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Хомотоксикологията, едно от алтернативните направления в 
медицината, представлява синтез между съвременните 
достижения на медицината и хомеопатичния подход при лечението на 
болните. Това е метод, който логически и практически 
продължава и развива принципите на холистичната медицина, като 
използва комплексния подход за лечението на човека като единна 
биологична система. 

Основоположник на течението и методите на хомотоксикологията 
като комплексна терапия е германския лекар и учен Ханс-Хайнрих 
Рекевег. Според неговата теория организмът на човека е отворена 
и стремяща се към равновесие биологична система. Но както и при 
всяка друга динамична система равновесието може да бъде 
нарушено - например за биологичната система факторите, които 
нарушават стабилността, съгласно теорията на 
хомотоксикологията,  са  ендогенните  и екзогенните  токсини 
(хомотоксини). 

Въздействието на тези химични вещества, различни по произход, 
постъпили в организма отвън или получени в хода на обмяната на 
веществата предизвикват съответни защитни реакции на 
биологичната система, което се проявява, според Рекевег под 
формата на симптоми на заболяването. Затова определението за 
заболяване, дадено от основоположника на метода и прието в 
хомотоксикологията е: “Болестта представлява комплекс от 
целесъобразни защитни процеси в организма, а също така и 
проява на опитите да се компенсира интоксикацията”. 

 

Х О М Е О П А Т И Я К О Н В Е Н Ц И О Н А Л Н А
 М Е Д И Ц И Н А

 А Н Т И Х О М О Т О К С И К О Л О Г И Я

 К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я

Антихомотоксичните препарати са получили наименованието 
“комплексни” поради факта, че в техния състав влизат редица 
хомеопатични средства, чието съвместно действие води до силен 
дезинтоксикиращ ефект. Заедно с дезинтоксикацията, не по-малко 
важен е и друг аспект на хомотоксикологията: според 
определението за заболяване, при терапията е необходимо да не 
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се подтискат  симптомите,  а допълнително да се спомогне за 
активиране на защитните сили на организма. 

Като се отчитат тези три важни аспекта: регулиращото 
въздействие върху откритата биологична система, свързването и 
извеждането на токсичните за организма вещества и накрая 
стимулиране на защитните му сили, бе създадена цяла гама 
лекарствени средства - комплексни биологични антихомотоксични 
препарати, произведени от фирма “Хийл” (“Биологише Хайлмител 
Хийл” Германия, Баден-Баден). 

Антихомотоксичните препарати са изготвени от естествени 
природни елементи: екстракти от билки, тъканни екстракти, 
стерилизирани култури микроорганизми, минерални вещества, 
микроелементи, катализатори и др. Всички тези компоненти се 
обработват съгласно принципите на хомеопатичната технология на 
потенциране, т.е. методи на последователно разделяне и 
динамизация на компонентите. По този начин в 
антихомотоксичните препарати, както и в хомеопатичните, 
биологически активни са не концентрирани вещества, а техните 
микродози. Постъпвайки в организма, те не предизвикват 
пренатоварване, а напротив - стимулират действието на неговите 
системи и отключват допълнителни защитни механизми. 

Лечението с антихомотоксични препарати обединява в себе си най-
добрите традиции както на хомеопатията, така и на алопатичната 
медицина. От класическата медицина тези препарати приемат 
нозологичния принцип на назначаване на лекарствените форми. 
Тази концепция   на състав на биологичните препарати за разлика 
от алопатичните лекарствени средства е свързана не със 
симптоматиката на заболяванията, а с регулаторни, 
дезинтоксикиращи въздействия, стимулиращи защитните сили на 
организма. 

  А н т и х о м о т о к с и ч н и п р е п а р а т и   Алопатични лекарствени
средства

Сравнима с алопатичните Висока ефективност в
средства ефективност в острите фази
острите фази

Висока ефективност в Невисока ефективност в
хроничните случаи хроничните случаи

Отсъствие на странични и Чести странични реакции
алергични реакции (алергии, дисбактериози,

ятрогенни увреди и др.) 
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Отсъствие на противопоказания     Много противопоказания,
и възрастови ограничения ограничения при деца и

бременни

Повишение на имунитета на Възможно потискане на
пациента в процеса на имунитета
лечението

Действие по принципа на Действие по принципа на
регулиране на иницирането заместване, подтискане,

компенсиране 

  Характеристика на отделните  
 групи  компоненти на  

  антихомотоксичните препарати
В съответствие с произхода и основните принципи на въздействие, 
могат да се определят следните групи компоненти на 
комплексните антихомотоксични препарати: 

 ,Реакционни средства  предназначени за непосредствена 
стимулация на имунната система  и усилване  действието  на 
другите компоненти 

 ,Органотропни компоненти  активиращи дейността на отделните 
органи. 

Като изходен материал на тези две съставни части се използват  
неорганични,  растителни  вещества  и  продукти  от  животински  
произход. 

  ,Свински органни компоненти  които действат 
непосредствено 
на съответния орган и активират неговите функции. Тези 
компоненти се приготвят от тъкани на свиня (поради най-голяма 
структурна близост с човешките тъкани). По същество те 
представляват особени биогенни вещества, идентифицируеми по 
специфичния изходен материал, състава на биохимичните 
вещества, ферменти и минерали. За изходен материал се 
използват тъкани, клетки, клетъчни органели, ферменти, 
екстракти, хидролизати, филтрати и секрети   потенцирани в 
съответствие с хомеопатичната фармакопея. 

