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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας
Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας μου είναι :
1) Θέλω να συγκρίνω τις κλινικές διαταραχές των ηλεκτρολυτών και
ιχνοστοιχείων με τα συμπτώματα και τις διαταραχές που προκύπτουν
από τα Ομοιοπαθητικά Παθογενετικά Πειράματα (ΟΠΠ), ώστε να
διαπιστωθούν τα κοινά χαρακτηριστικά και οι διαφορές μεταξύ
συμβατικής ιατρικής και ομοιοπαθητικής ιατρικής προσέγγισης. Εδώ
έχει βρεθεί η ιστορική πρωτοπορία της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
απέναντι στην Συμβατική (η Κλασική) Ιατρική.
2) Συσχέτιση των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων η διαταραχών των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων με ανακαλύψεις στην βιοχημεία, μοριακή
βιολογία νάνο-επιστήμες και νανοτεχνολογία. Δεν επαρκεί πλέον η
σκοπιά της γραμμικής σχέσης αιτίου  αιτιατού για να εξηγήσουμε τα
κλινικά φαινόμενα, χρειαζόμαστε την όψη της συστημικής επιστήμης
(πολύ – παραγοντική όψη και παρακολούθηση ενός πολύπλοκου
συστήματος), δηλαδή να ερευνήσουμε περισσότερο την αυτο –
οργάνωση και αλληλο-επιρροή των δομικών και λειτουργικών
στοιχείων (νους – ψυχή – ορμόνες - ιστοί - όργανα – κύτταρα) του
οργανισμού μεταξύ τους και με το περιβάλλον για την πληρέστερη
κατανόηση της ανθρώπινης φυσιολογίας και παθολογίας, δηλαδή και
των κλινικών φαινομένων. Έχει αποδειχτεί συχνά στην ιατρική, ότι η
γραμμική αιτιολογική όψη των πραγμάτων επιφέρει αρνητικές
συνέπειες στους ασθενείς. Αν πάρουμε το παράδειγμα της
οστεοπόρωσης, τα τελευταία χρόνια απέδειξαν αρκετές επιστημονικές
μελέτες (βλ. 3.2.1.1), ότι η απλή συμπλήρωση του ασβεστίου με
Βιταμίνη D3, δηλαδή η μονόπλευρη ‘διόρθωση’ ενός παράγοντα στον
μεταβολισμό των οστών όχι μόνον δεν αρκεί να εξισορροπήσει την
οστεοπόρωση, αλλά οδηγεί συχνά και στην επιδείνωσή της (!),
ακριβώς λόγω της ‘περιφρόνησης’ η παράβλεψης των υπόλοιπων
παραγόντων που συμμετέχουν στην ομοιόσταση των οστών. Μάλιστα
γίνονται τέτοιου είδους ανεπιθύμητες ενέργειες συχνά έναυσμα νέων
ερευνών στην ιατρική, για τους ασθενείς δυστυχώς υπό την έννοια του
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“trial and error” [δοκιμάζουμε κάτι και σε περίπτωση κάποιου λάθους
αλλάζουμε πορεία..]
3) Θα ανάδειξω ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα (ΟΦ) έχουν πια απτή
δομή, μειώθηκε πλέον η έννοια του «μαύρου κουτιού» (“black box”)
στην Ομοιοπαθητική Ιατρική όσον αφορά την (βιολογική) κατανόησή
μας, με ποιους τρόπους (τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος) δρουν
τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό: Ως
νανοσωματίδια / νανοδομές.
4) Ομοιοπαθητική Ιατρική, Κλασική Ιατρική και θετικές επιστήμες γενικά
αλληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να υποδείξουν μεταξύ τους νέες
ερευνητικές και θεραπευτικές κατευθύνσεις, αρκεί να υπάρχει το
κίνητρο της επικοινωνίας και συνεργασίας, πάντα κυρίως προς όφελος
των ασθενών.

1.2 Ιστορική εξέλιξη της γνώσης περί διαταραχών των
ηλεκτρολυτών και ιχνοστοιχείων στην Ομοιοπαθητική
Ιατρική

Η Κλασική Ομοιοπαθητική Ιατρική γνώρισε ιστορικά πρώτη τις διαταραχές
των ηλεκτρολυτών και ιχνοστοιχείων του ανθρώπου, πολλά χρόνια πριν την
συμβατική (κλασική) ιατρική όπως θα δούμε στο σύνολο της εργασίας. Στα
Ομοιοπαθητικά Παθογενετικά Πειράματα (“Homoeopathische Arzneimittel Pruefungen”, “homeopathic provings”), που άρχισαν να διεξάγονται από τον
ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής, τον γερμανό ιατρό Samuel Hahnemann το 1796
με διάφορα βότανα, άλατα και μέταλλα στον εαυτό του, σε συναδέλφους
ιατρούς όπως και σε άλλους πολίτες, ανακάλυψε ο Hahnemann με την
ομάδα του λεπτομερή στοιχεία και αλλαγές στον κάθε οργανισμό, που είναι
για το εκάστοτε βότανο, μέταλλο η άλας χαρακτηριστικά συμπτώματα,
παράλληλα στο ψυχοδιανοητικό και στο σωματικό επίπεδο. Στην ακριβή
καταγραφή τους και σε σύγκριση μεταξύ τους υπήρχαν από την μία πλευρά
κάποια κοινά στοιχεία, από την άλλη πλευρά όμως διαπίστωσε η ομάδα
γύρω από τον Χάνεμαν περισσότερο μοναδικά η σπάνια, ιδιαίτερα
συμπτώματα και ιδιάζουσες διαταραχές για το κάθε ομοιοπαθητικό φάρμακο
ξεχωριστά, τα οποία διακρίνουν το καθένα ομοιοπαθητικό φάρμακο από τ’
5

άλλα. Όλα τα συμπτώματα αυτών των ομοιοπαθητικών πειραμάτων βρήκαν
θέση στην περιγραφή του κάθε ομοιοπαθητικού φαρμάκου στην
Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία (“Materia Medica Homeopathica”), και
ονομάστηκε γενικά «Ομοιοπαθητική Εικόνα Φαρμάκου» (“Homoeopathisches
Arzneimittel – Bild”). Στα πρώτα ομοιοπαθητικά φάρμακα της πρώτης
φαρμακολογίας του Samuel Hahnemann (1811 ως 1820, “Reine
Arzneimittellehre” «Γνήσια [Καθαρή] Φαρμακολογία») ανήκαν και μια μορφή
του ασβεστίου (στο φάρμακο “Calcarea Acetica”, «όξινο ασβέστιο»), του
φωσφόρου (στο φάρμακο “Phosphoricum Acidum”, «φωσφορικό οξύ») – δύο
ηλεκτρολύτες στην ανθρώπινη φυσιολογία - και τα δύο ανθρώπινα
ιχνοστοιχεία, ο κασσίτερος (“Stannum Metallicum”) και ο σίδηρος (“Ferrum
Metallicum”).
Αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη ομοιοπαθητική φαρμακολογία του
Hahnemann (1828-30 “Chronische Krankheiten”, «Οι Χρόνιες Νόσοι») με
προσθήκη των περισσότερων ηλεκτρολυτών και σημαντικών ιχνοστοιχείων:
1) Το νάτριο (περιέχονταν στα ομοιοπαθητικά φάρμακα: “Natrium
Carbonicum”«Ανθρακικό Νάτριο», “Natrium Muriaticum” 
«Χλωριούχο Νάτριο», “Borax”  «Νατριούχος Βόρακας» η «Βορικό
Νάτριο»)
2) Tο κάλιο (στο φάρμακο “Kali Nitricum”  «Νιτρικό Κάλιο»)
3) Το μαγνήσιο (στα φάρμακα “Magnesium Carbonicum”  «Ανθρακικό
Μαγνήσιο», “Magnesium Muriaticum”  «Χλωριούχο Μαγνήσιο»)
4) Το ασβέστιο (στο φάρμακο “Calcarea Carbonica”  «Ανθρακικό
Ασβέστιο»)
5) Ο φώσφορος (στο φάρμακο “Phosphorus”)
6) Το ιώδιο (στο φάρμακο “Iodum”)
7) Ο χαλκός (“Cuprum Metallicum”)
8) Ο ψευδάργυρος (“Zincum Metallicum”)
9) Το θείο (στα φάρμακα “Sulphur” και “Sulphuricum Acidum”  «θειϊκό
οξύ» ).
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Τον καιρό εκείνο ο Samuel Hahnemann δεν μπορούσε ακόμη να γνωρίζει, ότι
χειρίζονταν πληροφορίες και μια βάση ιατρικών δεδομένων του ανθρώπινου
οργανισμού που αφορά μεταξύ άλλων τα ιχνοστοιχεία και τους
ηλεκτρολύτες, δηλαδή δεν ήταν ακόμη γνωστό στην επιστήμη του 1800, ότι
για να λειτουργήσει σωστά το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα π.χ., έχει απόλυτη
ανάγκη από μια ισορροπημένη ομοιόσταση του νατρίου, καλίου, ασβεστίου,
φωσφόρου, χαλκού, ψευδαργύρου κ.λπ. σε υλική μορφή με συγκεκριμένη
φυσιολογική μοριακή ποσότητα (μετρημένη σε ‘millimol’ / L). Με άλλα λόγια,
οι ομοιοπαθητικοί ιατροί είχαν τότε στα χέρια τους μεγάλα «ακατέργαστα
διαμάντια», γνώριζαν βέβαια μέσω παρατήρησης ότι τα στοιχεία αυτά ήταν
βαθιά συνδεδεμένα με την (παθο-) φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού,
αλλά είχαν ακόμα άγνοια για την κομβική τους σημασία στην ομοιόσταση,
την οξεοβασική ισορροπία κλπ.: Αυτό φαίνεται και στην χρήση των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων, όπου δεν δίδονται αυτά τα στοιχεία σε μοριακό
βάρος, συγκεκριμένα σε κάποια ποσότητα νατρίου, ασβεστίου κλπ. για να
εξισορροπήσουν μια έλλειψη αυτών των στοιχείων. Η ιδέα αυτής της
συμπλήρωσης των «φυσικών ανθρώπινων δομικών στοιχείων» αναδύθηκε
λίγα χρόνια αργότερα με τους Constantin Hering (1832 / 1846, ο Samuel
Hahnemann ήταν εν ζωή) και Wilhelm H. Schüssler (1873 – 1898, μετά την
κοίμηση του Samuel Hahnemann), όμως σε υπερ – αραιωμένες δοσολογίες
(ποιοτική συμπλήρωση), που είναι μακριά από την σημερινή διαιτητική
(ποσοτική) συμπλήρωση στην ιατρική. Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου την
σημασία της βαθύτερης έννοιας των χαρακτηριστικών διαταραχών του
εκάστοτε ηλεκτρολύτη η ιχνοστοιχείου σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο, όπως
θα δούμε στην συνέχεια.
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα και οι ιδιαίτερες διαταραχές αυτών των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων – ηλεκτρολυτών και ιχνοστοιχείων έχουν
μερικώς
ήδη
επιβεβαιωθεί
από
τις
θετικές
επιστήμες
συμπεριλαμβανομένης της νάνο – επιστήμης, και αυτό συνεχίζεται ακόμη, αν
και «ασυνείδητα» από διάφορους επιστήμονες: Οι περισσότεροί τους δεν
γνωρίζουν ότι η μελέτη τους ανέδειξε στοιχεία, τα οποία προϋπήρχαν από
τον 19ο αιώνα…
Βάσει αυτής της γνωστής Ομοιοπαθητικής Εικόνας Φαρμάκου, που
περιγράφει για το κάθε στοιχείο η τον κάθε ηλεκτρολύτη στην
Ομοιοπαθητική χαρακτηριστικές και στο μεγαλύτερο τους μέρος μοναδικές
διαταραχές, μπορεί η ιατρική επιστήμη και μελλοντικά να αντλήσει ιδέες,
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προκλήσεις και δεδομένα ερευνών και γνώσης. Ας δούμε το ακόλουθο
παράδειγμα :
Η Ομοιοπαθητική αναφέρεται σε περισσότερα στοιχεία, τα οποία έχουν
σημασία στην παθολογία των οστών, απ’ ότι γνωρίζουμε στην κλασική
ιατρική και βιολογία μέχρι σήμερα. Η επίκαιρη επιστήμη μπορεί να
ερευνήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση, είναι π.χ. πολύ πιθανό να
ανακαλύψουμε στο κοντινό μέλλον, ότι το στοιχείο «θείο» η το «πυρίτιο»
παίζει σημαντικό ρόλο στην οστεοπόρωση. Στην Ομοιοπαθητική είναι
γνωστό, ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα “Sulphur” (κατά συντομία “Sulph.”,
λατινικά για θείο) και “Silica” (“Sil.”, λατινικά για πυρίτιο) είναι από τα πολύ
ισχυρά θεραπευτικά φάρμακα για εύθραυστα οστά (το κύριο σύμπτωμα της
οστεοπόρωσης, ο όρος της δεν υπήρχε ακόμη στην ιατρική του 19 ου αιώνα),
αυτό αναφέρεται από τον ομοιοπαθητικό ιατρό Boger CM και στην συνέχεια
στο ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ το 1895:
GENERALS - BRITTLE BONES (ΓΕΝΙΚΑ – ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΟΣΤΑ) :
Asaf. bufo Calc. calc-f. calc-p. carc. chel. cupr. fl-ac. Lac-ac. LYC. MERC. par.
Ph-ac. phos. rad-br. ruta SIL. SULPH. Symph. syph. thuj. thyr.
Το 1832 ο ομοιοπαθητικός ιατρός Constantin Hering δημοσιεύει στο
γερμανικό ομοιοπαθητικό περιοδικό “Stapf’s Archiv” το σημαντικό άρθρο
"Εssential component parts of the human body" («απαραίτητα συστατικά
στοιχεία του ανθρώπινου σώματος») και το 1846 στο ίδιο περιοδικό την
εργασία “All constituents of the human body principally act on those organs
wherein they have a function. All fulfill their functions when they are the cause
of symptoms”, επισημαίνει δηλαδή σ’ αυτό το άρθρο, ότι «όλα τα δομικά
στοιχεία του ανθρώπινου σώματος δρουν σ’ εκείνα τα όργανα, στα οποία
έχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Όλα πληρούν την λειτουργία τους,
όταν είναι [και] το αίτιο των συμπτωμάτων». Αυτά τα 2 άρθρα δείχνουν, ότι
λίγο μετά την δημοσίευση της ομοιοπαθητικής φαρμακολογίας από τον
Hahnemann, αυξάνονταν η γνώση περί συστατικών στοιχείων του
ανθρώπινου οργανισμού..
Τον Μάρτιο του 1873 ο Wilhelm Heinrich Schüssler (1821–1898) αναφέρει για
πρώτη φορά στο άρθρο του “An Abridged Homoeopathic Therapeutics” σε
γερμανικό ομοιοπαθητικό περιοδικό τα «ιστο - άλατα» (στα γερμανικά
“Gewebe – Salze”, αγγλικά “tissue – salts”), δηλαδή όλα τα ιχνοστοιχεία και
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τους ηλεκτρολύτες, που είχαν τότε γνωστή λειτουργία σε συγκεκριμένα
όργανα του σώματος:

Όπως γράφει “…about a year ago I endeavored to discover by experiments on
the sick if it were not possible to heal them, provided their diseases were
curable at all, with those substances that are the natural, i.e. , the
physiological function-remedies.” Εδώ μιλάει για συνδυασμό της
Ομοιοπαθητικής με την «Βιοχημική Θεραπεία», η οποία «αναπληρώνει» σε
μοριακά ελάχιστη ποσότητα το στοιχείο, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη
φυσιολογική λειτουργία σ’ ένα όργανο και σε κάποια διαταραχή,
δυσλειτουργία η συγκεκριμένη παθολογία είναι ελλειπές στον συγκεκριμένο
οργανικό ιστό, π.χ. προσθέτει ‘Calcium phosphoricum’ (φωσφορικό ασβέστιο)
σε παιδιά που πάσχουν από ραχίτιδα, μια νόσο στην οποία υπάρχει έλλειψη
ασβεστίου η δυσλειτουργία του μεταβολισμού του ασβεστίου και φωσφόρου
(βέβαια γνωρίζουμε σήμερα ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η βιταμίνη D3).
Όμως δεν γνώριζε ότι μέσω αυτής της θεραπείας η «προσθήκη» φωσφορικού
ασβεστίου στον οργανισμό είναι τόσο απειροελάχιστη, ώστε να μην είναι
εφικτή η μοριακά ποσοτική εξισορρόπηση του ελλειπούς στοιχείου. Κι όμως
είχε σε κάποια περιστατικά επιτυχία μέσω αυτής της θεραπείας, αυτό
σημαίνει ότι πράγματι το ομοιοπαθητικό “Calcium phosphoricum” κατάφερε
να ρυθμίσει σωστά τον διαταραγμένο μεταβολισμό των οστών σ’ εκείνους
τους οργανισμούς, στους οποίους ήταν το αντίστοιχο “Simillimum” (το
ομοιότατο ΟΦ).
Παρόλο που ο Schüssler αργότερα είχε απομακρυνθεί από την
Ομοιοπαθητική, έχει αναδειχθεί ότι η δράση των ιστο – αλάτων έχει κατά
κόρον ομοιοπαθητική βάση, δηλαδή ρυθμίζουν ιδανικά την σωστή
απορρόφηση και χρήση του ανάλογου ιχνοστοιχείου στον οργανισμό, όταν το
σχετικό ιστο – άλας (δηλαδή σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο) ταιριάζει σε μια
δεδομένη χρονική φάση σ’ αυτόν τον οργανισμό.
Στο βιβλίο του “The Twelve Tissue Remedies of Schüssler” ο συγγραφέας και
ομοιοπαθητικός ιατρός William Boericke γράφει το 1914:
“In 1,000 grammes of blood cells the amount of inorganic substances are,
according to Bunge's "Text-Book of Physiological and Pathological
Chemistry"(1902), as follows [«σε 1000 γραμμάρια κυττάρων του αίματος
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έχουμε από ανόργανες ουσίες» κατά τον Gustav Bunge στο βιβλίο του
«Εγχειρίδιο της Φυσιολογικής και Παθολογικής Χημείας» το 1902] :
Iron
0.998
(σίδηρος)
Kali sulph.
0.132
(θειϊκό κάλιο)
Kali mur.
3.079
(χλωριούχο κάλιο)
Kali phos.
2.343
(φωσφορικό κάλιο)
Natrum phos.
0.633 (φωσφορικό νάτριο)
Natrum
0.344 (νάτριο)
Calc. phos.
0.094
(φωσφορικό ασβέστιο)
Magnes. phos.
0.060 (φωσφορικό μαγνήσιο)
In 1,000 grammes of intercellular fluid (plasma) the proportion of inorganic
substances is the following [«σε 1000 γραμμάρια εξωκυτταρικού υγρού
έχουμε τα εξής κλάσματα ανόργανων ουσιών»]
Kali sulph.
0.281
(θειϊκό κάλιο)
Kali mur.
0.359
(χλωριούχο κάλιο)
Natrum mur.
5.545
(χλωριούχο νάτριο)
Natrum phos.
0.271 (φωσφορικό νάτριο)
Natrum
1.532 (νάτριο)
Calcar. phos.
0.298
(φωσφορικό ασβέστιο)
Magnes. phos.
0.218 (φωσφορικό μαγνήσιο)
Natrum sulph., Fluor., and Silica, traces.” (θειϊκό νάτριο, φθόριο και
πυρίτιο σε ίχνη)

1.3 Η παρασκευή και δομή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα (ΟΦ) είναι «δυναμοποιημένη» πρώτη ύλη των
στοιχείων αυτών, των οποίων το όνομα δίνεται στο ίδιο το φάρμακο, δηλαδή
αν το ΟΦ λέγεται “Ferrum metallicum”, τότε ξεκινά η παρασκευή αυτού του
φαρμάκου από τον σίδηρο. Τα ΟΦ περνούν τα παρασκευαστικά βήματα της
αραίωσης (με ύδωρ η οινόπνευμα η ζάχαρη γάλακτος) και μηχανικής
κρούσης, τα οποία γίνονται συνεχώς εναλλάξ διαδοχικά. Σε κάποιο σημείο
αυτής της παρασκευαστικής διαδικασίας (θεωρητικά ήταν αυτό η σταθερά
του Avogadro) η αραίωση φτάνει σε τέτοια επίπεδα, όπου η αρχική ύλη δεν
θα μπορούσε πλέον να μετρηθεί σε βάρος – όπως σκεφτόμασταν πολλά
χρόνια, και μέχρι το 2010 η επιστήμη δεν είχε ανιχνεύσει μόρια της πρώτης
ύλης στα ομοιοπαθητικά σκευάσματα.
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Αυτή η ιδιαιτερότητα έχει εμποδίσει πολλούς ανθρώπους – ασθενείς,
επιστήμονες και ιατρούς – να προσεγγίσουν και να αποδεχτούν την
Ομοιοπαθητική Ιατρική, παρόλο το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι
(συχνά με την μαρτυρία ιδίως των κλασικών ιατρών) έχουν βιώσει στον εαυτό
τους την ευεργετικότητα αυτής της θεραπείας, χωρίς να αποδίδεται ο κύριος
παράγοντας θεραπευτικής δράσης στην αυθυποβολή (“placebo effect”), διότι
η ιατρική επανεκτίμηση (“follow-up”) στην Ομοιοπαθητική (από το δεύτερο
ραντεβού και σ’ όλες τις ακόλουθες επισκέψεις) βασίζεται σε αντικειμενικά
κριτήρια, τα οποία είναι σταθερά και μπορούν να επαναληφθούν από κάθε
ομοιοπαθητικό ιατρό, εφόσον έχει πλήρη ομοιοπαθητική κατάρτιση.
Όμως τον Δεκέμβριο του 2010 επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα
ομοιοπαθητικά
φάρμακα
περιέχουν
νανοσωματίδια
που
είναι
συσσωματωμένα μόρια σε ομάδες (“clusters”) μέσα στον διαλύτη
(οινόπνευμα η ύδωρ), νανοσωματίδια ακριβώς αυτών των στοιχείων της
πρώτης ύλης, με τα οποία ξεκινά η παρασκευή (Chikramane et al 2010). Όπως
θα δούμε παρακάτω, η σύγχρονη ιατρική και η επιστήμη της νανοβιολογίας
και -τεχνολογίας έχουν ανακαλύψει, ότι κάποια νανοσωματίδια που
εισχωρούν στον οργανισμό, δύνανται να αλλάξουν για μεγάλη διάρκεια
συγκεκριμένες λειτουργίες των οργάνων και γενικά του οργανισμού – δηλαδή
η συμβατική πανεπιστημιακή ιατρική χρειάστηκε διακόσια χρόνια μετά την
συστηματική έναρξη της Ομοιοπαθητικής από τον ιατρό Samuel Hahnemann
(υπήρχε αποσπασματικά η χρήση της και από τον Ιπποκράτη στην Ελλάδα...)
για να κατανοήσει, ότι τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα πράγματι μπορούν να
έχουν μια συγκεκριμένη δράση στον ανθρώπινο (και ζωικό) οργανισμό! Κι
όμως η ευρεία αποδοχή στην επιστημονική κοινότητα και προπάντων στην
ιατρική και τις ιατρικές πανεπιστημιακές σχολές παγκοσμίως δεν έχει λάβει
ακόμη χώρα, παρά το γεγονός ότι αφενός υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, τα
οποία έχουν εισάγει την Κλασική Ομοιοπαθητική στην ιατρική σχολή τους
(Fernandes dos Santos DA, de Freitas FJ, UNIRIO – Rio de Janeiro, Βραζιλία,
University of Johannesburg, South Africa, Royal London Hospital for Integrated
Medicine, Αγγλία, πανεπιστήμια στις Ινδίες, και σε άλλες χώρες ) η παρέχουν
ΜΠΣ (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών), δηλαδή “Master of Science”,
MSc (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος – Ελλάδα: «Ολιστικά Εναλλακτικά
Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική»), αφετέρου υπάρχουν
αξιόλογες προοπτικές ποιοτικές και κλινικές μελέτες της Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής όπου επιβεβαιώνονται το όφελος των ασθενών μέσω μείωσης του
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καθημερινού περιορισμού τους λόγω της έντασης των συμπτωμάτων / της
διαταραχής τους και αύξησης της ποιότητας ζωής (Witt Claudia et al 2005),
όπως και η θεραπευτική δράση στους ασθενείς, π.χ. η προοπτική
παρατηρητική μελέτη «Ομοιοπαθητική Θεραπεία σε Ασθενείς της Κλινικής
Κεφαλαλγιών του ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς» των Kivellos Spyros A., Vithoulkas
George et al που τρέχει από το 2005, με ανάλυση των περιστατικών σε δύο
φάσεις: Στην πρώτη φάση μετά από 1 χρόνο (1 follow-up μετά από 6 και 12
μήνες) βρέθηκε σε 36 ασθενείς, ότι η ένταση η ο βαθμός της ημικρανίας
(VAS) είχε μειωθεί κατά 72%, και η συχνότητα των κεφαλαλγιών κατά 81%.
Σε δεύτερη φάση μετά από 2 χρόνια η ανάλυση έδειξε σε 83 ασθενείς
παρόμοια ευεργετικά αποτελέσματα.
Γιατί λοιπόν τόση αντίσταση στις ιατρικές σχολές απέναντι στην
Ομοιοπαθητική (και σε άλλες σοβαρές εναλλακτικές θεραπείες); Εδώ
συμμερίζομαι την γνώμη πολλών ανθρώπων που σκέφτονται, ότι πίσω απ’
αυτήν την στάση της μη αποδοχής εναλλακτικών ιατρικών μεθόδων (όπως
και του βελονισμού) που βλέπουμε στην πλειονότητα των ιατρικών σχολών
παγκοσμίως, υπάρχουν εκτός των γνήσιων επιστημονικών και άλλα κίνητρα
στους ιατρούς και καθηγητές, των οποίων οι έρευνες χρηματοδοτούνται
κυρίως από τις φαρμακευτικές εταιρίες – πόσο αντικειμενικό και αμερόληπτο
μπορεί να είναι αυτό; Πάντως με ομοιοπαθητικά φάρμακα (η με βελόνες)
είναι σχεδόν απίθανο να καταφέρει κανείς να αποκτήσει μεγάλα κέρδη…

Η νανο – δομή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων
Οι ινδοί χημικοί μηχανικοί με επικεφαλή τον Chikramane ανακάλυψαν λοιπόν
το 2010 ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα (ΟΦ) Aurum, Cuprum, Zincum,
Platinum, Stannum, Argentum metallicum (όλα μέταλλα) περιέχουν μέσα
τους νανο – σωματίδια της εκάστοτε αρχικής ύλης τους (δηλ. χρυσό, χαλκό,
ψευδάργυρο, λευκόχρυσο, κασσίτερο και άργυρο αντιστοίχως) !!!
Οι επιστήμονες συνδύασαν τρείς αναλυτικές μεθόδους: Ηλεκτρονική
μικροσκοπία (ειδική μορφή: “Transmission Electron Microscopy-TEM”),
διάθλαση ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής (“Selected Area Electron
Diffraction [SAED]”) και ειδική Φασματοσκοπία Ατομικής Εκπομπής
(“Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy [ICP-AES]”).Τα ΟΦ
αναλύθηκαν σε δυναμοποιήσεις των 6c, 30c, 200c.
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Διαπίστωσαν δηλαδή ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν πια απτή δομή,
και μπορούμε να κατανοήσουμε με ποια μορφή / δομή (τουλάχιστον κατά
ένα μεγάλο μέρος) τα ΟΦ ασκούν δράση μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό:
Ως νανοσωματίδια / νανοδομή.
Με άλλα λόγια: O ιδρυτής της Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Samuel
Hahnemann ( 1755-1843) ήταν – χωρίς να το γνωρίζει - πρωτοπόρος στην
παραγωγή και χρήση νανοσωματιδίων στην ιατρική !

Ποσοτική και ποιοτική διάσταση της νανοδομής των ΟΦ:
Η ανίχνευση των νανοσωματιδίων (ΝΣ) στα ΟΦ έγινε μετά από 500-πλή
συγκέντρωση (!!) υγρών ομοιοπαθητικών σκευασμάτων: Π.χ. ο χαλκός είχε
σε μορφή ΟΦ τις εξής συγκεντρώσεις στην εκάστοτε δυναμοποίησή του:
Cuprum met: 6 c  1199 pg/ml (δηλαδή πίκο-γραμμάρια ανά ml !!!)
30 c  730 pg/ml
200 c  485 pg/ml
Εδώ βλέπουμε την επιβεβαίωση του κινήτρου και της προσπάθειας του
Χάνεμαν, να μειώσει την τοξικότητα κάποιων βαρέων μετάλλων που
χρησιμοποιούνταν στην ιατρική της εποχής του (π.χ. ο υδράργυρος –
“Mercurius”) μέσω μείωσης της υλικής ποσότητας στο σκεύασμα. Είναι
παγκοσμίως γνωστό στην τοξικολογία, ότι η τοξικότητα μιας ουσίας
εξαρτάται σχεδόν πάντα από την ποσότητα της ουσίας: κάτω από ένα
συγκεκριμένο υλικό όριο η ουσία πλέον δεν ασκεί τοξική δράση στον
οργανισμό, η ο οργανισμός καταφέρνει μέσω των συστημάτων αποτοξίνωσής
του να εξουδετερώσει εντελώς την τοξικότητα, ώστε να μην έχει αρνητικές
συνέπειες.
Διάγραμμα: Συγκέντρωση αρχικής ύλης στα ΟΦ
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Estimated concentrations of starting elements in homeopathic potencies.(εκτιμώμενες συγκεντρώσεις

αρχικής ύλης σε διάφορες ομοιοπαθητικές δυναμοποιήσεις)
Part ‘A’ estimated by Roder et al. solid symbols: expected concentrations (μαύρα σύμβολα

αναμενόμενες συγκεντρώσεις) , open: estimated concentrations (λευκά σύμβολα 
εκτιμώμενες συγκεντρώσεις) circles: Au3+ (κύκλοι  χρυσός), star: Fe3+ (αστέρια 
σίδηρος), left triangle: Hg2+ (τρίγωνο που δείχνει προς τα αριστερά  υδράργυρος) right
triangle: Zn2+ (τρίγωνο προς τα δεξιά  ψευδάργυρος)
Part ‘B’ : estimated by ICP-AES in our work squares: zinc concentrations, open: Zincum
met (SBL), solid: Zincum met (WSI) – [τετράγωνα  συγκεντρώσεις ψευδαργύρου – ΟΦ
από 2 διαφορετικές εταιρίες] open triangles: gold concentrations in Aurum met (SBL)
samples.[ λευκά τρίγωνα  συγκεντρώσεις χρυσού στο Aurum met.] The dotted line at 20
pg/ml indicates the LOD of the instrument.(διακεκομμένη γραμμή στα 20 pg/ml 
χαμηλότερο όριο ανίχνευσης του μηχανήματος)
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Από την άλλη πλευρά βλέπουμε όλο και περισσότερες «γέφυρες» μεταξύ της
Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και των άλλων θετικών επιστημών.
Γνωρίζουμε από την νεώτερη έρευνα της νανο-επιστήμης, της φυσιολογίας
και φαρμακολογίας, ότι κάποια έκδοχα χημικών φαρμάκων η σωματίδια
βιομηχανικών υλικών μπορούν σαν νάνο-σωματίδια να δημιουργήσουν
αλλαγές στην λειτουργία κάποιων οργάνων. Κατά τους Stampfl et al 2011
μπορεί να προκληθεί π.χ. αρρυθμία και ταχυκαρδία μέσω νανοσωματιδίων
του διοξειδίου του πυριτίου -SiO2 (“engineered nanoparticles -ENPs”) μέσω
ροής SiO2 – διαλύματος) μέσα σε ζωντανή, όμως
απ’ το σώμα
αποσυνδεδεμένη καρδιά - ζωικό μοντέλο (“Langendorff – Heart”). Η ροή
διαρκούσε 1 ώρα, η διαταραχή κρατούσε όμως τουλάχιστον 4 ώρες ! Εδώ
υπάρχει μία σημαντική ένδειξη επιβεβαίωσης της δράσης των ΟΦ, τα
οποία δείχνουν επίσης μακροχρόνια δράση στον οργανισμό!
Γνωρίζουμε από το 1835 (Hahnemann), ότι το αντίστοιχο ΟΦ, το “Silica=SIL”,
μπορεί να θεραπεύσει ταχυκαρδία και αρρυθμία κλπ.
GENERALS - PULSE – frequent (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ – αυξημένος, ταχύς)
…alum-sil. am-c. am-m. Ant-t. APIS. arg-met. Arg-n. ars-s-f. AUR. aur-ar. aur-i.
Aur-m. AUR-S. aza. Bapt. bar-act. bar-c. bar-i. bar-m. BELL. ben-n. Benzac.beryl. bism. borx. brom. BRY. bux. cac. Cact. calc. calc-ar. Camph. cann-i.
cann-xyz. Carb-ac. CARB-AN. carb-v. carbn-s. cary. caust. Cham. Chinin-s.
chlor. chr-ac. Cina cinnb. clem. coc-c. coca cocc. Coch. cod. coff. coff-t. Colch.
COLL. coloc. CON. Conv.. Crat. CROC. CROT-C. Crot-h. crot-t. cub. cund. CUPR.
cupr-act. cupr-ar. cupr-n. cupr-s. DIG. Echi. equis-h. erech. erio. ery-a. eucal.
euph. fago. fagu. Ferr. ferr-i. ferr-m. FERR-P. GLON. gran. hep.. Hyos.
Hyper.IOD.kali-ar. kali-bi. kali-br. kali-c. kali-chl. kali-i. Kali-m. kali-n. kali-ox.
Kali-p. kali-sula. kalm. keroso. kreos. Lac-c. lacer. Lach. lapa. lat-m. Laur. LED.
levo. lil-s. Lil-t. linu-c. lipp. lob. lyc. Lycps-v. lyss. m-arct. m-aust. Mag-c. Magm. Manc. mang. med. Meny. MERC. merc-c. merc-cy. merc-d. merc-i-f. mercpr-a. merc-sul.. Morph. Mosch. Mur-ac. nat-ar. Nat-c. nat-f. NAT-M. Nat-s.
nicc. Nit-ac. nit-s-d. nitro-o. Nux-m. NUX-V. oena.OP. osm. ox-ac. PHAC.PHOS. Phys. Phyt. pic-ac. pieri-b. pilo. Plat. plat-m. rhod. rhodi. SEC. Sel.
SIL. STANN. sul-ac. sul-h. sulo-ac. SULPH. Tab. Tell.Thyr. ZINC. ZINC-P.

GENERALS - PULSE – irregular (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ – άρρυθμος):
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Acon. acon-c. acon-s. Adon. am-caust. anil. ANT-C. ant-t. antip. apis apoc. argmet. Arg-n. arn. ARS. ars-h. Ars-i. ars-s-f. Aur. aur-ar. Aur-s. bapt. bar-act. barc. bar-m. ben-n. benz-ac. bism. calc. Camph. cann-i. Canth. Caps. carb-ac.
carb-an. Carb-v. caust. Cedr. cere-b. cham. chel. CHIN. chinin-s. chlf. Chlol.
chlor. chlorpr. chr-ac. Cimic. Cimx. cinch. clem. coff. coffin. Colch. Con. Conv.
convo-s. cor-r. cortico. Crat. Crot-h. cub. cupr. cupr-act. DIG. ferr. ferr-p.
form. Hep.iod. Kali-bi. Kali-c. kali-chl. kali-cy. Kali-i. kali-m. kali-n. kali-p. kali-s.
mag-p. mag-s. mang. Merc. Merc-c. merc-cy. merc-i-f. merc-sul. nat-ar. nat-f.
NAT-M. nat-n. nat-s. nicc. nit-ac. Op. ox-ac. PH-AC. Phos. Sil. stann. sul-ac.
sul-h. sulfa. sulo-ac. Sulph. Tab. thea. zinc. Zinc-p.

Νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου (Silica – SO2).
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2.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Calcium)

2.1 Φυσιολογία του ασβεστίου

Το ασβέστιο καθιστά το 1,9% του σωματικού βάρους στον άνθρωπο, στο
νεογέννητο σημαίνει αυτό 24 γρ, ενώ στην ανάπτυξη μέχρι τον ενήλικα
αυξάνεται και φτάνει περίπου τα 1300 γρ. απόλυτου βάρους (όταν ο
άνθρωπος ζυγίζει 70 – 80 κιλά). Καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός
χρειάζεται την μέση πρόσληψη ασβεστίου των 180 μγ (4,5 mmol). Το 99%
όλου του ασβεστίου βρίσκεται δεσμευμένο στον σκελετό, μόλις 0,1% είναι
στον εξωκυτταρικό χώρο. Στο πλάσμα έχουμε ένα κλάσμα των 3,2 μγ / 100 μλ
δεσμευμένο σε προτεΐνες.
Το ασβέστιο επιφέρει την σταθερότητα στον σκελετό και στα δόντια, μαζί με
τον φώσφορο δημιουργεί δυνατούς ανόργανους κρυστάλλους σε μορφή
υδροξυ – απατίτη [Ca10(OH)2(PO4)6 ]. Επιπλέον το ασβέστιο συμμετέχει στις
περισσότερες διεργασίες του μεταβολισμού, στον εξω- και ενδοκυτταρικό
χώρο εξίσου. Είναι από τα απαραίτητα στοιχεία για την φυσιολογική
λειτουργία της καρδιάς, του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού
Συστήματος, όπως και των αλυσιδωτών αντιδράσεων μέσα στα κύτταρα.
(WHO 1998)

2.2

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

2.2.1 Παράδειγμα Σύγκρισης της κλινικής εικόνας διαταραχής
του ηλεκτρολύτη ασβεστίου με την ομοιοπαθητική εικόνα
φαρμάκου της Calcarea Carbonica

Εδω συγκρίνουμε την κλινική συμπτωματολογία της ανθρώπινης υπέρ - / υπό
- ασβεστιαιμίας με τις ομοιοπαθητικές εικόνες φαρμάκων (ΟΕΦ) της
“Calcarea”- «οικογένειας» (περίπου 10 ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία
περιέχουν στην αρχή της παρασκευής τους κυρίως ασβέστιο) , και
προπάντων βέβαια με την ομοιοπαθητική εικόνα φαρμάκου της “Calcarea
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Carbonica” (κύριο φάρμακο - ‘αντιπρόσωπος’ της Calcarea - οικογένειας), με
στόχο αφενός την επιβεβαίωση ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα καλύπτουν
την κλινική εικόνα της διαταραχής του ηλεκτρολύτη (εδώ του ασβεστίου), και
αφετέρου την διαπίστωση των διαφορών μεταξύ τους. Εκτός από τις
ομοιοπαθητικές εικόνες φαρμάκων (οι οποίες περιγράφουν τα κύρια
χαρακτηριστικά - συμπτώματα ενός συγκεκριμένου ομοιοπαθητικού
φαρμάκου σε κάθε μία απ’ αυτές = “Materia Medica”) θα χρησιμοποιηθεί
και το ομοιοπαθητικό «ρεπερτόριο» “Repertory of the Homeopathic Materia
Medica” (James T. Kent), το οποίο περιγράφει ποιά ομοιοπαθητικά φάρμακα
καλύπτουν ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα σε μεμονωμένες «ρούμπρικες»
(κατηγορίες συμπτωμάτων).
Αναμένεται να αναδειχτεί ότι η ομοιοπαθητική διάγνωση και θεραπεία –
εκτός της κάλυψης της «αδρής» παθολογίας που περιγράφεται σε μια
συγκεκριμένη διαταραχή ενός ηλεκτρολύτη – μπορεί :
α) να ωφελήσει ασθενείς με επίμονες διαταραχές σε ψυχικό η νοητικό
επίπεδο, οι οποίες δεν υποχωρούν μετά από εξισορρόπηση μιας χρόνιας
διαταραχής ενός ηλεκτρολύτη. Π.χ. σε όλο και περισσότερους ασθενείς με
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (“primary hyperparathyreodism” –
PHPT) δημιουργείται μέσω της υπερ-ασβεστιαιμίας μια ψυχο-διανοητική
διαταραχή, η οποία δεν υποχωρεί μετά από παραθυρεοειδεκτομή και
συνεπή εξομάλυνση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα.
β) να μας παρέχει μεγάλες θεραπευτικές ικανότητες για ένα πλούσιο φάσμα
νοσημάτων – ενδείξεων, των οποίων η αιτιολογία πέραν μιας υποθετικής
προσπάθειας παραμένει ακόμη άγνωστη (με αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια),
π.χ. για ημικρανίες , αλλεργίες, ινομυαλγία, αϋπνία, δυσπεψία, ευερέθιστο
έντερο κλπ.
γ) να μας δώσει μια διαγνωστική «υπόνοια» για μία επικίνδυνη παθολογία
όπως τον καρκίνο, όταν σ’ έναν ασθενή η ομοιοπαθητική διάγνωση ενός
συγκεκριμένου φαρμάκου εννοεί ότι αυτό το ΟΦ καλύπτει τις κακοήθη
νεοπλασίες σαν μία από τις κύριες κλινικές ενδείξεις του, όπως π.χ. το ΟΦ
“IODUM” ( παρασκευάζεται από το στοιχείο «Ιώδιο»).
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2.2.2 Το ασβέστιο μεταξύ σωματικών και νευροψυχολογικών
διαταραχών και η συσχέτιση με την Ομοιοπαθητική

Το παράδειγμα μιας συσχέτισης της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής με τις
σημερινές γνώσεις της βιολογίας του ανθρώπου και της ιατρικής:
“A controlled, prospective study of neuropsychological outcomes post
parathyroidectomy in primary hyperparathyroid patients” (Chiang et al 2005):
Αυτή η κλινική μελέτη αναφέρεται στο περίεργο γεγονός, ότι το χειρουργείο
(υφολική αφαίρεση των παραθυρεοειδών αδένων) και η επαναφορά του
ασβεστίου σε φυσιολογικά επίπεδα δεν βοήθησαν τους ασθενείς με
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό να συνέλθουν ‘νευρο’- ψυχολογικά από
την αντίστοιχη διαταραχή στην οποία τους είχε οδηγήσει η νόσος.
Όπως
γράφουν
συγκρίθηκαν
20
ασθενείς
με
πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό και 20 ορθοπαιδικοί ασθενείς (ομάδα ελέγχου)
σχετικά με την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο νοημοσύνης, πριν και μετά από
το χειρουργείο (εδώ σε 2 φάσεις, άμεσα και μετά από 3 μήνες
μετεγχειριτικά).
Συμπερασματικά περιγράφει η μελέτη ότι δεν παρατηρήθηκε καμία βελτίωση
στην λεκτική λειτουργία (κυρίαρχο ημισφαίριο) των ασθενών πριν και μετά
την εγχείριση, σε αντίθεση με την λειτουργία του εγκεφάλου που ρυθμίζει
την όραση και την αντίληψη στον χώρο ( μη κυρίαρχο ημισφαίριο), ακόμη και
όταν ρυθμιστούν τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα (μείωση στο
φυσιολογικό). Το σημαντικότερο εύρημα όμως ήταν η έλλειψη σχέσης μεταξύ
των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα και του βαθμού του νευρο –
ψυχολογικού ελλείμματος!
Αυτό συνάδει με την πολλαπλή εμπειρία μας στην Ομοιοπαθητική Ιατρική,
ότι η κλινική εικόνα του ασθενούς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι
ζήτημα ‘ποσότητας’ (‘quantitative issue’) αλλά ζήτημα ποιοτικής διαταραχής
και πολύ – παραγοντικής αιτιολογίας.
Ο ψυχίατρος Levenson JL (2006), περιγράφει σε μία σύνοψη στο κεφάλαιο
των διαταραχών του παραθυρεοειδούς αδένα τα ακόλουθα ψυχιατρικά
συμπτώματα, τα οποία σε αντίθεση με την μελέτη των Chiang et al 2005 είναι
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όπως λέει άμεσα συσχετισμένα με τον βαθμό του υπερυποπαραθυρεοειδισμού και των επιπέδων ασβεστίου στο πλάσμα:

/

1) Ασθενείς με υπερπαραθυρεοειδισμό ήπιου προς μέτριου βαθμού
(αντιστοιχεί σε μέτρια υπερασβεστιαιμία (10 – 14 mg / dl) βιώνουν
συνήθως ένα μέρος της ακόλουθης ψυχιατρικής κλινικής εικόνας:
-

Κατάθλιψη, απάθεια, ευερεθιστότητα, έλλειψη πρωτοβουλίας και
αυθορμητισμού

2) Σε υπερπαραθυρεοειδισμό σοβαρού βαθμού ( ασβέστιο > 14 mg/dL)
έπονται οι ακόλουθες καταστάσεις:
-

Νοητική σύγχυση με ψύχωση, κατατονία η λήθαργο, με πιθανή
εξέλιξη σε κώμα.

3) Τα συμπτώματα ήπιου υποπαραθυρεοειδισμού (με ήπια
υποασβεστιαιμία) είναι:
-

Αγχώδης διαταραχή, παραισθησίες, ευερεθιστότητα και
συναισθηματική αστάθεια

4) Σε σοβαρού βαθμού υποασβεστιαιμίας / υποπαραθυρεοειδισμού
έχουμε τις ακόλουθες συνέπειες :
-

Μανία, ψύχωση, τετανία και σπασμοί.

Αν συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία – συμπτώματα με τα στοιχεία των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων (ΟΦ) στην ομοιοπαθητική βιβλιογραφία, εδώ με
ένα μέρος των ρουμπρικών στο “Repertory of the Homeopathic Materia
Medica” του James T. Kent (1900), βλέπουμε κατά πόσο μπορεί το “Calcarea
Carbonica” και συναφή ομοιοπαθητικά φάρμακα της ομάδας “Calc –“
(ασβέστιο σε μορφή οργανωμένων νανοσωματιδίων) να καλύψουν
θεραπευτικά αυτές τις παθήσεις :

(CHAPTER) MIND – MANIA (Rubric) [= ΠΝΕΥΜΑ – ΜΑΝΙΑ ]

…alco. Alum. alum-p. ant-c. ant-t. Apis Arg-met. ARS. ars-s-f. Aur. aur-ar. aur-i.
aur-s. bar-c. Bar-m. Calc. calc-i. Camph. Cann-i. Cann-s. carbn-s. caust. cham.
Chlol. cic. Cimic. coca Cocc. coff. cortico. croc. Cupr. cupr-act. dig. ferr-p. Hep.
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hyosin. Iod. iodof. kali-bi. KALI-BR. kali-c. kali-chl. kali-i. KALI-M. Kali-p. MERC.
merc-c. murx. nat-m. nit-ac. OP. orig. ox-ac. ph-ac. Phos. Plat. plb. sil. sul-h.
Sulph. thea thyr. zinc.

Το “Calc = Calcarea Carbonica”, είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο που
προέρχεται από το θαλασσινό όστρακο και περιέχει κυρίως ασβέστιο
(“CALCIUM”) και άνθρακα (“Carbo”).
Το “Calc – i = Calcarea iodata” είναι μια σύνδεση ασβεστίου με ιώδιο.
Το ομ. φάρμακο “Hep. = Hepar Sulphuris Calcareum” περιέχει ΑΣΒΕΣΤΙΟ και
ΘΕΙΟ.

MIND – COMA (ΝΟΥΣ - ΚΩΜΑ)
…alco. alum. am-c. am-caust. amyg. ant-t. arg-n. ars. Bar-c. ben-n. benz-ac.
benzol. brom. bry. calc. Camph. cann-i. cann-s. Caps. carb-ac. Carbn-h. carbno. carbn-s. caust.. cham. chlf. chlor. CUPR. cupr-act. cupr-ar. dig. hep. Hydrac. iodof. ip. juni-v. kali-br. Kali-c. Lach. laur. lil-t. lob-p. lon-x. lyc. mag-c.
merc. merc-c. merl. mez. Morph. Mosch. mur-ac. naja nat-c. Nat-m. nit-ac.
op. Ph-ac. phos. phyt. plat. plb. Puls. ran-b. rheum rhod. Rhus-t. ruta santin.
Sec. sel. sep. sil. sol-ni. spig. stann. staph. STRAM. sul-ac. sulph. Tab. …

MIND – DELIRIUM (ΝΟΥΣ - ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ):
… alco. alum. alumn. am-c. amyg. anac. anag. anan. anh. ant-c. ant-t. anthraci.
apis arg-met. arg-n. arn. ARS. ars-s-f. art-v. ARUM-T. astac. atro. Aur. aur-m.
bar-c. bism. borx. brom. Calc. calc-caust. Camph. CANN-I. cann-s. caps. carbac. carb-v. Carbn-s. Carl. caul. Cham. Chlor. chr-ac. Cic. cic-m. cimic. coff.
Cupr. Cupr-act. cupr-ar. Dig. ferr-p. gal-ac. Gels. glon. graph. guar. ham. hell.
hep. hipp. iod. iodof. kali-ar. kali-bi. kali-br. kali-c. Kali-chl. Kali-i. Kali-m. kalin. kali-p. Merc. merc-c. merc-cy. merc-i-r. merc-n. merc-ns. merc-sul. morph.
mur-ac. nat-m. nat-s. nicot. OP. oper. ox-ac. ph-ac. Phos. plat. Plb. sel. sil. sinn. sul-ac. sul-h. Sulph. tab. thea. zinc. zinc-act. zinc-p. zinc-s.
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GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - aura - Epigastrium to uterus, legs
(ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ – επιληπτικοί – αύρα – Επιγάστριο επεκτείνεται προς την
μήτρα, τα πόδια):
CALC.

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - aura - Stomach, in - Head; to (ΓΕΝΙΚΑ
– ΣΠΑΣΜΟΙ – επιληπτικοί – αύρα – Στομάχι – επεκτείνεται προς το κεφάλι):
CALC.

GENERALS - CONVULSIONS - tetanic rigidity (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ – τετανική
ακαμψία):
… acet-ac. alum. alum-p. Am-c. am-m. amyg. Ant-t. arg-met. Ars. art-v. ben-n.
Calc. calc-f. calc-p. camph. cann-i. cann-s. carbn. carbn-h. carbn-o. carbn-s. caust.
cortico. Cupr. cupr-act. cupr-ar. dig. diph-t-tpt. graph. hep. Hydr-ac. kali-bi.
Kali-br. kali-c. kali-cy. kali-n. mag-c. mag-m. Mag-p. Merc. morph. mur-ac. natf. nicot. OP. ox-ac. phos. PLAT. Plb. sil. stann. sul-ac. sulph. zinc.
Βλέπουμε ότι όλη η συμπτωματολογία της ψυχοδιανοητικής διαταραχής σε
ασθενείς με υπέρ- η υποασβεστιαιμία που αναφέρεται στην παραπάνω
ανακεφαλαίωση της ψυχιατρικής ήταν ήδη γνωστή στην Ομοιοπαθητική από
τον ιδρυτή της Σαμουήλ Χάνεμαν γύρω στα 1830 μ. Χ., αλλά και από τον Κεντ,
τον συγγραφέα του πρώτου ομοιοπαθητικού ρεπέρτορυ (1890). Η διαφορά
είναι ότι στην Ομοιοπαθητική – εδώ συγκεκριμένα στην ΟΕΦ της «Calcarea
Carbonica» και όλης της φαρμακευτικής «οικογένειας» της Calcarea –
περιγράφονται πιο λεπτά και ειδικά χαρακτηριστικά της διαταραχής του
ασβεστίου, τα οποία μπορούν να δώσουν μία διαγνωστική υπόνοια στον
ομοιοπαθητικό ιατρό να ελέγξει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, ακόμη και
όταν δεν έχει μπροστά του την τυπική εικόνα της υπέρ- / υποασβεστιαιμίας
με τετανία, σωματικό τρόμο, αιμωδίες κλπ. Αυτά τα συμπτώματα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν την ΟΕΦ (ομοιοπαθητική εικόνα φαρμάκου ένα «μωσαϊκό»), η οποία αναγνωρίζεται σχετικά εύκολα απ’ τον
ομοιοπαθητικό ιατρό :
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Ο ασθενής κρυώνει (γενικά και στ’ άκρα), έχει εύθραυστα νύχια, ιδρώνει στον
ύπνο σε μεμονωμένες περιοχές ( ιδίως στον αυχένα και στην ινιακή περιοχή ),
‘λατρεύει’ τα μελάτα αυγά για φαί (περιέχουν περισσότερο βιοδιαθέσιμο
ασβέστιο απ ότι τα σφιχτά…), έχει δυσκοιλιότητα, πιθανόν πάσχει από φοβίες
( υψοφοβία η ζάλη από ύψος, φοβάται την τρέλα, ζώα κλπ. ) και ευαισθησία
στην κούραση – η σωματική κούραση μπορεί να προκαλέσει αδιαφορία η
έξαρση πονοκεφάλου κλπ. Το αξιοθαύμαστο στην βιολογία του ανθρώπου
είναι, ότι ένας ασθενής με ψυχοδιανοητική διαταραχή (όπως π.χ. σε
πρωτοπαθή υπέρ-παραθυρεοειδισμό – βέβαια δεν αναφέρομαι σε ασθενείς
με οργανική παθολογία του Κ.Ν.Σ.) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά
συμπτώματα κατά πάσα πιθανότητα θα ιαθεί πλήρως, ανώδυνα, ήπια και
γοργά (κατά τον πρώτο αφορισμό στο «Όργανον» του Χάνεμαν), χωρίς
παρενέργειες με το ομοιοπαθητικό φάρμακο ονόματι “Calcarea Carbonica”!
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως ακόμη και όταν ένας ασθενής
δεν παρουσιάζει ανισορροπία ασβεστίου στα επίπεδα του αίματος, θα ιαθεί
εξίσου, όταν έχει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της “Calcarea Carbonica”!
Αυτό το θεραπευτικό γεγονός, το οποίο έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλούς
ασθενείς εδώ και 200 χρόνια (!), σημαίνει μεταξύ άλλων τρία πράγματα:
1) Υπάρχουν διαταραχές ασβεστίου στον ανθρώπινο μεταβολισμό, οι
οποίες δεν ανιχνεύονται με τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, και οι
οποίες μπορούν να έχουν πολλές άλλες εκφάνσεις (όπως π.χ. φοβίες,
νωθρότητα, ημικρανίες, καρδιακή ανεπάρκεια, ίλιγγος). Αυτό αφενός
σημαίνει πως πρέπει να συγκεντρωθούμε στην λεπτομερή λήψη του
ιστορικού (όπως από τον ομοιοπαθητικό ιατρό π.χ.) για την ανίχνευση
των σωματικών και ψυχο-διανοητικών στοιχείων του ασθενούς (τόσο
των φυσιολογικών όσο και δυσλειτουργικών – παθολογικών), και στην
ανάπτυξη ακόμη πιο βελτιωμένης λήψης ιστορικού – πιθανόν
συμπεριλαμβάνοντας
και
ψυχολογικά,
ψυχοδιανοητικά
η
νευροφυσιολογικά τεστ (δηλαδή την συνεργασία ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων και ψυχολόγων). Αφετέρου όμως σημαίνει ότι τα αίτια
των λειτουργικών διαταραχών γενικά είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμα
με τις κλασικές διαγνωστικές μεθόδους όπως εξετάσεις αίματος /
εγκεφαλονωτιαίου υγρού / απεικόνιση, και ότι η ιατρική θα χρειαστεί
άλλους τρόπους διάγνωσης, όπως π.χ. την διάγνωση μεταβολισμού
του ασβεστίου σε κυτταρικό επίπεδο, η σε άλλα υγρά του οργανισμού,
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την απεικόνιση του μεταβολισμού μέσω “PET” (‘Positron-EmissionTomography’) η “MRI” (‘Magnetic Resonance Imaging’), κλπ.
2) Οι διαταραχές ηλεκτρολυτών μπορούν με την κλινική παθολογία τους
να ομοιάσουν με άλλες διαταραχές του ανθρώπινου οργανισμού, που
είναι άσχετες με την ομοιόσταση / ισορροπία αυτών των
ηλεκτρολυτών, και γι’ αυτόν τον λόγο να μας δίδεται εκ φύσεως η
δυνατότητα μέσω της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής να τις θεραπεύσουμε,
όπως π.χ. την κατάθλιψη (η οποία ως επί το πλείστον δεν προέρχεται
από την διαταραχή ενός ηλεκτρολύτη).
3) Η ικανότητα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων περνάει σε ένα
υψηλότερο επίπεδο θεραπείας ( κατά κάποιον τρόπο «αφηρημένο»
επίπεδο): Μπορούν να θεραπεύσουν κάποιον ασθενή ακόμη και με
άγνωστη αιτιολογία της πάθησής του, όπου τελικά δεν έχει πλέον
σημασία στον τόσο πολύπλοκο ανθρώπινο οργανισμό με την
συστημική αυτό-οργάνωσή του, αν αιτιολογικά – αρχικά είχαμε
κάποια διαταραχή ασβεστίου (η οποία εξισορρόπησε μετά αυτούσια
απ’ τον οργανισμό), και κατόπιν αλυσιδωτής αντίδρασης (“cascade”)
σε κυτταρικό και υπέρ – κυτταρικό επίπεδο έφερε κάποια διαρκή
διαταραχή (π.χ. στο νευρομυϊκό η στο πεπτικό σύστημα), η οποία
φαίνεται να υπάρχει «χωρίς αιτία» (από πλευράς διαγνωστικών
εργαστηριακών μεθόδων).

2.2.3 Η παιδική υπερασβεστιαιμία και η ψυχο – διανοητική
κλινική εικόνα

Η μελέτη των Arnold et al (1985) αναφέρεται σε μια ξεχωριστή νοσολογική
οντότητα, αυτήν της παιδικής υπερασβεστιαιμίας. Στην μελέτη αυτή πέρασαν
23 παιδιά (από 7 ως 12 ετών) από μια σειρά ψυχομετρικών αναλύσεων, για
να περιγραφούν σωστά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.
Απεδείχθει ότι όλα τα παιδιά είχαν κάποιο βαθμό νοητικής καθυστέρησης.
Σαν ομάδα η εκφραστική γλωσσική ικανότητά τους ήταν υπεράνω της
λεκτικής κατανόησης. Έδειχναν υψηλού βαθμού διαταραχής της
συμπεριφοράς και του συναισθήματος, και αυτό πιο εμφανές σε μορφή
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υπερκινητικότητας και υπερ – δραστηριότητας. Στα περισσότερα παιδιά
παρατηρήθηκε μεγάλη ευαισθησία στον δυνατό θόρυβο.
Αυτή η μικρή έρευνα επιβεβαιώνει πολλά χαρακτηριστικά του ασβεστίου σαν
ομοιοπαθητικό φάρμακο, ονόματι “Calcarea Carbonica” (“Calc”), ‘οπως
μπορεί να δεί και ο αναγνώστης στις διάφορες ρούμπρικες του
ομοιοπαθητικού ρέπερτορυ:
MIND - DEVELOPMENT of children – arrested (ΝΟΥΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ παιδιών καθυστερημένη):
Agar. ancis-p. ant-c. aur. bac. Bar-c. bov. bufo calc. Calc-p. carc. chap. Cic. cupr.
des-ac. kali-br. nitro-o. Phos. …
Το ΟΦ “Calc = Calcarea Carbonica” και το “Calc-p = Calcarea
Phosphorica”(περιέχει στην αρχική του ουσία ασβέστιο και φώσφορο) έχουν
την θεραπευτική ικανότητα για «καθυστερημένη ανάπτυξη παιδιών».

HEARING - ACUTE - noise; to (ΑΚΟΗ – ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ – σε θορύβους):
… Ars. Asar. AUR. aur-ar. aur-i. aur-s. bar-c. borx. Calc. cann-i. caps. caust.
cham. chen-a. Chin. Cic. cimic. Cocc. Coff. CON. crot-h. elaps Ferr. ferr-p. fl-ac.
Gels. graph. hippoc-k. Ign. Iod. Ip. Kali-c. kali-m. Kali-p. kali-sil. lac-c. mag-c.
mag-m. MUR-AC. Nat-ar. Nat-c. Nat-p. Nat-s. OP. petr. Ph-ac. phos. plb. Sil.
Spig. stann. sul-i. Sulph. tab. ZINC.

MIND - SENSITIVE - noise, to (ΑΚΟΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ – σε θορύβους):
… alum. alum-p. alum-sil. am-c. am-m. ant-c. ant-t. Arg-n. Ars. Ars-i. asaf.
ASAR. Aur. aur-ar. aur-i. aur-m. bapt. Bar-c. bar-i. BELL. BORX. Bry. bufo bungfa. buth-a. cact. cadm-met. Calad. Calc. calc-f. calc-sil. camph. cann-i. cann-s.
canth. caps. carb-an. Carb-v. Carbn-s. carc. card-b. card-m. Caust. Cham. chel.
CHIN. chin-b. chinin-ar. chlol. cic. cimic. cina cinnb. Cocc. COFF. colch. CON.
convo-s. cop. cortiso. crot-h. cupr. dig. Ferr. Ferr-ar. Ferr-p. Fl-ac. foll. gels.
GRAPH. Hell. hep. hyos. Ign. ina-i. Iod. Ip. kali-ar. KALI-C. kali-i. Kali-p. kali-s.
kali-sil. lac-ac. Lac-c. Lach. Lachn. Lat-m. laur. Lyc. Lyss. mag-c. Mag-m. mag-p.
manc. Mand. mang. Med. Merc. mosch. Mur-ac. musca-d. nat-ar. Nat-c. Nat25

m. nat-p. Nat-s. nat-sil. NIT-AC. Nux-m. NUX-V. Olib-sac. olnd. OP. ox-ac. palo.
parathyr. petr. ph-ac. phel. Phos. pieri-b. plan. Plat. plb. ptel. Puls. raph. rhust. sabad. sabin. sang. sars. sec. sel. seneg. SEP. SIL. Spig. squil. stann. staph.
stry. sulfonam. sulph. syph. tab. tanac. THER. thuj. valer. verat. ZINC. ZINC-P.

Τα ΟΦ “CALC. CARBONICA, CALC. FLUORICA, CALC. SILICATA, HEPAR
SULPHURIS CALCAREUM” καλύπτουν το σύμπτωμα «ευαισθησία σε
θορύβους».
MIND - RESTLESSNESS - children, in (ΝΟΥΣ – ΑΝΥΣΗΧΙΑ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ –
σε παιδιά):
… am-c. ambr. anac. ant-t. anth. ars. bar-c. bell. borx. Calc. calc-br. calc-p. calc-s.
carc. caust. Cham. chin. cina coff. coff-t. hyos. hyosin. iod. ip. Jal. kali-c. lyc.
med. MERC. nux-v. phos. psor. rheum RHUS-T. sanic. senec. stram. sul-ac.
sulph. verat.

Εδώ βλέπουμε τέσσερα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία περιέχουν στην
αρχή της παρασκευής τους το στοιχείο ασβέστιο : CALCAREA CARBONICA,
CALC. BROMATA, CALC. PHOSPHORICA, CALC. SULPHURICA. Όλα τους
καλύπτουν το σύμπτωμα «υπερκινητικότητα» (mental restlessness) που
υπάρχει σε πολλά παιδιά με υπερασβεστιαιμία ( infantile hypercalcemia).

Εφόσον όλα τα συμπτώματα της κλινικής διαταραχής, αλλά και πολλά
περισσότερα χαρακτηριστικά περιέχονται αφενός στην συγκεκριμένη (π. χ.
της “Calcarea”) «Εικόνα Δοκιμασίας Ομοιοπαθητικού Φαρμάκου» (ΕΔΟΦ) και
στην «Κλινική Εικόνα Ομοιοπαθητικού Φαρμάκου» (ΚΕΟΦ), και αφετέρου
έχουμε στην ομοιοπαθητική ιατρική μεγάλη εμπειρία χιλιάδων
θεραπευμένων ασθενών με ψυχο-διανοητικές διαταραχές είναι προβλέψιμο
ότι το συγκεκριμένο ομοιοπαθητικό φάρμακο θα θεραπεύσει τον ασθενή (
κατά τον ομοιοπαθητικό νόμο της φύσης “similia simillibus currentur”).
Που μπορούμε να βρούμε διεπαφές αφενός μεταξύ της Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής και Κλασικής Ιατρικής, αφετέρου μεταξύ της πρώτης και των άλλων
θετικών
επιστημών
(Βιολογία,
Βιοφυσική,
Βιοχημεία,
Φυσική,
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Νανοτεχνολογία, κ.λπ.); Ένας δρόμος είναι η σύγκριση ομοίων δεδομένων η
στοιχείων από την κλινική ιατρική. Άλλες πιθανότητες θα συζυτηθούν στα
επόμενα κεφάλαια.
Παρακάτω θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις:
α) Τι μπορούμε να προνοήσουμε η να συμπεράνουμε για τους ηλεκτρολύτες,
τα άλατα και δομικά στοιχεία σχετικά με την λειτουργία τους στην
φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, ξεκινώντας από την διαταραχή
που εμπλέκεται το κάθε στοιχείο με βάση την Ομοιοπαθητική Εικόνα
Φαρμάκου;
β) Μπορούμε να συμπεράνουμε νέες θεραπευτικές ιδιότητες των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων βασιζόμενοι στην γνωστή κλασική παθολογία
των ηλεκτρολυτών; Π.χ. είναι γνωστό ότι στην υπερ-ασβεστιαιμία
δημιουργούνται τα συμπτώματα «πολυδιψία» και «πολυουρία», τα οποία σε
διαφορική διάγνωση μπορεί να προέρχονται και από σακχαρώδη διαβήτη.
Αφού λοιπόν το ομοιοπαθητικό φάρμακο “Calcarea Carbonica” καλύπτει
αυτά τα δύο συμπτώματα στην ΟΕΦ του, έχει πιθανότητες θεραπείας για τον
σακχαρώδη διαβήτη και για την υπερασβεστιαιμία.
Από το ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ (James T. Kent) βλέπουμε ένα μέρος των
ρουμπρικών :
Α) BLADDER - URINATION – frequent (ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ – ΟΥΡΗΣΗ – συχνή
= πολύ, έχει και την έννοια της ποσότητας στο Ρεπέρτορυ … )
… All-c. allox. Alum. Alumn. AM-C. am-m. Ambr. anac. ang. anh. Ant-c. ant-t.
aphis APIS ARG-MET. ARG-N. ars. ars-i. aur. aur-i. aur-m. aur-s. bapt. BAR-C.
Bar-m. Bell. benz-ac. Bism. Borx. bov. brom. Bry. cadm-met.CALC. CALC-AR.
calc-p. calen. Camph. Cann-i. Cann-s. carbn-s. cham. cinnb. cob. Coff. Colch.
coli. cortico. cortiso. crot-c. crot-h. crot-t. Cupr. cur. Cycl. Daph. Dig. dioxi.
dros. dulc. equis-h. Ery-a. Eup-pur. euph. EUPHR. eys. Ferr. ferr-i. Ferr-p. Fl-ac.
GELS. glon. GRAPH. grat. gua. guaj. ham. hed. hell. hipp. hydr. Hyos. IGN.
indg. Iod. Ip. iris jatr-c. Kali-bi. kali-br. Kali-c. kali-chl. kali-i. kali-m. kali-n. kalip. kali-s. Kalm. kreos. LAC-AC. lac-c. Lac-d. Lith-c. Mag-c. mag-m. Mag-p.
mang. MERC. MERC-C. Mur-ac. nat-ar. Nat-c. Nat-m. nat-p. Nat-s. nicc. nit-ac.
Op. ox-ac. pall. par. pareir. Petr. Ph-ac. phos. pitu-p. Sel. sil. spong. SQUIL.
Stann. sul-ac. sul-i. SULPH. tab. zinc. zinc-p.
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Β) STOMACH - THIRST – unquenchable (ΣΤΟΜΑΧΙ – ΔΙΨΑ – ακόρεστη =
έντονη)
…aq-mar. ARS. ars-i. ars-s-f. bapt. Bar-c. bar-i. bar-s. Bell. Bry. Calc. calc-i.
Camph. Carbn-s. cent. cham. Colch. coloc. Crot-h. cupr. cupr-act. cycl. dig.
Dulc. EUP-PER. Ferr. Hyos. iod. jatr-c. kali-n. Kali-p. kali-s. Lach. med. Merc.
merc-c. merc-i-r. Mur-ac. nat-ar. nat-c. Nat-m. nat-p. nept-m. nicc. nit-ac.
nux-v. Op. petr. ph-ac. PHOS. psil. pyrog. Rhus-t. ruta sabad. sec. sel. sol-ni.
Spig. spong. stram. sul-ac. sul-i. Sulph. …
Το “Calc = Calcarea Carbonica”, είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο που
προέρχεται από το θαλασσινό όστρακο και περιέχει κυρίως ασβέστιο
(“CALCIUM”) και άνθρακα (“Carbo”). Το “Calc – ar = Calcarea arsenicosa” έχει
πέραν του ασβεστίου και αρσενικό , το “Calc – p=Calcarea phosphorica”
περιέχει και φώσφορο. Tο “Calcarea iodata (Calc – i)” είναι μια σύνδεση
ασβεστίου με ιώδιο.
Στον σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζεται από ένα σημείο κι ύστερα γλυκόζη
στα ούρα :
URINE – SUGAR (ΟΥΡΑ – ΣΑΚΧΑΡΟ, ΓΛΥΚΟΖΗ):
Acet-ac. alumn. am-act. am-c. aml-ns. ant-c. ant-t. anthraco. arg-met. arg-n.
arn. ars. Ars-br. ars-i. aur. aur-m. bar-c. bell. benz-ac. berb. Bor-ac. bov. bry.
calc. calc-p. calc-sil. camph. caps. Carb-ac. Carb-v. carc. cean. Cham. Chel.
Chim. Chin. chinin-ar. Chion. chlol. Coca Cod. coff. coff-t. Colch. Coloc. con.
conv. cop. crat. Crot-h. cupr. cupr-ar. Cur. Elaps eup-pur. fel ferr. ferr-i. Ferrm. ferr-p. fl-ac. glon. glyc. grin. Hell. helo. HELON. Hep. Hydr. ign. ins. iod. Iris
kali-act. kali-bi. kali-br. kali-c. Kali-chl. kali-m. kali-n....

Εδώ έχουμε κιόλας τέσσερα φάρμακα – αντιπροσώπους της «οικογένειας»
του ασβεστίου, τα οποία μπορούν να θεραπεύσουν έναν διαβητικό ασθενή, η
τουλάχιστον να ρυθμίσουν καλύτερα το σάκχαρό του : “Calc” , “Calc – p”,
στο “Calc – sil = Calcarea silicata” έχουμε την σύνδεση ασβεστίου με πυρίτιο,
και στο “Hepar Sulphuris Calcareum = Hep.” είναι συνδεδεμένα ασβέστιο με
θείο στην ένωση CaS.
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3.

ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Magnesium)

3.1 Φυσιολογία του μαγνησίου

Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές αντιδράσεις του ανθρώπινου
οργανισμού, εντός και ανάμεσα των κυττάρων : Είναι συνένζυμο σε
εκατοντάδες χημικές αντιδράσεις ενζύμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που σχετίζονται με τον μεταβολισμό της ενέργειας στο “ATP” (Τριφωσφορική
Αδενοσίνη), βιοσύνθεση των προτεϊνών και των RNA, DNA. Επίσης έχει
σημαντική λειτουργία στην ρευστότητα (πλαστότητα) των βιολογικών
μεμβρανών και συνεπώς στα διάφορα συστήματα μεταφοράς μέσα στον
οργανισμό όπως αυτά της έκκρισης και επαναπρόσληψης νευροδιαβιβαστών
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (WHO 1998).
Το σώμα ενός νεογέννητου περιέχει 750 μγ μαγνήσιο, ενώ του ενήλικα
φτάνει τα 25 γρ. Τα 30-40 % του μαγνησίου βρίσκονται στους μύς και στους
ιστούς των μαλακών μορίων, το 1% βρίσκεται στον εξωκυτταρικό χώρο, και
τα υπόλοιπα ποσοστά στον σκελετό (!), όπου καθιστά 1% της οστικής μάζας.

3.2 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “Journal of Affective Disorders”
περιγράφεται η συσχέτιση των επιπέδων μαγνησίου στον ορό η στα ερυθρά
αιμοσφαίρια, με τον βαθμό συμπτωμάτων σε καταθλιπτικούς ασθενείς
(Widmer et al 1995) : Βρέθηκε ότι στους ασθενείς μετρίου η υψηλού βαθμού
κατάθλιψης υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα μαγνησίου στα ερυθρά
αιμοσφαίρια συγκριτικά με υγιή ανθρώπους ( ομάδα ελέγχου), ενώ τα
επίπεδα μαγνησίου στον ορό δεν έδειξαν σημαντική διαφορά. Αξιοσημείωτο
είναι ότι παράλληλα με την κλινική βελτίωση κατόπιν θεραπείας
εξομαλύνθηκαν σε φυσιολογικό πλαίσιο και τα επίπεδα μαγνησίου των
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Επίσης ανακάλυψαν οι συγγραφείς ότι το νάτριο
ορού ήταν ανεβασμένο στους αρκετά καταθλιπτικούς σχετικά με την ομάδα
ελέγχου.
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Η αναζήτηση της καταθλιπτικής διαταραχής στο «Ομοιοπαθητικό Ρέπερτορυ»
του Kent δείχνει κάτι πολύ ενδιαφέρον:
MIND – SADNESS ( ΝΟΥΣ – ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ = ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ) [απόσπασμα] :
… alum-sil. alumn. am-br. Am-c. Am-m. Ambr. Aml-ns. ammc. amph. Anac.
anag. anan. Arg-met. Arg-n. Arist-cl. Arn. ARS. ARS-I. ars-met. ars-s-r. AUR.
aur-i. AUR-M. Aur-s. Bar-c. bar-i. Bar-m. benz-ac. borx. Brom. cadm-met. calad.
CALC. calc-act. CALC-AR. Calc-f. CALC-I. Calc-p. CALC-S. calc-sil. Camph. cann-i.
Cann-s. Caps. carb-ac. CARB-AN. Carb-v. carbn-o. CARBN-S. carc. CAUST.
CHAM. Chinin-ar. Chinin-s. Chlol. chlor. chr-ac. cob. cob-n. coca Coff. Colch.
coli. Coloc. Con. Cupr. Cupr-act. cupr-ar. Cur. Cycl. cypr. cyt-l. FERR. Ferr-ar.
FERR-I. ferr-m. Ferr-p. Hep. IOD. Kali-ar. kali-bi. KALI-BR. Kali-c. kali-chl. kalifcy. Kali-i. Kali-m. kali-n. KALI-P. kali-s. mag-c. mag-f. mag-m. mag-p. mag-s.
MERC. Merc-c. Merc-i-f. Merc-i-r. Mur-ac. NAT-AR. nat-br. NAT-C. nat-chl. natf. nat-hchls. NAT-M. nat-n. Nat-p. NAT-S. nat-sal. NAT-SIL. nicc. NIT-AC. Ph-ac.
Phos. PLAT. Plb. plb-act. rad-br. rad-met. sarcol-ac. Sil. STANN. stront-c. Sulac. Sul-i. SULPH. Tab. tell. vanad. ZINC. ZINC-P.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιέχουν το στοιχείο μαγνήσιο αρχικά
στην παρασκευή τους ( “mag – …“ = “magnesia - …” , με τη σειρά τους “mag-c
= magnesia carbonica” [μαγνήσιο με άνθρακα], “-f = fluorica” [με φθόριο], “m = muriatica” [με χλώριο], “-p = phosphorica” [με φώσφορο], “-s =
sulphurica” [με θείο]), δύνανται να θεραπεύσουν την διαταραχή της
κατάθλιψης! Επίσης ισχύει αυτό για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που
κατάγονται από το νάτριο “Nat – …“ (εδώ 12 στη σειρά…) η που περιέχουν
και νάτριο αρχικά : “borx. = borax”, δηλαδή σύνθεση βορίου με νάτριο…
Ο Samuel Hahnemann στην ομοιοπαθητική Materia Medica “Chronic
Diseases” του ομοιοπαθητικού φαρμάκου “Magnesia Carbonica” αναφέρει
στην αρχή της περιγραφής των χαρακτηριστικών του:
“Ill-humor; everything that she looks at vexes her, better in the evening. [Htb.
u. Tr.].
Sad mood, indisposed to talk, and apprehensive. [Htb. u. Tr.].
Sad and apprehensive (aft. 2 h.). [Htb. u. Tr.].
Lack of tone of spirit, mind and body (aft. 20 d.).”
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Η μετάφραση: «Δυσθυμία, όλα όσα βλέπει την ενοχλούν/στενοχωρούν,
καλύτερα το βράδυ. Στενάχωρη διάθεση, δεν θέλει να μιλάει και είναι
ανήσυχη. Μελαγχολική και ανήσυχη. Έλλειψη δύναμης του πνεύματος, νου
και σώματος.»
Δηλαδή εδώ περιγράφεται μια καταθλιπτική κατάσταση – διάθεση, και αυτό
αναφέρεται πριν από 200 χρόνια, όταν στην ιατρική γενικά δεν γνωρίζαμε
σχεδόν τίποτα για την λειτουργία του μαγνησίου στον άνθρωπο, πόσο
μάλλον για τις πιθανές διαταραχές του μαγνησίου! Και όμως βλέπουμε
ακόμη μία φορά πόσο μπροστά στον χρόνο ήταν η Ομοιοπαθητική Ιατρική.
Μια ανασκόπηση της νευρο – παθοφυσιολογίας σχετικά με την ημικρανία και
άλλα νοσήματα του ΚΝΣ (Gorji A 2001, Ramadan et al 1989 ), αναφέρει ότι
ως και το 50% των ασθενών με ημικρανία έχει σε μία κρίση ημικρανίας
χαμηλά επίπεδα ιόντων μαγνησίου (Mg2+), και ότι σ’ αυτούς τους ασθενείς η
χρήση ενδοφλέβιου ορού μαγνησίου θεραπεύει και σταματάει την κρίση
σταθερά και χωρίς άμεση υποτροπή. Τα Ομοιοπαθητικά Παθογενετικά
Πειράματα (ΟΠΠ, “homeopathic provings”, “HPT”) από το 1810 κι ύστερα
συμπεριλαμβάνουν στην φαρμακολογία (Materia Medica) των αλάτων του
μαγνησίου (Magnesia Carbonica = mag-c, Magnesia Muriatica = mag-m,
Magnesia Phosphorica = mag-p, Magnesia Sulphurica = mag-s) σαν
χαρακτηριστικά αυτών των ομοιοπαθητικών φαρμάκων τις νευραλγίες ( π.χ.
νευραλγία τριδύμου ) και τους πονοκεφάλους. Είναι πάλι αξιοσημείωτο ότι η
Ομοιοπαθητική ανακάλυψε πριν δύο αιώνες ότι το μαγνήσιο εμπλέκεται
παθοφυσιολογικά και θεραπευτικά σ’ αυτές τις διαταραχές:
Στον Constantine Hering διαβάζουμε στο βιβλίο της ομοιοπαθητικής
φαρμακολογίας Guiding Symptoms of our Materia Medica Homeopathica”,
(1885) για το ΟΦ Magnesia Phosphorica :
“¤¤ Neuralgic or rheumatic headaches : amel. from external application of
warmth; very excruciating, tendency to spasmodic symptoms; shooting,
stinging, shifting, intermittent or paroxysmal pains; sparks before eyes”.
Η μετάφραση: «Νευραλγικοί η ρευματικοί πονοκέφαλοι: καλύτερα από
εξωτερική χρήση ζέστης, πολύ ανυπόφορος [πόνος], τάση προς σπασμωδικά
συμπτώματα. Οι πόνοι έρχονται σαν ‘βλήμα’, είναι νυγμώδης, παροξυσμικοί η
διαλείποντες, αλλάζουν θέση. Βλέπει σπινθήρες.»
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Στα χαρακτηριστικά συμπτώματα του ΟΦ Magnesia Carbonica διαβάζουμε:
“- ¤ Pressing headache from mental exertion and when among many people.
- ¤ Violent, darting headache, after vexation (1 to 10 P.M. ).
- ¤ Lancinating headache, early in morning, after rising.”
«Πιεστικός πονοκέφαλος από νοητική άσκηση και όταν βρίσκεται σε πολύ
κόσμο. Βίαιος πονοκέφαλος σαν «βέλος», μετά από ενόχληση (1-10μμ).
Πονοκέφαλος σαν «σουβλιές», νωρίς το πρωί, αφού έχει σηκωθεί.»
Το εύρημα της μελέτης του Gorji, ότι εμπλέκονται 50% των ασθενών στην
ανισορροπία του μαγνησίου (χαμηλά ιόντα Μg2+ στο αίμα), προκαλεί τους
ομοιοπαθητικούς ιατρούς να σκεφτούν πιο συχνά από πριν και τα ΟΦ της
οικογένειας της “Magnesia” στην διαφορική διάγνωση της θεραπείας στην
ημικρανία και κεφαλαλγία γενικά. Εδώ φαίνεται πάλι η μεγάλη σημασία της
ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των διαφόρων κλάδων της Ιατρικής, της
Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και των όλων των υπολοίπων θετικών
επιστημών.

