболитна
система

Специфично
фармакологично
лекарство

Взаимодействие рецепторлиганд

Специфични локални ефекти

Фигура 3 Възможни дуални пътища (стресор и/или фармакологичен
препарат) на въздействие на екзогенни агенти, в това число и наночастици,
върху
живите
системи.
Екзогенните
наночастици
(от
замърсяване,
наномедицински лекарства или хомеопатични лекарства) могат да служат като
стресови фактори за предизвикване на адаптация и/или като специфични
фармакологични средства (лекарства, токсини) за активиране на специфични
рецептори на локални тъкани при по-високи дози. Все пак, въпреки че дозата
понякога е недостатъчна, за да действа като специфично конвенционално
фармакологично лекарство, ниските нива на наночастици, установени в
хомеопатичното лекарство, могат да действат като стресови фактори за организма
(хомеостазни нарушители). Следователно, хомеопатичните лекарства ще ангажират
предимно пътя на мрежата за реагиране на стрес, докато конвенционалните
лекарства в свободна форма засягат и двата пътя (стресов фактор и лекарство).
Що се отнася до хормезиса [16, 38], за да се прояви кръстосана адаптация и/или
ЗВС [98, 187] в отговор на хомеопатична лекарствена доза, това лекарство трябва да
е възприето или изпитано като особена, но с ниско ниво външна заплаха или като
нов биологичен стресов фактор, т.е. потенциален нарушител на хомеостазата за
организма като цяло. Промените в рецепторите на глюкокортикоидите хормони и
кортикоиди, основни компоненти на алостатичната мрежа а реагиране на стреса, са
необходимо, но не достатъчно условие за ранно започване на ЗВС [207-209]. За да
бъде клинично дадено хомеопатично лекарство, то трябва да действа не като
механизъм, влияещ на локалните симптоми на органа мишена (фармакологично), а
по-скоро като посредник между компонентите на организма при адаптацията на
алостатичната мрежа за реакция при стрес (физиологично). Усилването на
реакцията произтича от ЗВС при усилването на физиологическата адаптация на
организма, а не зависи пряко от размера на иницииращия стимул или стресов
фактор. Фигура 3 обобщава ролята на организма при възприемане на наночастиците
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като екзогенни стресови фактори и/или фармакологични лекарства (или токсични
вещества).
Кръстосана сенсибилизация
Подобно на кръстосаната адаптация възниква и кръстосаната сенсибилизация на
усилени реакции. Химически несвързани агенти, например стрес и амфетамин или
кокаин [209], захароза и стимуланти или алкохол [210, 211], формалдехид и кокаин
[212], стрес и морфин [213], стрес и диазепам [214], могат кръстосано да се
сенсибилизират един с друг. Един агент инициира своето действие, а друг агент
предизвиква сензибилизиран отговор. Антелман тълкува тези повсеместно срещани
резултати от кръстосана сенсибилизация като указания, че общата особеност на
лекарствата, хранителните продукти или стимулите на околната среда е качеството
им на нови и заплашващи стресови фактори, т.е. индивидуални значими „сигнали за
опасност” за организма, а не специфичните им фармакологични действия [187].
Предвид интердисциплинарния характер на настоящия модел и изменящата се в
различните дисциплини терминология, трябва да се отбележи, че приетата в
неврологията концепция за кръстосана сенсибилизация също съвпада с тази на
„хетероложното праймиране”, термин от ориентираната повече към имунологията
перспектива [10], или „хетероложен постусловен хормезис”, термин от
фармакологията/токсикологията и физиологията [7, 189].
Повторните епизоди на периодично въздействие на един и същ или кръстосано
сенсибилизиран стресов фактор могат да предизвикат постепенно по-високи реакции
в зависимост от времето на сенсибилизация [169, 187, 206]. Въпреки това в
метапластично праймираните физиологични граници сенсибилизираните реакции
променят посоката си (осцилират) с всяка следваща доза [97, 186, 187], като по
този начин потенциално насърчават възстановяването от заболяването, ако е
избрано правилно лекарство и то е правилно разпределено във времето [11]. Както
вече бе отбелязано, във физиологията [169, 181, 215] и изследванията по
поведенческа сенсибилизация на нехомеопатичните стресови фактори и лекарства