Нозоди  - компоненти, създадени на основата на продукти на 
болестта (секрети и патологично променени тъкани), а също така 
микробиологични  препарати,  които  щателно  се  стерилизират  и 
проверяват за наличие на микроорганизми. 
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Катализатори  - хомеопатизирани продукти на ферментативни  
реакции, активиращи и регулиращи различни етапи на клетъчния 
обмен. 

Потенцирани   ,алопатични средства  за приготвянето на 
които 
като изходен материал се използват синтезирани химически 
вещества (лекарствени средства, оцветители, токсини). Основни 
показания за приемане на тези препарати са ятрогенните 
заболявания. 

Безопасността на приемане на антихомотоксичните препарати при 
доказаната им в практиката висока ефективност е свързана с 
това, че ниската концентрация на минерали, микроелементи и 
хормони, съдържащи се в комплексните препарати в потенция от 
Д2 до Д14 съответства на тяхната концентрация в организма на 
човека. 

    Механизъм на действие на
антихомотоксичните  

 препарати “  Голяма защитна  
”  система

Биологично обословения   подбор на компонентите на препаратите на 
фирма Хийл осигурява техния терапевтичен ефект на различни 
регулационни нива, което се явява   необходимо условие за 
успешното   лечение. 

По-пълното и цялостно разглеждане на тези нива на регулиране 
може да ни даде представа   предложената от Рекевег и 
обединяваща ги, така наречената “   ”  Г о л я м а з а щ и т н а с и с т е м а

Петте нейни части или нива съставят единна динамична, т.е 
постоянно подложена на изменения и кибернетично свързана с 
много обратни връзки система: 

Ретикулоендотелна система -моноцити и макрофаги, система 
клетки разпръснати в различни отдели на организма, изпълняващи 
бариерна и фагоцитарна функция и обмяна на веществата; 

Механизми, контролирани от предния дял на хипофизата и кората на 
надбъбрека, регулиращи възпалителните процеси; 

Нервно-рефлекторни механизми - синдроми на неврално дразнене  и 
възбуждане; 

Дезинтоксикираща  функция на черния дроб -  депониране и 
обезвреждане  на различни токсични за  организма вещества; 
пропердинова система; 
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Дезинтоксикираща функция на съединителната тъкан-депониране 
на токсините, реакции антиген - антитяло, лимфоцитни и 
макрофагиални реакции, образуване на имунокомпетентни клетки. 

В състава на всеки антихомотоксичен препарат влизат компоненти 
активиращи всички елементи на “Голямата защитна система”. 
Високата терапевтична активност се осигурява от синергичното 
взаимодействие на всички негови компоненти. 

ІІ. Активиране механизмите 
регулирани от предния дял на 
хипофизата и кората на надбъбрека 

І. Активиране на ІІІ. Лечебни рефлекси,
ретикулоендотелната неврална терапия,
система акупунктура

Антихомотоксични препарати 

ІV. Активиране на ферменти,
VІ. Инхибиране при
клетъчните фази

хистаминаза, пропердинова 
система и др. 

V.  Активиране  на  мезенхима   от  
механизми  регулирани  от  предния  
дял  на  хипофизата  и  кората  на  
надбъбрека 

Фиг.1   Пътища на реализация на действието   на  
антихомотоксичните препарати   в организма 

Имунологична  
  спомагателна реакция

В хода на многогодишни изследвания е открит един от най-
важните механизми на въздействие на комплексните 
антихомотоксични препарати, получил достойно признание в 
научните среди и регистриран в   Патентно ведомство на Германия (1998, 
397-50-559  “Heel -  имунологична  спомагателна  реакция  в 
хомотоксикологията”). 
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Фиг.2   Патент “Heel - имунологична спомагателна реакция в 
хомотоксикологията” 

Същността се заключава в следното: 
Най-честите съвременни стратегии на имунотерапия са основани  
на: 
- намаляване на най-важните медиатори на неспецифичния

имунитет (TNF-α и IL-1)
- непряко инхибиране на възпалението посредством 

регулаторни лимфоцити с антиген специфично действие. 

Двете тенденции могат да се обединят с термина “имунологична 
спомагателна реакция”. Тази реакция се основава на активиране на 
регулаторни клонове лимфоцити (Th3-лимфоцити) от кратки 
вериги (“мотиви”) на аминокиселини,   които възникват на 
повърхността на макрофагите в процеса на протеолитична 
преработка на ниски концентрации антигени, съдържащи се в 
потенциран вид в антихомотоксичните препарати. Именно тези 
вериги аминокиселини се явяват в качество на “мотиви” за 
активиране на Th3-лимфоцити. Актвираните Th3 клетки след 
процес на клониране се разпространяват в организма и сравняват 
своите “мотиви” с “мотивираните” лимфоцити, активиращи 
възпалението (Th1 и Th2). При наличие на определена сходност 
(simile от гледна точка на антихомотоксичната медицина) започва 
продукция на цитокини, инхибиращи възпалението (TGF-β, IL-4 и IL-
10). При постигане на равновесие между противовъзпалителните и 
провъзпалителните цитокини (при оздравяване),  Th3-лимфоцитите 
постепенно губят своята активност. 
По този начин постоянното развитие на хомотоксикологията като  
наука и направление на практическата медицина позволява да се  
осъществи целенасочено и теорeтично да се обоснове (с отчитане  
на имунните механизми на въздействие) назначаването на 
антихомотоксични препарати. 9
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I m m u n o l o g i c a l  B y s t a n d e r  
R e a c t i o n  

( L o w  a n d  m e d i u m  p o t e n c i e s  
D 1 - D 1 4 )  

M i n e r a l s C a t a l y s t s
T r a c e  e l e m e n t s T h e  G r e a t e r C o - f a c t o r s

( B i n d i n g  o f D e f e n s i v e  S y s t e m I n t e r m e d i a r y  p r o d u c t s
f r e e  r a d i c a l s ) ( A c t i v a t i o n  o f  e n z y m e s )

H i g h  p o t e n c i e s  
( T r a n s p o r t  o f  i n f o r m a t i o n )  

Фиг.3   Голяма защитна система 

    Система на основна регулация
Клетката се намира във функционално единство с 
извънклетъчното пространство, поради което тя може да реагира 
на дразнене само в случаите, когато информацията постъпва в нея 
от междуклетъчното пространство. Динамичната структура на 
пространството и принципите на нейната регулацията (система на 
основна регулация) определят ефективността на вътре- и 
извънклетъчните каталитични процеси. А те зависят от структурата на 
основната субстанция (наричана още извънклетъчен матрикс). 