3.2.1 H κλινική εικόνα της ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑΣ

Η υπομαγνησιαιμία απλής μορφής ορίζεται στα επίπεδα μαγνησίου στο
πλάσμα κάτω των 1,15 mg/dL , ενώ η σοβαρής μορφής υπομαγνησιαιμία
κάτω των 0,5 mmol/ L .
Οι μελέτες των Leicher et al 1991 περιγράφουν αρκετά λεπτομερώς ποιες
παθήσεις μπορούν να εξελιχθούν, κυρίως στην υπομαγνησιαιμία σοβαρής
μορφής:
Νευρολογικές διαταραχές: μυϊκή αδυναμία, αταξία, ίλιγγος, τετανία, μυϊκοί
σπασμοί και αυξημένα αντανακλαστικά, χορειοειδή κινήσεις, παράλυση,
ημιπάρεση, επιληπτικοί σπασμοί, δυσαρθρία, αφασία, εστιακά σημεία (π.χ.
βλέμμα που χάνεται η «κολλάει» σε ένα σημείο..), μουδιάσματα, αϋπνία.
Ψυχοδιανοητικές διαταραχές : κατάθλιψη, ευεξαψία, αλλαγή στο επίπεδο
συνειδητότητας, σύγχυση, έκπτωση μνήμης και μαθησιακές δυσκολίες,
οπτικές η ακουστικές ψευδαισθήσεις , απάθεια, παραλήρημα.
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Καρδιαγγειακές διαταραχές: κολπικές και κοιλιακές αρρυθμίες, αιφνίδιος
θάνατος !!
Αναπνευστικό σύστημα : Βρογχόσπασμος / άσθμα .
Μεταβολικές διαταραχές: διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων,
υπερινσουλιναιμία, ανορεξία.
Οστά: οστεοπόρωση και οστεομαλακία.
Συγκρίνοντας αυτά τα συγκεκριμένα συμπτώματα με τα στοιχεία του ΟΦ
“Magnesia” στην Ομοιοπαθητική βλέπουμε μια πολύ καλή αντιστοίχιση :
MIND – SADNESS
(ΝΟΥΣ – ΘΛΙΨΗ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ)
περιλαμβάνονται όλες οι έννοιες, και απλώς σαν σύμπτωμα και σαν νόσος) :
…CALC. CALC-AR. Calc-f. Calc-p. CALC-S. CARB-AN. Carb-v. CARBN-S. CAUST.
CHAM. Chel. CHIN. Chinin-ar. Chinin-s. Cupr. FERR. Ferr-ar. FERR-I. Ferr-p. flac. gamb. GELS. glon. GRAPH. Hep. IOD. Kali-ar. kali-bi. KALI-BR. Kali-c. kalichl. Kali-i. kali-n. KALI-P. kali-s. Lec. mag-c. mag-m. mag-s. MERC. Merc-c.
Merc-i-r. Mur-ac. MURX. NAT-AR. NAT-C. NAT-M. Nat-p. NAT-S. nicc. NIT-AC.
nux-m. Nux-v. Ol-an. olnd. OP. Ph-ac. phel. Phos. Phyt. pic-ac. plan. PLAT. Plb.
PSOR. ptel. PULS. rhod. RHUS-T. Rhus-v. rob. rumx. Ruta sabad. Sabin. sang.
sanic. sarr. sars. sec. senec. seneg. SEP. Sil. Spig. Spong. STANN. Staph. STRY.
Sul-ac. SULPH. Tab. Tarent. tell. Ter. THUJ. til. tril-p. uran-met. Uran-n. ust.
valer. VERAT. Verat-v. verb. vib. viol-t. Visc. xan. ZINC…

MIND - SADNESS – morning (ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – πρωί ) :
…calc. cann-i. canth. Carb-an. castm. caust. con. cop. dulc. graph. hep. hura
hyper. kali-c. kali-p. kali-s. kreos. LACH. Lyc. mag-m. mag-p. mag-s. manc. murac. naja Nat-s. nicc. Nit-ac. Nux-v. ol-an. op. Petr. Phos. Plat. plb. Puls. rhus-t.
sarr. sars. sep. sil. sul-ac. sulph. tarax. zinc.
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MIND - SADNESS - eating – before (ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – γεύμα - πριν ) :
mag-m.

MIND - SADNESS - eating - after - amel. (ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – γεύμα – μετά
– καλύτερα ) :
am-c. am-m. clem. kali-bi. mag-m. tarent.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο “mag-m” (= “magnesia
muriatica”) συμπεριλαμβάνεται σ’ όλες τις τρείς τελευταίες κατηγορίες
συμπτωμάτων.
Δείχνω αυτές τις πρόσθετες κατηγορίες συμπτωμάτων για να υπογραμμίσω
την λεπτή διαφορική διάγνωση που είναι σε θέση να κάνει ο ομοιοπαθητικός
ιατρός, ούτως ώστε να εξατομικεύσει καλύτερα (δηλαδή να προσαρμόσει
όσο ιδανικά γίνεται στον ασθενή) την θεραπεία του – βελτιώνοντας κατά
πολύ τις πιθανότητες ίασης:
Ένας καταθλιπτικός ασθενής με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ότι η
κατάθλιψή του χειροτερεύει το πρωί και όταν πεινάει, αλλά βελτιώνεται μετά
το γεύμα, κατά πάσα πιθανότητα θα ιαθεί (η τουλάχιστον θα βελτιωθεί πολύ
στην κατάστασή του) με το ομοιοπαθητικό φάρμακο ονόματι “Magnesia
Muriatica” (χλωριούχο μαγνήσιο), και αυτό επιτυγχάνεται πάντα δίχως
ανεπιθύμητες ενέργειες εκ μέρους του ομοιοπαθητικού φαρμάκου στον
ανθρώπινο οργανισμό και δίχως αύξηση της νοσηρότητας η προσθήκη νέας
ιατρογενούς ασθένειας (δεύτερη παράγραφος στο “Organon der Rationellen
Heilkunst”, Hahnemann S. 1810).
MIND - SADNESS - children, in (ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – σε παιδιά ) :
…Calc. carc. caust. Lach. lyc. mag-c. NAT-M. rhus-t. sep. sulph.

MIND – ORPHANS ( ΝΟΥΣ – ΟΡΦΑΝΑ - ψυχοδιανοητικές διαταραχές ):
aur. crot-c. crot-h. lac-h. lach. Mag-c. mag-m. puls.

34

Αυτές οι δύο ρούμπρικες δείχνουν την ιδιαίτερη σημασία του μαγνησίου σε
μορφή ομοιοπαθητικού φαρμάκου ( εδώ κυρίως το “Mag – c” = “Magnesia
Carbonica”, ανθρακικό μαγνήσιο, αλλά και το “mag - m”, “Magnesia
Muriatica”) στην θεραπεία του μαρασμού σε ορφανά παιδιά! Όπως αναφέρει
ο Kent JT. στην φαρμακολογία της “Magnesia Carbonica” :
“I once had in charge an orphanage, where we had sixty to one hundred
babies on hand all the time. The puzzle of my life was to find remedies for the
cases that were going into marasmus. A large number of them were
clandestine babies…The whole year elapsed, and we were losing babies every
week from this gradual decline, until I saw the image of these babies in
Magnesia carbonica, and after that many of them were cured.”
Μετάφραση : «Είχα κάποτε ένα ορφανοτροφείο υπό την επίβλεψή μου, όπου
είχαμε συνέχεια εξήντα με εκατό παιδιά στην φροντίδα μας. Ήταν ο γρίφος
της ζωής μου να βρω φάρμακα για τα περιστατικά που πάθαιναν μαρασμό.
Ένα μεγάλο κλάσμα αυτών των παιδιών ήταν βρέφη [που είχαν γεννηθεί] από
άγαμους γονείς η από κρυφές [απαγορευμένες] σχέσεις. Πέρασε ένας
ολόκληρος χρόνος στον οποίο χάναμε κάθε εβδομάδα βρέφη [και παιδάκια
μικρά ] απ’ αυτήν την σταδιακά φθίνουσα πορεία, ώσπου είδα την εικόνα
αυτών των βρεφών στην “Magnesia Carbonica”, και μετά σώθηκαν πολλά
παιδάκια».
Βέβαια δεν γνωρίζουμε αν εκείνα τα βρέφη είχαν κάποια συγκεκριμένη
διαταραχή του μαγνησίου στο αίμα η γενικά στον οργανισμό τους, επειδή
εκείνη την εποχή δεν πραγματοποιούνταν αναλύσεις αίματος (ούτε ήταν
εφικτός ο υπολογισμός του μαγνησίου σ’ όλον τον οργανισμό όπως γίνεται
σύγχρονα μέσω φασματοσκοπίας της ατομικής απορρόφησης, “AAS”, atomic
absorption spectroscopy), αλλά το σημαντικό σημείο είναι, ότι δεν χρειάζεται
απαραίτητα σαν προϋπόθεση να υπάρχει πρώτα μια διαπιστωμένη
διαταραχή του μαγνησίου, για να μπορέσει το μαγνήσιο σαν ομοιοπαθητικό
φάρμακο (δηλαδή σε μορφή ενισχυμένης νανοδομής ) να δράσει στον
οργανισμό, ώστε να γίνει εφικτή η θεραπεία πολλών ορφανών βρεφών σε
κατάσταση μαρασμού – δηλαδή την κατάσταση μιας επικίνδυνης σωματικής
απίσχνανσης όχι μόνο λόγω υποσιτισμού αλλά κυρίως κατόπιν έλλειψης
αγάπης, αίσθησης εγκατάλειψης η απόρριψης.
Αντιθέτως είναι πιο πιθανό, ότι ένα μεγάλο κλάσμα των ορφανών παιδιών
τότε και στην δική μας εποχή, που πάσχουν από μαρασμό, δεν θα δείξει
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έλλειψη η διαταραχή μαγνησίου στον οργανισμό τους – κι όμως, το
ομοιοπαθητικό φάρμακο “Magnesia Carbonica” η το “Magnesia Muriatica” θα
είναι σε θέση να θεραπεύσει πολλά παιδάκια! Αυτή ακριβώς είναι η υπεροχή
και ομορφιά της ομοιοπαθητικής ιατρικής, είναι σε θέση να θεραπεύει
καταστάσεις δυσλειτουργιών η παθολογίες ( χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει
τα ακριβή αίτια - στην ιατρική γενικά δεν γνωρίζουμε σε πάρα πολλούς
ασθενείς τα αίτια της νόσου τους..), μόνον με βάση την (φαινομενολογική,
άλλες φορές και ουσιώδη) ομοιότητα του συνόλου των συμπτωμάτων της
συγκεκριμένης διαταραχής η παθολογίας με την αντίστοιχη «εικόνα»
ομοιοπαθητικού φαρμάκου (δηλαδή τα χαρακτηριστικά του συμπτώματα)!
Συνέχεια της σύγκρισης των συμπτωμάτων της υπομαγνησιαιμίας με τα
συμπτώματα του ΟΦ “Magnesia”:
MIND - CONFUSION of mind (ΝΟΥΣ – ΣΥΓΧΥΣΗ ) :
…Borx. Bov. brom. BRY. Bufo calad. CALC. Calc-p. calc-s. carb-ac. Carb-an.
CARB-V. carbn-o. Carbn-s. Chin. chinin-ar. chinin-s. Chlol. chlor. cinnb. Coff.
Cupr. cupr-ar. Ferr. ferr-ar. ferr-p. fl-ac. Graph. iod. kali-ar. kali-bi. Kali-br. Kalic. kali-i. kali-n. kali-p. kali-s. Mag-c. mag-m. mag-s. Med. meli. MERC. merc-c.
Mez. morph. Mosch. murx. myric. naja nat-ar. Nat-c. NAT-M. nat-p. nat-s.
nicc. nit-ac. NUX-M. NUX-V. Olnd. ONOS. OP. opun-v. osm. par. PETR. ph-ac.
phel. Phos. phys. plan. plat. Plb. SIL. stann. STRY. Sulph. Zinc.

MIND - CONFUSION of mind - intoxicated - as if - waking; on ( ΝΟΥΣ –
ΣΥΓΧΥΣΗ – σαν δηλητηριασμένος – στο ξύπνημα), το μόνο φάρμακο είναι :
MAG-M.
Το χλωριούχο μαγνήσιο (“Magnesia Muriatica”) έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα,
ο ασθενής που βρίσκεται σε σύγχυση, να αισθάνεται σαν δηλητηριασμένος
όταν ξυπνάει.
MIND - CONFUSION of mind - wrapping up head - amel. (ΝΟΥΣ – ΣΥΓΧΥΣΗ –
τύλιγμα κεφαλιού – βελτιώνει ) το μοναδικό φάρμακο :
mag-m.
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Φανταστείτε έναν συγχυσμένο ασθενή με αυτά τα δύο σπάνια
χαρακτηριστικά που αναφέρω εδώ τελευταία, αυτός θα έχει πολύ μεγάλη
πιθανότητα ίασης, εφόσον το αίτιο δεν είναι μια προχωρημένη
οργανοπαθολογική κατάσταση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος η
ανεπάρκεια ήπατος με ακόλουθη τοξίνωση του Κ.Ν.Σ από αμμωνία.
MIND – DELUSIONS ( ΝΟΥΣ – ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ) :
…Calc. calc-ar. calc-i. calc-s. Camph. CANN-I. Cann-s. canth. carb-an. carb-v.
chin. chinin-ar. Cupr. cupr-act. fl-ac. Glon. Hep. HYOS. IGN. iod. kali-bi. Kali-br.
kali-c. kali-p. kali-sil. mag-m. Mag-p. mur-ac. nat-p. Nit-ac. PH-AC. Phos. Plat.
Sec. seneg. sep. Sil. spong. stann. Staph. STRAM. SULPH. tarent. Zinc.
MIND - DELUSIONS - dead - persons, sees (ΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – νεκρά –
άτομα – βλέπει ) :
…calc. calc-ar. calc-i. calc-sil. canth. caust. cocc. con. fl-ac. graph. Hep. Hyos.
iod. kali-ar. Kali-br. Kali-c. kali-p. kali-sil. Lach. laur. Mag-c. mag-m. nat-c. natm. nat-p. nit-ac. nux-v. Ph-ac. Phos. Plat. plb. ran-s. sars. sil. sul-ac. sul-i. sulph.
zinc. zinc-p.

MIND - INDIFFERENCE – morning ( ΝΟΥΣ – ΑΠΑΘΕΙΑ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ – πρωί ) :
all-c. corn. cortico. mag-c. manc. PH-AC.

GENERALS – CONVULSIONS (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ) :
…kali-ar. kali-bi. Kali-br. Kali-c. Kali-chl. kali-cy. kali-i. kali-m. kali-ox. kalm. kara
keroso. kreos. lach. lact. lat-m. laur.LOB. Lyc. Lyss. Mag-c. mag-m. Mag-p.
mag-s. manc. mand. mang. med. meli. meny. meph. Merc. Merc-c. merc-d.
Mez. morph. Mosch. Mur-ac. mygal. nat-c. Nat-m. nat-s. stann. staph. STRAM.
stront-c. STRY. sul-ac. sul-h. sul-i. Sulph. tab. tanac. tarax. tarent. tax. Ter.
teucr. thea Tub. Verat. verat-v. verb. verbe-o. vesp. vib. vip. visc. zinc. zinc-p.
Zinc-s.
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GENERALS - CONVULSIONS – epileptic (ΓΕΝΙΚΑ - ΣΠΑΣΜΟΙ - Επιληπτικοί) :
… borx. Calc. CALC-AR. Calc-p. Calc-s. calc-sil. camph. cann-i. Canth. Carb-an.
carb-v. carbn-s. CAUST. Cedr. Cham. Chin. Chinin-ar. chinin-s. Cimic. Cina
cinnm. Cocc. coloc. Con. Crot-c. Crot-h. CUPR. Cupr-act. Cupr-ar. Cur. ferr. ferri. ferr-p. Gels. Glon. graph. Hell. HYOS. Hyper. iod. Ip. irid-met. kali-ar. kali-bi.
Kali-br. kali-c. kali-i. kali-m. Kali-p. kali-s. Mag-c. Mag-p. Med. merc. merc-i-r.
methyl. mill. mosch. mur-ac. naja Nat-m. nat-s. Ph-ac. Phos. phys. Picro. Plat.
PLB. SIL. Stann. staph. Stram. SULPH. Zinc.

GENERALS διαταραχές) :

NEUROLOGICAL

complaints

(ΓΕΝΙΚΑ

–

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

…Chin. cic. cimic. cina coca Cocc. coff. Con. cupr. Cur. Hyos. ign. kali-p. lach.
lath. laur. lyss. MAG-P. med. nat-c. nat-m. Nux-v. olnd. op. phos. Plb. Puls.
rhus-t. stann. stram. tarent. Verat. zinc.

3.2.1.2

Μαγνήσιο και οστεοπόρωση.

Πρόσφατα στο περιοδικό της Αμερικάνικης Γεροντολογικής Εταιρείας
δημοσιεύθηκε άρθρο όπου οι συγγραφείς κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι το
μαγνήσιο σε ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, βοηθά στην αύξηση της
οστικής μάζας και σε βελτίωση της αντοχής των οστών. Η μελέτη αυτή είναι η
τελευταία μιας σειράς παρόμοιων μελετών που κατέληξαν στο ίδιο περίπου
συμπέρασμα. Κατά την άποψη των συγγραφέων το μαγνήσιο «στηρίζει» τα
οστά πιθανόν όσο και το ασβέστιο.
Εδώ μπορούμε να διαβούμε τον αντίθετο δρόμο απ’ ότι κάναμε ως τώρα: Η
βιολογία που μας έφερε στο φώς της γνώσης περί της συμμετοχής του
μαγνησίου στον σωστό, φυσιολογικό μεταβολισμό των οστών, βοηθάει και
υποδεικνύει στην Ομοιοπαθητική να συμπεριλάβει στην διαφορική διάγνωση
και θεραπεία της οστεοπόρωσης και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα των αλάτων
του μαγνησίου (Magnesium Carbonicum, - Fluoricum, - Muriaticum, Phosphoricum, - Silicatum, - Silicofluoratum, - Sulphuricum.. με μεγαλύτερη
πιθανότητα στα υπογεγραμμένα φάρμακα λόγω του συνδυασμού με το
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φθόριο / πυρίτιο και τον φώσφορο, τα οποία έχουν στην φυσιολογία μας
συμμετοχή στον μεταβολισμό των οστών ) – κάτι που δεν έχει φανεί στην
ομοιοπαθητική βιβλιογραφία παγκοσμίως να έχει συμβεί στην πράξη μέχρι
σήμερα. Ο σκοπός είναι, για το καλό των ασθενών και όλων των ανθρώπων,
να συνεργάζονται όλοι οι επιστήμονες απ’ όλες τις κατευθύνσεις και όλων
των πεποιθήσεων, και όχι να πολεμά η μία ομάδα ιατρών την άλλη. Στην
πραγματικότητα είναι ευλογία να (συν-) υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και
κατευθύνσεις στην ιατρική, αρκεί μόνο να αλληλο – συμπληρώνονται..

Τόσο το ασβέστιο όσο και το κάλιο του οργανισμού συμμετέχουν στην σωστή
λειτουργία της καρδιάς, η μείωση του καλίου του οργανισμού οδηγεί συχνά
σε εκτακτοσυστολική αρρυθμία, συνυπάρχει όμως πάρα πολλές φορές και με
την μείωση του μαγνησίου. Νευροφυσιολογικές μελέτες έδειξαν ότι η
χορήγηση μαγνησίου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των ηλεκτρικών
φορτίων και της υπερδιέγερσης του καρδιακού μυός.
CHEST - PALPITATION of heart - walking - amel. (ΘΩΡΑΚΑΣ – ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ –
βάδισμα – καλυτερεύει ) :
Arg-n. glon. Mag-m. Nux-m. Rhus-t.

GENERALS - PULSE – frequent (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ – ταχύς )
…calc. calc-ar. caust. Chinin-s. Chlol. chlor. CUPR. cupr-act. cupr-ar. cupr-n.
cupr-s. DIG. Ferr. ferr-i. ferr-m. FERR-P. fl-ac. hep. IOD. kali-ar. kali-bi. kali-br.
kali-c. kali-chl. kali-i. Kali-m. kali-n. kali-ox. Kali-p. Mag-c. Mur-ac. Nat-c. NATM. Nat-s. PH-AC. PHOS. rhodi. SIL. STANN. sul-ac. sul-h. SULPH. visc. ZINC.
zinc-m. ZINC-P. zinc-s.

3.2.1.2

Μαγνήσιο και άσθμα

Το μαγνήσιο έχει βρεθεί ότι αναστέλλει την σύσπαση των λείων μυϊκών ινών,
μειώνει την έκκριση ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα και αναστέλλει την
έκκριση ακετυλοχολίνης, επομένως αποτελεί χρήσιμο φάρμακο σε ασθενείς
με βρογχική σύσπαση από άσθμα. Πράγματι μελέτες που έγιναν έδειξαν ότι
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μπορεί να βοηθήσει σε άτομα ανθεκτικά στην κλασική θεραπεία με βαγωνιστές, αντιχολινεργικά και κορτικοστεροειδή.

RESPIRATION - ASTHMATIC – spasmodic (ΑΝΑΠΝΟΗ – ΑΣΘΜΑΤΙΚΗ –
σπασμοδική ) :
…caust. Cocc. Cupr. Dros. Ferr. ferr-p. Gels. Graph. Hydr-ac. Kali-br. Kali-c. LOB.
Mag-p. Meph. merc. Mez. Mosch. Nux-v. Op. ph-ac. phos. Plb. Puls. raph.
samb. Sars. Sep. SPONG. Stram. sulph. Sumb. Tab. VALER. zinc. zinc-p.

3.2.1.3

Κλινικές εκδηλώσεις της ΥΠΕΡΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑΣ
(> 4,8 mg/dL / >2 mmol/L) )

Υπόταση, βραδυκαρδία, μυϊκή παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια,
διαταραχές του επιπέδου συνείδησης…
Αυτές οι καταστάσεις είναι πολύ σπάνιες, αλλά ακόμη και τότε οι διαταραχές
καλύπτονται επαρκώς από τα ομοιοπαθητικά φάρμακα της “Magnesia”:
GENERALS - PULSE – slow (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ – βραδύς) [απόσπασμα]
…Canth. Caps. carb-ac. Chel. chin. Chinin-s. chlor. chr-ac. cimic. cinch. coca
coff-t. colch. coloc. Con. croc. Crot-h. Cupr. cupr-am-s. cupr-cy. DIG. digin.
digox. dios. dirc. ferr. ferr-ma. GELS. gins. glon. grat. ham. Hell. hell-o. hep.
hydr. hydr-ac. hyos. ign. iod. iris jab. jac-c. jatr-c. kali-bi. Kali-br. kali-c. kali-chl.
kali-cy. kali-m. kali-n. kali-s. KALM. kreos. lach. Lachn. lat-m. Laur. lept. Lob.
Lycps-v. Mag-m. mag-s. Manc. Mang. mec. meny. merc. merc-c. merc-cy.
merc-sul. mez. Morph. mosch. mur-ac. Naja nat-ar. nat-c. Nat-m. nat-n. nit-ac.
nit-s-d. Nux-m. nux-v. olnd. OP. ox-ac. ph-ac. phel. phos. phyt. pic-ac. plb.
Podo. puls. rhod. rhus-t. ruta Sang. sars. Sec. SEP. sil. spig. spong. STRAM. Tab.
tanac. Tarent. ter. thea ther. thuj. valer. VERAT. VERAT-V. verb. vip. visc. zinc.
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EXTREMITIES - PARALYSIS - Upper limbs (ΑΚΡΑ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – Άνω άκρα) :
Acon. AGAR. ant-t. Apis arg-met. arn. Ars. Bar-c. bar-m. Bell. bry. Calc. calc-p.
calc-s. CANN-I. CAUST. chel. chin. Cocc. colch. Con. Crot-c. cupr. Dulc. ferr.
ferr-i. Gels. Hell. hep. kali-ar. Kali-c. kali-n. kalm. led. Lyc. mag-c. Merc. Merc-c.
morph. Nit-ac. Nux-v. Op. phos. phyt. plat. PLB. RHUS-T. sec. sep. sil. Stann.
Sulph. verat. verat-v. vip.

EXTREMITIES - PARALYSIS - Lower limbs (ΑΚΡΑ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – κάτω άκρων):
Abrot. AGAR. Alum. anac. apis apoc. ARG-N. arn. ARS. ars-i. bar-c. bar-m. Bell.
bry. Calc. calc-s. Camph. CANN-I. canth. Caps. Carb-ac. carb-v. chinin-s. Cocc.
colch. Con. Crot-c. Cupr. Dulc. form. Gels. hyos. Ign. iod. iris kali-ar. Kali-c.
Lach. Lath. lyc. lycps-v. mag-c. mang. merc. Merc-c. morph. Mygal. nat-m.
Nux-m. NUX-V. Olnd. Op. Ox-ac. Phos. Pic-ac. PLB. Psor. RHUS-T. Ruta sars.
Sec. sep. Sil. stann. Stram. Sulph. tab. Tarent. Thal. Verat. verat-v. zinc.
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4 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Phosphorus)
4.1. Φυσιολογία του φωσφόρου

Ο φώσφορος καθιστά ένα από τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την
γήινη ζωή, είναι αναγκαίο σε πάρα πολλές λειτουργίες (όχι μόνον) του
ανθρώπινου
οργανισμού, όπως στην παραγωγή ενέργειας από ATP
(τριφωσφορική αδενοσίνη) σε ADP (διφωσφορική αδενοσίνη) στα
μιτοχόνδρια (οξειδωτική φωσφορυλίωση, Lardy HA, 1969 και Lehninger AL
1962) η σε μορφή της 2,3-DPG (2,3 – διφωσφογλυκερινικό οξύ ) ρυθμίζει την
απελευθέρωση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων
στους διάφορους ιστούς του οργανισμού (οξυγόνωση), στην κυτταρική
σηματοδότηση (‘cellular signaling’) (Berndt T 2009), σε κομβικά σημεία της
κλιμακωτής πήξης του αίματος, στην γενετική κωδικοποίηση του DNA και
στην παραγωγή πρωτεϊνών της RNA.

4.2. Διαταραχές του φωσφόρου

Όπως είδαμε ο φώσφορος είναι απ’ τα σημαντικά δομικά και λειτουργικά
στοιχεία στο DNA και RNA. Θεωρητικά μπορούμε να σκεφτούμε, πως κάποια
συγκεκριμένη διαταραχή του φωσφόρου είναι σε θέση να αποδιοργανώσει
την ελεγκτική λειτουργία του γονιδίου p53 (tumor suppressor gene p53) – το
οποίο καταπιέζει την πιθανή δημιουργία όγκων, και άλλων γονιδίων η
πρωτεϊνών που ρυθμίζουν την σηματοδότηση στον κυτταρικό κύκλο
αναπαραγωγής, ώστε να προκύψει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των
κυττάρων: Το αποτέλεσμα είναι κάποια κακοήθης νεοπλασία (καρκίνος,
σάρκωμα κλπ.).
Το σκεπτικό είναι τώρα, ότι εφόσον η διαταραχή ενός στοιχείου δύναται να
προκαλέσει μία συγκεκριμένη νόσο, ακριβώς αυτό το στοιχείο μπορεί σε
ομοιοπαθητική φαρμακευτική μορφή η σε κάποια διαφορετική βιοχημική
λειτουργία να την ιάσει. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι ο φώσφορος
σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο πράγματι έχει ευεργετήσει πολλούς ασθενείς
που πάσχουν από καρκίνο, είτε παρηγορητικά - μειώνοντας τους
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βασανιστικούς πόνους και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής που απομένει είτε θεραπευτικά, περιορίζοντας την εξέλιξη της νεοπλασίας στο στάδιο που
βρίσκεται στην έναρξη της θεραπείας, η επιφέροντας ακόμη και ίαση σε
μερικούς ασθενείς.
Πάνω σ’ αυτές τις θεραπευτικές δυνατότητες του φωσφόρου έχουν
αναφερθεί αρκετές φορές οι ομοιοπαθητικοί ιατροί, όπως π.χ. οι Stephenson,
Grimmer AH και ανάμεσά τους ο Dr. Spinedi, Ελβετός:
“Die fuer alle Krebstypen haeufigsten {homoeopathischen} Mittel: Phosphorus,
Silicea, Arsenicum Album, Sulphur, Conium maculatum, Radium Bromatum,
Sepia, Lycopodium, der Haeufigkeit nach”.
Μετάφραση: «Για όλους τους τύπους καρκίνου είναι τα εξής {ομοιοπαθητικά}
φάρμακα πιο συχνά, κατά σειρά προτεραιότητας / συχνότητας: Ο φώσφορος
κλπ. (Phosphorus, Silicea, Arsenicum Album, Sulphur, Conium maculatum,
Radium Bromatum, Sepia, Lycopodium)».
Η επιβεβαίωση υπάρχει και στο ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ:
GENERALS - CANCEROUS affections (ΓΕΝΙΚΑ – ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ διαταραχές) :
… Apis arg-met. ARS. Ars-i. Aster. Aur. aur-ar. aur-i. Aur-m. aur-m-n. aur-s.
Bapt. bar-c. bar-i. bell. bism. BROM. Bry. Bufo Cadm-s. Calc. Calc-i. calc-ox.
Calc-s. Calen. calth. Carb-ac. CARB-AN. Carb-v. Carbn-s. caust. chel. Cic.
cinnm. Cist. Cit-ac. cit-l. clem. CON. crot-h. Cund. cupr. cur. dulc. elaps ferr-i.
ferr-p. Gali. Graph. Ham. hep. Hippoz. Hydr. hydrin-m. Iod. Kali-ar. Kali-bi.
Kali-cy. Kali-i. Kali-s. Lap-a. LYC. matth. Merc. Merc-i-f. nat-m. NIT-AC. ph-ac.
PHOS. PHYT. SIL. stann. sul-ac. Sulph. zinc.

GENERALS - CANCEROUS affections – sarcoma (ΓΕΝΙΚΑ – ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ
διαταραχές – σάρκωμα) :
… ars. Aur. bar-c. cadm-met. calc. calc-f. carb-ac. carb-an. carb-v. Crot-h. cuprs. Euph. graph. Hecla hydr. Kali-chl. Kali-m. Lach. Lap-a. nat-act. nat-cac. natm. Nit-ac. ph-ac. Phos. rad-br. sil. Symph. THUJ. visc. x-ray.
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Με αυτήν την εισαγωγή θέλω να δείξω την μεγάλη (ίσως απέραντη)
πιθανότητα που υπάρχει εν δυνάμει στην βιολογία του ανθρώπου, ότι
μπορούμε να ανακαλύψουμε θεραπευτικές ικανότητες μια μορφής του
φωσφόρου η κάποιων τμημάτων της λειτουργίας η του μεταβολισμού του
φωσφόρου, είτε στον πυρήνα των κυττάρων, στα οργανίδια του
κυτταροπλάσματος, είτε στις μεμβράνες των κυττάρων, ενάντια στον
καρκίνο, αυτήν την μάστιγα των ανθρώπων, που τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει πανδημία στην υφήλιο.
Πράγματι, προ ημερών δημοσιεύτηκε μία μελέτη των Engel P et al
(22/1/2012, “Nature”), όπου περιγράφεται μερικώς η λειτουργία των “Fic”πρωτεϊνών, οι οποίες καταλύουν την μεταφορά της κυκλικής
μονοφωσφορικής αδενοσίνης (“cyclic AMP”) σε κάποια πρωτεΐνη ενός
κυττάρου (“adenylylation”, “AMPylation”), ώστε να καταρρεύσει αυτό το
κύτταρο και να αποθάνει (ελεγχόμενη απόπτωση), δηλαδή μέσω της
ενεργούς συμμετοχής του φωσφόρου! Σκεφτείτε ποια θεραπεία θα γίνει
εφικτή, αν μπορέσουμε να στοχοποιήσουμε καρκινικά κύτταρα με
ενεργοποιημένες Fic – πρωτεΐνες..
Πάντως βλέπουμε και σ’ αυτήν την συσχέτηση μερικώς την επιβεβαίωση των
χαρακτηριστικών και θεραπευτικών ικανοτήτων των ΟΦ.

4.2.1. Υποφωσφαταιμία

Η υποφωσφαταιμία ορίζεται με την μείωση του φωσφόρου στον ορό του
αίματος κάτω από 2,5 mg/dl, το επίπεδο 2-2,5 mg/dl ορίζεται ως ήπιου
βαθμού υποφωσφαταιμία , στα 1-2 mg/dl ως μετρίου, και όταν είναι <1
mg/dl ως σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμία (Moore DJ et al 2012). Κλινικές
συνέπειες ( από ελαφριάς ως σοβαρότατης μορφής με κίνδυνο θανάτου)
αναμένουμε προπάντων στην σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμία, αλλά και
σε μετρίου βαθμού υποφωσφαταιμίας πιθανόν να αναδειχθούν κάποιες
διαταραχές.
Τα πιθανά αίτια της υποφωσφαταιμίας αναγράφονται σε μια αναδρομική
μελέτη των Gaasbeek A et al 2005. Εδώ αναφέρεται η εσωτερική
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ανακατανομή του φωσφόρου στον οργανισμό σαν πιο συχνό αίτιο (“internal
redistribution”), όταν υπάρχει ταχεία μετακίνηση του φωσφόρου από τον
εξωκυτταρικό προς τον ενδοκυτταρικό χώρο – προπάντων στο ήπαρ και στο
μυϊκό σύστημα - κυρίως μετά από ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης και
ακόλουθη αύξηση της ινσουλίνης στον οργανισμό. Σε δεύτερη και τρίτη θέση
της συχνότητας αιτιών έρχονται αντίστοιχα το σύνδρομο επανασίτισης
(Schnitker MA et al 1951) και ο αλκοολισμός (βλ. πίνακα ):
Causes of hypophosphatemia (internal redistribution is the most
frequent cause; often a combination of factors is responsible for
the hypophosphatemia) Gaasbeek A et al 2005.