[97, 98, 216-218], ниските дози, в сравнение с високите дози, и състоянието на
организма си взаимодействат, създавайки полярни противоположности в посоката на
отговора на „същия” стресов фактор или стимул.
Заедно с кръстосаната адаптация, свързаните явления на ЗВС – кръстосана
сенсибилизация и метапластична осцилация, могат да помогнат при обяснението на
клиничните данни за способността на хомеопатичното лекарство да обърне
хроничните индивидуално маладаптивни модели в организма. Това означава, че
лекарствените наночастици не само се адаптират кръстосано, но също така в
момента на приемане на хомеопатичното лекарство и се сенсибилизират кръстосано
към общите дисфункционални болестни изменения, установени по-рано в организма.
Заболяването представлява процес на сенсибилизация на по-рано възникнало
множество от предварително усилени шаблони на динамично поведение
(алостатични маладаптации), които организмът натрупва в отговор на минали
високоинтензивни стресови фактори от всички видове. Тези кумулативни
алостатични смущения се проявяват като дисфункционални биологични динамични
модели, предизвикани в момент, когато организмът се опитва безуспешно да се
справи с огромното натрупване на стресови ефекти от неблагоприятни детските
преживявания, минали травми, инфекции, химични замърсители на околната среда,
физически стресови фактори, психосоциални стресови фактори, лошо хранене и/или
различни други епигенетични фактори [5, 95, 134].
В настоящия модел се предполага, че ниска доза наночастици на правилно подбрано
лекарство
ще
тласне
претоварената
алостатична
мрежа
към
нейните
метапластически праймирани физиологични граници, което би могло да предизвика
влошаване на предходните симптоми, т.е. хомеопатично влошаване, преди да
обърне посоката на сенсибилизираната реакция [219]. Според съобщената
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информация, истинското обостряне включва общо усещане за подобряване на
състоянието, което предполага участие на централната нервна система при
формирането на реакцията към лекарството, в резултат на което могат временно да
се развият локални физически симптоми, понякога в комбинация с остро начало
инфекция [220].
Освен това наночастиците на правилно подбраното хомеопатично лекарство могат да
постъпят в организма в момент, когато системната динамика вече е болестно
променена до критична динамична точка или максимална физиологична граница [8,
23]. В последния случай обръщането в посока от болест към изцеление настъпва без
преходно влошаване на симптомите. Обратно, ако лекарството се предпише на здрав
организъм, неговите метапластични реакции се развиват в посока на усилване, а не
обръщане на свързаните със заболяването адаптации [11]. Зависещата от историята
и вида на състоянието изменчивост на посоката на реакция и неговата амплитуда са
добре документирано във физическата литература за адаптация, кръстосана
адаптация, метапластичност и кръстосана сенсибилизация в комплексните адаптивни
системи [181, 182, 186, 187, 195, 216].
Хомеопатичните клинични изследвания потвърждават възникването на ЗВС.
Сходните изследвания показват, че сенсибилизацията на пътищата на централната
нервна система, свързани с болката, е ключов механизъм във фибромиалгията (ФБ)
[221]. При лица с ФМ [222] се установи, че повтарящите се периодични дози от
индивидуализирани
хомеопатични
лекарства
инициират
прогресивно
сенсибилизирани (усилени) реакции на електроенцефалографската алфа активност
[154] със специфични уникални промени с течение на времето в областта на
префронталните електроди, едновременно с подобряване на общото здраве на
респондентите и на локалните усещания за болка [223]. При лица с лека форма на
множествена химична чувствителност, при които ФМ е също така механично
свързана със ЗВС, повтарящите се периодични вдишвания на едно индивидуално
подбрано хомеопатично лекарство може да предизвика краткосрочни алфа ефекти
на ЕЕГ, които са нелинейни и дори осцилиращи по направлението си [14].
Като видове метапластичност, хормезис и ЗВС мобилизират адаптивните или
компенсаторните промени в организма [23] в отговор на оценена заплаха от нови