Organ 
parenchyma 
cell 
Basal
membran

Ground
substance

Axon

Collagen

Mast cell

Capillary

Endocrinium CNS

Biorhythm

Фиг.4   Схема на основна регулация. Взаимовръзки между

Defense cell

Elastin

Fibroblast

Axon 

капиляри, лимфни съдове, основна субстанция, терминални 
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вегатативни аксони, клетки на съединителната тъкан (мастни 
клетки, имунокомпетентни клетки, фибробласти и др.) и клетки на 
паренхимни органи.Епителиалните и ендотелиалните клетъчни 
комплекси разположени над базалната мембрана се съвързват с 
основната субстанция. На повърхността   всички клетки имат 
свързващ се с основната субстанция, слой, гликопротеинова или 
липидна мембрана, където се разполагат хистосъвместими 
комплекси. Основната субстанция функционално е свързана, чрез 
капилярното си русло с ендокринната система, а с аксоните - с 
ЦНС. Фибробластът се явява център на обменните процеси. 

Матрикса сам по себе си представлява молекулярна решетка, 
която се състои от високо полимерни въглехидрати и протеини 
(протеогликани, гликозаминогликани), структурни протеини 
(колаген, еластан) и свързващи гликопротеини (фибронектин). 
Протеогликановите/гликозаминогликановите комплекси имат 
отрицателен електрически заряд и са способни да свързват 
водата и да участват в йонната обмяна. Също така те сами 
гарантират изотоничност, изойония и изоосмия на матрикса. 

Завършващите в матрикса вегетативни нервни влакна осигуряват 
връзка с ЦНС, капилярното русло - с ендокринната система. На 
свой ред тези две системи са взаимно свързани чрез центрове в 
главния мозък. По този начин матрикса се регулира не само от 
локални, но и от централни механизми. Центърът на регулация на 
матрикса се явява фибробласта (в ЦНС на него съответстват 
клетките на глията). На всяка постъпваща информация (хормони, 
невротрансмитери, метаболити, промяна в pH на средата) той 
реагира с промяна в синтеза на компонентите на матрикса. 

Характеристиките на матрикса (напр. способността да свързват 
гликозаминогликанови комплекси) придобиват особено значение 
доколкото винаги съществува опасност от “затлачване” на 
матрикса, водещо до образуване на тъканна ацидоза, образуване 
на свободни радикали и активиране на протеолитични системи, 
предизвикващи провъзпалителни ситуации. Резултатът може да се 
изрази в проява на хронични заболявания и злокачествени тумори. 

Въздействието върху матрикса и неговите компоненти е още един  
от механизмите на действие на антихомотоксичнитепрепарати. 
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 Терапия с  
антихомотоксични  

  препарати на Heel  

Съществуват редица особености на хомотоксикологията като 
направление на терапия, позволяващи в частност да се отбележат 
сходства и различия на този метод на лечение с хомеопатичните и 
алопатичните методи. Въпреки че в състава на комплексните 
антихомотоксични препарати влизат хомеопатични компоненти, 
терапевтичния подход на хомотоксикологията е аналогичен на 
алопатичната медицина - диагностиката и назначаването на 
комплексните антихомотоксични препарати става възоснова на 
анатомо-клиничната диагноза, а не на менталната и соматична 
симптоматика и принципа на подобие   както е в хомеопатията. 
Комплексния състав на антихомотоксичните препарати позволява 
те да се назначават по показания за приемане и от лекари, които 
нямат специализирана хомеопатична подготовка. 

В днешно време с тези препарати освен лекари-хомеопати работят 
и педиатри, хирурзи, травматолози, ревматолози, психиатри, 
офталмолози, невролози и много други специалности. Освен това 
хомотоксикологията позволява на лекаря максимално да 
индивидуализира провежданата терапия от гледна точка на 
класическата хомеопатия и развитието на патогенезата на 
заболяването. 

Една от принципните особености на хомотоксикологията е 
интегративния подход към развитието и протичането на 
заболяването. Според хомотоксикологичната теория на д-р 
Рекевег, всички заболявания могат да се поставят в т.нар. 
шестфазна таблица, в която патологичните процеси са свъзани с 
определени тъкани в организма. 

-   Шест фазна таблица
Понятието”абсолютно здраве” в хомотоксикологията е свързано с 
такова състояние на организма, при което в него напълно липсват 
каквито и да било хомотоксини (патогенни вируси, бактерии, други 
токсични вещества и фактори   с екзо- или ендогенен произход). 
Различните нарушения на   здравето хомотоксикологията 
разглежда от позицията на тяхните морфо-функционални 
характеристики, отделяйки хуморалната и клетъчна фаза на 
развитие на патологичния процес. Всъщност това е първата и най-
важна степен в определяне състоянието на пациента съгласно 
приетите в хомотоксикологията   принципи. 