Decreased intestinal absorption [μειωμένη εντερική απορρόφηση]
Severe dietary phosphate restriction [αυστηρή δίαιτα με αποκλεισμό
φωσφόρου]
Phosphate binding antacids [δέσμευση φωσφόρου από αντιόξινα φάρμακα]
Vitamin D deficiency/resistance [έλλειψη/αντίσταση{κυτταρ.} στην βιταμίνη D]
Secretory diarrhea [εκκριτική διάρροια]
Steatorrhea [λιπώδης διάρροια]
Vomiting [εμετός]
Internal redistribution (most frequent) [ εσωτερική ανακατανομή – πιο συχνά]
Recovery from malnutrition [ανάρρωση από υποσιτισμό]
Recovery from diabetic ketoacidosis [ανάρρωση από διαβητική κετοξέωση]
Respiratory alkalosis (eg, sepsis, anxiety, mechanical ventilation, heat stroke,
salicylate overdose, hepatic coma, gout, alcohol withdrawal) = [αναπνευστική
αλκάλωση {π.χ. σε σηψαιμία, άγχος με ακόλουθο υπεραερισμό, μηχανική
υποστήριξη αναπνοής, υπερδοσολογία σαλικυλικών φαρμάκων, ηπατικό κώμα,
ουρική αρθρίτιδα, απεξάρτηση από αλκοόλ}]
Hormonal and other agents (eg, insulin, glucagon, epinephrine, dopamine, beta2 agonists, steroids, xanthine derivatives) [ορμόνες και άλλα φάρμακα {π.χ.
ινσουλίνη, γλουκαγόνη, επινεφρίνη, ντοπαμίνη, β2 – αγωνιστές, στεροειδή,
παράγωγα ξανθίνης}]
Rapid cell proliferation/uptake (eg, hungry bone syndrome, acute leukemia,
Burkitt lymphoma) [ ταχύς πολλαπλασιασμός κυττάρων {π.χ. οξεία λευχαιμία,
λέμφωμα του “Burkitt”}]
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Increased urinary excretion [αυξημένη έκκριση μέσω ούρων]
Hyperparathyroidism [ υπερπαραθυρεοειδισμός]
Disorders of vitamin D metabolism (eg. X-linked hypophoshatemic rickets)
[διαταραχές του μεταβολισμού της βιταμίνης D { π.χ. φυλοσύνδετη
υποφωσφαταιμική ραχίτιδα}]
Volume expansion [αύξηση του όγκου στο αίμα]
Renal tubular defects (eg, Fanconi syndrome, chronic alcoholism)[σωληναριακές
διαταραχές του νεφρού {όπως το σύνδρομο Fanconi, χρόνιος αλκοολισμός}]
Diuretics [ διουρητικά φάρμακα]
Metabolic acidosis [μεταβολική οξέωση]
Glucocorticoid /mineralocorticoid therapy [θεραπεία με γλουκο- η αλατοκορτικοειδή φάρμακα]
Parathyroid hormone-related protein [πρωτεΐνη σχετιζόμενη με την
παραθυρεοειδή ορμόνη]
Kidney transplantation [ μεταμόσχευση νεφρού]

Η Υποφωσφαταιμία φαίνεται κλινικά με συμπτώματα του Περιφερικού και
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όπως μουδιάσματα, αιμωδίες, παραισθησία
(περιφερικά), κινητικό τρόμο {1} (intention tremor), επιληπτικούς σπασμούς
(Janson C et al 1983), σύνδρομο “Guillain-Barre”, δηλαδή ανιούσα παράλυση
με κίνδυνο την αναπνευστική ανεπάρκεια {2} λόγω παράλυσης των
αναπνευστικών μυών (Dawson DJ 1987, Weintraub MI 1976),
εγκεφαλοπάθεια του Wernicke, κώμα (Lotz M. et al 1968, Silvis SE. et Paragas
Jr., P.D 1972, Janson C et al 1983), λήθαργος {3}, ανισοκορία {4}, συμπτώματα
εγκεφαλίτιδας {5} (Chudley AE 1981 ), συμπτώματα όμοια της
εγκεφαλοπάθειας του Wernicke (Vanneste J. 1986). Αδυναμία, {6} μυαλγίες,
{7} δεσμιδώσεις (ακούσιες κινήσεις μερικών μυϊκών ινών), απώλεια
αντανακλαστικών (“areflexia”), ραβδομυόλυση (“rhabdomyolysis”) (Knochel
J. 1982) όσον αφορά το νευρομυϊκό σύστημα του ανθρώπινου σώματος.
Επίσης
σημαντικές κλινικές οντότητες που συνδέονται με την
υποφωσφαταιμία είναι η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (Newman J.H. et al
1977, Janson C et al 1983), {8} αρρυθμίες, {9} η συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια (Gaasbeek A 2005), η ευπάθεια σε λοιμώξεις και υψηλότερος
κίνδυνος σηψαιμίας {10} λόγω απορρύθμισης του ανοσοποιητικού
συστήματος κατόπιν μείωσης της χημειοταξίας, των φαγοκυττάρων
(Craddock PR 1974), και της λειτουργίας των αιμοπεταλίων (Yeaman MR
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1997), η αιμολυτική αναιμία (Jacob H.S. 1971, Travis S.F. 1971, Klock J.C.
1974, Ziady F.1980), και η {11} αιμορραγική διάθεση - π.χ. λόγω
δυσλειτουργίας της διφωσφορικής αδενοσίνης στα αιμοπετάλια (Born GVR,
1962, Salzman EW, 1972). Άλλα συμπτώματα είναι οστικοί πόνοι,
οστεομαλάκυνση(Bloom, WL et al 1964, Lotz M. et al 1968, Dent CE 1974),
οστεοπενία (Gaasbeek A 2005), ρευματοειδή φλεγμονές αρθρώσεων (Moser
C.R. 1974).
Όπως είδα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, η οστεομαλάκυνση σαν
συνέπεια της υποφωσφαταιμίας είναι το νωρίτερο γνωστή στην κλασική
ιατρική από την δεκαετία του 1960 (Bloom 1964, Lotz M. et al 1968). Στην
Ομοιοπαθητική αναφέρεται ο φώσφορος από το 1846 (Boenninghausen C)
στην παθογένεια της οστεομαλάκυνσης, όντας ένα από τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα που δύνανται να την θεραπεύσουν:
GENERALS - SOFTENING bones (ΓΕΝΙΚΑ – Οστεομαλάκυνση):
aur. bar-c. Bell. CALC. calc-f. Calc-i. calc-p. caust. cic. con. ferr. Ferr-i. Ferr-p.
guaj. Hep. iod. ip. Kali-i. Lac-c. Lyc. MERC. mez. Nit-ac. nux-m. petr. ph-ac.
Phos. plb. Puls. rhod. ruta Sep. SIL. staph. Sulph. syph. ther. thuj.
Σ’ αυτήν την ρούμπρικα (κατηγορία) αναφέρονται τέσσερα ομοιοπαθητικά
φάρμακα που περιέχουν τον φώσφορο σαν ένα από τα στοιχεία στην αρχή
της παρασκευής τους : Το “Phos” = φώσφορος, το “Calc-p”= Calcarea
phosphorica = φωσφορικό ασβέστιο (τα δύο κύρια δομικά στοιχεία των
οστών), το “Ferr-p” = Ferrum Phosphoricum = φωσφορικός σίδηρος, και το
“Ph-ac” = Phosphoricum acidum = φωσφορικό οξύ.
Όπως θα αναδείξω παρακάτω, τα υπογεγραμμένα συμπτώματα της
υποφωσφαταιμίας που ανέφερα σε παρενθέσεις {…}, καλύπτονται
θεραπευτικά από τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που έχουν άμεση σχέση με τον
φώσφορο, δηλαδή εμπεριέχουν στην έναρξη της παρασκευής τους το
στοιχείο φώσφορο, και αφού υποστούν την δυναμοποίηση ( διαδοχική
αραίωση και μηχανική κρούση του διαλύματος), αποκτούν μία υπεραραιωμένη δομή νανοσωματιδίων φωσφόρου (η των αρχικών φωσφορούχων
μορίων), τα οποία είναι συσσωματωμένα στον φορέα του φαρμάκου
(αλκοόλ, ύδωρ η ζάχαρη γάλακτος). Δηλαδή το κάθε σύμπτωμα μεμονωμένα
η σε ομάδα με άλλα συμπτώματα μαζί, μπορεί να θεραπευτεί, αφού ο
φώσφορος σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο (“Phos”, “ph-ac” και “… - p”)
47

συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες
ρέπερτορυ (‘rubrics of repertory’):

κατηγορίες

συμπτωμάτων

του

{1} EXTREMITIES - TREMBLING – Hands (ΑΚΡΑ – ΤΡΟΜΟΣ – Χεριών ) :
Acon. AGAR. all-c. alum. alumn. am-c. Aml-ns. Anac. Ant-c. ANT-T. Apis Arg-n.
arn. Ars. Ars-i. atro. aur-m. bapt. bar-c. Bell. bism. bov. bry. cain. CALC. CALC-P.
Calc-s. Carb-an. Carbn-s. CAUST. chel. Chin. chinin-ar. Cocc. Coff. cupr. Ferr.
Gels. Glon. hydr-ac. Hyos. Ign. ind. Iod. kali-ar. kali-br. Kali-c. kali-i. kali-n. Kalip. kali-s. Lac-c. mag-c. mag-m. Mag-p. mag-s. manc. med. MERC. mez. morph.
nat-ar. nat-c. NAT-M. nat-p. nat-s. nicc. NIT-AC. NUX-V. ph-ac. PHOS. Plat. PLB.
Sil. STANN. SULPH. ZINC.

{2} CHEST - PARALYSIS – Lung (ΘΩΡΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – Πνευμόνια : πιθανά
αίτια εδώ είναι 1. Λοίμωξη 2. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 3. Περιφερικό
Νευρικό Σύστημα):
am-c. Am-m. ANT-T. arg-met. Arg-n. arn. Ars. ars-i. aur. bac. BAR-C. bar-i. bufo
Calc. camph. CARB-V. CHIN. con. cupr. cur. dig. dulc. Gels. graph. Iod. ip. kali-i.
LACH. Laur. lob. LYC. Mosch. mur-ac. naja op. Phos. rhus-t. samb. senec.
Stann. verat.

{3} MIND – STUPEFACTION (ΝΟΥΣ, ΠΝΕΥΜΑ – ΒΡΑΔΥΝΟΙΑ, ΛΗΘΑΡΓΟΣ) :
…APIS Ars. BAPT. BELL. bism. Bov. BRY. Calc. calc-ar. calc-s. Camph. carb-an.
carbn-h. carbn-s. caust. cham. chel. chin. chinin-ar. chinin-s. chlor. Cic. cina
clem. cob. Coc-c. COCC. coloc. Con. cori-r. croc. Crot-h. Cupr. cycl. Dulc. ferr.
ferr-ar. ferr-i. ferr-p. Gels. graph. HELL. HYOS. iod. kali-br. kali-n. kali-p. lach.
laur. lil-t. Lyc. mag-m. Merc-c. nat-c. Nat-hchls. nat-m. nat-p. nat-s. nicc. Nuxm. NUX-V. olnd. OP. Petr. PH-AC. PHOS. plat. Plb. sil. Stann. Sulph. Zinc.
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{4}
α) EYE - PUPILS - contracted - one eye - accompanied by - dilatation of the
other eye ( ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΚΟΡΕΣ – μείωση – ενός οφθαλμού – συνοδεύεται
από – μυδρίαση του άλλου οφθαλμού) :
…colch. gels. mang. nat-p. ph-ac. phys. plb. zinc.

β) EYE - PUPILS - dilated - right more than left (ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΚΟΡΕΣ –
μυδρίαση – δεξιά περισσότερο από αριστερά ) :
mang. Ph-ac. plb. sil. Tarent.

{5} HEAD - INFLAMMATION – Brain ( ΚΕΦΑΛΙ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ – Εγκέφαλος) :
Acon. apis BELL. Bry. cadm-s. calc. calc-p. Camph. canth. cham. cina Con. croth. Cupr. glon. Hell. Hyos. lach. Merc. nux-v. Op. par. Phos. phys. plb. puls. rhust. stram. sulph. verat-v.

{6} EXTREMITIES - PAIN - Muscles - Flexor muscles (ΑΚΡΑ – ΠΟΝΟΣ – ΜΥΣ –
καμπτήρες μυς ) :
anac. arn. carbn-s. caust. cic. dros. gels. kalm. merc. op. Phos.
{7} GENERALS – TWITCHING (ΓΕΝΙΚΑ – ΔΕΣΜΙΔΩΣΕΙΣ) :
acon. AGAR. agn. alum. am-c. am-m. Ambr. ant-c. Ant-t. apis Arg-met. Arg-n.
Ars. Ars-i. ASAF. aster. atro. Bar-c. bar-m. Bell. borx. brom. Bry. bufo CACT.
Calc. Calc-s. Camph. cann-i. Canth. caps. carb-ac. carb-v. Carbn-s. Caust.
cham. Chel. Chin. Chinin-s. chlor. Cic. Cimic. Cina Clem. Cocc. Cod. colch. coloc.
Con. croc. crot-h. Cupr. dig. dros. Graph. guaj. Hell. HYOS. IGN. IOD. ip. Kaliar. kali-br. KALI-C. kali-p. kali-s. Lyc. Lyss. mag-m. mag-p. meny. Merc. Merc-c.
MEZ. Mur-ac. mygal. Nat-ar. NAT-C. Nat-m. Nat-p. Nit-ac. Nux-v. olnd. Op. oxac. Ph-ac. Phos. plat. Plb. psor. puls. rhod. Rhus-t. ruta sabin. Sec. sel. seneg.
Sep. Sil. Spig. spong. Stann. STRAM. stront-c. Stry. sul-ac. Sulph.. ZINC.
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{8} GENERALS - PULSE – frequent (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ – συχνός, ταχύς,
αρρυθμος):
…am-c. am-m. ant-c. Ant-t. APIS arg-met. Arg-n. ARN. ARS. ARS-I. AUR. Aurm. Bapt. bar-c. bar-m. BELL. Benz-ac. BERB. bism. borx. bov. brom. BRY. calad.
calc. Camph. cann-i. Canth. carb-v. caust. cedr. Cham. chel. chin. chinin-ar.
Chinin-s. Cina clem. coc-c. cocc. coff. Colch. COLL. coloc. CON. Conv. CROT-C.
Crot-h. crot-t. CUPR. cycl. DIG. Echi. euph. Ferr. ferr-i. FERR-P. fl-ac. GELS.
GLON. hep. hipp. Hyos. Hyper. Ign. IOD. ip. kali-bi. kali-c. kali-i. kali-n. kreos.
Lach. Laur. lob. lyc. Lycps-v. Manc. mang. MERC. merc-c. merc-cy. Mez. nat-ar.
Nat-c. NAT-M. Nat-s. nicc. Nit-ac. Nux-m. NUX-V. OP. PH-AC. PHOS. Phys.
Phyt. pic-ac. Plat. Plb. PYROG. ran-b. Ran-s. RHUS-T. Rhus-v. sabad. samb.
Sang. sars. SEC. SIL. SPIG. Spong. STANN. staph. STRAM. sul-ac. SULPH. Tab.
Tell. VERAT-V. ZINC.
{9} CHEST - HEART failure – congestive (ΘΩΡΑΞ – ανεπάρκεια καρδιάς –
συμφορητική ) :
am-c. ant-t. ars. carb-v. dig. gels. glon. hydrc. kali-c. kalm. lach. laur. lyc. lycpsv. naja ox-ac. phos. stry-ar. sulph.

{10} GENERALS - SEPTICEMIA, blood poisoning (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΗΨΑΙΜΙΑ ) :
anthraci. Apis arg-n. Arn. ARS. Bapt. Bry. CARB-V. Cench. CROT-H. Ferr. Kali-p.
LACH. Lyc. Phos. Puls. PYROG. Rhus-t. Sulph. tarent.

{11} GENERALS – HEMORRHAGE
διάθεση ) :

( ΓΕΝΙΚΑ – ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, αιμορραγική

acet-ac. Acon. aloe Alum. am-c. am-m. ambr. Ant-c. Apis Aran. Arg-n. ARN.
Ars. ars-i. Bar-c. bar-m. BELL. BOTH. Bov. Bry. Cact. CALC. CALC-S. CANTH.
Caps. carb-an. CARB-V. Carbn-s. Cham. CHIN. chinin-ar. cinnb. Cinnm. Coff.
Coloc. Croc. CROT-H. Cupr. dig. Dros. Dulc. Elaps ERIG. FERR. Ferr-ar. Ferr-i.
Ferr-p. Graph. HAM. Hyos. Iod. IP. kali-c. Kali-chl. kali-i. kali-n. Kali-p. Kreos.
LACH. Led. Lyc. mag-c mag-m. MELI. MERC. MERC-C. Mez. MILL. mosch. murac. nat-c. NAT-M. NIT-AC. nux-m. NUX-V. Ph-ac. PHOS. Plat. Psor. PULS. rhod.
Rhus-t. SABIN. SEC. SEP. Sil. stann. SUL-AC. SULPH.
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Στην Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία του “Phosphorus” βλέπουμε, ότι το
χαρακτηριστικό της αιμορραγικής διάθεσης του οργανισμού επισημαίνεται
πολύ έντονα, δηλαδή έχουμε επιβεβαιώσει κλινικά σε αμέτρητους ασθενείς,
ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο “Phosphorus” (δηλαδή ο φώσφορος σαν
μοριακή νανοδομή) μπορεί να τερματίσει οξείες αιμορραγικές καταστάσεις
(όπως π.χ. την οξεία μητρορραγία) και να ιάσει χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ.
την ρινορραγία, ακριβώς λόγω του ότι δύναται να προκαλέσει τέτοιες
διαταραχές (αυτό πιο έντονα σε αδρή υλική μορφή. Σημαντικό είναι το
γεγονός, ότι ένας αιμορραγικός ασθενής δεν πρέπει απαραίτητα να πάσχει
από ένδεια φωσφόρου, για να ταιριάξει ομοιοθεραπευτικά το ΟΦ
“Phosphorus”, ώστε να ιαθεί! Χρειάζεται μόνο να παρουσιάζει παράλληλα
κάποια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία – συμπτώματα αυτού του
ομοιοπαθητικού φαρμάκου (π.χ. έντονη δίψα για κρύα υγρά, να συμπάσχει
υπερβολικά με άλλους ανθρώπους, να χρειάζεται παρέα λόγω φοβίας σε
μοναξιά, να βελτιώνεται πολύ με τον ύπνο κλπ.).
Η κλασική ιατρική δεν έχει δείξει σε τέτοιες περιπτώσεις κάποια θεραπευτική
προσπάθεια με κάποια μορφή του φωσφόρου (εκτός από την απλή
συμπλήρωση σε περίπτωση υποφωσφαταιμίας), παρότι πρόσφατες μελέτες
της νανοϊατρικής κάνουν αναφορά σ’ αυτήν την ιδιότητα του φωσφόρου
(μεταξύ άλλων στοιχείων): Οι Ostomel et al 2006, Stucky et al και Suh et al
2008, περιγράφουν ότι το βιο – γυαλί (bioglass, πορώδες νανο – υλικό με
μοριακό τύπο SiO2 – P2O6 - CaO) δείχνει αιμοστατικές ικανότητες in vitro και
in vivo, επιταχύνοντας τον χρόνο πήξης του αίματος, δηλαδή ο φώσφορος
μαζί με το ασβέστιο και το πυρίτιο σε νανοδομή (βλ. υπογραμμισμένα
φάρμακα στο {11}) ! Από αυτές τις μελέτες έχουν προκύψει τουλάχιστον
τοπικές αιμοστυπτικές θεραπείες με την συμμετοχή άλλων ιχνοστοιχείων και
ηλεκτρολυτών π.χ. με ζεόλιθο (ορυκτό με πυρίτιο, αργίλιο, ασβέστιο, κάλιο,
μαγνήσιο, σίδηρο και μαγγάνιο) η με καολίνη (ορυκτό με πυρίτιο και αργίλιο)
τα οποία περιέχουν νανοϋλικό επεξεργασμένο μέσα σε έμπλαστρα για
αιμορραγικά τραύματα. Βλέπουμε στην ρούμπρικα {11} την ομοιοπαθητική
αντιστοίχηση με τα ΟΦ “Alum.”(Alumina, αργίλιο), Kali-…(κάλιο), “Ferr…”(Ferrum, σίδηρος), “mag-…”(magnesia, μαγνήσιο), “Sil.”(Silica, πυρίτιο),
δηλαδή επιστημονικά αποδεικνύεται εδώ η αιμοστυπτική ικανότητα
τουλάχιστον των ΟΦ “Alumina” και “Silica”, και επίσης έχουμε εδώ
τουλάχιστον μία επιστημονική ένδειξη (αν όχι απόδειξη) της ίδιας
θεραπευτικής ικανότητας των ΟΦ “Kali-…”, “Ferrum”, “Magnesia”
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4.2.2 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ του ΦΩΣΦΟΡΟΥ

Γενετικά νοσήματα στον μεταβολισμό του φωσφόρου συμπεριλαμβάνουν
την οντότητα της ραχίτιδας – όπως π.χ. την φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμική
ραχίτιδα (Gaasbeek, A 2005), η οποία έγινε γνωστή από την δεκαετία του
1940 στην κλασική (συμβατική) ιατρική (Eckstein, A 1950). Αυτό που κάνει
εντύπωση είναι το γεγονός, ότι ακόμη και χωρίς αναλυτικές γνώσεις του
ανθρώπινου μεταβολισμού όσον αφορά τους ηλεκτρολύτες, η ομοιοπαθητική
ιατρική γνώριζε πολύ νωρίτερα, ότι ο φώσφορος μπορεί να αποτελέσει έναν
από τους παράγοντες της παθογένειας στην ραχίτιδα. Τότε οι άνθρωποι
γνώριζαν απλώς ότι ο φώσφορος είναι ένα από τα δομικά στοιχεία των οστών
– όπως και το ασβέστιο. Στο ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ βλέπουμε ότι ο
φώσφορος (PHOS) είναι από τα κύρια ομοιοπαθητικά φαρμακα
(αναγράφεται με “bold” κεφαλαία γράμματα, δηλαδή στον 3ο βαθμό) που
μπορούν να χρησιμεύσουν στην θεραπεία της ραχίτιδας:

GENERALS – RICKETS (ΓΕΝΙΚΑ - ραχίτιδα)
ASAF. Bell. CALC. calc-act. calc-hp. Calc-p. calc-sil. con. Ferr. Ferr-i. ferr-m. ferrp. fl-ac. Guaj. hecla Hep. iod. Ip. Kali-i. lac-c. Lyc. mag-c. mag-m. med. MERC.
mez. Nit-ac. nux-m. op. petr. Ph-ac. PHOS. Psor. Puls. rhod. Rhus-t. ruta sanic.
Sep. SIL. Staph. Sulph. tarent. ther. thuj. tub.
Σ’ αυτήν την ρούμπρικα φαίνονται ακόμη δύο σημαντικά σημεία:
1) Ο φώσφορος μπορεί όχι απλώς μόνος του, αλλά και σε συνδυασμό με
άλλα στοιχεία (π.χ. “Calc-p” = Calcarea Phosphorica = φωσφορούχο
ασβέστιο, “Ph-ac” = Phosphoricum acidum = φωσφορικό οξύ…) να
επιτελέσει επίσης θεραπεία και ίαση σε περιστατικά ραχίτιδας.
2) Υπάρχουν πολλά φάρμακα που δεν έχουν καμία σχέση με τα δομικά
στοιχεία των οστών (π.χ. “MERC” = Mercurius solubilis = υδράργυρος,
“Nit-ac” = Nitricum acidum = νιτρικό οξύ, κ.α. ) όσον αφορά την πρώτη
ύλη αρχικά της παρασκευής τους, κι όμως δύνανται να θεραπεύσουν
την ραχίτιδα! Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί ακόμη με τις επίκαιρες
γνώσεις των επιστημών που ασχολούνται με τον ανθρώπινο
οργανισμό (ιατρική, βιολογία, βιοχημεία, φυσική, χημεία,
52

νανοτεχνολογία, βιοφυσική), δεν γνωρίζουμε ακόμη, με ποιόν τρόπο
μέσα στον οργανισμό π.χ. ο υδράργυρος σαν διάλυμα
συσσωματώματος νανο-μορίων μπορεί να επιτελέσει θεραπεία στην
ραχίτιδα, δηλαδή σε διαταραχή του μεταβολισμού των οστών στα
παιδιά.
Εκτός από τα δύο κύρια δομικά στοιχεία των οστών, τον φώσφορο και το
ασβέστιο (το οποίο αντιπροσωπεύεται εδώ από τα ομοιοπαθητικά φάρμακα
“Calc-…”= Calcarea carbonica, γενικά τα ονόματα που φέρουν “Calc” αρχικά,
και “Hep”= Hepar Sulphuris Calcareum), βλέπουμε σ’ αυτές τις δύο
κατηγορίες ομοιοπαθητικών φαρμάκων που καλύπτουν την παθολογία της
οστεομαλάκυνσης (οστεομαλακίας) και της ραχίτιδας, ότι αναφέρονται
επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Ο σίδηρος (με τρείς αντιπροσώπους, κυρίως το “Ferr.” = Ferrum
metallicum = σίδηρος. Επίσης το “Ferr-i” = Ferrum iodatum=ιωδιούχος
σίδηρος, και το Ferrum Phosphoricum όπως είδαμε προηγουμένως).
2) Το ιώδιο (“Iod.” = Iodum, “Calc-i” = Calcarea iodata = ιωδιούχο
ασβέστιο, “Ferr-i” = ιωδιούχος σίδηρος , “Kali-i” = Kali iodatum =
ιωδιούχο κάλιο)
3) Το θείο (“Sulph.” = Sulphur, “Hep.” = Hepar Sulphuris Calcareum =
θειούχο ασβέστιο)
4) Το μαγνήσιο (“Mag-m.” = Magnesia muriatica = χλωριούχο
μαγνήσιο)
5) Το πυρίτιο (“Sil.” = Silica )
6) Το κάλιο (“Kali-i.” = Kali iodatum, ιωδιούχο κάλιο)
7) Το φθόριο (“Fl – ac.” = Fluoricum acidum = υδροφθορικό οξύ)
Έχουμε τουλάχιστον εφτά συγγραφείς - ιατρούς στην Ομοιοπαθητική που
έχουν παρατηρήσει από τα μέσα του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα σε
θεραπευμένους ασθενείς, ότι εκτός από τον φώσφορο και το ασβέστιο,
επίσης τα ιχνοστοιχεία σίδηρος, ιώδιο, θείο, πυρίτιο, φθόριο και οι
ηλεκτρολύτες κάλιο και μαγνήσιο είναι σε μορφή ομοιοπαθητικών
φαρμάκων ικανά να θεραπεύσουν την ραχίτιδα και οστεομαλάκυνση:
53

α) Ο Boenninghausen, Clemens von (στο βιβλίο του “Therapeutisches
Taschenbuch”) το 1846.
β) Ο Hering, Constantine το 1879 (“Guiding Symptoms of our Materia
Medica”)
γ) Ο Knerr, C.B. το 1896 (“Repertory of Herings Guiding Symptoms of
our Materia Medica”)
δ) O Kent, J.T. το 1904 (“Lectures on Homeopathic Materia Medica”).
ε) Ο Boger, C.M. (“Boenninghausens Characteristics and Repertory”) το
1905.
ζ) Ο Clarke, J.H. (“Dictionary of Practical Materia Medica”) το 1900.
η) Ο Boericke, O.E. (“Repertory” in “Pocket Manual of Homeopathic
Materia Medica” by Boericke, W., 9th edition, Philadelphia) το 1927.

4.2.3 Υπερφωσφαταιμία

Η υπερφωσφαταιμία ορίζεται ως σημαντική όταν τα επίπεδα του φωσφόρου
στο αίμα ξεπερνούν τα 5 mg/dl στους ενήλικες, η βρίσκονται άνω των 7
mg/dl σε παιδιά και εφήβους (Patterson LA et al 2012). Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις δημιουργούνται σε δεύτερη φάση ακόλουθες ηλεκτρολυτικές
διαταραχές: Υποασβεστιαιμία (λόγω της αλλαγής της σταθερής ισορροπίας
στην αντίδραση Ca2+ + HPO42-  CaHPO4 προς την δεξιά πλευρά, ακολουθεί
η δημιουργία και κρυσταλλοποίηση του όξινου φωσφορικού ασβεστίου) με
όλες τις κλινικές συνέπειες που είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο
(αρρυθμίες, καρδιακή υπολειτουργία, τετανία και σπασμοί, αυξημένα
αντανακλαστικά, αιμωδίες κλπ.), υπομαγνησιαιμία και υπερνατριαιμία
(Perlman JM 1997, Shiber JR 2002).
Τα σημαντικότερα αίτια της υπερφωσφαταιμίας είναι η έλλειψη
αντιρρόπησης η οι επιπλοκές της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η
αιμόλυση, το σύνδρομο διάλυσης όγκου, η χρήση φωσφορούχων κλυσμάτων,
αντιόξινων φαρμάκων η καθαρτικών από το στόμα και η υπερβολική
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δοσολογία φωσφορούχων βιταμινών άνω της συνιστώμενης καθημερινής
ανάγκης του οργανισμού (Shiber JR 2002).
Κλινικές εκφάνσεις της υπερφωσφαταιμίας συμπεριλαμβάνουν την
υπερόστωση {1} (καλοήθης παραγωγή νέας οστικής μάζας) προπάντων των
μακρών οστών (Melhem RE 1970, Mikati MA, 1981), αποτιτανώσεις
(ασβεστώσεις, ‘calcifications’) σε διάφορα εσωτερικά όργανα ( καρδιά,
νεφρά, αγγεία) με ακόλουθες δυσλειτουργίες όπως κοιλιακές ταχυκαρδίες,
λιποθυμικά επεισόδια (καρδιολογικής αιτιολογίας), {2} νεφρική ανεπάρκεια
κλπ. (Shiber JR, 2002), {3}γενικευμένοι σπασμοί και τετανία, {4} αναπνευστική
δυσχέρεια - εν μέρει λόγω της ακόλουθης υποασβεστιαιμίας (π.χ. κατόπιν
χρήσης καθαρτικών από το στόμα – Martin RR 1987, Domico MB et al 2006).
Επίσης {5} αδύναμη όραση, {6} αδυναμία, {7} ναυτία και εμετός,
επιπεφυκίτιδα, κράμπες κ.α.
Τα υπογεγραμμένα συμπτώματα / κλινικά στοιχεία που έχουν διαπιστωθεί σε
έρευνες κυρίως της κλασικής ιατρικής από το 1950 ως το 2012,
επιβεβαιώνουν τα κλινικά χαρακτηριστικά του ΟΦ “Phosphorus”(‘Phos’), που
είναι γνωστά από τον 19ο αιώνα (1835) και αποδεικνύονται στην
ομοιοπαθητική θεραπεία των ασθενών μέχρι σήμερα:
{1} HEAD - TUMORS – Bones (ΚΕΦΑΛΙ – ΟΓΚΟΙ – Οστά) :
AUR. calc-p. Daph. merc. Phos. sars. Sil.

{2} KIDNEYS - RENAL FAILURE – chronic
ανεπάρκεια) :

(ΝΕΦΡΑ – χρόνια νεφρική

aesc-c. am-c. apis apoc. arg-n. ars. aur. aur-m-n. aur-s. benz-ac. crot-h. kali-c.
lach. Lyc. mag-c. Mag-m. Mag-s. merc. merc-c. nat-c. nat-m. op. ph-ac. Phos.
sep. Ser-ang. solid. stram. Sulph. ter. thuj. Urea urt-u.

{3}
α) GENERALS - CONVULSIONS - rubbing - amel.(ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ - τρίψιμο
– βελτιώνει) :
Phos. Sec. stry.
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β) GENERALS - CONVULSIONS - tetanic rigidity (ΓΕΝΙΚΑ-ΣΠΑΣΜΟΙ-τετανική
ακαμψία):
Acon. aconin. aesc. alum. alum-p. Am-c. am-m. ambr. Anac. ang. Ant-t. argmet. Arn. Ars. art-v. asaf. Atro. Bell. both. bry. Calc. calc-p. Calen. camph. canni. cann-s. canth. carbn-s. caust. Cham. chin. Chinin-s. CIC. cimic. cina Cocc.
Coloc. Con. Cupr. cupr-act. cupr-ar. Cur. dig. dros. dulc. Gels. graph. grat. Hell.
hep. Hydr-ac. Hyos. HYPER. Ign. Ip. kali-bi. Kali-br. kali-c. kali-n. kreos. Lach.
Laur. LED. Lob. Lyc. Lyss. mag-c. Mag-p. Merc. Mill. morph. Mosch. mur-ac. nitac. nux-m. NUX-V. Oena. Olnd. OP. PETR. phos. Phys. Phyt. PLAT. Plb. Puls.
rhod. Rhus-t. Sec. seneg. SEP. sil. stann. Stram. Stry. sul-ac. tab. Ter. Ther. thuj.
verat. zinc.
Εδώ έχουμε ακόμη δύο ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιέχουν φώσφορο
στην εναρκτήρια σύνθεση της παρασκευής του φαρμάκου, το φωσφορούχο
ασβέστιο “Calc-p” και το φωσφορούχο αργίλιο “alum-p” (“Aluminium
phosphoricum’).

{4} CHEST - PARALYSIS – Lung (ΘΩΡΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – Πνευμόνια : πιθανά
αίτια εδώ είναι 1. Λοίμωξη 2. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 3. Περιφερικό
Νευρικό Σύστημα):
am-c. Am-m. ANT-T. arg-met. Arg-n. arn. Ars. ars-i. aur. bac. BAR-C. bar-i. bufo
Calc. camph. CARB-V. CHIN. con. cupr. cur. dig. dulc. Gels. graph. Iod. ip. kali-i.
LACH. Laur. lob. LYC. Mosch. mur-ac. naja op. Phos. rhus-t. samb. senec.
Stann. verat.

{5} VISION – WEAK (ΟΡΑΣΗ – Αδύναμη) Ο ‘PHOS’ είναι από τα κύρια ΟΦ
θεραπείας:
…Calc. cann-i. cann-s. canth. Caps. carb-an. carb-v. Caust. cham. chel. CHIN.
Chinin-ar. cic. cimic. Cina CON. croc. Crot-h. Dros. dulc. gels. glon. graph.
Ham. hep. hyper. Ign. Iod. kali-ar. kali-bi. kali-br. Kali-c. kali-i. Kali-p. kali-s.
kali-sil. Kalm. Lach. Led. Lil-t. Lyc. mag-c. Mang. Merc. nat-c. Nat-m. Nat-s.
nicc. nit-ac. Nux-m. Nux-v. OP. par. Petr. Ph-ac. PHOS. phys. plat. plb. prun.
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Puls. raph. rheum rhod. rhus-t. RUTA sabad. sars. sec. Seneg. Sep. Sil. Spig.
stann. Staph. Stram. stront-c. sul-ac. Sulph. tab. Tarent. thuj. zinc.