или чужди стресови фактори, биологични агенти, химически, физически стресови
фактори и/или лекарства, включително и наночастици [16]. Тези характерни за
организма нелинейни адаптивни промени, развиващи се отделно от преките
специфични фармакологични въздействия върху рецепторите, не изискват
продължителното присъствие на иницииращия агент и по този начин са
фармакологично „неспецифични” [7, 8, 187]. По-скоро характерният за организма
модел на реакция зависи от миналата история и първоначалното състояние на
организма, промеждутъците от време между действието на стресовите фактори и
времето на получаване на повторни дози [5, 16, 23, 187, 191].
Импулсни режими на дозиране при модулиране на клетки и организми като
нелинейни динамични системи
Както
и
при
ЗВС,
практиката
на
класическата
хомеопатия
показва
целесъобразността на използването на дискретни импулси на лекарството (т.е.
„наночастици”), дозиран в много малки количества и разпределени във времето като
биологични сигнали за начало на лечението и стимулиране на самостоятелната
реорганизацията на организма [224]. Въпреки това основните настоящи изследвания
все още се фокусират върху използването на нанолекарства в сравнително поголеми количества, все едно че те са конвенционални лекарства, оказващи пряко
локално въздействие, за което се изисква поддържането на постоянни нива на
лекарството в кръвта, а не периодично импулсно дозиране. И все пак наночастиците
намаляват общото количество на лекарственото средство или билката, необходимо
за получаване на даден ефект [63, 225].
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Хомеопатията се отличава с това, че ниското ниво на въздействие на наночастиците
се проявява в отделни моменти във времето, импулсни дози в благоприятно ниска
хормезисни дози. Терапевтичната намеса включва малки количества наночастици,
(а) избрани в съответствие с индивидуалния уникален модел на маладаптация и (б)
назначени в отделни импулси в големи интервали от време в качеството си на
специфични за дадения организъм стресови фактори, които предизвикват ендогенна
каскада от адаптивни промени [224]. Без използването на наночастици на
лекарствата като дискретни стимули с ниска интензивност, метапластичното
пренастройване на организма не би се проявило.
Изследването на динамичните заболявания в комплексните адаптивни системи
показва, че импулсните своевременни стимули могат да прекъснат динамиката на
патофизиологичния процес, като например припадък [226] или сърдечна аритмия
[227], и да накарат засегнатата система да се върне към нормалното си
функциониране [228]. Ако само една от взаимосвързаните части на комплексната
система или мрежа промени своята динамика, тези промени ще предизвикат
допълнителни, макар и косвени, промени, отдалечени във времето и пространството
от мястото на първоначалния стимул [20, 23]. В комплексните мрежи действат
модели (мотиви) на повтарящото се взаимодействие между глобалната и локалната
организация и функция [93, 94, 142, 143].
Импулсната стратегия за намеса позволява на мрежата на организма да реагира на
стимулите на лекарствените наночастици и дава на системата време за внасяне на
изменения, които на свой ред предизвикват изменения на адаптивните реакции [21,
22]. По същия начин ЗВС също изисква периодично дозиране на стимулите за своето
иницииране и еволюция [229], като по този начин дава на системата време за
завършване на ендогенните усилени адаптивни промени след всяка доза [230-232],
преди да се даде следващата доза. При сенсибилизация, лекарственият препарат
или биологичното вещество действат като фактор на околната среда или екзогенен
стресов фактор, нарушаващ хомеостазата и иницииращ адаптивни реакции, които се
усилват с течение на времето, без да е необходимо непрекъснатото присъствие на
иницииращия агент [187, 233]. Способността на първоначално малките стимули да
усилват нелинейно ефекта в комплексната жива система, каквато е човекът, е добре
известна [23]. По този начин обосновката на импулсния режим на дозиране се
основава на ролята на правилното лекарство за стимулиране на ендогенни
адаптивни промени в отговор на екзогенни стресови фактори, а не в използването
му като фармакологичен агент
Принцип (D).
устойчивост.