В качеството на основен“инструмент” в ръцете на лекаря-
хомотоксиколог позволяващ му правилно да определи 
индивидуалната ситуация и да разработи стратегия и тактика на  
биологичната терапия   се явява “ -  ”.  шест фазната таблица
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“Шест-фазната таблица” показва хронологичното протичане на 
различните симптоми на едно заболяване в рамките на основната 
регулация. Отделните фази преминават една в друга и имат 
типичните за тези фази симптоми. Таблицата е разделена на три 
големи блока (хуморална фаза, фаза на матрикса, клетъчна фаза), 
всеки който се състои от две фази (1 и 2) на екскреция, две фази 
(3 и 4) на депониране и две фази (5 и 6) на дегенерация и 
дедиференциация. (Фиг.5) 

При хуморалната фаза вътреклетъчните системи не са повредени. 
Клетъчните ферменти са интактни и могат да бъдат изведени от 
организма по различни пътища. Фазата на екскреция обединява 
проявите на усилен физиологичен механизъм на отделяне 
(пототделяне, сълзене, др.).Заболявания във фаза на възпаление 
се характеризират с ексудативен възпалителен процес, който 
ускорява отвеждането на хомотоксините. Основна терапевтична 
задача в тази фаза е да не се блокират естествените процеси, а 
да се поддържа екскрецията. 

В следващата фаза - на матрикса - хомотоксините се депонират 
отначало в решетъчната система на извънклетъчния матрикс. При 
по-нататъшно развитие на патологията се изменят както 
структурните компоненти на матрикса, така и тяхните функции. В 
третата фаза (депониране) екскреторните механизми на организма 
са претоварени и хомотоксините се депонират в матрикса. В 
четвъртата фаза (импрегнация) съществено се нарушават неговите 
дренажни функции и заболяванията в тази фаза се 
характеризират с нарастващи по тежест симптоми, свързани с 
начално поражение на клетъчните структури. 

При клетъчните фази на заболяванията се отбелязва ръст на 
поражения на клетъчните структури. Защитните системи на организма 
не са в състояние сами да изнасят токсините от клетките на матрикса. 
За тези фази е типична т.нар. регулационна блокада. Заболяванията 
във фаза на дегенерация се характеризират с поражения на големи 
клетъчни комплекси на органите. Фазата на дедиференциация се 
характеризира с възникване на недиференцирани клетъчни форми, 
които в края на тази фаза се изразяват като злокачествени 
заболявания. 

При хуморалната фаза на развитие на патологичния процес 
организмът все още има способността за саморегулация, докато 
при клетъчната фаза тя вече е невъзможна вследствие нарушение на 
вътреклетъчни структури и вътреклетъчния обмен на 
веществата. 
Въз  основа  на  това  хомотоксикологията  определя  принципната  
разлика в трактовката на острите и хронични заболявания. Тези  
фази са разделени от биологичната бариера, която позволява да  
се разгледат и по-задълбочено да се оцени ролята на клетъчната  
мембрана  в  качеството  и  на  биологична  бариера  на  фазите  на  
патологичния процес. 
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Освен изброената по-горе класификация на заболяването по 
хуморална фаза (фаза на екскреция и възпаление), фаза на 
матрикса (депониране и импрегнация) и клетъчна фаза 
(дегенерация и дедиференциация)   в шест-фазната таблица е 
включена и тъканната локализация на различните органи и 
системи. Практически това означава, че възоснова на тази 
таблица може да бъде проследена в динамика развитието и 
терапията на всяко заболяване. Това може да бъде обяснено с 
приетото в хомотоксикологията понятие “ ” .  в и к а р и а ц и я
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 Викариация
Ключ за разбирането на заболяванията е феномена на викариация т.е
преминаване на заболяването от  една фаза или тъкан в друга в процеса 
на развитието му или в резултат на терапията. Класически пример за 
викариационен ефект може да послужи клиничната взаимовръзка 
между екземите и бронхиалната астма или тонзиларната ангина и 
полиартрита или миокардита (в този случай се говори за прогресиращо 
развитие на заболяването или прието в хомотоксикологията понятие 
прогресивна викариация).
 Съгласно хомотоксикологията   целта на терапията е да стимулира 
защитните сили и задържане на заболяването във физиологичната 
фазата на екскреция, при която токсините по естествени пътища се 
извеждат извън организма (регресия на заболяването или регресивна 
викариация). При това рискът от появата на странични реакции или 
каквото и да е неблагоприятно въздействие на антихомотоксичните
препарати   върху организма е сведен до минимум. 
Понятието”викариация” има не само биологичен, непосредствено 
свързан с динамиката на заболяването смисъл. То дава ясна 
представа   на лекаря и пациента в каква точно насока трябва да 
се “разгърне” заболяването при терапия с антихомотокскологични 
препарати и по какъв начин назначавайки биологични препарати 
може да се оптимизират саногенните процеси в организма на 
болния. 
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Система
органи Фаза на

екскреция
 Хуморални фази

Фаза   на възпаление Фаза   на   депониране
  Фази на матрикса

 Б Фаза   на   импрегнация

 Клетъчни фази
Фаза   на дегенерация Фаза   на

дедиференциация 

Кожа Потоотделяне ЕКЗЕМА Пигментни петна И Алергия склеродермия Меланом
Нервна система Нарушения в Менингит Церебрална склероза О Мигрена Болест на Алцхаймер Глиосарком

концентрацията
Сензорна система Сълзи, оторея Конюнктивит, отит Халазион, холестеатома Л Иридоциклит, тинитус Дегенерация на Пълна слепота,

макулата, аносмия карцином
Опорно- Болки в ставите Епикондилит Екзостози О Хроничен полиартрит спондилоза Сарком, хондром
двигателен апарат
Дихателни пътища Кашлица, храчки Остър бронхит Силикоза, бял дроб при Г АСТМА Бронхиектазии, емфизем Белодробен карцином