{6} GENERALS – WEAKNESS (ΓΕΝΙΚΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ) :
…Aloe Alum. alum-p. alum-sil. alumn. am-br. AM-C. am-caust. am-m. Ambr.
ANAC. Anag. anan. Ang. anil. Ant-ar. Ant-c. ANT-T. APIS apoc. apoc-a. apom.
aq-pet. aral. Aran. ARG-MET. Arg-n. arist-cl. ARN. ARS.. Aur. aur-ar. aur-fu.
Aur-m. aur-m-n. aur-s. Aven. BAPT. BAR-C. bar-i. Bar-m. bell. bell-p. Benz-ac.
berb. BROM. CALC. cann-s. Canth. CARB-AC. Carb-an. carb-v. Caul. Caust.
cedr. CHEL. chelo. Chim. CHIN. chinin-ar. CHININ-S. Cina cinnb. Clem. cob.
coc-c. COCA Cocc. Coff. COLCH. CON. Crot-c. Crot-h. Crot-t. Cupr. cupr-act.
Cupr-ar. cupr-s. cur. Cycl. DIG. eup-per. eup-pur. euph. ferr. ferr-ar. FERR-I.
FERR-M. Ferr-p. GELS. GRAPH. grat. guaj. Ham. Hell. HEP. Hydr. Hydr-ac.
Hydrc. HYOS. Hyper. Ign. ind. IOD. Ip. IridKALI-AR. Kali-bi. Kali-br. KALI-C.
kali-chl. kali-cy. kali-n. KALI-P. kali-s. kali-sil. KALM. Lac-c. Lac-d. LACH. lat-m.
LAUR. LEC. led. Lyc. lycps-v. mag-c. mag-f. mag-m. Mag-p. mag-s. mang.
MED. MERC. MERC-C. MERC-CY. MUR-AC. Nat-c. Nat-chl. nat-f. NAT-M.
NAT-P. NAT-S. NIT-AC. Nux-m. Nux-v. OLND. Petr. PH-AC. PHOS. Phys. Phyt.
PIC-AC. Plat. PLB. PSOR. Puls. rad-br. RAN-B. ran-s. Raph. RHUS-T. Rhus-v.
Rumx. Sabad. SEC. SEL. SEP. SIL. Spong. SQUIL. STANN. STAPH. Stict. SUL-AC.
SULPH. TAB. TARENT. tarent-c. Tell. TER. Ther. Thuj. TUB. VERAT. Zinc. zincp.
Εδώ έχουμε επτά ομοιοπαθητικά φάρμακα - αντιπροσώπους του φωσφόρου.
{7} STOMACH – NAUSEA ( ΣΤΟΜΑΧΙ – ΝΑΥΤΙΑ ) :
acet-ac. Acon. act-sp. Aesc. Aeth. Agar. agn. ail. All-s. Alum. am-c. Am-m. Anac.
anan. ANT-C. ANT-T. apis Aran. Arg-met. ARG-N. arn. ARS. ars-h. ars-i. arund.
asaf. Asar. aster. aur. aur-m-n. Bapt. Bar-c. bar-i. bar-m. BELL. benz-ac. Berb.
Bism. Bov. brom. Bry. bufo cact. Cadm-s. cain. Calc. Calc-p. Calc-s. Camph.
cann-s. canth. Caps. Carb-ac. Carb-an. Carb-v. CARBN-S. Card-m. Caust.
CHAM. Chel. CHIN. chinin-ar. Chinin-s. Cimic. Cina Cist. clem. COCC. coff.
COLCH. Coll. Coloc. Crot-c. Crot-h. Crot-t. CUPR. Cupr-ar. Cupr-s. Cycl. DIG.
dios. dros. DULC. Echi. Eup-per. Euph. euphr. Ferr. Ferr-ar. ferr-i. Ferr-p. Fl-ac.
Form. Gamb. Gels. glon. Gran. Graph. Guaj. ham. HELL. HEP. Hydr. hydrc.
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hyos. hyper. Ign. indg. Iod. IP. IRIS KALI-AR. Kali-bi. KALI-C. kali-chl. kali-i. kalin. kali-p. Kali-s. kalm. kreos. Lac-ac. Lac-c. Lach. lachn. lact. Laur. LOB. Lyc.
lyss. mag-c. Mag-m. Mag-p. mag-s. mang. med. Merc. merc-c. Merc-i-f. merci-r. Mez. Mur-ac. Naja Nat-ar. Nat-c. NAT-M. Nat-p. nat-s. nicc. Nit-ac. nux-m.
NUX-V. op. Ox-ac. PETR. Ph-ac. phel. Phos. Plat. Plb. Podo. Prun. Psor. ptel.
PULS. Ran-b. Ran-s. Raph. rat. Rheum Rhod. RHUS-T. Rhus-v. rumx. ruta
Sabad. Samb. SANG. Sars. Sec. sel. Seneg. SEP. SIL. spig. spong. Squil. Stann.
staph. stram. stront-c. Sul-ac. SULPH. sumb. syph. TAB. Tarax. tarent. Ter.
Ther. Thuj. VALER. VERAT. Verat-v. ZINC.
Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάρχουν έξι ΟΦ – αντιπρόσωποι του φωσφόρου.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι οι δύο αντίθετες καταστάσεις της υπερ- και
υποφωσφαταιμίας αναδεικνύουν κάποια κοινά κλινικά στοιχεία όπως η
γενικευμένη αδυναμία, οι επιληπτικοί σπασμοί και οι αρρυθμίες. Στην
Κλασική Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι από τον 19ο αιώνα γνωστό, ότι ένα
συγκεκριμένο ΟΦ μπορεί να καλύψει θεραπευτικά αντίθετες κλινικές
οντότητες, όπως π.χ. αιμορραγική διάθεση και θρομβώσεις, δυσκοιλιότητα
και ευκοίλια κλπ., η οποία αυτή ικανότητα ονομάζεται «πολικότητα» του ΟΦ.
Μια σύνοψη των συνεπειών της σοβαρής υπερφωσφαταιμίας στον
οργανισμό είναι ο ακόλουθος πίνακας συμπτωμάτων:
Manifestations of Severe Hyperphosphatemia (Shiber JR, 2002)
A. Central nervous system (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα)
Decreased mental status (μειωμένη ψυχοδιανοητική κατάσταση)
Seizures (επιληπτικόμορφοι σπασμοί)
B. Cardiac (καρδιολογικά)
Arrhythmias (αρρυθμίες)
Prolonged Q-T interval on ECG (παράταση του διαστήματος QT στο ΗΚΓ)
C. Musculoskeletal (μυϊκό σύστημα)
Weakness (αδυναμία)
Cramps (κράμπες, σπασμοί)
Hyperreflexia (αυξημένα αντανακλαστικά)
Tetany (τετανία)
D. Gastrointestinal (γαστρεντερολογικά)
Anorexia (ανορεξία)
Nausea/vomiting (ναυτία, εμετός)
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E. Ocular (οφθαλμολογικά)
Decreased visual acuity (μειωμένη λειτουργία όρασης)
Conjuctivitis (επιπεφυκίτιδα)
F. Renal (νεφρολογικά)
Renal failure (νεφρική ανεπάρκεια)
G. Dermatologic (δερματολογικά)
Papular eruptions (βλατιδώδη εξανθήματα)

Ο φώσφορος λοιπόν αποτελεί μέρος δομικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του ανθρώπινου οργανισμού. Ενδεια ή περίσσεια αυτού
του στοιχείου οδηγεί σε πολλες παθολογοανατομικές βλάβες.
Το ομοιοπαθητικό φάρμακο “Phosphorus” καλύπτει τις περισσότερες από
αυτές τις παθολογίες δρώντας στον οργανισμό μέσω της νανοδομής του.
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5 ΚΑΛΙΟ (KALIUM, Potassium)
5.1 Φυσιολογία του καλίου
Ιστορικά το κάλιο ανακαλύφθηκε σαν μεμονωμένο χημικό στοιχείο μέσω
ηλεκτρόλυσης από τον Βρετανό χημικό Humphry Davy το 1807. Αλλά
χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να μάθει η κλασική ιατρική, ποια ήταν η
λειτουργία του καλίου στον ανθρώπινο οργανισμό..
Το κάλιο είναι - μεταξύ άλλων - απαραίτητο στην ανθρώπινη φυσιολογία του
Νευρικού και Μυϊκού Συστήματος αλλά και της καρδιάς, όπως θα δούμε στα
επόμενα σημεία.

5.2 Διαταραχές του καλίου
5.2.1 Υποκαλιαιμία

[ φυσικές τιμές: κάλιο ορού 3,5 – 5 mEq/L. Γενική υποκαλιαιμία: κάλιο ορού <
3,5 mEq/L, μέτρια υποκαλιαιμία 2.5-3 mEq/L, σοβαρή υποκαλιαιμία < 2,5
mEq/L ].
Τα πιο συχνά και συνήθη αίτια της υποκαλιαιμίας είναι αφενός η απώλεια
καλίου μέσω διάρροιας, εμετού, αυξημένης διούρησης (λόγω διουρητικών
φαρμάκων – 80% των ασθενών με χρήση διουρητικών φαρμάκων
αναπτύσσουν σε κάποια φάση υποκαλιαιμία!), αιτιολογικά πιο σπάνια είναι
η χρόνια χρήση καθαρτικών ( «γλυκόριζα», φύλλα Αλεξανδρείας [“Senna”]).
Αφετέρου συμβαίνει αρκετές φορές, λόγω χρήσης χημικών φαρμάκων (όπως
της ινσουλίνης, θεοφυλλίνης, κορτιζόνης, των β2-αγωνιστών και
αμινογλυκοσίδων [κατηγορία αντιβίωσης]) και έλλειψης ελέγχου πιθανών
ανεπιθύμητων ενεργειών να γίνει μια ανακατανομή του καλίου από τον
εξωκυτταρικό μέσα στον ενδοκυτταρικό χώρο του σώματος, με συνέπεια την
σχετική έλλειψη καλίου στο αίμα.
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Η τρίτη ομάδα αιτιών συμπεριλαμβάνει τον υποσιτισμό, όπου ο οργανισμός
δεν μπορεί να κρατήσει πλέον ισορροπία μεταξύ αφομείωσης και
φυσιολογικής απώλειας του καλίου.

Table 1. Clinical signs and symptoms of hypokalemia Lin SH 2008

Cardiovascular
ECG changes: flattened or inverted T waves, prominent U wave,
depressed, prolonged QT interval [κλινικά : αρρυθμίες {1}]
●

Arrhythmias: atrial tachycardia with or without block, premature
ventricular contraction, ventricular tachycardia and/or fibrillation,
●

torsades de pointes, AV - block or - dissociation [αρρυθμίες, λιποθυμία,
συγκοπή καρδιάς, κίνδυνος θανάτου / θάνατος εννοούν τα στοιχεία αυτά]
●

Hypertension [υπέρταση]

Neurologic/neuromuscular
Neurologic: paresthesia, decreased deep tendon reflexes
[ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: περιφερικές παραισθησίες, μειωμένα αντανακλαστικά εν
τω βάθει ]
●

Skeletal muscle: cramp, myalgia, rhabdomyolysis, weakness, paralysis
[ ΜΥΣ : κράμπες, μυαλγίες, ραβδομυόλυση, αδυναμία, παράλυση {2}]
●

Gastrointestinal tract: reduced gastrointestinal motility (nausea,
vomiting, constipation, paralytic ileus) – [μειωμένη κινητικότητα
γαστρεντερικού σωλήνα => ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, παραλυτικός
ειλεός]
●

Genitourinary tract: hypomotility with dilatation of bladder (hypotonic
bladder) [ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: υποκινητικότητα με διάταση ουροδόχου
κύστεως]
●

61

Renal [ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ]
●

Metabolic alkalosis due to increased HCO3 – reabsorption and

ammoniagenesis in the proximal tubule, decreased urinary citrate
excretion, increased H secretion in the cortical collecting duct
[μεταβολική αλκάλωση λόγω δυσλειτουργίας των σωληναρίων]
+

Impaired medullar concentration [μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης
στον νεφρικό μυελό]
●

Renal cystic disease, interstitial scarring, renal insufficiency [νεφρική
κυστική νόσος, δημιουργία ουλών στον διάμεσο ιστό, νεφρική
ανεπάρκεια {3}]
●

●

Increased renal stone formation [αυξημένη νεφρολιθίαση {4}]

Metabolic [ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ]
Decreased insulin release with hyperglycemia [μειωμένη έκκριση
ινσουλίνης με υπεργλυκαιμία {αυξημένη γλυκόζη αίματος}
●

●

Impaired end-organ sensitivity to insulin with carbohydrate intolerance

[μειωμένη κυτταρική ευαισθησία στην ινσουλίνη με δυσανεξία
υδατανθράκων]
Inhibited aldosterone secretion, but stimulated renin secretion
[μειωμένη έκκριση αλδοστερόνης αλλά αυξημένη έκκριση ρενίνης]
●

●

Worsened hepatic encephalopathy [έξαρση ηπατικής εγκεφαλοπάθειας]

Άλλα συμπτώματα της υποκαλιαιμίας είναι κολικοί κοιλίας, πολυουρία,
νυκτουρία, πολυδιψία, {5}κατάθλιψη, ακόμη και ψύχωση {6},
ψευδαισθήσεις, παραλήρημα {7}.
Θέλω σ’ αυτό το σημείο να αναδείξω και πάλι την θεραπευτική κάλυψη
αυτών των συμπτωμάτων και διαταραχών (σε «{…}») μέσω των
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ομοιοπαθητικών φαρμάκων που έχουν το στοιχείο κάλιο μέσα τους. Όπως
βλέπουμε στο ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ :
{1} GENERALS - PULSE – irregular (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΦΥΓΜΟΣ - άρρυθμος) :
Acon. aeth. Agar. agar-pa. aloe alum. alum-p. am-caust. ANT-C. ant-t. apis
apoc. arg-met. Arg-n. arn. ARS. ars-h. Ars-i. ars-s-f. arum-d. asaf. Atro. Aur.
aur-ar. Aur-s. bapt. bar-c. bar-m. bell. benz-ac. bism Bry. Cact. calc. calen.
Camph. Canth. Caps. carb-an. Carb-v. carbn. Cedr. CHIN. chinin-s. chlor. coff.
coffin. Colch. Con. cor-r. Crot-h. cub. cupr. cupr-act. DIG. dulc. euph. ferr.
form. Gels. Hep. Hydr-ac. Hyos. Iber. ign. iod. Kali-bi. Kali-c. kali-chl. kali-cy.
Kali-i. kali-m. kali-n. kali-p. kali-s. LACH. lachn. laur. Lil-t. lob. lol. Lycps-v. lyss.
m-ambo. manc. mang. meny. Merc. Merc-c. merc-cy. merc-i-f. merc-sul. mez.
morph. Mosch. Mur-ac. myric. Naja nat-ar. NAT-M. nat-s. nicc. nit-ac. nit-s-d.
nux-v. oena. Olnd. Op. ox-ac. PH-AC. Phos. phys. Phyt. pic-ac. Plan. Plb. psor.
ptel. pyrog. Rhus-t. sabad. sabin. SEC. seneg. Sep. Sil. sol-ni. sol-t-ae. Spig. Still.
STRAM. stry. sul-ac. sul-h. sulo-ac. Sulph. Sumb. Tab. tanac. tarent. tax. ter.
thea thuj. trach. trif-p. uva valer. Verat. VERAT-V. vib. vip. visc. zinc. Zinc-p.

{2} GENERALS – PARALYSIS ( ΓΕΝΙΚΑ - ΠΑΡΑΛΥΣΗ) :
Acon. aesc-g. agar. agro. alum. Alumn. ambro. anac. anac-oc. arg-i. Arg-n. Arn.
Aur. Bar-c. bar-m. Bell. brucin. caj. calc. calc-caust. calc-hp. Cann-i. caps.
carbn-o. castm. caust. chen-a. cic. Cocc. Con. Cupr. cupr-act. cur. dub. dulc.
elec. equis-h. form. galv. gast. Gels. glon. Graph. gua. helo-s. Hyos. Hyper. Ign.
iodof. kali-br. Kali-i. kali-p. kara lach. lol. lyc. lyss. meny. Merc-c. nux-v. olnd.
onos. Op. Ox-ac. oxyt. par. peti. Phos. phys. Pic-ac. plb-i. Plb-xyz. Rhus-t. rumxact. ruta Sec. sol spartin. stann. strych-g. tang. tarent. tep. thea thuj. thyr. tub.
verat. verin. vib. zinc-p.

{3} KIDNEYS - RENAL FAILURE – chronic (ΝΕΦΡΟΙ – ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ –
χρόνια ) :
aesc-c. allox. am-c. apis apoc. arg-n. ars. arum-t. aspidin. aur. aur-m-n. aur-s.
benz-ac. chloram. creat. crot-h. juni-v. kali-c. kres. lach. lob-e. Lyc. mag-c.

63

Mag-m. Mag-s. merc. merc-c. nat-c. nat-m. op. ph-ac. Phos. pip-m. pitu-p. plb.
sep. Ser-ang. solid. stram. streptom. Sulph. ter. thuj. Urea urt-u.

{4} KIDNEYS – STONES ( ΝΕΦΡΟΙ - ΛΙΘΟΙ)
act-sp. alum. am-c. am-m. ambr. Ant-c. apoc. Arg-n. arn. baros. bell. bell-p.
BENZ-AC. Berb. cact. cal-ren. CALC. Canth. cham. chin. chinin-s. cimic. coc-c.
coloc. Dios. equis-h. hep. hydrang. ipom-p. kali-bi. kali-c. kali-i. lach. LYC. magp. med. mill. nat-m. Nit-ac. nux-m. nux-v. oci. onis. op. oxyd. PAREIR. Petr.
Phos. Ruta SARS. Sep. Sil. solid. Stigm. sulph. Tab. ter. thlas. thuj. urt-u. uva
Zinc.

{5} MIND – SADNESS (ΝΟΥΣ – ΘΛΙΨΗ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ) :
Am-c. Am-m. Brom. CALC. CALC-AR. Calc-f. Calc-p. CALC-S. Camph. cann-i.
Cann-s. Canth. Caps. CARB-AN. Carb-v. CARBN-S. CHIN. Chinin-ar. Chinin-s.
cinnb. Clem. cob. Cupr. Cur. Cycl. Dig. Dros. Dulc. eup-per. eup-pur. euph.
euphr. FERR. Ferr-ar. FERR-I. Ferr-p. fl-ac. Hep. ind. IOD. Ip. iris Kali-ar. kali-bi.
KALI-BR. Kali-c. kali-chl. Kali-i. kali-n. KALI-P. kali-s. mag-c. mag-m. mag-s.
NAT-AR. NAT-C. NAT-M. Nat-p. NAT-S. nicc. Ph-ac. phel. Phos. Sil. Spig.
Spong. STANN. stront-c. STRY. Sul-ac. SULPH. Tarent. tell. ZINC.
Σ’ αυτό το σημείο θα’ θελα να υπογραμμίσω, ότι το “Kali Bromatum” (“KALI –
BR”, βρομιούχο κάλιο) π.χ. είναι από το 1865 περίπου γνωστό για την
δυνατότητά του, να θεραπεύει καταθλιπτικούς ασθενείς ακόμη και σε βαριά
κατάσταση. Η κατάθλιψη που προκαλείται από το Kali Bromatum σε αδρή
υλική μορφή, αλλά και ιάται απ’ αυτό σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο έχει τα
εξής χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Constantine Hering το 1885:
“- ¤¤ Depressed; low-spirited; has nervous anxiety.
- ¤ Remarkably depressed, well marked amnesic aphasia.
- ¤ Deep depression, with painful delusions, with persistent sleeplessness, and
dread of impending destruction of all near to her…
- ¤ Profound melancholic depression, with religious delusions and feeling of
moral deficiency; frequent shedding of tears, low-spirited and childish, giving
way to her feelings; profound indifference and almost disgust for life.
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ð Melancholia.
- ¤ Profound melancholy, from anaemia.
- || Great despondency, with insanity, a feeling of moral deficiency, or a
religious delusion, from anaemia.
- ¤ Melancholy, with delusions; often childish; fits of uncontrollable weeping.”
Η μετάφραση αποδίδει μια κατάθλιψη σοβαρής μορφής, με στοιχεία
ψύχωσης («επώδυνες» ψευδαισθήσεις, αμνησιακή αφασία), αγχώδους
διαταραχής με φοβικές καταστάσεις, παραληρήματος, απελπισίας. Δύο
έντονα στοιχεία – «κλειδιά» αυτού του φαρμάκου είναι το νευρικό και
αγχώδες τρίψιμο – σφίξιμο των χεριών μαζί με συνεχή κίνηση τους στον
ασθενή (“¤¤ Hands constantly busy”), και υπερβολική ενοχική θρησκευτική
απελπισία και (ψευδ-)αίσθηση της ανηθικότητας του εαυτού (το σημείο «¤¤»
αναφέρεται στο γεγονός, ότι το σύμπτωμα που ακολουθεί [εδώ η κατάθλιψη
σαν είδος στενοχώριας, έντονης θλίψης], έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές
στην κλινική πράξη του Hering και των συναδέλφων - ομοιοπαθητικών
ιατρών του προτελευταίου αιώνα ότι θεραπεύεται, ενώ το «ð Melancholia»
εννοεί ότι θεραπεύεται η κατάθλιψη σαν κλινική οντότητα / νόσος).
Υπάρχει μια μελέτη των Terstappen GC et al από το Μάιο του 2000 που
περιγράφει την δράση των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και
αντιψυχωτικών φαρμάκων (φενοθειαζίνες, “phenothiazines”) μέσω ενός
διαύλου του καλίου, ο οποίος ενεργοποιήται απο ασβέστιο, δηλαδή ακόμη
μια ανακάλυψη που επιβεβαιώνει μερικώς, ότι το κάλιο εμπλέκεται εν
δυνάμει στην παθογένεια (όταν υπάρχει δυσλειτουργία του καλίου) και την
θεραπεία της κατάθλιψης.

{6} MIND – INSANITY (ΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ):
acon. aeth. Agar. ail. all-c. Alum. Am-c. Anac. ant-c. ant-t. Apis Arg-met. arg-n.
Arn. ARS. ars-i. Aur. bar-c. Bar-m. BELL. brom. Calc. calc-s. Camph. cann-i.
cann-s. Canth. carb-an. carbn-s. Caust. chinin-s. Cic. Cimic. Cocc. coff. colch.
coloc. Con. Croc. Crot-c. crot-h. Cupr. Cycl. Dulc. euph. fl-ac. Glon. Hell. Hep.
HYOS. Ign. iod. kali-ar. Kali-br. kali-c. Kali-chl. kali-i. Kali-p. Lach. Lil-t. LYC.
Manc. MERC. nat-c. Nat-m. nat-s. Nux-m. NUX-V. Op. Ox-ac. ph-ac.
Phos.Plat.Psor. Puls. Rhus-t. sil. Sulph. zinc.
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MIND – DELUSIONS (ΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ) :
absin. Acon. Aeth. agar. Ambr. anac. anan. ant-c. apis arg-met. ARG-N. Ars.
ars-i. Aur. Aur-m. Bapt. bar-c. BELL. bry. Calc. calc-ar. calc-s. Camph. CANN-I.
Cann-s. canth. carb-an. carb-v. caust. cench. chin. chinin-ar. cic. cimic. cina
COCC. Coff. colch. con. croc. crot-h. dulc. elaps eup-pur. fl-ac. Glon. gran. Hell.
hura HYOS. IGN. iod. Kali-br. kali-p. lac-c. LACH. led. Lyc. Lyss. mag-m. med.
Merc. mur-ac. nat-p. Nit-ac. Nux-v. Op. orig-v. PETR. PH-AC. Phos. Plat. plb.
Psor. Puls. Rhus-t. SABAD. samb. Sec. sep. Sil. spong. stann. Staph. STRAM.
SULPH. tarent. ther. thuj. Valer. verat. verb. viol-o. Zinc.
{7} MIND – DELIRIUM (ΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ) :
Acon. Act-sp. aesc. Aeth. AGAR. ail. am-c. anac. ant-c. ant-t. anthraci. apis argmet. arg-n. arn. ARS. ARUM-T. Aur. Bapt. bar-c. BELL. bism. BRY. bufo cact.
calad. Calc. Camph. CANN-I. cann-s. Canth. caps. carb-ac. carb-v. Carbn-s.
Cham. CHEL. chin. chinin-ar. chinin-s. Cic. cimic. Cina clem. coff. Colch. coloc.
Con. croc. CROT-C. Crot-h. Cupr. Dig. Dulc. Gels. glon. graph. hell. hep. hipp.
HYOS. hyper. ign. iod. Ip. jatr-c. kali-ar. kali-br. kali-c. kali-n. kali-p. LACH.
lachn. lact. lil-t. lob. LYC. lyss. Meli. meny. Merc. merc-c. merc-cy. merl. mez.
mur-ac. mygal. naja nat-m. NIT-AC. Nux-m. Nux-v. Oena. OP. ox-ac. par. Petr.
ph-ac. Phos. phyt. plat. Plb. Puls. pyrog. ran-b. ran-s. rheum rhod. RHUS-T.
sabad. sabin. sal-ac. samb. sarr. SEC. sil. sol-ni. STRAM. stry. sul-ac. Sulph.
tarent. Ter. VERAT. VERAT-V. vesp. vip. zinc.
Μία άλλη σημαντική ένδειξη του ομοιοπαθητικού φαρμάκου “Kali
Bromatum” είναι το παραλήρημα του αλκοολικού ανθρώπου (Hering C : “In
first stage with horrid illusions, flushed face, red eyes, and hard and quick
pulse. ð Delirium tremens.”)
MIND - DELIRIUM TREMENS (ΝΟΥΣ – ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ)
acon. AGAR. ant-c. Arn. ARS. Bell. Bism. Calc. calc-s. Cann-i. carb-v. chin. chlol.
cimic. Coff. Crot-h. dig. ferr-p. gels. grat. hell. Hyos. ign. Kali-br. kali-p. LACH.
led. lyc. Merc. nat-c. NAT-M. NUX-M. NUX-V. oena. OP. Phos. puls. RAN-B.
rhod. rhus-t. ruta sel. sep. sil. spig. STRAM. STRY. sul-ac. sulph. verat. zinc.
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5.2.2 Υπερκαλιαιμία

Η υπερκαλιαιμία ορίζεται με επίπεδα του καλίου στο αίμα > 5 mEq / L.
Τα κύρια αίτια της υπερκαλιαιμίας είναι η οξεία και {1}χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια (ειδικά σε ασθενείς με αιμοκάθαρση), {2}τραύματα που
προκαλούν ραβδομυόλυση και αιμόλυση, {3}εγκαύματα, φάρμακα (μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη [ΜΣΑΦ], β – αναστολείς, δαχτυλίτιδα,
συμπληρώματα καλίου, καλιοπραστατευτικά διουρητικά [π.χ. το ‘Furosemid’]
η συνδυασμός φαρμάκων [π.χ. σπιρονολακτόνη μαζί με αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης], ανακατανομή του καλίου από
τον ενδο- προς τον εξω – κυτταρικό χώρο (π.χ. σε μεταβολική οξέωση,
διαβητική κετοξέωση {4}), καταβολικά νοσήματα (π.χ. καρκίνος) κ.λπ.
Τα συμπτώματα που μπορούν να αναδυθούν στην υπερκαλιαιμία, είναι μια
γενικευμένη κόπωση, αδυναμία, περιφερικές παραισθήσεις, παράλυση,
έντονοι παλμοί.
Γενικά δεν είναι δύσκολο να καλύψουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα του
καλίου (“Kali - …”) αυτά τα συμπτώματα (βλ. 5.2.1), αν και θεραπευτικά έχει
βέβαια προτεραιότητα να ισορροπήσουμε τα επίπεδα του καλίου στο αίμα
με παράλληλη προσπάθεια εξάλιψης του αιτίου, το οποίο μπορεί κάλλιστα
να είναι μονογραμμικής φύσεως σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Και στα πιθανά
αίτια έχει η Κλασική Ομοιοπαθητική Ιατρική αρκετές δυνατότητες θεραπείας:

{1} GENERALS – UREMIA (ΓΕΝΙΚΑ – ΟΥΡΑΙΜΙΑ), αυτομάτως συνέπεια της
νεφρικής ανεπάρκειας :
am-c. Apis apoc. ars. arum-t. asc-c. aur. Bapt. Bell. benz-ac. cann-i. Canth.
Carb-ac. carb-v. cic. crot-h. Cupr-act. cupr-ar. Dig. glon. Hell. HYDR-AC. hyos.
kali-bi. kali-br. Morph. Op. phos. Pic-ac. plb. senec. ser-ang. Stram. urt-u.
verat-v.
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{2} GENERALS – INJURIES (ΓΕΝΙΚΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΑ) :
Acon. Agn. all-c. alum. Am-c. ang. ant-c. apis Arg-met. ARN. Aur-m. Bad. bell.
Bell-p. borx. bry. calc. calc-s. CALEN. canth. Carb-v. Caust. cham. chin. chinin-s.
Cic. CON. croc. Dros. Dulc. ferr-p. Form. gamb. Glon. Ham. hell. HEP. hyos.
HYPER. Iod. ip. kali-c. kali-m. kali-p. kali-s. lac-c. lac-d. Lach. laur. Led. lyc. magc. merc. mez. Mill. mosch. nat-c. nat-m. Nat-s. Nit-ac. nux-v. Petr. ph-ac. Phos.
phys. Plan. plat. plb. polyg-h. psor. PULS. ran-b. Rhod. RHUS-T. Ruta samb. sec.
seneg. Sep. Sil. Staph. SUL-AC. sul-i. Sulph. SYMPH. tarent. tell. ter. teucr. urtu. verat. Verb. zinc.

{3} GENERALS – BURNS (ΓΕΝΙΚΑ – ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ) :
…ARS. Bar-c. Bell. Bry. calc. calc-p. calc-s. Calen. CANTH. carb-ac. Carb-v.

Carbn-s. Caust. chin. cic. clem. crot-h. ferr. Ham. Hep. hyos. Hyper. Ign. Kali-bi.
kali-c. kali-chl. kali-m. Kreos. lach. mag-c. Mag-m. Merc. Nat-c. Nux-v. op.
phos. pic-ac. Plan. plat. plb. Puls. rad-br. Rhus-t. ruta sabad. Sec. sep. Sil.
Stram. Sul-ac. Ter. thuj. Urt-u. verat.

{4} GENERALS - DIABETES MELLITUS (ΓΕΝΙΚΑ – ΖΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ) :
…ars. calc-p. calc-sil. caust. cupr. ferr-i. ferr-m. ferr-p. fl-ac. iod. kali-br. kalichl. kali-i. kali-p. Lac-ac. lac-d. lept. lyc. mag-o. med. merc. nat-ch. nat-p. NATS. nit-ac. nux-v. Op. ph-ac. phos. sil. spong. stict. stront-c. sul-ac. sulph. syph.
thyr. Uran-n.

{4} URINE – SUGAR (ΟΥΡΑ – ΓΛΥΚΟΖΗ) :
..am-c. aml-ns. ant-c. ars. benz-ac. berb. bry. calc. calc-p. calc-sil. camph. Carbac. Carb-v. Chel. Chin. chinin-ar. Colch. Coloc. cupr. Cur. Elaps ferr. ferr-i. Ferrm. ferr-p. HELON. Hep. Hydr. Iris kali-br. Kali-chl. kali-m. kali-n. Kali-p. Kreos.
Lac-ac. Lac-d. Lach. Lec. LYC. lycpr. Lycps-v. lyss. mag-s. Med. merc. nat-m.
Nat-s. Nit-ac. Nux-v. op. petr. PH-AC. PHOS. Pic-ac. PLB. Podo. ran-b. Rat. sec.
sep. Sil. squil. Sul-ac. Sulph. SYZYG. TARENT. TER. Thuj. URAN-N. zinc. zinc-p.
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Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια τελειότητα στην κτίση του Θεού: Κάποια
παθολογία η διαταραχή που έχει σαν συνέπεια την ανισορροπία ενός
στοιχείου μέσα στον οργανισμό (εδώ το κάλιο), μπορεί να ιαθεί ακριβώς με
το ίδιο στοιχείο σαν ΟΦ! Υπάρχουν παρόμοιες αντιστοιχίες και σε άλλες
θεραπείες όπως τον Βελονισμό: Ένας ασθενής με αγχώδη διαταραχή και
μυαλγίες της πλάτης μπορεί να ιαθεί / βελτιωθεί στο άγχος του μέσω
μείωσης του μυϊκού τόνου και πόνου στην πλάτη… Εδώ συμβαίνει μια
αντιστροφή στην σχέση «αιτίου – αιτιατού» από την νόσο στην θεραπεία!
Το στοιχείο του καλίου βλέπουμε να έχει άμεση σχέση με το κεντρικό νευρικό
σύστημα και τα παρελκόμενα από την ανισσοροπία του να είναι συχνά
φαινόμενα που απασχολούν γιατρούς ενταντικών μονάδων και όχι μόνο. Θα
είχε μεγάλη σημασία η συνεργασία κλασικών και ομοιοπαθητικών ιατρών σε
νοσοκομειακό επίπεδο για την τέλεια ρύθμιση των ασθενών με προβλήματα
της ισορροπίας του καλίου.
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6 ΧΑΛΚΟΣ (Cuprum, copper)
6.1

Φυσιολογία και ιστορία του χαλκού

Ο χαλκός παίζει από την αρχαιότητα σημαντικό ρόλο στις ανθρώπινες
κοινωνίες, και αρχαιολόγοι ανέδειξαν την σημασία αυτού του μετάλλου στην
καθημερινότητα τους, όπως (με διάφορα κράματα μετάλλων) στην παραγωγή
όπλων, δοχείων και στην κατασκευή κτιρίων, θυρών κλπ, αυτά όσον αφορά
την εξωτερική χρήση του χαλκού.
Γνωρίσαμε αρκετά αργά για την βιολογικά υψηλή σημασία του χαλκού στον
άνθρωπο, στον 20ο αιώνα, ενώ στην Ομοιοπαθητική ανακάλυψε και πάλι ο
Χάνεμαν, ότι ο χαλκός σε μορφή ομοιοπαθητικού φαρμάκου έχει πολύ
μεγάλη θεραπευτική σημασία (π.χ. στην επιληψία, σε επιδημίες της χολέρας,
κλπ).
Ο ανθρώπινος οργανισμός περιέχει μέσα του από 40 ως 80 χλγ χαλκό,
χρειάζεται δε για την ισορροπημένη λειτουργία του να προσλάβει μέσω
σίτισης 2-5 χλγ, η απορρόφηση μέσω εντέρου είναι γύρω στα 2-2,5 χλγ. Στο
αίμα κυμαίνονται οι φυσιολογικές τιμές του χαλκού στα 13-23 μmol / L (2-4
χλγ / λίτρο), απ’ αυτήν την ποσότητα είναι κάτω των 0,5 χλγ ελεύθερος
χαλκός στον ορό, ο υπόλοιπος είναι δεσμευμένος σε πρωτεΐνες μεταφοράς,
μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγει ο οργανισμός μας πιθανή τοξικότητα ( όπως
και με τον σίδηρο).
Τα ακόλουθα ένζυμα περιέχουν άτομα χαλκού στο ενεργό κέντρο τους
(μεταλλο – ένζυμα), δείχνουν δε πόσο σημαντικός και απαραίτητος είναι ο
χαλκός στον οργανισμό μας:
ΕΝΖΥΜΑ

Λειτουργία στον ανθρώπινο οργανισμό

Superoxiddismutase (Cu,Zn) εξουδετέρωση ελευθέρων Ο2 – ριζών
[περιέχει και ψευδάργυρο]
Cytochrom c Oxidase

σύμπλεγμα IV της αναπνευστικής αλυσίδας
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Tyrosinase

βιοσύνθεση μελανίνης

Caeruloplasmin

σιδηρο – οξειδάση στον ορό

Hephaestin

σιδηρο – οξειδάση

Lysyl-Oxidase

μεταβολισμός κολλαγόνου, συνδετικού
ιστού και βιοσύνθεση ελαστίνης(δέρμα κλπ)

Dopamin-β-Hydroxylase

σύνθεση κατεχολαμινών

Peptidylglycin-α-amidating
monooxigenase (PAM)

6.2
6.2.1

επεξεργασία νευροπεπτιδίων

Διαταραχές του χαλκού
Η νόσος του Wilson (Wilson Disease)

Εξιχνιάζοντας την παθογένεια της «νόσου του Wilson» (Morbus Wilson, ο
Samuel A.K. Wilson περιέγραψε πρώτος το 1912 την νόσο σαν συνδυασμό της
ηπατικής κίρρωσης με την εκφύλιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος),
βρέθηκε η μετάλλαξη (άνω των 200 τύπων..) του γονιδίου της
τριφωσφωρικής αδενοσίνης χαλκού (“Cu-ATPase7B”) στο χρωμοσώμιο
13q14.3, η οποία οδηγεί σε μείωση της εισαγωγής του χαλκού στο “transgolgi” – δίκτυο ενδοκυτταρικά και σε μείωση της εξαγωγής πλεονασματικού
χαλκού στην χολή, ώστε ο χαλκός να αυξάνεται μέσα στα ηπατοκύτταρα με
τοξικές και καταστροφικές συνέπειες προπάντων του ήπατος. Επιφέρει
χαμηλά επίπεδα «σερουλοπλασμίνης» (“ceruloplasmin”) στο αίμα (ενός
μεταλλο - ενζύμου που περιέχει χαλκό και σίδηρο, και ευθύνεται για την
μεταφορά και αποθήκευση του χαλκού), και αυξημένα επίπεδα ελεύθερου
χαλκού. Αργότερα, περίπου σε ηλικία 30 χρονών, δημιουργούνται
νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές (κατά τους Członkowska et al 2007,
Brewer et al 2005), τις οποίες αντιπροσωπεύει κατά έναν μεγάλο βαθμό το
ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ του Kent με τις αντίστοιχες ρούμπρικες και το ΟΦ
“Cuprum Metallicum” (“Cupr.”, χαλκός οργανωμένος σε μορφή
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συσσωματωμένων νανο - σωματιδίων) και συνδυασμό του χαλκού με άλλα
στοιχεία (“Cupr. –“), οι οποίες για πρακτικούς λόγους ακολουθούν το κάθε
κλινικό σύμπτωμα μεμονωμένα :

{1} Συμπτώματα όμοια της νόσου του Parkinson (βραδυκινησία, δυσκινησία,
ακαμψία, δυσδιαδοχοκίνηση, μικρογραφία, έλλειψη συντονισμού, αταξία)
EXTREMITIES – INCOORDINATION (ΑΚΡΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ) :
Agar. ALUM. Arg-n. ars. bell. Calc. carbn-s. Caust. chlol. coca Cocc. CON. crotc. Cupr. Fl-ac. Gels. Graph. Hell. Helo. Kali-br. Lach. Lil-t. merc. naja nux-m.
Nux-v. Onos. Ph-ac. Phos. Plb. sec. Sil. Stram. Sulph. Zinc.

EXTREMITIES - INCOORDINATION - Upper limbs (ΑΚΡΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – άνω άκρα) : bell. cupr. Gels. Merc. Onos. plb.

EXTREMITIES - MOTION - Hands – incoordination (ΑΚΡΑ – ΚΙΝΗΣΗ – Χέρια έλλειψη συντονισμού ) :
Bell. Cupr. Cypr. Gels. merc. plb. puls.

EXTREMITIES - MOTION – difficult (ΑΚΡΑ – ΚΙΝΗΣΗ – δύσκολη) :
acon. anac. ars. atro. Camph. carb-ac. chel. Con. Cupr. cycl. dulc. gels. hydr-ac.
lyc. Pic-ac. stront-c.

EXTREMITIES - TOTTERING GAIT (ΑΚΡΑ – ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΒΑΔΙΣΜΑ) :
Agar. ALUM. am-c. Am-m. Ambr. Anac. anan. ant-c. Apis ARG-MET. arg-n. arn.
Ars. ars-s-f. Asar. AUR. aur-s. BAR-C. BELL. bov. BRY. Calc. calc-p. camph.
cann-s. canth. Caps. Carb-ac. carb-an. Carb-v. CAUST. cham. chel. Chin. cic.
COCC. Coff. colch. Coloc. CON. croc. crot-h. cupr. cycl. dros. dulc. euph. ferr.
Fl-ac. Gels. Glon. graph. Hell. hydr-ac. hyos. ign. Iod. ip. kali-c. lach. lact. Lath.
Laur. lyc. mag-c. Mag-m. Mag-p. Merc. Mez. morph. mosch. Mur-ac. naja Nat72

c. Nat-m. nit-ac. Nux-m. NUX-V. Olnd. Op. ox-ac. par. petr. Ph-ac. PHOS. phys.
phyt. PIC-AC. plat. PLB. prun. puls. rheum rhod. RHUS-T. ruta sabad. samb.
Sars. sec. seneg. sep. Sil. spig. spong. stram. stront-c. Stry. Sulph. tanac. tarax.
Tarent. teucr. Thuj. valer. VERAT. verb. viol-o. viol-t. vip. zinc.

EXTREMITIES – STIFFNESS (ΑΚΡΑ – ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ) :
abrot. absin. acon. aeth. Agar. am-c. am-m. Aran. arg-met. ARS. ars-i. ars-s-f.
ASAF. Bell. bov. brom. BRY. Calc. calc-p. calc-s. camph. cann-i. cann-s. canth.
Caps. Carb-ac. Carb-an. carb-v. carbn-o. Carbn-s. carl. CAUST. Cham. CHEL.
Chin. chinin-ar. Cic. Cimic. COCC. Colch. CUPR. cycl. dig. Dulc. eup-per. ferr-ar.
graph. Guaj. Hell. hydr-ac. Hyos. iod. kali-ar. kali-bi. Kali-c. kali-p. KALM. Lach.
lath. Laur. LED. lith-c. LYC. Med. meny. Merc. Merc-c. merc-i-r. merc-sul.
mosch. naja nat-ar. nat-c. Nat-m. Nat-s. nit-ac. nux-m. Nux-v. olnd. op. ox-ac.
PETR. ph-ac. Phos. Phyt. plan. Plat. plb. psor. Puls. RHUS-T. Sang. sars. Sec. sel.
SEP. SIL. Spong. Stram. Stry. SULPH. tab. Thuj. verat. verat-v. Zinc.