Успешното

хомеопатично

лечение

укрепва

системната

Устойчивостта на система ѝ позволява самостоятелно да се върне към нормалното си
функциониране след въздействието на даден външен стресов фактор или
възникването на какъвто и да е проблем [23]. Успешно лекуваният човек може да
устои на следващите въздействия на хомеостатичните нарушители, имащи по-висока
интензивност и допринасящи за разстройство на организма като комплексна
система, и да се възстанови от това въздействие на глобално и локално ниво на
организация [234].
В условията на комплексната адаптивна система, устойчивата система е в състояние
да функционира добре в приспособения пейзаж или среда, в която е вградена [235].
Сблъсквайки се с промяна, здравият организъм проявява гъвкавост и способност за
по-нататъшни адаптивни промени за връщане към хомеостаза и нормалната си
функционалност в контекста на променената околна среда [23, 236]. Разбира се,
внезапното изменение или наличието на враждебна среда може отново да
предизвика
алостатично
претоварване,
неблагоприятни
промени
във
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функционалните звена и рецидивиращо заболяване, което налага допълнително
хомеопатичното лечение.
Таблица 1 Паралели между
изследователска литература
Хомеопатична литература

хомеопатичната

Заболяването
е
проява
на
„динамична
дисхармония”
на
живата система (жизнената сила)
[40]

Хомеопатичните
лекарства
се
изготвят чрез тритуриране и/или
серийни разреждания и сукусиране
на изходния материал, обикновено
в стъклени контейнери, в резултат
на което се образуват наночастици
на изходното лекарствено вещество
и
наночастици
на
изходното
вещество,
адсорбирани
върху
наночастиците
на
силициевия
диоксид в колоиден разтвор [1-3,
24, 64]
Хомеопатичните
лекарства,
изготвени
и
сукусирани
в
полипропиленови
или
полиетиленови
флакони,
могат
също така да съдържат наночастици
на
полимера
на
контейнера,
различаващи се по своите свойства
от тези, изготвени в стъклени
контейнери [1]

Високите потенции (повече стъпки
на
разреждане
и
сукусиране)
оказват
по-дълготрайно
въздействие върху живите системи
[243]
(сукусирането
включва
интензивно механично разклащане
на
разтвора
чрез
удари
на
стъкления контейнер в твърда
еластична повърхност)

и

съвременната

научно-

Съответстваща
съвременна
научна
литература
Заболяването
е
текущата
проява
на
недостатъчна адаптация или компенсация на
алостатичното претоварване, възникнало в
резултат на конвергенция на биологични,
химични, физични и психологически стресови
фактори на нелинейната адаптивна мрежа за
реагиране на стреса, която е вградена в
рамките на по-голямата комплексна мрежа на
целия организъм [95, 144]
Наночастиците
могат
да
инициират
хормезисни реакции на ниската доза в
организма (адаптивни или компенсаторни
промени в противоположно по посока на
въздействието на същия агент при по-високи
дози) [16]