пушачи И
Сърдечно-съдова Функционални Ендо-, пери- и миокардит ИБС Сърдечна недостатъчност Инфаркт на миокарда Ендотелиом
система нарушения Ч
Храносмилателен “киселини” Гастрит, гастроентирит Хиперпластичен гастрит Хроничен гастрит, Атрофичен гастрит, Карцином на стомахаи
тракт Н недостатъчна резорбция цироза на черния дроб на дебелото черво
Пикочо-полова Полиурия Инфекциа на пикочните Нефролитиазна болест Хронични инфекции на Афункция на бъбрека Карцином
система пътища А пикочните пътища
Кръв Ретикулоцитоза Левкоцитоза, Полиглобулия, Нарушение на агрегацията Анемия, Левкемия

нагнояване тромбоцитоза тромбоцитопения
Лимфна система Лимфен оток Лимфангит, Увеличение на Недостатъчност на фиброзация Лимфома,

тонзилит, лимфните възли лимфната система Хочкин/нехочкинов
лимфаденит Б лимфом

Обмяна на Нарушение на Нарушение на Подагра, Метаболитен синдром Захарен   диабет Блокада на реакциите
веществата електролитното липидния обмен затлъстяване А

равновесие Р
Хормонална Тиреоидит Струма, аденома Непоносимост към глюкоза, Климактерични Карцином на
система И тиреотоксикоза нарушения щитовидната жлеза
Имунна система Склонност към Отслабен имунитет,остра Слабост на реакцията Автоимунни заболявания, СПИН Блокиране на

инфекции инфекция Е недостатъчна функция на имунната реакциите
система, хронични инфекции

Възбуждане Реакция Фиксация Р Хронификация Дефицит
Психика Функционални Реактивни депресивни Психосоматични А Ендогенна депресия, психоза, Шиэофрения, малоумие Мания, катотония

психични нарушения, заболявания,хиперкинети проявления, неврози, фобийна невроза, органичен
“напрегнатост” чен синдром фобии,депресии психосиндром
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  Специални методи на  
,терапия  в   които се използват  

антихомоток   сични препарати
Разработването, в началото на комплексните антихомотоксични 
препарати, а впоследствие и новия за хомеопатията инжекционен 
разтвор, създадоха условия за развитието и разработването на нови 
ефективни терапевтични методи, посредством парентерално 
въвеждане на антихомотоксичните препарати. 

Биопунктура  - при този метод се използват хомеопатични 
лекарства, които могат да се смесват с обикновени  препарати (местни 
анестетици, противовъзпалителни средства и др.). 
Инжектирането може да се извърши в тригерните точки и зони,   в 
зоните на проекция на органите и други места. 

Хомеосинатрия - при този метод се използват само хомеопатични 
средства, които се прилагат в акупунктурните точки, известни още 
в древната  китайска медицина. Може да се каже, че по този начин 
се съчетават най-добрите свойства на хомеопатията и акупунктурата и 
съществено да се усили ефективността на лечението. Хомеосинатрията 
е ефективна при различни заболявания, особено ако те са съпроводени 
със силно изразен болков синдром. 

Хомеомезотерапия  - още една методика, която се основава на 
инжекционните хомеопатични и редица други препарати. При нея 
лекарствените средства се въвеждат недълбоко, вътрекожно или 
подкожно в областта на лицето, шията и т.н . Основно този метод 
намира приложение в козметиката за лечение на цикатрикси, 
белези и редица други кожни заболявания, заболявания на косата, 
целулит, при корекция на гърдите, шията и други. 

Биопунктурата и подобните на нея методи позволяват да се 
“доставят” хомеопатични препарати непосредствено в областта на 
болката. Това гарантира по-дълъг и бърз терапевтичен ефект. 
Нещо повече - при тези методи практически няма нежелани 
реакции и противопоказания и те успешно могат да се съчетават с друг 
вид лечение (както медикаментозно, така и немедикаментозно). 
Самият метод може да се прилага при пациенти от всяка възраст. 

-Автохемотерапия  метод на лечение, при който се използва 
собствената кръв на пациента. При него към антихомотоксичния 
препарат, който се въвежда парентерално, се добавя капка кръв 
от пациента. Смисълът на тази терапия се заключава в това, че се 
“приковава” вниманието на имунната система на пациента към 
съществуващия в организма проблем. Този метод се използва в 
терапията на алергичните и автоимунни заболявания, в 
дерматологията и козметиката. 
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 -   Рекевег основател на
  хомотоксикологичното учение

Ханс-Хайнрих  Рекевег 
1905 - 1985 

Основателят на хомотоксикологията д-р Рекевег е роден на 09. 
май 1905 година в град Херфорд, Германия в семейство на учители. 
Неговият баща се е интересувал от хомеопатия и други методи на 
биологичната медицина, съставил е редица хомеопатични рецепти 
и е успял да предизвика интереса на сина си към тази област на 
медицината. Впоследствие трима от неговите синове (в това число 
и Ханс-Хайнрих)  станали известни лекари - хомеопати. 

През октомври 1924 година младият Рекевег постъпва да учи 
медицина във Вюрцбургския университет под ръководството на 
известните   по това време проф. Зауербах и проф. Август Бир. 
Завършва през 1929 година, след което в продължение на три 
години работи като лекар-асистент в различни болници. През май 
1932 год. той открива първата частна хомеопатична практика в 
Берлин като в същото време продължава да се занимава с научна 
дейност в областта на хомеопатията.   Рекевег изпитва върху себе 
си   действието на редица хомеопатични препарати и започва 
самостоятелно да разработва нови препарати. Като резултат на 
тези негови усилия през 1935 год. е създадена фирма “Biologische 
Heilmittel Heel GmbH”. Наименованието на фирмата е абревиатура 
на латинската сентенция ”Herba Est Ex Luce”- “Билката идва от 
светлината”. 