{2} Δυσαρθρία
MOUTH - SPEECH – difficult (ΣΤΟΜΑ – ΟΜΙΛΙΑ – δυσκολη):
acon. aesc. Agar. am-c. Anac. anan. ant-t. arg-n. ars. ars-i. aster. aur. Bapt.
bar-c. bar-m. BELL. bufo cact. cadm-s. Calc. calc-s. Camph. cann-s. carb-an.
Carb-v. Carbn-s. Caust. cedr. Cench. chel. chin. chlor. Cic. cimic. Cocc. colch.
Con. cop. CROT-C. Crot-h. crot-t. Cupr. cycl. Dig. Dulc. Euphr. GELS. Glon.
Graph. hep. hippoz. Hyos. Kali-br. lac-c. LACH. Laur. Lyc. lyss. Mag-p. Merc.
Mez. morph. mosch. Mur-ac. Nat-c. NAT-M. nat-p. nicc. Nux-m. nux-v. OP. phac. Phos. Plb. Ruta sec. sel. seneg. sep. sil. Spong. STANN. STRAM. stry. sul-ac.
sulph. tab.
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{3} Τρόμος ηρεμίας η κινήσεως
EXTREMITIES - TREMBLING - Upper limbs (ΑΚΡΑ – ΤΡΟΜΟΣ – Άνω άκρα) :
acon. Agar. alumn. ambr. anac. Arg-n. Ars. bar-c. bell. bry. calc. Calc-p. caps.
Carbn-s. caust. chel. Cic. Cocc. coff. colch. com. crot-h. Cupr. ferr-m. graph.
Hyos. hyper. ind. iod. kali-ar. kali-c. kali-s. lil-t. lyc. manc. med. meph. MERC.
murx. NIT-AC. ol-an. onos. OP. paeon. petr. ph-ac. Phos. phys. plan. PLB. rhod.
Rhus-t. sabad. sabin. seneg. Sil. Spig. spong. Stram. sulph. tab. thuj. verat. zinc.

EXTREMITIES - TREMBLING - Upper limbs - work, fatigue (ΑΚΡΑ – ΤΡΟΜΟΣ –
‘Ανω άκρα – εργασία, κόπωση [επιδεινώνουν]):
Cupr. Plb.

{4} Δυστονία, κυρίως στο πρόσωπο
FACE – DISTORTION (ΠΡΟΣΩΠΟ – ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ νευρομυικής αιτολογίας )
absin. acon. am-m. ant-t. apis Ars. bar-m. Bell. bism. Bufo Camph. cann-i.
caust. Cham. Cic. cina cocc. Coloc. crot-c. Crot-h. cupr. dulc. Graph. Hell. Hydrac. HYOS. IGN. ip. kali-i. kali-s. Lach. lact. Laur. lyc. lyss. Merc-c. mill. Nux-m.
NUX-V. OP. petr. phos. phyt. plat. plb. rhus-t. Sec. Sil. sol-ni. squil. STRAM.
STRY. sul-ac. tab. tarent. verat. vip.

{5} Πολυνευροπάθεια, η οποία αρχικά είναι ακόμη αναστρέψιμη (Jung et al
2005)
EXTREMITIES - INCOORDINATION - Lower limbs
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – κάτω ακρα)

(ΑΚΡΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ

Alum. bell. bufo cann-i. chlol. crot-c. cupr. lath. mang-act. Nux-m. nux-v. Onos.
oxyt. Phos. Plb. Sil. Sulph. tarent. zinc.
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EXTREMITIES - TOTTERING GAIT (ΑΚΡΑ – ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΒΑΔΙΣΜΑ) :
acon. Agar. alumn. ambr. anac. Arg-n. Ars. bar-c. bell. bry. calc. Calc-p. caps.
Carbn-s. caust. chel. Cic. Cocc. coff. colch. com. crot-h. Cupr. ferr-m. graph.
Hyos. hyper. ind. iod. kali-ar. kali-c. kali-s. lil-t. lyc. manc. med. meph. MERC.
murx. NIT-AC. ol-an. onos. OP. paeon. petr. ph-ac. Phos. phys. plan. PLB. rhod.
Rhus-t. sabad. sabin. seneg. Sil. Spig. spong. Stram. sulph. tab. thuj. verat. zinc.

EXTREMITIES - PARALYSIS - Lower limbs – painless (ΑΚΡΑ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – κάτω
άκρα – έλλειψη πόνου)
Alum. Arg-n. Ars. bar-c. bell. calc. camph. cann-i. Carb-ac. carb-v. carbn-s. cic.
COCC. CON. Cupr. Gels. kali-c. Lath. lyc. Merc. nat-m. nux-m. nux-v. OLND. Op.
Phos. PLB. RHUS-T. Sec. sil. stram. sulph. zinc.

EXTREMITIES - NUMBNESS - Feet - Sole of (ΑΚΡΑ - ΑΙΜΩΔΙΕΣ – πόδια –
πέλματα )
Alum. alumn. Ars. bry. Cann-i. cham. chel. COCC. cupr. eupi. fl-ac. helo. helo-s.
laur. merc-sul. nat-c. Nux-v. olnd. plb. puls. raph. rhus-t. Sec. sep. sulph. syph.
thuj. zinc.

{6} Αναπνευστική δυσχέρεια, πιθανή έκφανση με βήχα (Crone et al 2005)
COUGH – ASTHMATIC (ΒΗΧΑΣ – ΑΣΘΜΑ)
Acon. Alum. alum-p. alum-sil. Am-c. am-m. ambr. anac. ANT-T. aral. arg-n. arn.
ARS. Ars-i. ars-s-f. asaf. aspar. bar-c. bar-i. bar-m. bar-s. Bell. Brom. bry. calad.
calc. calc-i. calc-s. calc-sil. carb-an. Carb-v. carbn-s. caust. cetr. cham. Chin.
chinin-ar. chlor. cic. CINA coc-c. cocc. con. cor-r. croc. Crot-t. CUPR. dig. dol.
DROS. dulc. Euph. euphr. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. guaj. Hep. hyos. ign. iod.
IP. Kali-ar. Kali-bi. Kali-c. kali-chl. kali-m. kali-n. kali-p. kali-sil. Kreos. Lach. lact.
laur. Led. lob. lyc. merc. merc-c. mez. mosch. mur-ac. nat-m. nat-s. nicc. nit-ac.
Nux-m. NUX-V. op. petr. phel. Phos. podo. prun. psor. Puls. rhus-t. sabad.
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Samb. Sang. Sep. Sil. spig. Spong. squil. stann. Stram. sul-ac. sul-i. sulph. verat.
viol-o. zinc. zing.
RESPIRATION - IMPEDED, obstructed - cough agg.; during (ΑΝΑΠΝΟΗ –
ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ – στην διάρκεια του βήχα επιδεινωμένη)
acon. ant-t. Apis Arn. ars. asar. bry. calad. Chin. Cina cocc. Cupr. cupr-s. dig.
DROS. euphr. ferr. ign. Ip. mez. Nux-m. nux-v. op. petr. rhus-t. sil. spig. squil.
Verat.

COUGH - PAROXYSMAL - uninterrupted paroxysms (ΒΗΧΑΣ – ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟΣ
– αδιάκοποι παροξυσμοί) => οδηγεί σε δύσπνοια !
CUPR.

{7} Υπερκινητικότητα
MIND – RESTLESSNESS (ΝΟΥΣ – ΑΝΗΣΥΧΙΑ)
ACON. acon-c. act-sp. aeth. Agar. ail. all-c. aloe alum. alumn. am-c. ambr. amlns. ammc. ANAC. anan. ant-c. ant-s-aur. Ant-t. anthraci. Apis apoc. arag. Argmet. ARG-N. arn. ARS. Ars-h. ARS-I. Art-v. arum-t. Asaf. asar. asc-t. aster. atro.
Aur. Aur-m. bad. BAPT. bar-c. BELL. bism. borx. Bov. bry. cact. cadm-s. calad.
CALC. CALC-P. Calc-s. calo. CAMPH. cann-i. Cann-s. canth. caps. carb-an. Carbv. Carbn-s. castm. caul. Caust. cedr. Cham. Chel. chim. Chin. chinin-ar. chinin-s.
chlor. CIMIC. Cina cinnb. cist. CIT-V. clem. cob. coc-c. coca Cocc. Coff. coff-t.
Colch. coll. COLOC. com. con. Cop. cor-r. corn. croc. Crot-c. crot-t. cub. culx.
CUPR. CUPR-AR. cupr-s. cur. cycl. Dig. dios. dirc. dor. dros. Dulc. elaps erig.
ery-a. eug. euphr. eupi. FERR. FERR-AR. Ferr-i. ferr-m. ferr-p. fl-ac. gels. gentc. gins. Graph. guaj. guar. haem. ham. HELL. helon. hipp. hydr-ac. HYOS.
hyper. Ign. ind. Iod. Ip. iris jab. jatr-c. kali-ar. Kali-br. Kali-c. kali-chl. kali-i. Kalin. Kali-p. Kali-s. kalm. kreos. lac-ac. Lac-c. Lach. lachn. lact. laur. Lec. Led. lepi.
Lil-t. lob. LYC. lyss. mag-c. mag-m. mag-s. manc. Mang. Med. meny. meph.
MERC. Merc-c. merc-d. merc-i-r. merl. Mez. mill. morph. Mosch. mur-ac.
myric. naja Nat-ar. Nat-c. Nat-m. nat-p. nat-s. nicc. Nit-ac. nux-m. Nux-v.
oena. olnd. onos. Op. osm. ox-ac. petr. Ph-ac. phos. phys. phyt. plan. Plat.
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PLB. prun. Psor. ptel. PULS. rad-met. ran-b. rat. rheum rhod. RHUS-T. Rhus-v.
Rumx. Ruta sabad. sabin. Samb. sanic. sarr. scut. SEC. SEP. SIL. sol-ni. spig.
Stann. STAPH. STRAM. Sul-ac. SULPH. sumb. Tab. tarax. TARENT. tax. Tell.
Thuj. thyr. trom. ust. Valer. verat. vinc. viol-o. vip. ZINC. zing.

MIND - RESTLESSNESS - bed - tossing about in (ΝΟΥΣ – ΑΝΗΣΥΧΙΑ – κρεβάτι –
στριφογυρνάει και ‘χτυπιεται’ στο) :
ACON. alum. alumn. ant-t. apis Arg-n. ARS. Arum-t. asaf. bapt. Bell. borx. Bry.
Calc. Camph. canth. carb-an. carbn-o. Castm. Caust. Cham. cic. Cina cist. clem.
cocc. cor-r. crot-t. CUPR. cur. dulc. FERR. ferr-ar. ferr-m. ferr-p. guaj. hell. ign.
Kali-ar. kreos. Lach. led. Lyc. mag-m. Merc. Mur-ac. nat-c. nat-m. op. par.
phos. Puls. Ran-s. rheum RHUS-T. senn. Sep. squil. Staph. Stram. Stry. Sulph.
TARENT. thuj. tril-p. valer. verat.

EXTREMITIES – RESTLESSNESS (ΑΚΡΑ – ΑΝΗΣΥΧΙΑ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) :
acon. ail. all-c. Alum. aml-ns. ARS. ars-s-f. aster. aur-ar. bell. cadm-s. canth.
carb-v. Carl. Caust. chel. CHIN. Chinin-ar. cic. Cimic. Cimx. colch. coloc. Cupr.
Dulc. eupi. fago. FERR. Ferr-ar. Glon. graph. hyos. Iod. jal. KALI-BR. Kali-c. Kalip. LYC. mag-c. med. merc. merc-i-r. nat-ar. nat-c. Nat-m. Nit-ac. NUX-V. op.
ox-ac. petr. phys. Phyt. Plat. PULS. RHUS-T. Ruta sanic. sep. SIL. squil. Stann.
STRAM. stry. sumb. TARENT. tub. ZINC. zinc-p.

{8} Ευερεθιστότητα
MIND – IRRITABILITY (ΝΟΥΣ – ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ) :
abies-c. abrot. Acet-ac. ACON. act-sp. Aesc. Aeth. Agar. Ail. Aloe ALUM. am-c.
Am-m. ambr. Anac. anan. ang. ANT-C. Ant-t. APIS Arg-met. Arg-n. Arn. ARS.
Ars-i. Art-v. arum-t. Asaf. Asar. aspar. aster. AUR. aur-m. Bar-c. bar-m. BELL.
berb. Bism. Borx. BOV. brom. BRY. bufo cact. cadm-s. calad. CALC. Calc-p.
CALC-S. camph. cann-s. Canth. Caps. Carb-ac. carb-an. CARB-V. CARBN-S.
card-m. Carl. castm. Caul. CAUST. CHAM. chel. Chin. Chinin-ar. chinin-s. chlol.
chlor. cic. cimic. cimx. Cina cinnb. Clem. coc-c. coca Cocc. Coff. Colch. Coloc.
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Con. cop. cor-r. corn. Croc. Crot-h. crot-t. Cupr. cupr-s. Cycl. daph. der. Dig.
dios. dros. Dulc. elaps euon. euphr. eupi. fago. Ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac.
Gamb. Gels. Gran. GRAPH. grat. guaj. ham. hell. Helon. HEP. hipp. Hydr. hydrac. hyper. ign. Indg. IOD. Ip. iris jatr-c. kali-ar. Kali-bi. KALI-C. KALI-I. kali-n.
Kali-p. KALI-S. kalm. kreos. Lac-c. lac-d. Lach. lachn. lact. laur. Lec. Led. LIL-T.
LYC. lyss. MAG-C. mag-m. manc. Mang. Med. meli. meph. Merc. Merc-c.
Merc-i-r. merl. Mez. mosch. Mur-ac. Murx. myric. naja nat-ar. NAT-C. NAT-M.
nat-p. Nat-s. nicc. NIT-AC. nux-m. NUX-V. ol-an. Olnd. Op. osm. Pall. par.
PETR. PH-AC. phel. PHOS. Phyt. pic-ac. plan. PLAT. plect. prun. Psor. ptel.
PULS. rad-met. RAN-B. ran-s. rat. rheum rhod. RHUS-T. rhus-v. rumx. Ruta
Sabad. sabin. Samb. sang. sanic. Sars. sel. seneg. SEP. SIL. sin-n. Spig. spong.
squil. Stann. STAPH. Stram. stront-c. STRY. SUL-AC. SULPH. tab. tarax. Tarent.
tell. tep. teucr. thea THUJ. til. tril-p. Tub. uran-met. uran-n. ust. vac. valer.
Verat. VERAT-V. verb. vib. vinc. viol-o. Viol-t. ZINC.

MIND - IRRITABILITY - children, in (ΝΟΥΣ – ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ – σε παιδιά) :
abrot. ant-c. ant-t. ars. aur. bell. benz-ac. borx. Calc. Calc-p. camph. CHAM.
Chin. CINA cupr. dros. dulc. graph. Iod. ip. kali-br. kali-p. kreos. lac-c. lyc.
MAG-C. med. nux-v. puls. rheum rhus-t. sanic. sep. Sil. STAPH. sulph. syph.
Tub. verat. zinc.

MIND – QUARRELSOME (ΝΟΥΣ – ΚΑΒΓΑΔΙΖΕΙ) :
acon. acon-c. agar. alum. am-c. ambr. Anac. anan. ant-t. Arn. Ars. asar. aster.
AUR. bar-c. Bell. borx. Bov. Brom. Bry. calc. calc-s. Camph. canth. caps. Caust.
cench. Cham. chel. chin. Con. cor-r. Croc. crot-h. Cupr. dig. Dulc. elaps ferr.
ferr-ar. fl-ac. hipp. HYOS. IGN. ip. kali-ar. Kali-c. kali-i. Lach. lepi. Lyc. lyss.
Merc. merl. mez. Mosch. nat-ar. Nat-c. Nat-m. nat-s. nicc. Nit-ac. NUX-V. olnd.
pall. PETR. Ph-ac. Phos. Plat. plb. Psor. Ran-b. rat. rheum ruta seneg. Sep.
spong. stann. Staph. Stram. stront-c. sul-ac. SULPH. TARENT. thea Thuj. til.
Verat. Verat-v. viol-t. zinc.
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MIND - RAGE - paroxysms, in (ΝΟΥΣ – ΟΡΓΗ – σε παροξυσμούς) :
acon. camph. canth. cere-s. chin-b. COCC. Cupr. hyos. mosch. Nit-ac. opun-s.
opun-v. Puls. Stram. Verat.

{9} Συναισθηματική αστάθεια, κυκλοθυμία
MIND - MOOD – changeable (ΝΟΥΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ – ευμετάβλητη) :
Acon. agn. aloe Alum. ambr. anac. ant-t. Apis arg-met. Arg-n. arn. Ars. ars-i.
asaf. asar. Aur. aur-m. Bar-c. Bell. bism. Borx. bov. bry. bufo Calc. calc-s. canns. caps. carb-an. carbn-s. carl. caust. Chin. Cocc. con. Croc. Cupr. cycl. Dig.
dros. Ferr. ferr-ar. gels. graph. hyos. IGN. iod. Kali-c. kali-p. kali-s. lac-c. lach.
lachn. LYC. Mag-c. meny. Merc. mez. morph. nat-c. nat-m. nit-ac. NUX-M. op.
Petr. phel. Phos. plan. Plat. Psor. PULS. ran-b. rat. sabad. sanic. SARS. seneg.
Sep. sil. spig. spong. Stann. Staph. Stram. Sul-ac. sulph. tarent. thuj. Tub. Valer.
verat. verb. ZINC.

{10} Κατάθλιψη
MIND – SADNESS ( ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ):
Abies-n. acet-ac. ACON. acon-f. act-sp. Aesc. aeth. aether agar. Agn. all-c. all-s.
aloe Alum. alum-sil. alumn. Am-c. Am-m. Ambr. Aml-ns. Anac. anan. ang. Antc. Arg-met. Arg-n. Arn. ARS. ARS-I. ars-met. ars-s-r. arum-d. arum-m. arum-t.
Asaf. asar. asc-t. astac. aster. atro. Atro-s. AUR. aur-i. AUR-M. Aur-s. bapt. baract. Bar-c. bar-i. Bar-m. Bell. benz-ac. berb. bol-la. borx. bov. bran. Brom. Bry.
Bufo bufo-s. cac. Cact. CALC. calc-act. CALC-AR. Calc-f. CALC-I. Calc-p. CALC-S.
calc-sil. Camph. Cann-s. Canth. Caps. carb-ac. CARB-AN. Carb-v. carbn-o.
CARBN-S. card-m. CAUST. cedr. cench. CHAM. Chel. chim. CHIN. chin-b.
Chinin-ar. Chinin-s. Chlol. chlor. chr-ac. Cic. CIMIC. Cina cinnb. Clem. cob. cocc. coca Cocc. coch. Coff. Colch. Coloc. Con. cop. Corn. cot. Croc. CROT-C. Croth. crot-t. cund. Cupr. Cupr-act. cupr-ar. Cur. Cycl. cypr. Daph. der. Dig. Dios.
dirc. Dros. Dulc. echi. FERR. Ferr-ar. FERR-I. ferr-m. Ferr-p. ferul. fl-ac. form.
gad. gamb. GELS. glon. gran. GRAPH. Grat. guaj. ham. HELL. helo-s. Helon.
Hep. hera. HIPP. Hura Hydr. hydr-ac. hydrc. HYOS. hyper. iber. IGN. ind. Indg.
IOD. Ip. iris jac-c. jug-c. kali-act. Kali-ar. kali-bi. KALI-BR. Kali-c. kali-chl. kali79

fcy. Kali-i. Kali-m. kali-n. KALI-P. kali-s. kalm. kreos. LAC-C. Lac-d. LACH. lath.
Laur. Lec. led. lepi. LEPT. lil-s. LIL-T. lipp. Lob-s. lup. LYC. lycps-v. lyss. mag-c.
mag-m. mag-s. Manc. Mang. med.. MERC. Merc-c. Merc-i-f. Merc-i-r. merl.
MEZ. Mill. mit. morph. mosch. Mur-ac. MURX. Mygal. myric. nabal. Naja NATAR. nat-br. NAT-C. nat-hchls. NAT-M. Nat-p. NAT-S. nat-sal. nicc. NIT-AC. nuxm. Nux-v. oena. Ol-an. olnd. OP. orig. ox-ac. ped. pen. peti. Petr. Ph-ac. phel.
Phos. Phyt. pic-ac. plan. PLAT. Plb. podo. PSOR. ptel. PULS. puls-n. pyrus
querc-r. rad-br. rad-met. ran-b. ran-s. raph. rham-f. rheum rhod. RHUS-T.
Rhus-v. rob. rumx. Ruta sabad. Sabin. sars. scut. sec. Sel. seneg. SEP. Sil. Spig.
spira. Spong. squil. STANN. Staph. Still. Stram. stront-c. STRY. Sul-ac. Sul-i.
SULPH. sumb. Syph. Tab. Tarent. tell. Ter. ther. THUJ. til. tong. tril-c. tril-p.
Tub. Uran-n. ust. valer. VERAT. Verat-v. verb. Vinc. viol-o. viol-t. Vip. Visc.
ZINC. ZINC-P.

MIND - SADNESS - air, in open (ΝΟΥΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – σε ανοιχτό αέρα, εκτός
σπιτιού) :
aeth. con. cupr. hep. Kali-c. mur-ac. petr. Ph-ac. sabin. sep. sul-ac. sulph.

Σ’ αυτήν την ρούμπρικα φαίνεται και πάλι η εξατομίκευση της
ομοιοπαθητικής διάγνωσης με την δυνατότητα της καλύτερης θεραπευτικής
προσέγγισης. Με τον συνδυασμό της επιδείνωσης της κατάθλιψης έξω στον
ανοιχτό αέρα έχουμε από την μια πλευρά έναν σπάνιο, ιδιαίτερο
τροποποιητικό παράγοντα στην διαταραχή του ασθενούς, από την άλλη
πλευρά μειώνονται τα πιθανά ομοιοπαθητικά φάρμακα διαφορο –
διαγνωστικά για την θεραπεία από αρχικά 250 στα 12, βελτιώνοντας κατά
πολύ την πιθανότητα, να ευεργετηθεί ο ασθενής. Βέβαια στην νόσο του
Wilson η ομοιοπαθητική θεραπεία περιορίζεται από την γονιδιακή
μετάλλαξη, ώστε να είναι απλώς παρηγορητική..Όμως σε άλλες περιπτώσεις
κατάθλιψης χωρίς οργανική παθολογία, η Ομοιοπαθητική Ιατρική κατέχει
πολύ καλές δυνατότητες θεραπείας.
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{11} Μανία
MIND - MANIA
absin. acon. acon-l. aeth. aether Agar. ail. alco. Alum. alum-p. Anac. anag.
anan. anh. ant-c. ant-t. Apis Arg-met. Arn. ARS. Arum-t. atro. Aur. bapt. bar-c.
Bar-m. BELL. Brom. bry. bufo cact. Calad. Calc. Camph. Cann-i. Cann-s. CANTH.
caust. cham. chel. Chin. chinin-s. Chlol. cic. Cimic. coca Cocc. coff. colch. Con.
cori-r. cortico. croc. crot-c. crot-h. Cupr. cupr-act. Cycl. dat-f. dat-m. der. dig.
dros. dulc. ferr-p. gels. glon. grat. Hell. Hep. HYOS. hyosin. Ign. indg. Iod. iodof.
iris-t. kali-bi. KALI-BR. kali-c. kali-chl. kali-i. KALI-M. Kali-p. kres. Lach. laur. led.
lil-t. LYC. lyss. Manc. mand. med. MERC. merc-c. murx. nat-m. nit-ac. Nux-m.
NUX-V. oena. OP. orig. ox-ac. par. passi. petr. ph-ac. Phos. pic-ac. pisc. plb.
Psor. puls. Raph. rhod. rhus-t. ruta sabad. Sec. senec. seneg. Sep. sil. sol-ni.
spig-m. spong. staph. STRAM. sul-h. Sulph. Tarent. ter. thea thyr. tub-k. ust.
VERAT. verat-v. vip. zinc.

MIND - MANIA - perspiration; with cold - ending in (ΝΟΥΣ – ΜΑΝΙΑ –
εφίδρωση, με κρύα - τερματίζει ) :
CUPR.

{12} Δύσκολη συγκέντρωση
MIND - CONCENTRATION - difficult
Acon. Aesc. Aeth. agar. Agn. ail. alet. all-c. Alum. Am-c. Ambr. ANAC. ant-c.
Apis arn. ars. ars-i. asaf. asar. bapt. BAR-C. Bar-m. bell. berb. Bov. brom. bry.
camph. cann-i. cann-s. Canth. carb-ac. Carb-an. CARB-V. CARBN-S. CAUST.
cent. cham. chel. chin. chinin-s. chlol. Cimic. cinnb. Cocc. coff. colch. coloc.
Con. Corn. croc. Cupr. cycl. Dros. Dulc. elaps euphr. fago. ferr. ferr-ar. ferr-i.
ferr-p. fl-ac. Gels. GLON. GRAPH. grat. ham. HELL. helo. hydr. Hydr-ac. Hyos.
ictod. ign. iod. iris jug-c. jug-r. kali-ar. kali-br. Kali-c. kali-i. kali-p. kali-s. kalm.
Lac-c. LACH. laur. LEC. led. Lil-t. LYC. lycps-v. mag-c. mag-m. mang. Med. Merc.
merc-c. Mez. mosch. NAT-AR. Nat-c. Nat-m. nat-p. Nit-ac. NUX-M. NUX-V.
ol-an. olnd. op. orig. ox-ac. petr. PH-AC. PHOS. phys. pic-ac. Plat. plect. ptel.
Puls. ran-s. raph. rhod. rhus-r. rhus-t. Rhus-v. sabad. sang. sarr. sars. sec. Sel.
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senec. seneg. SEP. SIL. spig. Spong. squil. stann. staph. stict. Stram. sul-ac.
Sulph. Tab. Ter. Thuj. verat. verb. viol-o. Zinc.

{13} Σχιζοφρένεια, ψύχωση
MIND - DELUSIONS - voices – hearing (ΝΟΥΣ – ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – φωνές –
ακούει):
coca coff. Crot-c. crot-h. Cupr- act. abrot. agar. anac. aster. bell. benz-ac. calcsil. cann-i. Cann-s. carbn-s. cench. CHAM. chlol. Elaps hyos. Kali-br. lac-c. lach.
lyc. manc. med. nat-m. petr. Phos. plb. rhus-t. sol-ni. stram. Zinc.
MIND - DELUSIONS - pursued; he was - police, by (ΝΟΥΣ – ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ –
καταδιώκεται – απ’ την αστυνομία):
bell. Cupr. Hyos. Kali-br. meli. phos. plb. zinc.

MIND - DELUSIONS - specters, ghosts, spirits – seeing (ΝΟΥΣ –
ΨΕΥΑΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – φαντάσματα, πνεύματα – βλέπει) :
agar. alum. am-c. ambr. ant-t. Ars. ars-met. atro. aur. BELL. bov. Calc. Camph.
carb-v. cocc. Croc. Cupr. Cupr-act. dig. dulc. hell. hep. Hyos. hyper. ign. kali-c.
kali-i. kali-sil. lach. lyc. merc. Nat-c. Nat-m. nit-ac. Op. plat. psor. puls. sars.
sep. sil. spig. Stram. Sulph. tarent. thuj. verb. visc. zinc.

MIND - DELUSIONS - officer, he is an (ΝΟΥΣ – ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ – αξιωματικός
– ότι είναι ):
agar. bell. cann-i. Cupr.
Πολύ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ομοιοπαθητική ανάλυση της
συνολικής συμπτωματολογίας της παθολογικής οντότητας της νόσου του
Wilson μέσω του ρέπερτορυ και του ομοιοπαθητικού ηλεκτρονικού
προγράμματος “Radar – Vithoulkas Expert System” με ηλεκτρονικό
υπολογιστή μας δείχνει ξεκάθαρα: Το καλύτερο, πιθανότατο ομοιοπαθητικό
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φάρμακο που καλύπτει (ως “Simillimum”) κάτα το μέγιστο αυτήν την
συμπτωματολογία είναι το “Cuprum metallicum” (Cupr.) !! βλ. πίνακες).
Vithoulkas Expert System
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

cupr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

185
2
2
1
3
2
2
1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2f
2f
2
1
3
1
2a
2a
3
2
2
2
2
1
2
2d
2d
2d

- Vithoulkas Expert System - Intensity is considered

EXTREMITIES - INCOORDINATION
EXTREMITIES - MOTION - difficult
EXTREMITIES - TOTTERING GAIT
EXTREMITIES - INCOORDINATION - Lower limbs
EXTREMITIES - STIFFNESS
MOUTH - SPEECH - difficult
EXTREMITIES - TREMBLING - Upper limbs
EXTREMITIES - NUMBNESS - Feet - Sole of
COUGH - ASTHMATIC
RESPIRATION - IMPEDED, obstructed - cough agg.; during
MIND - RESTLESSNESS
EXTREMITIES - RESTLESSNESS
MIND - IRRITABILITY
MIND - MOOD - changeable
MIND - SADNESS
MIND - MANIA
MIND - CONCENTRATION - difficult
MIND - DELUSIONS - voices - hearing
MIND - DELUSIONS - specters, ghosts, spirits - seeing
MIND - DELUSIONS

stram.
118
2
1
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
1
2
4

cocc.
80
2
3
3
2
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
1
3

acon.
80
1
1
1
1
1
2
1
3
1
3
2
3
1
2
2

zinc.
79
2
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
2
2
1
2

carbn-s.
79
1
2
2
2
1
2
3
1
3
1
3
1
-

coff.
78
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2

47
17
130
11
139
130
77
28
115
31
375
68
357
129
400
150
210
34
52
142

hyos.
78
1
2
2
2
1
3
1
2
1
3
3
2
1
2
3

op.
73
2
1
3
3
1
1
2
1
2
1
3
3
1
2
2
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anac.
70
1
2
2
1
1
3
2
1
2
2
3
1
1

Αυτό σημαίνει: Αν η επιστήμη είχε χρησιμοποιήσει τις γνώσεις της Κλασικής
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα είχε κάνει την
σοβαρή υπόθεση, ότι αιτιολογικά πιθανόν να εμπλέκεται ο χαλκός
(Cuprum) στην νόσο του Wilson, και κατόπιν έρευνας θα είχε βρεί δεκάδες
χρόνια νωρίτερα την παθογένεια της νόσου και τουλάχιστον θα είχαν
εποφεληθεί νωρίτερα πολύ περισσότεροι ασθενείς !
Τέτοιες ομοιοπαθητικές αναλύσεις της ανθρώπινης παθολογίας μπορεί να
φέρουν στο φώς και άλλες αιτιολογίες η περισσότερους συσχετισμούς της
παθογένειας. Γι αυτό επισημαίνουμε ξανά και ξανά ότι επιβάλλεται η
συνεργασία μεταξύ Κλασικής Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας,
Βιοχημείας, Χημείας, Φυσικής, Βιοφυσικής, Νάνο – επιστήμης και της
Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει επιτέλους
παγκοσμίως να εισάγουν την εκπαίδευση της Κλασικής Ομοιοπαθητικής σ’
όλες τις πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές !!!

6.2.2 Η νόσος του Menke (Menkes Disease)

Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Menke et al το 1962, και οι
Danks et al διαπίστωσαν το 1972 /73 ότι αιτιολογικά υπάρχει μια διαταραχή
στον μεταβολισμό του χαλκού, με παθολογικά επίπεδα χαλκού και
σερουλοπλασμίνης στο αίμα.
Η νόσος του Menke δημιουργήται από κληρονομική μετάλλαξη του γονιδίου
(στο χρωμόσωμα Χ) που κωδικοποιεί για την τριφωσφορική αδενοσίνη, μια
πρωτεΐνη η οποία μεταφέρει χαλκό (Atp7a, “copper-transporting ATPase”)
και την ακόλουθη απώλεια της λειτουργίας της, και έχει ως συνέπεια
συμπτώματα που ταιριάζουν σε έλλειψη χαλκού. Η Atp7a είναι απαραίτητη
για την οργάνωση κάποιας αποθήκης χαλκού προπάντων στους νευρώνες του
ιπποκάμπου, του οποίου η έκκριση είναι NMDA (Ν – μεθυλο – D –
ασπαρτάτης)– εξαρτώμενη (Schlief et al 2006).
Σ’ αυτήν την διαταραχή έχουμε το κατ’ εξοχήν παράδειγμα της άμεσης
ιατρικής, μοριακής και βιολογικής συσχέτισης της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
με τις πραγματικές διαταραχές του οργανισμού, η οποία δεν είναι τυχαία: Η
νόσος του Menke συνδυάζει κεντρικά χαρακτηριστικά του ομοιοπαθητικού
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φαρμάκου “Cuprum Metallicum” (“Cupr.”), το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο
από χαλκό σε μορφή νανοδομής:
Εντονη τάση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κράμπες, πολύ δυνατοί ως
και επιληπτικοί σπασμοί, εκφύλιση του Κ.Ν.Σ., καθυστερημένη ανάπτυξη των
πασχόντων παιδιών (Schlief et al 2006). Το ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ
(έκδοση 1900) μας δείχνει τις αντίστοιχες κατηγορίες συμπτωμάτων με τα
θεραπευτικά ομοιοπαθητικά φάρμακα για την εκάστοτε διαταραχή:

GENERALS - DEVELOPMENT
καθυστερημένη) :

–

arrested

(ΓΕΝΙΚΑ

–

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

–

Agar. aloe ant-c. bac. Bar-c. borx. bufo Calc. CALC-P. Carc. cupr. hypoth. kreos.
lyc. nat-m. ol-an. Phos. rad-br. Sil. syph. thyr. tub. vip.

MIND - DEVELOPMENT of children – arrested (ΝΟΥΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ παιδιών –
καθυστερημένη) :
Agar. ant-c. aur. bac. Bar-c. bov. bufo calc. Calc-p. carc. Cic. cupr. kali-br. Phos.
syph. thuj.

MIND - DEMENTIA - epileptics, of (ΝΟΥΣ – ΑΝΟΙΑ – επιληπτικών ασθενών):
acon. Bell. cimic. cupr. Cupr-act. Ferr-i. laur. Oena. Sil. stram. verat-v.

Αυτή είναι μια πολύ καλή κατηγορία, η οποία συνδυάζει την νοητική
εκφύλιση (άνοια) με επιληπτικούς σπασμούς.

GENERALS – CONVULSIONS (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ) :
absin. Acon. aeth. Agar. Alet. alum. alum-p. alum-sil. am-c. am-caust. am-m.
ambr. Aml-ns. Ant-c. Ant-t. Anthraci. Apis Aran. Arg-met. Arg-n. Arn. Ars. Arss-f. ART-V. Asaf. BELL. bism. borx. both. Bry. BUFO cact. CALC. calc-ar. Calc-i.
Calc-p. calc-sil. Camph. cann-i. cann-s. Canth. Carb-ac. carb-an. carb-v. carbn.
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carbn-h. carbn-o. Carbn-s. castm. CAUST. CHAM. chen-a. chin. Chinin-s. Chlf.
CIC. cimic. CINA cit-ac. clem. coc-c. coca Cocc. cod. coff. colch. colchin. coloc.
Con. Crot-c. Crot-h. CUPR. Cupr-act. Cupr-ar. cupr-s. cur. Cypr. Dig. Dios. Eupi.
ferr. ferr-ar. ferr-m. ferr-s. form. frag. Gels. Glon. gran. Graph. grat. guaj.
guare. Hell. hep. Hydr-ac. HYOS. Ign. iod. Ip. kali-ar. kali-bi. Kali-br. Kali-c. Kalichl. kali-cy. kali-i. kali-m. kali-ox. kalm. kreos. lach. lact. LOB. Lyc. Lyss. Mag-c.
mag-m. Mag-p. manc. mang. med. meli. meny. meph. Merc. Merc-c. merc-d.
merc-n. merc-ns. merc-pr-r. Mez. morph. Mosch. Mur-ac. mygal. nat-c. Nat-m.
nat-s. Nicot. nit-ac. nitro-o. NUX-M. NUX-V. Oena. ol-an. olnd. OP. ox-ac.
passi. petr. ph-ac. Phos. phys. Phyt. plat. PLB. plb-chr. Psor. Puls. pyre-p. ran-b.
ran-s. rheum rhod. rhus-t. ruta sabad. samb. Santin. sars. scol. Sec. sel. seneg.
sep. Sil. sin-n. spong. squil. stann. staph. STRAM. stront-c. STRY. sul-ac. sul-h.
sul-i. Sulph. tab. tanac. tarax. tarent. Ter. teucr. thea thuj. Upa. valer. Verat.
verat-v. verb. vesp. zinc. zinc-cy. zinc-m. zinc-p. Zinc-s. zing.

GENERALS - CONVULSIONS – epileptic (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ – επιληπτικοί) :
Absin. Aeth. Agar. Alum. alum-p. alum-sil. alumn. Am-br. am-c. Ambr. ambro.
Aml-ns. amyg. Anac. Anag. ant-c. ant-t. ARG-MET. ARG-N. arn. Ars. Art-v. asaf.
aur. Bar-c. BAR-M. bar-s. Bell. ben-n. bry. BUFO Calc. CALC-AR. Calc-p. Calc-s.
calc-sil. camph. cann-i. Canth. Carb-an. carb-v. carbn-s. Castm. Castor-eq. caul.
CAUST. Cedr. Cham. Chin. Chinin-ar. chinin-s. Chlol. Cic. Cimic. Cina Cocc.
coloc. Con. Crot-c. Crot-h. CUPR. Cupr-act. Cupr-ar. Cur. Cypr. ferr. ferr-i. ferrp. Form. Gels. Glon. graph. Hell. hydr-ac. HYOS. Hyper. Ictod. Ign. Indg. iod. Ip.
kali-ar. kali-bi. Kali-br. kali-c. Kali-chl. Kali-cy. kali-m. Kali-p. kali-s. Lach. Laur.
Lyc. Lyss. Mag-c. Mag-p. Med. meli. meli-xyz. merc. merc-i-r. mill. mosch.
mur-ac. naja Nat-m. nat-s. nit-ac. nux-m. Nux-v. OENA. Op. Ph-ac. Phos. phys.
Plat. PLB. Psor. Puls. ran-b. ran-s. rhus-t. ruta santin. Sec. sep. SIL. sin-n. Stann.
staph. Stram. Stry. SULPH. tarax. Tarent. Ter. teucr. thea thuj. valer. verat.
verat-v. vip. VISC. Zinc. zinc-cy. Zinc-val.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο “Cuprum Metallicum”
(χαλκός σε νανοδομή) είναι από τα κύρια θεραπευτικά φάρμακα στους
επιληπτικούς σπασμούς γενικά, και ίσως δύναται να βελτιώσει
συμπτωματικά έναν ασθενή με την ανίατη νόσο του Menke.
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Οι Schlief et al (2006) ανακάλυψαν ότι η έλλειψη χαλκού – εκτός από αναιμία
και ουδετεροπενία (μειωμένα ουδετερόφιλα λευκά αιμοσφαίρια με κίνδυνο
σοβαρών λοιμώξεων) - μπορεί να δημιουργήσει και μυελοπάθεια με
σπαστικό βάδισμα και έντονη αισθητική αταξία, κάποιες φορές και
περιφερική νευροπάθεια. Επίσης πιθανολογούνται σαν συνέπειες η οπτική
νευρίτιδα, μυοπάθεια και απομυελίνωση του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος (Kumar N 2006)

GENERALS - LOCOMOTOR ATAXIA (ΓΕΝΙΚΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ) :
agar. alum. alumin-m. Alumn. am-m. ang. arag. Arg-n. Ars.. Aur. Aur-m. bar-c.
bell. calc. carb-v. carbn-s. caust. cocc. colch. con. crot-h. cupr. Ferr-pic. Fl-ac.
gels. hyos. Ign. iodof. kali-br. Kali-i. kalm. lach. lath. Lyc. Mag-p. merc. merc-c.
merc-p. nat-c. nat-i. nat-s. nit-ac. nux-m. Nux-v. ph-ac. Phos. phos-h. phys. Picac. plb. psor. puls. rhus-t. ruta sabad. sec. sil. stram. Stry. sulph. syph. tab.
tarent. thal. thiosin. verat-v. zinc. Zinc-p. zinc-s.