Наночастиците имат голяма повърхностна
площ, отнесена към обема им квантовоподобни свойства. Те се различават от
изходните материали в свободно състояние,
показвайки по-голяма способност да се
движат в тялото и в клетките, както и
повишена
каталитична
активност,
абсорбираща способност и електрически,
магнитни, оптични и термични свойства,
различаващи се от тези на молекулите на
„същия” материал в свободна форма [33, 48,
53, 60].
Биологичните структури, например ДНК,
протеини или колаген, адсорбирани върху
екзогенния наносилициев диоксид и други
специфични
структури
на
наночастици,
например калциев фосфат или злато, служат
като епитаксиални шаблони за възходящо
самоорганизиране на нови биоматериали [76,
239, 242]
Циклите на сукусиране, като съвременните
техники за микрофлуидизиране [51], включва
цикъл
на
ускорение
на
течността
и
турбулентност с многократни промени на
посоката на потока, в резултат на което се
появява възможност за сблъсък на частиците,
а възникващите сили на срязване ги разбиват
на все по-малки частици. Тези процедури,
различаващи се една от друга и от ултразвука
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Сукусирането в стъклени съдове
освобождава
променливи
количества силициев диоксид като
наночастици
[4];
проби
от
лекарства, приготвени в стъклен
съд, се отличават от пробите,
приготвени
в
полипропиленови
контейнери по своите физикохимични
свойства
[1]
Посоката на въздействието на
серийните лекарствени потенции
може да съответства на нелинеен
(осцилиращ) модел [12]

Импулсните режими на дозиране на
ниски дози (единична доза или
периодични
повторения
на
лекарствената доза, назначавани
през продължителни интервали то
време) оказват устойчив ефект
върху физиологията и поведението
[13, 14, 154, 159, 243]

При здрав човек формирането на
лекарствения
отговор
понякога
включва
преходно
влошаване
(агравитация) и при клиничен
успех следва закона на Херинг за
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като техника за разбъркване на разтвори и
получаване на наночастици, са способни да
създадат наномехурчета и сили на срязване.
Изследванията на наночастиците показват, че
съществуват нелинейни връзки между броя на
циклите на микрофлуидизиране или времето
на въздействие на ултразвука и вариациите в
размерите,
морфологията
и
физикохимичните свойства на вещество, което има
„една и съща” свободна изходна субстанция
[52, 53, 244].
Тези данни позволяват да се изгради
хипотезата, че различните количества и
различната сила на сукусиране също трябва
да
генерират
различни
размери,
морфологични и физико-химични свойства на
наночастиците на изходното хомеопатично
лекарство и модофицирани от лекарственото
вещество наночастици на силициевия диоксид
[64].
Наночасиците на силициевия диоксид [128,
245] и полистирола [246] се използват в
конвенционалната
наномедицина
като
лекарствени/генни средства за доставка.
Посоката на действие на клъстерите от
наночастици с последователни размери може
да съответства на нелинеен (осцилиращ)
модел [48]
Ниските дози от наночастици могат да се
възприемат от организма като стресови
фактори, предизвикващи реакции на високо
ниво, а не просто като фармакологични
средства [187], което води до иницииране от
организма на алостатични промени с течение
на
времето.
Тези
ендогенни
промени
компенсират и защитават срещу други
кръстосано
адаптирани
или
кръстосано
сенсибилизирани стресови фактори (т.е.
адаптацията, която вече съществува от
кумулативните ефекти от болестотворните
събития на същите компоненти на мрежата за
реагиране на стреса) [5, 95].
Проявите на единично или периодично
повтарящо се ниско ниво на интензитет на
чужд стресов фактор или вещество инициират
процес на прогресивно ендогенно усилване
на реакцията с течение на времето (ЗВС,
зависима от времето сенсибилизация) [98].
Във физиологичните граници на системата
посоката на сенсибилизираните реакции
става нелинейна (осцилираща) и обръща
посока в модела [7, 180, 181, 186]
Пътищата на централната нервна система са
основен
център
за
регулиране
на
алостатичната мрежа за реагиране на стреса
на
организма,
взаимодействащи
си
с
центровете на имунната, ендокринната и
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излекуване (центърът на тежестта
на
болестта
се
премества
в
организма от върха надолу; от
органите с по-голямо значение към
по-малко важните органи; обратно
на проявлението във времето) [238]
Все пак хомеопатичните лекарства
също могат да окажат измеримо
въздействие върху живите клетки
като комплексни адаптивни системи
или мрежи [7-9, 12, 108, 147, 173]
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автономната нервна система за генериране на
общи глобални и локални модели на реакция
в целия организъм за всеки вид екзогенен
стресов фактор [6, 134]
Все пак живите клетки са също комплексни
адаптивни мрежи сами по себе си. Като
такива,
клетъчните
системи
могат
самостоятелно
да
реорганизират
своите
биохимични функционални мрежи в отговор
на стресов фактор, като например топлинен
шок, без да е необходимо ангажирането на
по-голяма мрежа или мозъка [93, 142].
Свръхкомпенсацията
на
хормзисната
адаптации към стресов фактор на ниско ниво
може да доведе до благотворно алостатично
въздействие
върху
организма
или
комплексната адаптивна мрежа [247-249].
Човешките
същества
представляват
комплексни адаптивни системи, които се
самоорганизират, с интерактивни глобални и
локални модели на адаптивно поведение,
взаимно
изменящи
функционалното
си
поведение [21, 23, 94]