През първата година на своето съществуване фирмата пуска на 
пазара 26 препарата във вид на капки, сред които Gripp-Heel, 
Angin-Heel, Traumeel и Klimakt-Heel. След две години се появяват и 
първите таблетки: Engystol и Diarrheel. По-късно са създадени още 
34 препарата. Фирмата е стартирала на пазара с голям успех. 

След Втората световна война фирмата се мести от Берлин в 
Триберг, Южна Германия, където налага комплексните 
хомеопатични препарати. През това време (1948-1950г.) Рекевег 
създава своята теория за хомотоксикологията и публикува 
основните си научни трудове. Няколко години по късно започват да 
се провеждат научни симпозиуми организирани от фирма Heel, 
създава се  Асоциация по хомотоксикология и антихомотоксична 
терапия, започва да се издава”Homotoxin Journal” по-късно 
преименуван в списание ”Биологическа медицина”,   който в днешно 
време се издава на няколко езика (немски, английски, руски, 
испански, италиански и полски) и се счита за най-голямото немско 
издание посветено на проблемите на алтернативните методи на 
лечение. От 1955 год. до 1975 год. Рекевег пътува много, участва в 
различни научни симпозиуми и конференции. Разраства се и 
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неговата фирма. 1975 год - Heel се мести в Баден Баден. През 
тези години Рекевег основава фирма Cosmochema   и издателство Aurelia 
Verlag. 
През 1977 год. Рекевег се мести със съпругата си в САЩ , където създава 
фирма ”BHI”, създава още 25 препарата и публикува свои трудове на 
английски и испански език. Също така се занимава с популяризация
популяризацията на своето учение за хомотоксините в страните от 
Латинска америка и САЩ . 

Ханс-Хайнрих Рекевег почива в Швейцария на 13 юни 1985 год., само 
един месец след като навършва 80 години. 

Днес фирма Heel е най-големия производител в света на 
комплексни хомеопатични препарати. Хомотоксикологията като 
наука заема едно от водещите места в биологичната медицина, 
заедно с класическата хомеопатия, акупунктурата и мануалната 
терапия. Принципите на хомотоксикологията и на създадените на 
нейна основа препарати се използват от лекари от всички 
специалности   в много страни по света, а основните   научни 
трудове на Рекевег - “Хомотоксикологията като синтез   от 
достиженията на медицината”, “Материя медика и 
антихомотоксична хомеопатия”, “Проблемите на рака” и други са 
преведени на много езици. 

   Основни положения в учението  
  на Рекевег

..  Жизнеспособността на организма се основава на процесите на 
преобразуване на химичните съединения. По такъв начин 
химичните вещества имат решаващо значение за определяне на 
здраве или болестно състояние на организма. 
..  Токсичните вещества, които предизвикват противодействието на 
Голямата защитна система на организма в различните фази на 
заболяването, се наричат хомотоксини. 
..  Организмът представлява единна динамична система. 
Веществата постъпващи в организма влизат в реакции с неговите 
органи, оказват въздействие върху тях, сами претърпяват промени 
и напускат организма. Някои вещества се понасят добре от 
организма и не водят до нарушения на равновесието му. 
Токсичните вещества, които попадат в организма предизвикват 
съответни защитни реакции, определяни от Рекевег като болест. 
..  Заболяванията предизвикват биологично целесъобразни защитни 
процеси на организма спрямо ендогенните и екзогенни 
хомотоксини и опит на организма да компенсира интоксикацията. 
..  Голямата защитна система на организма се състои от следните 
подсистеми: ретикулоендотелна, защитни механизми регулирани 
от предния дял на хипофизата и кората на надбъбрека, нервно-
рефлекторна, дезинтоксикираща функция на черния дроб, 
дезинтоксикираща функция на мезенхимната съединителна тъкан. 
..  Процесите на противовъздействие на хомотоксините и опитите 
на организма да компенсира предизвиканите от хомотоксини 
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поражения   позволяват да се разграничат фазите на 
хомотоксикозата. Организмът може да изведе хомотоксините по 
физиологични начини (фаза на екскреция ) или чрез патологични 
реакции, например във вид на гной (реактивна фаза) или да 
депонира токсините (фаза на депониране). 
..  В случаи, когато на организма въздействат най-опасните 
хомотоксини (канцерогени, мастноразтворими органични 
съединения и др.) или когато се потиска естествената 
дезинтоксикация и излъчване на токсините от организма , се 
унищожават вътреклетъчнитe структури на организма (ретоксини, 
химически препарати, блокиращи ферментните функции и др.). 
При това могат да се поразяват клетките на различни тъкани. 
Възниква фаза на импрегнация, която се характеризира с 
проникване на хомотоксините и ретоксини във вътреклетъчните 
структури, която може да протече и латентно. При повторна 
интоксикация фазата на импрегнация може да премине във фаза 
на дегенерация, при която се разрушават вътреклетъчни структури 
(ферменти, гени) и във фаза на новообразувания (рак, аноксемия, 
др.). Въпреки нарастващото въздействие на токсините в тези 
фази, организмът се стреми да поддържа своята  жизнеспособност, 
например   да елиминира токсините с гнойна фистула, да намали 
недостатъка на калории по пътя на извеждане на глюкозата и т.н. 
..  Всяко вещество в голямо количество е способно да оказва 
токсично действие на организма. Също така недостатъка на 
органични или неорганични (микроелементи) вещества подпомага 
действието на хомотоксините. От два хомотоксина или един 
хомотоксин и каквото и да е друго вещество при процесите на 
обмяна на веществата или при възпалителните процеси се 
образува хомотоксон, т.е загубил токсичните си свойства хомотоксин. 
..  Много заболявания предизвикани едно от друго се явяват единен 
процес на борба на организма с едни и същи хомотоксини. 
Различните тъкани на организма реагират по различен начин на 
едни и същи хомотоксини, което се проявява в смяна на 
симптоматиката на заболяването. Процесът на преход на 
хомотоксина от една тъкан в друга се нарича викариационен 
ефект или феномена ”викариация”. Дадения процес на преход от 
една фаза в друга или смяна на тъканите съотвествуват на 
трансформацията на едно заболяване в друго. 
..  Хуморалната фаза (екскреторна, реактивна, депониране), която 
протича паралелно с латентната клетъчна фаза, извежда 
хомотоксините и възпрепятства клетъчната фаза. При подтискане на 
хуморалната фаза възниква опасност от прогресивна викариация в 
клетъчната фаза 
..  При всички заболявания има естествени защитни процеси, които 
да осигуряват дезинтоксикация, извеждане на хомотоксините и 
компенсиране на токсичните поражения, при които стават 
съединения на един или няколко хомотоксини   в хомотоксон, 
нетоксично вещество. Процеса на образуване на хомотоксона се 
явявя един от най-важните в химическата физиология, 
ензимология и молекуларна биология. Хомотоксони представляват 
гной, урина, изпражнения, слюнка, пот и т.н. 
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..  Биологичните препарати и методи ускоряват и съдействат 
естественото образуване на хомотоксини и тяхното извеждане. 
Съгласно Рекевег - “хомотоксините се унищожават в реактивната  
фаза” 
..  За терапията на всякакви токсични нарушения предизвикани от 
химически препарати или влияние на околната среда са 
необходими различни методи и комбинации. Лечение, при което се 
използва само едно вещество, носи характера на експеримент и 
може да има неблагоприятни последствия за пациента, затова е 
най-добре да се използва метода на комплексно въздействие. 