EXTREMITIES - INCOORDINATION - Lower limbs (ΑΚΡΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - κάτω άκρων) :
Alum. bell. bufo crot-c. cupr. lath. mang-act. Nux-m. nux-v. Onos. Phos. Plb.
Sil. Sulph. tarent. zinc.

Οι Brujin et al (2004) αναφέρονται στην μελέτη τους στον μηχανισμό της
παθογένειας της {1} Αμυοτροφικής Πλαγίας Σκλήρυνσης (“ALS”).
Ανακάλυψαν ότι ο χαλκός όπως και ο ψευδάργυρος συμμετέχουν στην
εξέλιξη της νόσου λόγω μετάλλαξης στο γονίδιο του ενζύμου υπεροξείδιο της
δυσμουτάσης (“superoxide dismutase”), με ακόλουθη συσσώρευση
ελευθέρων ριζών στους κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού και στην
συνέχεια την εκφύλισή τους, ώστε να εμφανιστεί η ALS. Οι Schlief et al (2006)
περιγράφουν την συσχέτιση μιας κληρονομικής νόσου, όπου υπάρχει
απώλεια της σερουλοπλασμίνης και παράλληλα η ακολούθως αναπτύσσεται
μια προοδευτική {2}νευρολογική εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς στον
οφθαλμό και των βασικών γαγγλίων στον εγκέφαλο. Είναι αξιοσημείωτο ότι
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το ομοιοπαθητικό φάρμακο “Cuprum Metallicum” (“Cupr.”) έχει
θεραπευτικές δυνατότητες ακόμη και σε τέτοιου είδους δύσκολες ασθένειες:

{1} GENERALS - AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΑΓΙΑ
ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) :
arg-n. calc. cupr. Cur. diph. hyper. lath. nux-v. pic-ac. plb. polio rhus-t. sulph.
zinc.
{2} EYE - INFLAMMATION - Retina – neuroretinitis (ΟΦΘΑΛΜΟΣ –
ΦΛΕΓΜΟΝΗ – Αμφιβληστροειδής – οπτική νευρίτιδα) :
ars. cupr. merc-c. vanad.

Στο πεδίο αυτών των νοσημάτων του νευρικού συστήματος θα μπορούσε, η
μάλλον θα έπρεπε να ερευνήσουν οι διάφορες επιστήμες, στο κομβικό
σημείο της ανθρώπινης βιολογίας, η οποία επιτρέπει την θεραπευτική
επιρροή αυτών των στοιχείων, τα οποία συμμετέχουν στην δομή των
πασχόντων ιστών, εδώ δηλαδή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος:
Γνωρίζουμε ότι ο χαλκός έχει σημαντική «οργανο – τροπία» προς το Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα, μαζί με το ήπαρ είναι το Κ.Ν.Σ. το πλουσιότερο όργανο σε
χαλκό…

Ενδιαφέρον έχει επίσης και η δυνατότητα θεραπείας η αποκατάστασης των
ασθενών που έχουν πληγεί από εγκεφαλικό, με ομοιοπαθητικά φάρμακα:
GENERALS - CONVULSIONS – apoplectic (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ – αποπληκτικοί):
Bell. Crot-h. Cupr. Lach. nux-v. plb. stram. Verat-v.

Οι Schlief et al το 2005 ανακάλυψαν σε μία μελέτη, ότι ο χαλκός έχει
προστατευτική λειτουργία στον εγκέφαλο. Σε περίπτωση δέσμευσης του
χαλκού στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) με χηλικούς παράγοντες
(“chelation of copper”) οδηγούνται νευρώνες του Ιπποκάμπου σε κυτταρικό
θάνατο (μέσω της απεριόριστης δράσης του νευροδιαβιβαστή Ν – μεθυλο –
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D – ασπαρτάτης, NMDA). Αφού ο Ιππόκαμπος έχει ύψηστη σημασία για την
ανθρώπινη (και άλλων όντων) μνήμη, επιφέρει η έλλειψη χαλκού έκπτωση
μνήμης, και όχι μόνο. Οι Bayer et al το 2003 και οι Gray EH et al (2010)
επισημαίνουν, ότι έχουν αυξηθεί το αποδεικτικά στοιχεία, πως μια
ανισόρροπη ομοιόσταση του χαλκού στον οργανισμό παίζει είτε τον ρόλο του
υπαιτίου είτε βοηθαέι τουλάχιστον διαγνωστικά στην νόσο του Alzheimer.
Αναλυτικά αναφέρουν ότι η έλλειψη της χαπερόνης χαλκού για το αντι –
οξειδωτικό ένζυμο υπεροξείδιο δυσμουτάσης (CCS, “Copper Chaperone for
superoxide dismutase”) – μιας ενδοκυτταρικής πρωτεΐνης που μεταφέρει τον
χαλκό μέσα σ’ αυτό το ένζυμο – οδηγεί λόγω έλλειψης χαλκού στην
δραματική αύξηση των β – αμυλοειδών προδρομικών πρωτεϊνών στον
εγκέφαλο, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή των αμυλοειδών πλακών στο
Κ.Ν.Σ. και είναι συνυπεύθυνες για την εξέλιξη της άνοιας στην νόσο του
Alzheimer. Στο πείραμα που διεξήχθη από τους Bayer et al, η αυξημένη σίτιση
των ποντικών (που είχαν έλλειψη αυτού του ιχνοστοιχείου) με χαλκό
ανεδείχθη θεραπευτική, σταθεροποίησε δε το ένζυμο υπεροξείδιο
δυσμουτάσης και εξισορρόπησε (μείωσε) πάλι τις αμυλοειδή προδρομικές
πρωτεΐνες.
Η επιστήμονας Sarell CJ (2010) υποστηρίζει στην μελέτη της, ότι αυξημένα
ελεύθερα κατιόντα του χαλκού (Cu 2+) αυξάνουν την παραγωγή των
αμυλοειδών πλακών. Αυτό συνάδει με τις μελέτες των προηγούμενων
συναδέλφων της, ότι η διαταραγμένη ομοιόσταση του χαλκού προωθεί την
εξέλιξη της νόσου του Alzheimer.
Ανιχνεύοντας στο oμοιοπαθητικό ρέπερτορυ κατηγορίες συμπτωμάτων, που
παραπέμπουν σε νοσήματα όπως του Alzheimer, την γεροντική άνοια και
πρώιμη έκπτωση νοητικής λειτουργίας, τον αποπροσανατολισμό, την νοητική
σύγχηση και την δυσκολία / ανικανότητα επικοινωνίας των πασχόντων με το
περιβάλλον τους, την μη αναγνώριση συγγενικών/αγαπημένων προσώπων
(πριν 180 χρόνια δεν ήταν ακόμη γνωστή σαν ιατρικός όρος η νόσος του
Alzheimer, οπότε και δεν εμφανίζεται σαν κατηγορία στο ρέπερτορυ),
βλέπουμε ότι ο χαλκός σε μορφή νανοδομής στο ομοιοπαθητικό φάρμακο
“Cuprum Metallicum” (“Cupr.”) καλύπτει αυτές τις παθήσεις ευρέως
θεραπευτικά :
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MIND - MEMORY - weakness of memory (ΝΟΥΣ – ΜΝΗΜΗ – έκπτωση
μνήμης) :
Acon. AGN. ail. alco. all-s. Alum. alum-sil. alumn. am-c. am-m. AMBR. ANAC.
Apis Arg-met. ARG-N. Arn. ARS. Aur. aur-ar. aur-m. aur-s. bapt. BAR-C. bar-i.
bar-s. BELL. borx. Bov. brom. Bry. BUFO BUFO-S. calad. Calc. calc-ar. Calc-p.
calc-s. calc-sil. camph. Cann-i. carb-ac. Carb-an. Carb-v. CARBN-S. card-m. carl.
CAUST. cench. cham. chel. Chin. Chinin-ar. chlf. Chlol. chlor. Cic. cimic. Clem.
COCC. coff. COLCH. coloc. CON. Crot-h. Cupr. cupr-act. Cycl. Dig. elaps erio.
Euphr. ferr. Ferr-p. Fl-ac. Form. Gels. gins. GLON. Graph. Guaj. HELL. Helon.
HEP. Hydr. HYOS. hyper. Iber. Ign. iod. kali-ar. kali-bi. Kali-br. kali-c. kali-cy.
kali-i. KALI-P. kali-s. kali-sil. Lac-ac. Lac-c. lac-d. LACH. Laur. LYC. mag-c. mang.
MED. meli. MERC. Merc-c. Mez. Nat-ar. Nat-c. Nat-m. Nat-p. nat-sal. nat-sil.
NIT-AC. NUX-M. Nux-v. Oena. Olnd. Op. Petr. PH-AC. PHOS. Pic-ac. PLAT. PLB.
Puls. Rhus-t. Sel. SEP. Sil. Spig. spong. Stann. Staph. Stram. stront-c. sul-ac.
Sulph. Syph. tab. Tarent. tell. Thuj. Tub. VERAT. Viol-o. Zinc. Zinc-m. Zinc-p.

MIND - RECOGNIZING - not recognize; does - relatives; his (ΝΟΥΣ –
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – δεν αναγνωρίζει – συγγενείς του) :
acet-ac. agar. All-c. Anac. BELL. calad. calc-sil. cic. cupr. Glon. HYOS. kali-bi.
kali-br. Lach. lyc. meli. Merc. nux-m. oena. Op. phos. plb. sil. Stram. sul-ac. tab.
valer. Verat. zinc.

MIND - CONFUSION of mind (ΝΟΥΣ – ΣΥΓΧΗΣΗ του νού ) :
Acon. Aesc. aesc-g. Aeth. Alum. alum-sil. am-c. am-m. ambr. aml-ns. Anac.
Ant-t. Arg-n. Arn. Ars. ars-i. asaf. Asar. Atro. Aur. aur-m. Bapt. Bar-c. bar-i. Barm. BELL. Bism. Borx. both. Bov. brom. BRY. Bufo calad. CALC. calc-i. Calc-p.
calc-s. Calc-sil. camph. CANN-I. Cann-s. Canth. Caps. carb-ac. Carb-an. CARBV. carbn-h. carbn-o. Carbn-s. carl. caust. cere-b. cham. Chel. Chin. chinin-ar.
chr-ac. Coc-c. COCC. cod. Coff. coff-t. coffin. Colch. Coloc. Con. roc. Crot-c.
Crot-h. Cupr. cupr-ar. cupr-s. Dros. Dulc. Fago. Ferr. ferr-ar. ferr-p. fl-ac. form.
Gels. GLON. hep. Hyos. Hyper. iod. kali-ar. kali-bi. Kali-br. Kali-c. kali-i. kali-n.
kali-p. kali-s. kalm. Kreos. lac-ac. Lac-c. LACH. Laur. Lec. led. lil-t. Lyc. Mag-c.
mag-m. mag-s. Med. MERC. merc-c. Mez. Mosch. nat-ar. Nat-c. NAT-M. nat-p.
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nat-s. nicc. nit-ac. nit-s-d. NUX-M. NUX-V. Olnd. ONOS. OP. PETR. ph-ac. Phos.
plat. Plb. plb-chr. Psor. Puls. Pyrog. ran-b. rhod. RHUS-T. ruta Sabad. Sec. sel.
senec. Seneg. SEP. SIL. Spig. spong. squil. stann. Staph. stict. Stram. STRY. sulac. Sulph. syph. Tab. tanac. tarax. ter. teucr. ther. Thuj. Verat. Zinc. ZINC-P.

MIND - ANSWERING – incoherently (ΝΟΥΣ – ΑΠΑΝΤΑΕΙ – χωρίς συνοχή) :
ail. bell. cann-i. chlol. coff-t. crot-t. cupr. cycl. hyos. Ph-ac. phos. valer. vip.

Ο Brewer GJ επισημαίνει σε μια μελέτη από το 2007, ότι ο σίδηρος και ο
χαλκός στους ανθρώπους πέραν της κανονικής ηλικίας αναπαραγωγής (άνω
των 50 ετών) ακόμη και σε ποσότητα φυσιολογικών επιπέδων στο αίμα,
συμβάλουν στην επιταχυμένη γήρανση – από έρευνα που έγινε σε ποντικούς
βέβαια… - στην ανάπτυξη αρτηριοσκλήρυνσης και προωθούν την δημιουργία
της νόσου του Alzheimer. Αυτό σε πρώτη όψη αντιτίθεται στα προλεγόμενα
των Bayer, Gray και Schlief, αλλά κατά την γνώμη μου θα βρεθούν στο μέλλον
στοιχεία, τα οποία θα δείξουν βαθύτερες ανισορροπίες στην ομοιόσταση του
χαλκού και άλλων ιχνοστοιχείων σε ένα κλάσμα των ανθρώπων άνω των
πενήντα, π.χ. είναι πιθανόν να αναπτύσσεται σε μερικούς ανθρώπους μια
ανεπάρκεια των πρωτεϊνών που μεταφέρουν τον χαλκό, έτσι ώστε να αυξηθεί
το κλάσμα του «ελεύθερου» (στην πραγματικότητα χαλαρά δεσμευμένος στις
πρωτεΐνες λευκωματίνη και transcupreine) χαλκού και να δημιουργεί
τοξικότητα στον εγκέφαλο, το ήπαρ και άλλα όργανα.
Πάντως οι μελέτες επιβεβαιώνουν από κλινικής και βιοχημικής άποψης τα
δεδομένα που γνωρίζουμε στην Ομοιοπαθητική Ιατρική από τον καιρό του
Χάνεμαν το 1830 για την διαταραχή του χαλκού στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εδώ βλέπουμε μερικές κατηγορίες συμπτωμάτων που περιέχουν μεταξύ
άλλων ιχνοστοιχείων και τον χαλκό (“Cuprum Metallicum”, “Cupr.”):

GENERALS - OLD AGE – premature (ΓΕΝΙΚΑ – ΓΗΡΑΝΣΗ – πρόωρη) :
Agn. alco. Ambr. arg-met. Bar-c. berb. bufo carb-v. chinin-s. coca Cupr. Fl-ac.
Kali-c. lyc. nux-v. op. sars. SEL. sep. stram. Vip.
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SKIN – INELASTICITY (ΔΕΡΜΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) :
ant-c. ars. Bov. Cupr. dulc. lach. morph. phos. ran-b. Rhus-t. sep. verat.

GENERALS – ARTERIOSCLEROSIS (ΓΕΝΙΚΑ – ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) :
Am-i. aml-ns. ant-ar. arg-n. Arn. ars. Ars-i. Aur. aur-br. Aur-i. aur-m. aur-m-n.
Bar-c. bar-i. bar-m. bell-p. benz-ac. cact. Calc. calc-ar. calc-f. chinin-s. con. crat.
Cupr. fl-ac. form. form-ac. fuc. Glon. hyper. iod. kali-bi. Kali-i. kali-sal. lach. lithc. mag-f. mand. naja Nat-i. nit-ac. phos. Plb. Plb-i. Polyg-a. rad-br. Sec. sil.
Stront-c. Stront-i. stroph-h. sulph. sumb. syph. Tab. thlas. thyroiod. Vanad.
Visc. zinc-p.

6.2.3 Ιστορική πρωτοπορία της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην
γνώση περί διαταραχών των ηλεκτρολυτών και
ιχνοστοιχείων

Η επιδημία Χολέρας το 1826-37 στην Ευρώπη έδειξε ξεκάθαρα την υπεροχή
της Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής μέσω της θεραπείας με τα τρία κύρια
ομοιοπαθητικά φάρμακα Camphora, Cuprum Metallicum, Veratrum Album,
ακόμη και χωρίς γνώσεις περί ομοιόστασης ηλεκτρολυτών από πλευράς των
ιατρών, υπήρξε πολύ χαμηλός αριθμός θανάτων (85 από 1270 - 6,7%) κατά
Rohrer A, 2010. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος ο Hahnemann δεν έκανε σε
κανέναν ασθενή άμεσα θεραπεία, παρά μέσω ενός εντύπου που άφησε να
μοιραστεί στον πληθυσμό και σε συναδέλφους – περιέγραψε την
διαφοροποίηση των συμπτωμάτων των ασθενών σ’ εκείνη την επιδημία και
την εξατομικευμένη θεραπεία με το “Simillimum” (ομοιότατο ΟΦ) σε κάθε
ξεχωριστή περίπτωση, διακρίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τα κύρια
θεραπευτικά ΟΦ (“Genus epidemicus”) αυτής της συγκεκριμένης επιδημίας
της Χολέρας:
1) Camphora: Αρχικό στάδιο ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ (πριν την εφίδρωση), ο ασθενής
κρυώνει αλλά θέλει να ξεσκεπάζεται (η το αντίθετο!)
2) Veratrum Album: ΔΙΑΡΡΟΙΑ και εξάντληση, στάδιο κρύας εφίδρωσης,
ναυτία και εμετός (ο οποίος συχνά έρχεται ξαφνικά σαν ρουκέτα),
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φόβος, ο ασθενής κρυώνει αλλά έχει έντονη δίψα για κρύα(!) υγρά,
αρκετά συχνά ο ασθενής επιθυμεί ξινά και αλμυρά τρόφιμα (σε παύση
ναυτίας)
3) Cuprum Metallicum: ΔΙΑΡΡΟΙΑ, ΣΠΑΣΜΟΙ, ΚΡΑΜΠΕΣ (προπάντων
όταν ξεκινούν στα άκρα και εξαπλώνονται σ’ όλο το σώμα), παγωμένο
+ κυανό σώμα, ουραιμικό στάδιο της Χολέρας (Farrington ΕΑ, “Lesser
Writings”), πιθανή δύσπνοια κλπ.
Βλέπει λοιπόν εδώ ο αναγνώστης πόσο καλά διακρίνονται τα διαφορετικά
στάδια στην εξέλιξη της Χολέρας μεταξύ τους και πόσο ‘όμορφα’
εξατομικεύει η ομοιοπαθητική διάγνωση για να δοθεί η σωστή θεραπεία σε
κάθε ασθενή μεμονομένα.
Αυτός είναι ο κύριος λόγος της επιτυχίας της Κλασικής Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής γενικά σ΄όλους τους ασθενείς, η εξατομίκευση εμπεριέχει πολύ
συχνά την δυνατότητα της πραγματικής ίασης (η τουλάχιστον μεγάλης
βελτίωσης - ακόμη και σε άγνωστη αιτιολογία της νόσου!), δηλαδή η
συστημική προσέγγιση του ασθενούς σαν δυναμικό πολύπλοκο ζωντανό
σύστημα! Ενώ η συμβατική ιατρική προσπαθεί εδώ και πολλούς αιώνες
ακριβώς το αντίθετο: Να κοινοποιήσει μια νόσο και τα συμπτώματά της για
όλους τους ασθενείς και να τους δεί σαν ένα σύνολο, στο οποίο ο κάθε ένας
ασθενής θα λάβει ακριβώς την ίδια θεραπεία, δηλαδή απλοποιεί τον
άνθρωπο από πολύπλοκο δυναμικό σύστημα σε μηχανικό τρισδιάστατο
σύστημα με γραμμική σχέση αιτίου – αιτιατού στην φυσιολογία και
παθολογία του. Όπως παρατηρούμε όμως στην ιατρική, αυτή η προσέγγιση
επιφέρει συνήθως μόνο καταστολή η έλεγχο των συμπτωμάτων (εκτός από
τις βακτηριακές και μυκητησιακές λοιμώξεις όπου έχουμε σχεδόν γραμμική
αιτιολογία(!) και συχνά πραγματική ίαση με την χημική θεραπεία), έτσι ώστε
να αποφευχθούν επιπλοκές και η αρνητική πρόοδος της νόσου (π.χ. έλεγχος
των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα στον σακχαρώδη διαβήτη για πρόληψη
σοβαρών οργανικών βλαβών), επειδή δεν προσεγγίζει σωστά την
πραγματικότητα του ασθενούς, παρά μόνον λίγα επιμέρους στοιχεία του!
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6.2.4 Ενδείξεις της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και τοξικότητα του
χαλκού σε έρευνα της νανο – βιολογίας

Η αυξανόμενη χρήση νανο - υλικών στην βιομηχανία και βιοτεχνία έχει
ξυπνήσει γενικά το κοινωνικό, και ειδικά το επιστημονικό ενδιαφέρον. Ο
χαλκός είναι ένα από τα μέταλλα που βρίσκει όλο και περισσότερη χρήση σαν
νανο – υλικό σε διάφορα προϊόντα, όπως πλαστικά αναλώσιμα, μεταλλικές
εξωτερικές επιφάνειες, σε μελάνι, σε γράσο, μπαταρίες λιθίου, βιοενεργή
επιφάνειες με σκοπό την αναστολή της ανάπτυξης μικροβίων σε ρουχισμό
(π.χ. νανο - φθοριο - πολυμερές του χαλκού) κ.λπ. Εδώ γεννάται το ερώτημα,
αν αυτά τα νανο – υλικά συμπεριφέρονται βιολογικά ουδέτερα, η αν
καθιστούν κάποιον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω εισπνοής,
κατάποσης η διαδερμικής απορρόφησης.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην in vivo - μελέτη των Chen et al (2005)
στην τοξικότητα του χαλκού στα ποντίκια, όπου Ν1 – Ν7 ονομάζει τα
ποντίκια που ήταν εκτεθημένα σε νανο – σωματίδια χαλκού (μέγεθος 23,5
nm), Μ1 – Μ7 εννοεί τα ποντίκια υπο έκθεση σε μικρο – σωματίδια χαλκού
(μέγεθος 17 μm) (για την κατανόηση του αναγνώστη: Τα ιόντα του χαλκού
έχουν μέγεθος 0,072 nm), και το “C” είναι τα ποντίκια ελέγχου (χωρίς έκθεση
σε χαλκό).
Οι παθολογίες αναφέρονται με λατινικούς αριθμούς από το 1 ως το 7 και
ονομάζονται αναλυτικά κάτω από τον πίνακα (« - » : έλλειψη παθολογίας) :
“Pathological changes and their severeness in experimental mice exposed to nanocopper (N1–N7), micro-copper (M1–M7) and the control (C)”
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I: Glomerulitis :

{1} (σπειραματονεφρίτιδα

{2} πιθανή ανουρία)

II: degeneration and necrobiosis of renal tubule (εκφύλιση και νέκρωση των
νεφρικών σωληναρίων )
III: proteinic liquid in renal tubule {3} (πρωτεΐνες στα ούρα των σωληναρίων –
πιθανόν και νεφρωτικό σύνδρομο )
IV: purple deposition (πορφυρή εναπόθεση )
V: steatosis of hepatic tissue {4} (λιπώδης διήθηση ήπατος => διόγκωση ήπατος)
VI: atrophy of spleen (ατροφία σπληνός)
VII: dwindling of splenic units and fibrosis (συρρίκνωση και ίνωση σπληνός)
Βαθμός παθολογικών αλλαγών :

(+ : “degrees of pathological changes”)

+: λιποθυμική τάση / ++ μέτρια σοβαρός / +++ σοβαρός / ++++ θανάσιμος βαθ.
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(+ : faintness ++: median severe +++: severe and ++++: deadly severity)

Οι διάφορες παθολογικές αλλαγές αναπτύχθηκαν ξεκάθαρα μόνο στα
ποντίκια που ήταν εκτεθημένα στην μεγάλη ποσότητα νανο – σωματιδίων
του χαλκού (Ν1 – Ν7) και όχι σ’ αυτά που ήταν εκτεθημένα στα πολύ
μεγαλύτερα μικρο - σωματίδια του χαλκού (Μ1-Μ7), ακόμη υπό ποσοτικά
υψηλότερη έκθεση ! Εδώ ακριβώς βρίσκεται η γέφυρα προς τα
Ομοιοπαθητικά Παθογενετικά Πειράματα (‘provings’), που διεξάγονταν με
ασφάλεια (λόγω απειροελάχιστης ποσότητας!) σε ανθρώπους: Τα
χαρακτηριστικά συμπτώματα του “Cuprum Metallicum” αναπτύχθηκαν μετά
από χορήγηση αυτού του σκευάσματος στους ευαίσθητους ανθρώπινους
οργανισμούς ακριβώς επειδή ο χορηγούμενος χαλκός είχε οργανωθεί στην
διαδικασία της ομοιοπαθητικής φαρμακοποιοίας (δυναμοποίηση) σε
συσσωματώματα (‘clusters’) νανο – σωματιδίων! Δεν ελάμβαναν οι
πειραματιστές τον χαλκό τυχαία σε οποιασήποτε μορφή η δομή. Από την
άλλη πλευρά επιβεβαιώνεται πολύ όμορφα, ότι όταν τα μόρια βρίσκονται σε
διαφορετική από την νανο – δομή φυσική κατάσταση, τότε δεν υπάρχει
εύκολα παθολογική η τοξική επιρροή πάνω στον οργανισμό, παρά μόνον σε
υπερβολική δοσολογία (η μέση θανατηφόρα δόση LD50 για τα Ν1-Ν7 ποντίκια
ήταν 413 mg ανα κιλό του σωματικού βάρους, ενώ η LD50 για την δεύτερη
ομάδα > 5000 mg / κιλό !!! – πίνακας 2 Chen et al (2005).
Σ’ αυτό το σημείο θέλω να δείξω αποσπασματικά μερικές ρούμπρικες
(κατηγορίες μεμονωμένων συμπτωμάτων / διαταραχών και τα
ομοιοπαθητικά φάρμακα που καλύπτουν θεραπευτικά την εκάστοτε
διαταραχή) από το ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ του Kent, η οποίες
επιβεβαιώνουν, ότι αυτές οι ειδικές παθήσεις απ’ την μελέτη των Chen et al
(2005) κατόπιν τοξικότητας του χαλκού ήταν γνωστές στην Ομοιοπαθητική
από τον 19ο αιώνα.. :
{1} KIDNEYS - INFLAMMATION - accompanied by – uremia (ΝΕΦΡΑ –
ΦΛΕΓΜΟΝΗ – συνοδευόμενη από – ουραιμία, ανεπάρκεια νεφρών) :
aeth. am-c. ars. bell. cann-i. Carb-ac. cic. Cupr-ar. hell. hyos. Morph. Op. pilo.
stram.
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{2} KIDNEYS - SUPPRESSION of urine (ΝΕΦΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ούρων,
ΑΝΟΥΡΙΑ):
ACON. Aeth. Ail. am-caust. Anthraci. APIS apoc. aran. ARN. ARS. Ars-h. Ars-i.
Arum-t. aur. Bell. bism. bufo Cact. calc. Camph. CANTH. Carb-ac. CARB-V.
carbn-s. caust. Cic. Colch. con. Crot-h. Cupr. cupr-s. Dig. dulc. elaps Elat. Erig.
Eup-pur. Hell. hep. Hydr. Hyos. iod. Kali-bi. kali-chl. Lac-c. LACH. LAUR. lil-t.
LYC. merc. Merc-c. merc-cy. Morph. nit-ac. nux-v. Op. osm. petr. Phos. phyt.
Plb. Podo. puls. pyrog. Rob. SEC. Sil. STRAM. sul-ac. Sulph. tab. tarax. Tarent.
Ter. Urt-u. VERAT. vip. zinc.

Μεταφερόμενοι πάλι στον άνθρωπο, βλέπουμε ότι στην Ομοιοπαθητική
Ιατρική είναι ο ιατρός σε θέση να εξατομικεύσει την διάγνωση ακόμη
καλύτερα, όταν συνυπάρχουν ιδιαίτερα, σπάνια χαρακτηριστικά στον
ασθενή:

KIDNEYS - SUPPRESSION of urine - convulsions; with (ΝΕΦΡΑ – ΑΝΟΥΡΙΑ –
σπασμούς, με) :
CUPR. dig. hyos. Stram.

{3} URINE –

ALBUMINOUS (ΟΥΡΑ – ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ, με ΛΕΥΚΩΜΑ) :

acon. all-c. all-s. alum. am-caust. Ant-t. APIS apoc. arg-met. Arg-n. ARS. Ars-i.
Aur. AUR-M. Aur-m-n. bism. Brach. Calc. CALC-AR. Cann-s. Canth. Carb-ac.
Carb-v. Carbn-s. caul. chel. Chim. Chin. Chinin-ar. chlol. cinnb. coc-c. Colch.
cop. Crot-c. Crot-h. Cupr. cupr-s. Dig. Dulc. eup-pur. Ferr. Ferr-ar. Ferr-i. ferr-p.
Gels. GLON. HELL. Helon. Hep. Hippoz. Iod. Kali-bi. Kali-c. Kali-chl. Kali-i. kalim. kali-n. kali-p. kali-s. Kalm. LAC-D. Lach. lec. lith-c. LYC. lycps-v. mag-m.
med. Merc. MERC-C. Merc-cy. Merc-i-r. mez. morph. mur-ac. myric. NAT-AR.
NAT-C. Nat-m. NAT-P. Nat-s. Nit-ac. ol-j. op. osm. Petr. PH-AC. Phos. Phyt. Picac. PLB. polyg-h. puls. Pyrog. RHUS-T. Sabin. sal-ac. sars. Sec. sul-ac. Sulph.
tab. Tarent. tax. TER. tub. uran-met. Uran-n. zinc.
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ABDOMEN - SWELLING – Liver (ΚΟΙΛΙΑ – ΔΙΟΓΚΩΣΗ, ΠΡΗΞΙΜΟ – ήπαρ) :
acon. Aesc. ant-t. Ars. aur. Bar-m. Bell. bry. bufo calc. cann-s. Card-m. Chel.
CHIN. chinin-s. Con. cupr. cur. Ferr. ferr-ar. Iod. Lach. lact. Laur. LYC. MERC.
nat-m. NAT-S. nux-m. NUX-V. Phos. Ptel. sil. Sulph. tarent.

ABDOMEN - LIVER and region of liver; complaints of (ΚΟΙΛΙΑ – ΗΠΑΡ και
περιοχή ήπατος – διαταραχές, ενοχλήσεις) :
abies-c. abrot. ACON. Aesc. Agar. all-c. Aloe Alum. Am-m. ant-t. Apoc. Arg-n.
Arn. Ars. ars-i. asaf. Aur. aur-m. Bapt. bar-c. BELL. BERB. BRY. BUFO CALC.
Calc-f. CALC-P. camph. Carb-v. CARBN-S. CARD-M. Cham. CHEL. Chin. Cocc.
Colch. Coll. Coloc. Con. CORN. Croc. Crot-c. Crot-h. Cupr. dig. dros. dulc. ferr.
Fl-ac. gels. Graph. grin. Hep. Hydr. IOD. Iris Kali-bi. KALI-C. kali-s. LACH. Laur.
LEPT. LYC. mag-c. MAG-M. MERC. merc-c. mur-ac. nat-ar. nat-c. Nat-m. NATS. NIT-AC. NUX-M. NUX-V. petr. Ph-ac. PHOS. plat. Plb. PODO. Prun. Psor.
puls. ran-b. ran-s. rhus-t. ruta sabad. Sang. sel. SEP. sil. spig. sul-ac. SULPH.
tab. verat. Zinc.

Ενδιαφέρον έχει η επόμενη ρούμπρικα, η οποία περιγράφει την λιπώδη
διήθηση της καρδιάς (αντί του ήπατος) με ακόλουθη εκφύλιση [και
ανεπάρκεια]:
CHEST - FATTY degeneration of heart (ΘΩΡΑΞ – ΛΙΠΩΔΗΣ εκφύλιση της
καρδιάς ) :
ARN. ARS. Ars-i. AUR. AUR-M. Bar-c. CACT. Calc. caps. carb-v. crat. crot-h.
cupr. cupr-act. Ferr. Iod. KALI-C. kali-fcy. kali-p. kali-s. Kalm. lac-d. Naja Ph-ac.
PHOS. phys. phyt. stroph-h. stry-ar. stry-p. vanad.

ABDOMEN - INFLAMMATION – Spleen (ΚΟΙΛΙΑ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ – Σπλήνα) :
acon. Apis Arn. ars. ars-i. asaf. bell. Bry. bufo Cean. CHIN. chinin-s. con. cupr.
ign. iod. nat-ar. nat-c. Nat-m. Nit-ac. Nux-v. sulph.
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Όμως και για τον ανθρώπινο οργανισμό ανακάλυψε η έρευνα των Zietz et al
(2003), ότι μπορεί η υπερκατανάλωση του χαλκού (π.χ. μέσω χάλκινων
σωλήνων η τοπικά φυσικών αποθεμάτων χαλκού του πόσιμου νερού) να έχει
καταστροφικές συνέπειες λόγω σοβαρής τοξικότητας: {1} Κίρρωση ήπατος σε
παιδιά, {2} αιμόλυση, θάνατος (και Chen et al (2005). Όπως μας δείχνει το
ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ, αυτές οι παθήσεις που σχετίζονται με τον χαλκό
ήταν γνωστές τον προτελευταίο αιώνα:

{1} ABDOMEN - CIRRHOSIS of liver (ΚΟΙΛΙΑ – ΚΙΡΡΩΣΗ ήπατος) :
Cupr. Hep. Hydr. Mur-ac. Phos. plb. Sulph.

{2} GENERALS – ANEMIA (ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΑΙΜΙΑ) :
Acet-ac. acon. agar. alum. ambr. ant-c. Arg-met. Arg-n. Arn. ARS. Ars-i. Bell.
BORX. bov. Bry. CALC. CALC-P. Carb-v. Caust. cedr. cham. CHIN. chinin-ar. cina
cocc. coff. coloc. Con. Crot-h. cupr. Cycl. dig. FERR. FERR-AR. Ferr-i. Ferr-p.
GRAPH. HELL. Helon. Ign. iod. KALI-AR. Kali-bi. KALI-C. KALI-P. Lach. lyc. magc. mag-m. MANG. MED. MERC. Merc-c. mez. nat-ar. Nat-c. NAT-M. Nat-p.
Nat-s. NIT-AC. nux-m. Nux-v. ol-j. Olnd. petr. Ph-ac. PHOS. Pic-ac. PLB. psor.
PULS. rhod. Rhus-t. ruta sabin. Sec. Senec. Sep. sil. spig. SQUIL. Stann. STAPH.
SUL-AC. SULPH. ther. valer. verat. Zinc.
Η ακόλουθη ρούμπρικα αναφέρεται στην καρδιακή ανεπάρκεια λόγω
διάτασης και συστολικής δυσλειτουργίας της καρδιάς:
CHEST - DILATATION of heart (ΘΩΡΑΞ – ΔΙΑΤΑΣΗ – καρδιάς) :
Alum. am-c. Ant-t. Apis CACT. coff. cupr. hydr-ac. Iod. Kali-i. Lach. Laur. lil-t.
Lyc. Lycps-v. Naja Nat-m. Nux-v. ph-ac. Phos. plb. Psor. Puls. tab.

CHEST - PARALYSIS – Heart (ΘΩΡΑΞ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – Καρδιά) :
acon. Ant-t. ars. ars-i. Bell. Bufo cann-i. CARB-V. chlol. chlor. cimic. Crot-h.
Cupr. Dig. Gels. Hydr-ac. Iod. LACH. NAJA OP. ox-ac. Phos. Plb. sang. verat.
verat-v.
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CHEST – EMPHYSEMA (ΘΩΡΑΞ – ΕΜΦΥΣΗΜΑ) :
AM-C. ANT-AR. ANT-T. Ars. Aur-m. Bell. Brom. bry. calc. Calc-p. Camph. Carbv. carbn-s. chin. chinin-ar. Chlor. coca cupr. cupr-ar. cur. Dig. dros. HEP. Ip.
kali-c. lac-d. LACH. led. LOB. Lyc. Merc. Nat-m. nit-ac. nux-v. op. Phel. Phos.
psor. puls. queb. sars. sec. seneg. sep. spong. Stry. sulph. ter. tub. verat.

CHEST - PARALYSIS – Lung (ΘΩΡΑΞ – ΠΑΡΑΛΥΣΗ – Πνευμόνια):
Am-m. ANT-T. Arg-n. Ars. ars-i. BAR-C. Calc. camph. CARB-V. CHIN. cupr. Gels.
hydr-ac. Iod. LACH. Laur. LYC. Mosch. op. Phos. samb. senec. Stann.