Поради взаимодействието и взаимната зависимост на подмрежите в организма на
човека, представляващ сам по себе си голяма комплексна мрежа [92, 101],
положителните адаптивни промени във функцията на мрежата за реагиране на
стреса при необходимост биха съдействали на развиващата се каскада от
допълнителни адаптации и устойчиви положителни промени в останалата част на
организма, т.е. общосистемно излекуване и по-голяма устойчивост [21, 22, 145].
Както по-рано е отбелязано [21, 22, 237], природата на самоорганизиращата се
взаимосвързана мрежа на човешкия организъм [101] съответства на известен
клиничен шаблон на хомеопатично излекуване с течение на времето, т.е. отгоре
надолу, от органите с по-голямо значение към по-малко важните органи, и обратно
на проявлението на симптомите във времето [238]. Моделът на клиничната реакция
обикновено започва в мозъка, защото мозъкът играе централна роля при
тълкуването и координиране на физиологичните реакции на организма при
възприемане на външните заплахи и стресови фактори. Ще настъпи подобряване на
общото състояние и отслабване на симптомите в органите мишени, но като непряк и
вероятно отложен във времето резултат от възстановяването на функционирането на
алостатичната мрежа в нормално състояние [136].
Резюме
В обобщение, основните принципи на модела са следните [39]: Хомеопатичните
лекарства са наночастици на изходното вещество и/или наночастици на
модифициран от лекарственото вещество силициев диоксид, които действат като
външни стресови фактори, мобилизиращи хормезата и зависещата от времето
сенсибилизация
чрез нефармакологично
въздействие
върху
специфичните
биологични адаптивни механизми. Както низходящото механично стриване
(тритуриране в лактоза; сукусиране в стъклен съд с воден разтвор на етанол като
разредител), така и биосинтетичните методи на получаване на растителни тинктури
създават изходни наноструктури. Наночастичното естество на хомеопатичните
лекарства ги отличава от конвенционалните лекарства по структура, морфология и
функционални свойства. Освен това наночастиците на лекарствения източник,
особено при взаимодействие с наносилициев диоксид, имат възможност да
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инициират възходящо самоорганизиране на биомиметичните наноструктури с
използване на кристален или биологичен модел, например ДНК, протеини, колаген
[71, 76, 239]. По този начин хомеопатичните лекарства, подобно на вирусите, макар
и неинфекциозни, играят ролята на сигнал или заплаха от ниско ниво за
оцеляването на организма.
Резултатите зависят от способността на организма да оцени първоначалните
стресови фактори на високо ниво, които предизвикват заболявания, и последващите
наночастици на хомеопатичното лекарство на ниско ниво, като нови и характерните
чужди стресови фактори. Факторите, идентифицирани като биологични заплахи,
сигнализират за нуждата от времезависими сенсибилизирани компенсаторни
адаптации (хормезис) в компонентите на алостатичната мрежа за реагиране на
стреса.
Съвкупното въздействие на алостатичното претоварване, предизвикано от
множество различни стресови фактори, е довело в миналото до създаване на модел
на специфични дисфункционални адаптации в мрежата за реагиране на стреса,
които стоят в основата на появата на болестта [195, 240]. Кръстосано
адаптираните/кръстосано сенсибилизираните наночастици на хомеопатичното
лекарство се възползват от ефекта на праймиране на предходни стресови фактори
на високо ниво, които първоначално са причинили болестта [10]. Наночастиците на
хомеопатичното лекарство, в качеството си на стресов фактор на ниско ниво,