 - Хомотоксикология понятия  
 и  определения

Институтът по антихомотоксична медицина и изследвания в 
областта на основната регулация (Баден-Баден, Германия) под 
ръководството на проф. Х. Хайне предложи редица нови 
определения и понятия използвани в хомотоксикологията и 
антихомотоксичната терапия. 

 Здраве

Здраве - това е състояние на субективно и обективно отсъствие 
на физически, интелектуални и емоционални нарушения или 
изменения. 

 Болест

Болест - това е нарушение на жизнените процеси в органите или в 
организма като цяло, които се проявяват във вид на субективно 
усетено и обективно потвърдено с физически, интелектуални и 
емоционални нарушения. 

 Хомотоксикология

Хомотоксикология - това е разработената от Х.Х.Рекевег 
медицинска концепция, която в по-голямата си част се базира на 
хомеопатията като добавя и понятието система на основна 
регулация. Най-важните елементи на хомотоксикологията са: 
. Закон на Арнд-Шулц 
.Концепция  за  динамичното  равновесие  на 
Берталанфи       ..Принцип на подобието на Ханеман 
. Принцип на изопатията на Джей Джей Люкс 
Хомотоксикологията  се явява като мост,  осъществяващ връзката  
на хомеопатията и натуропатията с конвенционалната медицина. 
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  Антихомотоксична терапия

Антихомотоксична терапия - това е холистична концепция на 
лечение, основана на принципите на хомотоксикологията. Целта на 
тази терапия е: 
- Профилактика на заболяванията 
- Дезинтоксикация на органите 
- Регенерация на системи и органи 
- Регулация на симптоматиката 

Под  профилактика  на  заболяванията  се  разбира:  
-Предотвратяване  интоксикацията  на  организма  
-Спазване на режим и общоприети хигиенни норми  
-Поддържане на здравето и доброто самочувствие 

Под дезинтоксикация се разбира: 
- Дренажни методи 
- Елиминация на хомотоксините 
- Активиране на дренажните органи: хепатобилиарна система, 

стомашно-чревен тракт, отделителна система, лимфна система, кожа 
и слизестите лигавици, дихателни пътища. 

Под регенерация се разбира: 
-Активиране функциите на органите
 -Активиране на клетъчните функции
 -Имуномодулация 

Под регулация на симптоматиката се разбира:  
- Въздействие на нарушената регулация 
- Привеждане към индивидуална норма (регресивна викариация)
 - Поддържане на собствените защитни сили на организма 

 Хомотоксикация

Хомотоксикацията  представлява  патофизиологично  състояние, 
което  възниква  след  въздействието  на  хомотоксините  върху 
клетките и тъканите. 
Тя се проявява на хуморално или клетъчно ниво и може да доведе до 
морфологично изменение на тъканите. Тя предизвиква защитни 
реакции в организма. Тяхната цел е да елиминират   хомотоксините или 
да се компенсира интоксикацията и   възстановяване на 
физиологичните условия. 

 Хомотоксини

Хомотоксини се наричат всички материални (химични, биохимични) 
и нематериални (физични и психични) фактори, които могат да 
доведат до нарушение на здравето на човека. Появяването на 
тези патологични фактори обуславят регулаторни нарушения в 
организма. Наред със заболявания породени от недостиг на 
жизнено важни вещества, много заболявания са причинени от 
действието на хомотоксините. Те могат да бъдат с екзогенен или 
ендогенен произход. 
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Фиг.7      Примерни фактори на хомотоксикозата:
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  Основна регулация

Под основна регулация се разбират   локални регулаторни 
взаимодействия на основната система с неврални, хуморални и 
хормонални регулаторни системи на най-високо ниво. 
Основната система се състои от основна субстанция и клетъчни, 
хуморални и неврални компоненти. Основната субстанция 
(извънклетъчния матрикс) е образувана от високополимерни 
захариди (протеогликани и глюкозаминогликани) и 
структурни/съединителни протеини. 