Οι προαναφερόμενες έρευνες έδειξαν στην καρδιά, στο αίμα και στους
πνεύμονες γενικά παθολογικές καταστάσεις.
Η εμπειρία της ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι αρκετά ικανοποιητική σε
σχέση με τέτοιου είδους παθήσεις. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο δείχνει και
εδώ πολύ καλή ανταπόκριση.
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7 ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zincum, Zinc)
7.1

Φυσιολογία του ψευδαργύρου

Υγιείς ενήλικες περιέχουν στον οργανισμό τους 2 με 3 γραμμάρια (30 – 45
mmol) ψευδάργυρο, των οποίων τα 99% βρίσκονται στον ενδοκυταρικό
χώρο. Υψηλές συγκεντρώσεις ψευδαργύρου έχουν τα κύτταρα - νησίδες στο
πάγκρεας, η ίριδα και ο αμφιβληστροειδής στον οφθαλμό (ρετινολική
αφυδρογονάση), ο προστάτης με τους όρχεις (σταθεροποίηση της
χρωματίνης στο σπέρμα) και οι ωοθήκες, επίσης το ήπαρ, οι πνεύμονες και τα
δόντια. Στο αίμα μεταφέρεται ο ψευδάργυρος κυρίως στα ερυθρά
αιμοσφαίρια (75%) σε μορφή του μεταλλοενζύμου ανθρακική ανυδράση,
επίσης μέσω της λευκωματίνης (22%) και των λευκών αιμοσφαιρίων (3%, εδώ
στην αλκαλική φωσφατάση και στο “Calprotectin”, το οποίο περιέχει και
ασβέστιο).
Τα φυσιολογικά επίπεδα του ψευδαργύρου στο πλάσμα του αίματος
κυμαίνονται από 100 ως 140 μg ανα 100 ml (15-20 μmol / L), όμως τα
επίπεδα δεν είναι σταθερά, αφενός υπόκεινται στον κιρκαδικό ρυθμό,
αφετέρου επηρεάζονται από κυτταροκίνες (κυτοκίνες, “cytokines”) και
ορμόνες: Τα γλουκοκορτικοειδή διεγείρουν την αφομοίωση του
ψευδαργύρου στα ηπατοκύτταρα, ενώ οι ιντερλευκίνες 1 και 6 οδηγούν στο
πλαίσιο της οξείας φάσης της ανοσο – αντίδρασης σε μείωση του
ιχνοστοιχείου στο πλάσμα κατόπιν απορρόφησης από διαφόρους ιστούς. Η
συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη του ψευδαργύρου είναι 10 – 15 χλγ (mg)
και συνήθως καλύπτεται με την κανονική τροφή στις «ανεπτυγμένες» χώρες.
Ο ψευδάργυρος είναι συμπαράγοντας σε πάνω από 300 ένζυμα, στα οποία
ανήκουν και οι μεταλλοπρωτεϊνάσες, οι οποίες συμβάλλουν στην αποδόμηση
των εξωκυτταρικών δομικών στοιχείων των συνδετικών ιστών. Η αλκαλική
φωσφατάση, η καρβοξυπεπτιδάση του παγκρέατος, πολλές αφυδρογονάσεις
(γλουταμινική, μηλική, λακτασική, αλκοολική, ρετινολική αφυδρογονάση
[ονομάζονται επίσης δεϋδρογενάσεις]), μεταγραφικοί παράγοντες
(“transcription factors”) και πολυμεράσεις στο DNA και RNA έχουν τον
ψευδάργυρο σαν δομικό στοιχείο.
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7.2 Διαταραχές του ψευδαργύρου
7.2.1 Κλινικά δεδομένα και επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών
του ομοιοπαθητικού φαρμάκου Zincum Metallicum (Zinc.)

Η έλλειψη ψευδαργύρου, όπως μπορεί να παρουσιαστεί σε υποσιτισμό,
παρεντερική σίτιση η σε νοσήματα δυσαπορρόφησης του εντέρου,
υποσκάπτει αργά η γρήγορα την ανοσο – αντίδραση. Σε αρκετές μελέτες έχει
αποδειχτεί ότι ο υποσιτισμός (π.χ. σε χώρες όπως η Περσία, η Αίγυπτος, το
Μαρόκκο, η Πορτογαλία, οι ΗΠΑ κλπ.) οδηγεί σε καθυστερημένη νοητική και
σωματική ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους: Εδώ συμπεριλαμβάνονται ο
νανισμός η καθυστερημένη/ελλειπής αύξηση του ύψους, υπογοναδισμός,
μειωμένη η ελλειπής ηβική τριχοφυΐα, τραχύ δέρμα η ξηροδερμία (Prasad et
al 1985, 1961, 1963, 1966). Σ’ αυτές τις βαριές περιπτώσεις δεν αρκούσε
απλά η εξισορρόπηση της σίτισης, αλλά οι ασθενείς χρειαζόταν συμπλήρωμα
ψευδαργύρου (Halsted et al 1972) από 18 χλγ (Sandstead et al 1967) ως 40
χλγ ημερησίως (Ronaghy et al 1974), για να υπάρξει φυσιολογική ανάπτυξη
όσο δεν ήταν αργά.
Αυτά τα επιστημονικά ευρήματα επιβεβαιώνουν κλινικά κάποια στοιχεία του
ομοιοπαθητικού φαρμάκου “Zincum Metallicum” (“Zinc.”), που έχει τον
ψευδάργυρο μέσα του σε οργανωμένη νανοδομή (βλ. κεφ. 1, «Εισαγωγή»).
Όπως μας δείχνουν οι ρούμπρικες του ομοιοπαθητικού ρέπερτορυ του Kent:

GENERALS – DWARFISHNESS (ΓΕΝΙΚΑ – ΝΑΝΙΣΜΟΣ ) :
BAR-C. Bar-m. Calc. CALC-P. Carbn-s. iod. lyc. Med. merc. Ol-j. sec. Sil. SULPH.
zinc.

MIND - RETARDATION; mental (ΝΟΥΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - νοητική) :
ambr. ars-i. bar-m. Bufo carc. cic. kali-br. merc. pert. phos. syph. Tub. zinc.
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MALE GENITALIA/SEX - ATROPHY – Testes (ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΡΕΝΩΣ –
ΑΤΡΟΦΙΑ – Ορχεις) :
Aur. bar-c. bufo Caps. Carb-an. carbn-s. chim. Gels. Iod. KALI-I. Lyss. plb. staph.
zinc.
MALE GENITALIA/SEX - SHRIVELLED – Scrotum (ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΡΕΝΩΣ – ΖΑΡΩΜΑ / ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ – Όσχεου) :
berb. caps. carbn-s. Crot-t. rhod. ther. zinc.

FEMALE GENITALIA/SEX – STERILITY (ΘΗΛΥΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ –
ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ):
agn. Alet. Am-c. anag. anan. apis AUR. Bar-m. BORX. brom. Calc. cann-s.
Canth. carbn-s. Caul. caust. cic. Coff. Con. dulc. Ferr. Ferr-p. Goss. Graph.
helon. Hyos. Iod. Kali-bi. Kali-br. Kreos. Lach. Merc. NAT-C. NAT-M. nat-p. Nuxm. Orig. Phos. phyt. Plat. ruta Senec. SEP. Sil. Sul-ac. sulph. Zinc.
Εδώ υπάρχει ένα κενό της ομοιοπαθητικής βιβλιογραφίας στην ένδειξη του
ομοιοπαθητικού φαρμάκου “Zincum Metallicum” (“Zinc.”) για την ατροφία
ωοθηκών. Αν πράγματι δεν υπάρχει στα δεδομένα της Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής, θα ήταν καλό να προστεθεί, επειδή τα στοιχεία του υπογοναδισμού
σε άρρενες και θήλεις που ανέδειξαν οι βιολογικές και ιατρικές έρευνες είναι
αναμφισβήτητα, και εφόσον το “Zinc.” καλύπτει θεραπευτικά τις υπόλοιπες
διαταραχές ανωριμότητας, συμπεραίνω αξιωματικά ότι τουλάχιστον η
ελλειπής ανάπτυξη των ωοθηκών, ίσως και η ατροφία σε δεύτερη φάση στην
ενήλικη ζωή, μπορεί να θεραπευτεί μ’ αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο.
EXTREMITIES - ROUGHNESS – Hands (ΑΚΡΑ – ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ – Χειρών) :
alum. bar-c. Graph. HEP. kali-c. laur. med. nat-c. nit-ac. Petr. ph-ac. phos.
Rhus-t. rhus-v. sabad. sul-ac. Sulph. Zinc.

EXTREMITIES - ROUGHNESS - Hands - weather, cold (ΑΚΡΑ – ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ –
Χειρών – καιρός, κρύος) :
Zinc.
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Σχετικά μ’ αυτό το χαρακτηριστικό γράφει ο Constantine Hering (1885) στην
εγκυκλοπέδιά του “Guiding Symptoms of Our Materia Medica”:
“¤ Cracked and dry skin of hands, even in mild weather” [«σκισμένο και ξηρό
δέρμα χεριών, ακόμη και σε ήπιο καιρό»]

SKIN – CRACKS (ΔΕΡΜΑ – ΡΩΓΜΕΣ) :
Aesc. aloe alum. am-c. Ant-c. Arn. Aur. Bad. bar-c. bry. CALC. calc-s. Carb-an.
carb-v. CARBN-S. Cham. com. Cycl. GRAPH. Hep. hydr. iris kali-c. Kali-s. Kreos.
Lach. Lyc. mag-c. Mang. Merc. Nat-c. Nat-m. Nit-ac. olnd. osm. Paeon. PETR.
phos. Psor. PULS. Rhus-t. ruta SARS. SEP. Sil. SULPH. teucr. viol-t. Zinc.

SKIN - CRACKS – burning (ΔΕΡΜΑ – ΡΩΓΜΕΣ – καίνε / κάψιμο) :
petr. sars. zinc.

Μια από τις πιο σημαντικές δυσλειτουργίες κατόπιν μακροπρόθεσμης
ένδειας του ψευδαργύρου είναι η ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού
συστήματος. Όπως επισημαίνει ο PRASAD AS (2003), μειώνεται η
δραστηκότητα της θυμουλίνης (“thymulin”) στο αίμα (μιας ειδικής ορμόνης, η
οποία ρυθμίζει την λειτουργία των Τ – λεμφοκυττάρων), προκαλείται μια
ανισορροπία μεταξύ των «Βοηθών Τ - Κυττάρων» (Th1, “T helper cells”) και
των Th2 – Λεμφοκυττάρων, επίσης μειώνεται η λυτική δραστηριότητα των
«Φυσικών Κυττάρων – Φονιάδων» (NKC, “Natural Killer Cells”) και το
ποσοστό σε πρώιμες μορφές των κυτταρολυτικών Τ – Λεμφοκυττάρων,
δηλαδή μια δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος που μοιάζει
μερικώς με τους AIDS – ασθενείς. Οι PRASAD et al (2001) δείξαν σε μια σειρά
κυτταροκαλλιεργειών ότι ο ψευδάργυρος ενεργοποιεί τον «Πυρηνικό
Παράγοντα Κάππα Β» (NF-kB, “nuclear factor kappa B”) στα Τ –
Λεμφοκύτταρα Βοηθούς, αλλά υπο έλλειψη ψευδαργύρου μειώνεται η
ποσοτική δέσμευση αυτού του παράγοντα στο DNA και οδηγεί σε μειωμένη
γονιδιακή έκφραση της ιντερλευκίνης 2 και μείωση της παραγωγής της.
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Η ένδεια της ιντερλευκίνης 2 μπορεί να έχει μέτριες με σοβαρές επιπτώσεις
στο ανοσοποιητικό σύστημα: Αναφέρονται αυτοάνοσα νοσήματα και
θάνατος σε πειραματόζωα (Furtado et al 2002), ελκώδη κολίτιδα σε
ανθρώπους, χρόνιες υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κάθε είδους σε ανθρώπους
– όπως χρόνιες ωτίτιδες, συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
κλπ. Ακολούθως θέλω να δείξω μερικές ρούμπρικες του ομοιοπαθητικού
ρέπερτορυ, όπου φαίνεται ξανά η πλούσια γνώση που έχουμε αποκτήσει με
την σωστή έρευνα, παρατήρηση και θεραπεία στην Κλασική Ομοιοπαθητική
Ιατρική από το 1811 ως την σύγχρονη εποχή, εδώ στο παράδειγμα του
“Zincum metallicum”, όπου η νεώτερη επιστήμη επιβεβαιώνει τα
χαρακτηριστικά αυτού του ομοιοπαθητικού φαρμάκου :
EYE - INFLAMMATION - menses - during - agg. (ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ –
στην διάρκεια εμμήνων – χειρότερα) :
Ars. Puls. ZINC.

EYE - INFLAMMATION - Canthi - ulceration; with (ΟΦΘΑΛΜΟΣ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ
– Γωνίες – με εξέλκωση):
Apis bufo Kali-c. zinc.

ABDOMEN - INFLAMMATION – Colon (ΚΟΙΛΙΑ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ – Παχέως
εντέρου, κολίτιδα):
all-s. arg-n. ars. asaf. asar. bism. cadm-s. calc-ar. canth. caps. carc. cench. chin.
colch. cop. crot-t. Ferr-i. Gamb. guat. hell. hoit. kali-bi. kali-n. kali-p. lach. lil-t.
lyc. mag-c. merc. MERC-C. nat-c. nat-m. nat-s. nit-ac. nux-v. olnd. petr. ph-ac.
phos. podo. ptel. raph. rhus-t. sulph. syph. ter. tub. verat. zinc. zinc-val.

ABDOMEN - INFLAMMATION - Colon – ulcerative (ΚΟΙΛΙΑ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ –
Παχέως εντέρου, κολίτιδα - ελκώδης):
Chloram. coloc. Hell. lil-t. Mag-s. merc. Nat-s. nit-ac. nux-v. podo. Streptoc.
sulph. ter. zinc.
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CHEST - INFLAMMATION - Bronchial tubes – acute (ΘΩΡΑΞ – ΦΛΕΓΜΟΝΗ –
Βρόγχων - οξεία ):
Acon. am-c. am-i. am-p. ant-ar. ant-i. ant-t. ars. ars-i. asc-t. Bell. blatta-o.
Brom. Bry. Caust. cham. colch. cop. Dulc. eup-per. euphr. Ferr-p. gels. grin.
Hep. hyos. Ip. Kali-bi. lob. mang-act. Merc. morg-p. naphtin. nat-ar. nit-ac.
Phos. pilo. Puls. rhus-t. Rumx. Sang. Sangin-n. solid. spong. Squil. stict. sul-ac.
sulph. thuj. tub. tub-a. verat. verat-v. zinc.

7.2.2 Το Σύνδρομο των Ανήσυχων Ποδιών (“Restless Legs
Syndrome”)

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ομοιοπαθητικού φαρμάκου “Zincum
Metallicum” (“Zinc.”) αποτελεί το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών (“restless
legs syndrome”), μια διαταραχή που εκδηλώνεται στους ασθενείς το βράδυ,
και πιο συχνά την ώρα που χαλαρώνουν και ξαπλώνουν για να κοιμηθούν,
αλλά ακόμη και στην διάρκεια της νύχτας, ώστε να ξυπνούν αρκετές φορές,
και να μην αναπαύονται στον ύπνο τους.
Όπως περιγράφει ο Hering C. (1885) στην φαρμακολογία του ΟΦ “Zincum
Metallicum” (“Zinc.”): “¤¤ Excessive nervous moving of feet in bed for hours
after retiring, even when asleep.” [«Ακραία νευρικές κινήσεις των ποδιών στο
κρεβάτι για ώρες κατόπιν ξεκούρασης, ακόμη και μέσα στον ύπνο»]. Σε άλλο
σημείο αναφέρει ο ίδιος ιατρός – συγγραφέας : “¤¤ Incessant and violent
fidgety feeling in feet or lower limbs, must move them constantly.” [«διαρκής
και βίαιη νευρική αίσθηση στα πόδια η κάτω άκρα, πρέπει να τα κινεί
συνεχώς»].
Από την άλλη πλευρά συμπεριλαμβάνονται τα ίδια η παρόμοια
χαρακτηριστικά και στις ρούμπρικες του ομοιοπαθητικού ρέπερτορυ:
EXTREMITIES - RESTLESSNESS – Feet (ΑΚΡΑ - ΑΝΗΣΥΧΙΑ / ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ –
Πόδια ):
106

agar. Alum. arn. Ars. bar-c. carb-v. carbn-s. caust. Cham. chin. chinin-ar. cimic.
ferr-i. fl-ac. glon. kali-p. lil-t. mag-m. MED. Meph. nat-c. Nat-m. nat-s. ox-ac.
plat. Puls. RHUS-T. sil. Stram. Sulph. Tarent. thuj. ZINC.
Η γραφή του “ZINC” με κεφαλαία γράμματα στο ρέπερτορυ εννοεί ότι αυτό
το ΟΦ είναι από τα κύρια θεραπευτικά ΟΦ γι αυτήν την διαταραχή (δίπλα
στο “MED” και “RHUS-T”).

EXTREMITIES - RESTLESSNESS - Feet - evening - bed agg.; in (ΑΚΡΑ –
ΑΝΗΣΥΧΙΑ / ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ – Πόδια – βράδυ – κρεβάτι χειρότερα, στο):
sulph. ZINC.

EXTREMITIES - RESTLESSNESS – night (ΑΚΡΑ - ΑΝΗΣΥΧΙΑ / ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ – τη
νύχτα) :
Alum. bell. bufo CAUST. Colch. hep. Lyc. Nit-ac. phyt. RHUS-T. Sep. spig. ZINC.

GENERALS - TWITCHING - sleep - going to sleep; on - agg. (ΓΕΝΙΚΑ –
ΔΕΣΜΙΔΩΣΕΙΣ – ύπνος – λίγο πριν κοιμηθεί – χειρότερα) :
acon. Agar. Alum. arg-met. ARS. cob. hyper. Ign. KALI-C. phys. Sel. Stront-c.
Stry. Sul-ac. Sulph. Zinc.
Θα ήταν πολύ θετικό και ενδιαφέρον να ερευνήσουν οι επιστήμονες την
δυνατότητα θεραπείας σχετιζόμενη με τον ψευδάργυρο μέσω κλινικής η
νανο – ιατρικής μελέτης.

7.2.3 ΔΕΠΥ - η ομοιοπαθητική θεραπεία των παιδιών με
διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα μέσω του ΟΦ
“Zincum Metallicum” και σύγχρονες μελέτες θεραπείας

Η ομοιοπαθητική εικόνα φαρμάκου του “Zincum Metallicum” (ψευδάργυρος)
αναπτύχθηκε πρώτα το 1811 από τον ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής Samuel
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Hahnemann και την ομάδα του. Αργότερα προστέθηκαν αρκετά στοιχεία από
τους Constantin Hering (1885) και James T. Kent το 1904. Μέχρι την δική μας
εποχή, οι ομοιοπαθητικοί ιατροί διευρύνουν και συμπληρώνουν διαρκώς την
γνώση της Ομοιοπαθητικής Φαρμακολογίας για το κάθε ομοιοπαθητικό
φάρμακο (ΟΦ), έτσι και για το Zincum.
Παρόλο που έχει εμπλουτιστεί αρκετά η εικόνα του φαρμάκου, τα
χαρακτηριστικά συμπτώματα που ανακάλυψε ο Hahnemann με την ιατρική
ομάδα του εξακολουθούν να ισχύουν, όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά και στο
μέλλον, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι! Αυτό σημαίνει κάτι πρωτοφανές για
την ιατρική επιστήμη: Την διαχρονικότητα και εγκυρότητα μιας διάγνωσης
και θεραπείας !
Οι επόμενες ρούμπρικες δείχνουν πόσο καλά καλύπτει το ΟΦ “Zincum
metallicum” (Zinc.) την διαταραχή της ΔΕΠΥ:

MIND - CONCENTRATION - difficult – studying (ΝΟΥΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ –
δύσκολη – μελετώντας):
acon. aesc. AETH. agar. Agn. alco. alum. ang. apis asar. Bar-c. bar-m. bell. calc.
calc-f. calc-sil. carb-ac. carbn-s. carc. caust. cham. Cimic. coff. Dros. ferr-i. ferrp. Gels. HELL. hyos. iod. kali-bi. kali-c. Kali-p. kali-sil. lach. lyc. mur-ac. nat-ar.
Nat-c. nat-m. nat-p. NUX-V. olnd. ox-ac. phos. pic-ac. puls. spig. Staph. sul-i.
sulph. syph. tab. Ter. zinc-p.

MIND - CONCENTRATION - difficult - children, in (ΝΟΥΣ – ΣΥΓΚΝΕΤΡΩΣΗ –
δύσκολη – σε παιδιά) :
Aeth. am-c. Bar-c. graph. lach. ph-ac. zinc.

MIND - MEMORY - weakness of memory - done; for what he just has (ΝΟΥΣ –
ΜΝΗΜΗ – έκπτωση μνήμης – γι’ αυτό που μόλις έκανε) :
absin. Acon. agar. Bar-c. borx. bov. bufo calad. Calc-p. camph. chel. fl-ac.
graph. Hyos. lac-c. lach. lyc. Nux-m. Onos. rhus-t. sabin. sanic. thuj. zinc.
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MIND - ACTIVITY - sleeplessness; with (ΝΟΥΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – με αϋπνία):
dig. rhus-t. thea zinc.

GENERALS - ENERGY - excess of energy - children; in (ΓΕΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ –
υπερβολική ενέργεια – σε παιδιά) :
Agar. anac. ant-c. Arn. ars-i. Aur. chin. hyos. iod. LACH. lyc. Lyss. MED. nux-v.
op. phos. rhus-t. sep. stram. sulph. Tarent. Tub. Verat. zinc.
GENERALS – RESTLESSNESS (ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Σωματική
ανησυχία) :
ACON. agar. alum. am-c. ambr. ANAC. ant-t. arn. ARS. asaf. asar. bar-c. BELL.
borx. Bry. Calc. camph. Cann-s. canth. carb-an. Carb-v. caust. Cham. Chin. cina
cocc. Coff. coloc. con. Croc. cupr. dulc. euphr. Ferr. graph. hell. HYOS. Ign. iod.
ip. kali-c. Kreos. led. Lyc. mag-c. mag-m. mang. meny. MERC. MERC-C. mez.
mosch. mur-ac. nat-c. nat-m. nit-ac. nux-m. Nux-v. olnd. Op. petr. ph-ac. phos.
Plat. plb. puls. RHUS-T. ruta sabad. sabin. Samb. sec. SEP. sil. Spig. spong.
stann. STAPH. STRAM. Sulph. teucr. thuj. Valer. verat. viol-t. Zinc.
Το 2004 οι Bilici et al αποδεικνύουν επιστημονικά σε μία προοπτική κλινική
μελέτη θεραπείας 400 παιδιών που πάσχουν από ΔΕΠΥ (“Attention Deficite
and Hyperactivity Disorder, ADHD”), ότι η αγωγή των παιδιών με
συμπλήρωμα ψευαδαργύρου (θειούχος ψευδάργυρος, Zinc sulfate)
επιφέρει σημαντική βελτίωση της διαταραχής τους συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου (που δεν έλαβε φάρμακο)! Βέβαια επισημαίνουν οι
συγγραφείς ότι δεν αρκεί η αγωγή αυτή να ιαθούν τα παιδιά – χρήζουν
δηλαδή παράλληλα και άλλης συμπληρωματικής θεραπείας – όμως εδώ
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν, ότι ο ψευδάργυρος δεν δόθηκε σε μορφή ΟΦ
(δηλαδή σαν νανοσωματίδια), και ούτε έγινε στην μελέτη αυτή κάποια
εξατομικευμένη επιλογή των περιστατικών βάσει ομοιοπαθητικών κριτηρίων,
σε πια παιδιά ακριβώς θα ταίριαζε ο ψευδάργυρος σαν ομοιότατο φάρμακο,
έτσι ώστε να φέρει πολύ καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα (μεγάλη
βελτίωση εως ίαση). Εν τούτοις επιβεβαιώνεται μέσω αυτής της μελέτης μετά
από 190 χρόνια, ότι τα στοιχεία και χαρακτηριστικά συμπτώματα των ΟΦ
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έχουν διαχρονική ισχύ – η Κλασική Ομοιοπαθητική θεράπευε τότε και
θεραπεύει ακόμη στην σύγχρονη εποχή μας παιδιά και εφήβους με την
διαταραχή της ΔΕΠΥ, και όχι μόνον με το ΟΦ “Zincum metallicum” αλλά με
πληθώρα φαρμάκων (πάντα κατά την Κλασική Ομοιοπαθητική: ένα
φάρμακο σε μία συγκεκριμένη χρονική φάση του ασθενούς) - ότι οι
πληροφορίες των ομοιοπαθητικών φαρμάκων δεν είναι τυχαίες, και καλό
θα έκαναν οι επιστήμονες όλων των κλάδων που ασχολούνται με την
ανθρώπινη υγεία και θεραπεία, να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά αυτόν τον
θησαυρό γνώσης της Κλασικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής για την ανεύρεση
νέων παθογενειών και θεραπειών!!
Αυτή η μελέτη επίσης επιβεβαιώνει ότι δεν βοηθάει πολύ η χρήση της επι
μέρους η μονογραμμικής αιτιολογίας (ότι η έλλειψη / διαταραχή
ψευδαργύρου οδηγεί σε ΔΕΠΥ) για να βρούμε την σωστή θεραπεία για τους
περισσότερους η όλους τους ασθενείς, όπως δυστυχώς γίνεται ακόμη κατά
έναν μεγάλο βαθμό στην συμβατική ιατρική. Έχουμε ανάγκη της
εξατομίκευσης στην διάγνωση και θεραπεία των ασθενών, δηλαδή να
σεβαστούμε την ξεχωριστή και μοναδική πολυπλοκότητα καθενός
οργανισμού, που συμπεριλαμβάνει διαφορετικά σύνθετα αίτια της
διαταραχής του από άλλους οργανισμούς, για να πετύχουμε την μέγιστη
επιτυχία στην θεραπεία.

7.3 Η Ομοιοπαθητική Ιατρική και η Κλασική Ιατρική είναι
συμπληρωματικές – το παράδειγμα της συσχέτισης του
ψευδάργυρου και του χαλκού σε νευρολογική διαταραχή

Από την αρχαιότητα (Ιπποκράτης κ.α.) μέχρι σήμερα, γενικά οι ιατροί
παγκοσμίως και οι ομοιοπαθητικοί ιατροί από τον καιρό του Χάνεμαν,
παρατηρούν σε κάποιους ασθενείς με δερματοπάθειες, ότι μετά απο
θεραπεία με αλοιφές η άλλη εξωτερική χρήση ουσιών / φαρμάκων (που
περιέχουν θειάφι, «γαλαζόπετρα» [θειϊκό χαλκό], ψευδάργυρο, κορτιζόνη
κλπ.) που καταστέλλουν το εξάνθημά τους, εξελίσσονται ψυχιατρικές και
νευρολογικές παθήσεις η διαταραχές, η οποίες συμπεριλαμβάνουν {1}
μανιακές καταστάσεις, {2} αναισθησία /λιποθυμία, {3} χορεία , (επιληπτικούς
και μη) σπασμούς {4} κλπ.
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Οι ακόλουθες κατηγορίες συμπτωμάτων στο ομοιοπαθητικό ρέπερτορυ
δείχνουν ξεκάθαρα, ότι ο ψευδάργυρος σε μορφή του ομοιοπαθητικού
φαρμάκου “Zincum Metallicum” (“Zinc.”) καλύπτει θεραπευτικά τέτοιες
παθήσεις, ώστε οι ασθενείς να βιώσουν μεγάλη βελτίωση εως ίαση:

{1} MIND - MANIA - eruptions; after suppressed (ΝΟΥΣ – ΜΑΝΙΑ –
εξανθήματα, μετά από καταπιεσμένα) :
Caust. Hep. Zinc.

{2} MIND - UNCONSCIOUSNESS - eruptions - suppression of eruptions; after
(ΝΟΥΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ/ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ – εξανθήματα –
καταπίεση εξανθημάτων, μετά από) :
Zinc.
{2} SKIN - ANESTHESIA - eruptions; after suppressed (ΔΕΡΜΑ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ –
εξανθήματα, μετά από καταπιεσμένα) :
Zinc.

{3} GENERALS - CHOREA - eruptions; after suppressed (ΓΕΝΙΚΑ – ΧΟΡΕΙΑ –
εξανθήματα, μετά από καταπιεσμένα ):
Caust. cupr. SULPH. zinc.

{4} GENERALS - CONVULSIONS - eruptions - suppressed eruptions; after break out; or when they fail to (ΓΕΝΙΚΑ – ΣΠΑΣΜΟΙ – Εξανθήματα –
καταπίεση εξανθημάτων, μετά από / η όταν αποτύχουν να εκδηλωθούν) :
Ant-t. apis Bry. Camph. CUPR. Cupr-act. Gels. Hep. Ip. Stram. Sulph. ZINC.
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GENERALS - NEUROLOGICAL complaints - eruptions; after suppressed
(ΓΕΝΙΚΑ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ διαταραχές – εξανθήματα, μετά από
καταπιεσμένα):
caust. cic. CUPR. zinc.

{5} GENERALS - AMYOTROPHIC
ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ) :

LATERAL

SCLEROSIS

(ΓΕΝΙΚΑ

–

ang. arg-n. calc. cupr. Cur. dub. hyper. lath. nux-v. pic-ac. plb. rhus-t. sulph.
zinc.

Εδώ θέλω να υπογραμμίσω μια συσχέτιση των δύο ομοιοπαθητικών
φαρμάκων και ιχνοστοιχείων, του χαλκού (“Cupr.”) και του ψευδαργύρου
(“Zinc.”), τα οποία είναι τα κύρια ομοιοθεραπευτικά στην κατηγορία
σπασμών κατόπιν καταστολής η ελλειπούς εκδήλωσης εξανθημάτων: Όπως
είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο («Ο Χαλκός»), αυτά τα δύο μέταλλα
συμμετέχουν σαν δομικά στοιχεία στο ένζυμο υπεροξείδιο της δυσμουτάσης
(“superoxide dismutase”), το οποίο μεταξύ άλλων εξουδετερώνει ελεύθερες
ρίζες μέσα στον οργανισμό – εδώ βέβαια και στο νευρικό σύστημα, και σε
περίπτωση ανεπάρκειάς του, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια νευρολογική
πάθηση όπως η {5} Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις έχει φαινομενικά και σπαστικότητα. Εφόσον η καταστολή /
ελλειπής εκδήλωση εξανθημάτων δύναται να προκαλέσει νευρολογικές
διαταραχές με σπασμούς, τίθονται κάποια ερωτήματα:
Έχει το ένζυμο υπεροξείδιο της δυσμουτάσης κάποια στενή σχέση σ’ αυτήν
την παθογένεια, δημιουργείται κάποια δυσλειτουργία του μέσω της
καταστολής του εξανθήματος, το οποίο είναι μία μορφή φλεγμονής κατόπιν
ανοσο – αντίδρασης; Μήπως προϋπάρχει σε πρώτη φάση κάποια διαταραχή
του υπεροξειδίου της δυσμουτάσης, και σε δεύτερη φάση δημιουργούνται οι
νευρολογικές παθήσεις κατόπιν δερματικής καταστολής – η είναι κάποια
δυσλειτουργία αυτού του ενζύμου ανοσολογικά συνυπεύθυνη για την
ελλειπή εκδήλωση κάποιου εξανθήματος, π.χ. στην ιλαρά{6}, ώστε
παθολογικά να προσβάλλεται «βαθύτερα» το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα;
Επίσης είναι πιθανό, το συγκεκριμένο ένζυμο να συμμετέχει σε πρώτη φάση
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σ’ αυτήν την ανοσο – αντίδραση του δέρματος (εξάνθημα), και κατόπιν
τοξικότητας της χημικής θεραπείας να χάσει την σωστή λειτουργία του. Αυτές
οι ερωτήσεις τίθονται βέβαια και για την ομοιόσταση η σωστή λειτουργία
των εκάστοτε δομικών στοιχείων του υπεροξειδίου της δυσμουτάσης, του
χαλκού, ψευδαργύρου και επίσης του μαγγανίου, το οποίο συμμετέχει στο
ένζυμο. Με άλλα λόγια, μπορούμε κατά την γνώμη μου να γεφυρώσουμε
στην ιατρική πολλά κενά.
Τα δύο όργανα νευρικό σύστημα και δέρμα έχουν πολύ στενή σχέση
οντογενετικά στην ανάπτυξη του εμβρύου (κατάγονται και τα δύο από το
Εκτόδερμα), και ο περιορισμός της ανοσοαντίδρασης στο δέρμα, δηλαδή η
παρεμπόδιση του ανοσοποιητικού συστήματος να δράσει στο ιεραρχικά
χαμηλότερης για τον οργανισμό ζωτικής σημασίας όργανο – το δέρμα οδηγεί σε βαθύτερη και πιο επικίνδυνη διαταραχή στο νευρικό σύστημα.

{6} RESPIRATION - DIFFICULT - measles; after suppressed (ΑΝΑΠΝΟΗ –
ΔΥΣΠΝΟΙΑ – ιλαρά , μετά από καταπιεσμένη) :
CHAM. PULS. Zinc.
Εδώ χρειαζόμαστε μια εξήγηση - διευκρύνιση, αν στην περίπτωση της
αναπνευστικής δυσχέρειας έχουμε από παθοφυσιολογική άποψη καθαρά
μόνο μια νευρολογική – νευρομυϊκή δυσλειτουργία, αν είναι οι βρόγχοι η τα
βρογχιόλια διαταραγμένα (φλεγμονή με υπερέκκρισης βλέννης), η αν έχουμε
μεικτή δυσλειτουργία.
Μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου βαθύτερων διαταραχών κατόπιν
καταστολής εξανθημάτων καθιστά η ακόλουθη συσχέτιση: Το χημικό
φάρμακο “Ζinc pyrithione” (ZnPT, με μοριακό τύπο C10H8N2O2S2Zn) περιέχει
μεταξύ άλλων τα στοιχεία θείο και ψευδάργυρο, και χρησιμοποιείται από
την δεκαετία του 1930 βάσει εξωτερικής χρήσης για εξανθήματα διαφόρων
ειδών (κυρίως για την σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και για πιτυρίαση της
τριχωτής κεφαλής) και σαν αντιμικροβιακή αλοιφή. Οι ανεπιθύμητες
συνέπειες της χρήσης αυτής μπορεί να είναι μία απλή δερματίτιδα,
αλλεργική αντίδραση, αλλά ακόμη και καρκινογένεση στους ανθρώπους, ενώ
περιγράφεται και η εμβρυοτοξικότητα (σε ιχθύς). Σε μία μελέτη των Lamore
et al (2009) εξετάστηκαν ανθρώπινα κερατινοκύτταρα και μελανοκύτταρα σε
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κυτταρο – καλλιέργειες που ήταν απομονωμένες απ’ τον ανθρώπινο
οργανισμό, και εκεί αποδεικνύεται, πόσο καταστροφική για το δέρμα, και
επεμβατική στο ανοσοποιητικό σύστημα – με πιθανές ολέθριες συνέπειες για
όλον τον οργανισμό - μπορεί να αποβεί μια τέτοια προσπάθεια «θεραπείας»:
Το ZnPT (σε νανομοριακή ποσότητα 100-500 nM[Nano-Molar])
1) Επαγάγει μια μαζική ενδοκυτταρική αντίδραση θερμικού σοκ (“heat
shock reaction”) μέσω διαφοροποίησης της γονιδιακής έκφρασης
και πολλαπλά υπεραυξημένης παραγωγής των «πρωτεϊνών
θερμικού σοκ» (“heat-shock-proteines-HSP’s”) => απώλεια της
ενδοκυτταρικής δομής με πιθανή καρκινογένεση, δυσλειτουργίες
κλπ.
2) Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και επαγάγει τον κυτταρικό θάνατο
των ανθρώπινων επιδερμικών κερατινοκυττάρων.
3) Επιφέρει ταχεία εξάντληση των κυτταρικών αποθεμάτων σε ΑΤΡ.
4) Προκαλεί γρήγορη εξασθένιση της γονιδιακής ακεραιότητας των
κερατινοκυττάρων με έντονη επαγωγή και αυξημένη έκφραση των
κυτταρικών στρες – γονιδίων, με συνέπεια τον κυτταρικό θάνατό
τους.
5) Βλάπτει την ακεραιότητα του γονιδιώματος των ανθρώπινων
επιδερμικών μελανοκυττάρων προκαλώντας ενεργειακή κρίση και
αυξητική ρύθμιση των “heat shock – πρωτεϊνών”.
Αν και η έρευνα αυτή δεν πραγματοιποιήθηκε σε κύτταρα δέρματος εντός
του ζωντανού οργανισμού (“in vivo”) – εκεί υπάρχουν πιθανότατα πιο
αυξημένες αντιστάσεις σε τοξικές ουσίες – δείχνει συνολικά, και μαζί με
προηγούμενες έρευνες σ’ αυτό το πεδίο, ότι δεν επιτρέπεται εμείς οι ιατροί
να είμαστε επαναπαυμένοι στις «συνήθη» θεραπείες, επιβάλλεται ηθικά και
επιστημονικά να αναπροσδιορίζουμε βάσει ερευνών τις ήδη γνωστές
θεραπείες. Αλλά ακόμη πιο κέραιο ζήτημα είναι η λεπτομερής παρατήρηση
των (ανεπιθύμητων και μη) ενεργειών των φαρμάκων / χημικών ουσιών
πάνω στον άνθρωπο, χωρίς να αποκλείουμε δυσμενή αντιδράσεις μέσω
γρήγορης επιφανειακής εκτίμησης της διαταραγμένης πορείας του ασθενούς,
από μερική άγνοια της ανθρώπινης (παθο-)φυσιολογίας, προσωπικό εγωισμό
η από υποτίμηση των ασθενών.
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APPENDIX 1 (for bibliography ) :

-

Hahnemann, Samuel, “Reine Arzneimittel – Lehre” (“Pure Materia
Medica”), edited in 2 volumes:
a) Volume 1 - first edition published in 1816, 2nd ed. in 1824, 3rd ed. in
1830, description of homeopathic remedies, contains the
electrolyte calcium [ασβέστιο], represented by the remedy
“Calcarea Acetica” (“calc-act”) and also by “Hepar Sulphuris
Calcareum” (“Hep”, θειϊκό ασβέστιο], the trace elements iron,
[σίδηρος] (represented by the homeopathic remedy “Ferrum
Metallicum”, «μεταλλικός σίδηρος») and sulfur [θείο] (“Hep” look
above).
b) Volume 2 – 1η έκδοση το 1817 (1st ed.), 2η έκδ. το 1825 (2nd ed.), 3η
έκδ. το 1833 (3rd ed.), περιέχει τα ιχνοστοιχεία (σε μορφή
ομοιοπαθητικού
φαρμάκου)
«μαγγάνιο»[“manganese”]
(“Manganum Aceticum”, mang – act) και «θείο» [“Sulfur”]
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(“Sulphur”), επίσης και τον ηλεκτρολύτη «φώσφορο»
[“phosphorus”] (στην μορφή “Phosphoricum Acidum”, «φωσφορικό
οξύ»).
-

Hahnemann, Samuel, “Die Chronischen Krankheiten” (“The Chronic
Diseases”, «Οι Χρόνιες Νόσοι»), εκδόθηκε αρχικά σε 5 τόμους,
ξεκινώντας τον 1ο τόμο το 1828 (1η έκδοση), τελειώνοντας το 1838 με
τον 5ο τόμο (1η έκδοση), αργότερα συνοψίστηκαν οι πέντε σε 2 τόμους.
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