предизвикат обръщане на посоката на предварително установените, свързани със
заболяването неадаптивни модели. Крайният резултат е подобрена устойчивостта на
стрес с възстановяване на хомеостазата, освобождаване от болестта и поява на
чувство за общо подобрение.
От друга страна, терминът „стрес” се отнася до биологичните, инфекциозни,
химични, физични, електромагнитни, хранителни и/или психологически видове
стимули от околната среда, които организмът разпознава като нова заплаха за
неговото оцеляване в дадения момент или в бъдеще. Високата или ниската
интензивност на стресовия фактор определя посоката на адаптациите, които той
инициира [98, 187, 216], но именно посегателството на стресовия фактор върху
организма, мобилизира пластичните и метапластичните промени. С една дума, за
предизвикване на адаптивна реакция, възприемането или изпитването на нова
заплаха се явява по-важно, отколкото нивото на дозата. Дозата започва да действа,
за да модулира посоката на реакцията чрез праймиране на миналата история на
клетъчната активност, например метапластичност, и текущата пластичност в
различните видове отговори на организма на стреса [181].
В организма, като комплексна адаптивна система или мрежа, причинно-следствената
връзка на тези събития е косвена, а не пряка, отдалечен във времето и
пространството от първоначалното приемане на хомеопатичната доза като малък, но
забележим стимул или стресов фактор [241]. Организмът продължава да изпълнява
работата по изцеление във вид на нелинейна усилена динамична адаптивна реакция
[21-23, 145]. Това се дължи на естеството на класическото хомеопатично
предписване, т.е. избор на едно лекарство, което се приема периодично, през
големи интервали от време, в строг импулсен режим на дозиране, за да бъде
системата за лечение безопасна и полезна.
Таблица 1 обобщава паралелите между основните хомеопатични клинични понятия и
понятията, приети във фундаменталната научна литература относно наночастици,
хормезис, зависима от времето сенсибилизация, алостатична адаптация и
комплексни адаптивни системи.
Изводи
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Предложеният модел се основава на това, че хомеопатията е не само научно
„правдоподобна”, но също така и потвърдена в обширни емпирични изследвания.
Хомеопатичните лекарства съществуват и проявяват своите биологични ефекти
главно като наноструктури. Физиологията, а не фармакологията, се явява най-важна
дисциплина за изучаването на действията на наночастиците на хомеопатичните
лекарства (вж. [184, 187]). Тази статия се основава на логиката и рационалността,
както и на широкия кръгозор на мислене при оценката на научното значение на
голямото количество интердисциплинарни доказателства, които медицинските
изследователи би било трудно да съберат, за да се разбере действието на
хомеопатичните лекарства. В хода на възникване на емпирични данни има голяма
вероятност, че новите доказателства ще доведат до изменения на настоящата
теория: такава е природата на научното изследване. Въпреки това този модел
осигурява рационална отправна точка за комплексна програма за изследване на
действието на хомеопатичните лекарства. Получените изводи за това какво
представляват сами по себе си хомеопатичните лекарства (силно реактивни
наночастици) и как си взаимодействат с комплексните живи системи (като импулсни
дози на ниско ниво на определен и нововъзникнал екзогенен стресов фактор), могат
да допринесат за значителен напредък в областта, като ценна форма на
наномедицината.
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