-   Шест фазна таблица

Тя показва хронологичното протичане на различни симптоми на 
едно и също заболяване в рамките на основната регулация. 
Отделните фази преминават една в друга и имат типичните за тях 
симптоми. Таблицата е разделена на три големи блока (хуморални 
фази, фази на матрикса, клетъчни фази), всеки от който има две 
фази: фаза 1 и 2 отговарят на екскреция и възпаление; фаза 3 и 4 - на 
депонирането и фаза 5 и 6 - на дегенерация и дедиференциация. 
Във фазата на матрикса (между фаза 3 и 4) преминава 
биологичната бариера. 

  Хуморални фази

При тези фази вътреклетъчните системи на са повредени. 
Защитната система е интактна и може да елиминира 
хомотоксините по различни пътища. 
Фаза на екскреция -тази фаза се характеризира с усилени 
физиологични механизми на елиминиране на токсините. 
Фаза на възпаление - заболяванията в тази фаза се 
характеризират с ексудативни възпалителни процеси, които 
ускоряват елиминирането на хомотоксините. 

   Фази на матрикса

В тези фази хомотоксините се депонират отначало в решетъчната 
система на ектрацелуларния матрикс. При по-нататъшното 
развитие на патологията се променят структурните компоненти на 
матрикса, а също така и техните функции. При продължаване на 
процеса се засягат вътреклетъчни структури. 
Фаза на депониране: в тази фаза екскреторните механизми на 
организма са пренатоварени, а хомотоксините се депонират в 
матрикса. Често тази фаза протича безсимптомно. 
Фаза на импрегнация: в тази фаза са разположени заболявания, 
при които хомотоксините проникват в съединиталната тъкан и 
матрикса и променят техните функции. Фазата се характеризира с 
настъпване на тежка симптоматика, която се изразява в промяна 
на клетките в органите. 
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  Клетъчни фази

При тези фази се забелязва нарастване на пораженията в 
клетъчните системи. Защитните сили на организма вече не са в 
състояние самостоятелно да изведат токсините от клетките на 
матрикса. За тези фази е характерна т.нар. ригидност на 
регулацията (регулационен ступор). 
Фаза на дегенерация – тук са заболявания, при които се наблюдават
поражения на големи клетъчни комплекси на даден орган. 
Фаза на дедиференциация - заболяванията в тази фаза се 
характеризират с  появяването на недиференцирани клетъчни  
форми. В края на тази фаза са злокачествените заболявания. 

  Биологична бариера

Това е въображаема гранична линия, разположена между фазите 
на депониране и импрегнация. Тя разграничава депонирането в 
матрикса от импрегнацията на токсични вещества в неговите 
структурни компоненти. Във фазата на депониране все още е 
възможно самостоятелното извеждане на токсините, а във фазата 
на импрегнация се наблюдават нарастващи структурни и 
функционални нарушения, поради което спонтанното елиминиране 
на токсините от организма е затруднено. 

 Викариация

Преминаване на основните симптоми на заболяването от една 
фаза, в същата фаза   в   друга органна система или преминаване на 
симптоматиката от една фаза в друга с или без смяна на 
органната система. 

  Прогресивна викариация

Викариация,  при която се наблюдава влошаване на общата 
симптоматика на заболяването. 

  Регресивна викариация

Обратния на прогресивната викариация процес, при който се 
отбелязва подобряване на общата симптоматика на заболяването. 
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   Схеми на терапия с  
 комплексни

  антихомотоксични препарати
Комплексните хомотоксични препарати на фирма Хийл могат да се 
приемат при остри и хронични заболявания на различни органи и 
системи. Препаратите могат да се използват като монотерапия или 
с други препарати като част от комплексната схема на лечение. 
Антихомотоксичните препарати могат да се комбинират с други 
антихомотоксични препарати, хомеопатични или алопатични 
препарати от различни лекарствени групи. Не са установени 
вредни взаимодействия. 

Ефективността при приемане на препаратите на Хийл може да 
бъде увеличена при използване на специфични терапевтични 
методи, в зависимост от въвеждането на препаратите в рамките 
на парентерална терапия в специфични точки или зони 
(хомеосинатрия, биопунктура, хомеомезотерапия) или 
използването в терапевтичния курс на други специфично 
действащи вещества: собствената кръв като автонозод 
(класическа автохемотерапия или стъпаловидна автохемотерапия 
по Рекевег), озон (в рамките на озонотерапия ) и други. 

В тази глава се дават препоръки за използването на комплексните 
антихомотоксични препарати при редица заболявания и 
патологични синдроми 

   Общи правила за приемане  
 на

   препаратите на фирма Хийл  

Терапията с препаратите на Хийл се осъществява по два метода:

 -метод на краткотрайна терапия използвана при остро, внезапно 
настъпили заболявания 
-метод на дългосрочна терапия за лечение на хронични 
заболявания 

При метода на краткотрайната терапия (така наречена иницираща, 
масирана терапия) се  препоръчват чести приеми на съответния 
препарат: по правило - в продължение на 2 часа се приемат по 
1 (една) таблетка или 10 (десет) капки на всеки 15 минути. След което 
се продължава приема на лекарства 3-6 пъти дневно.
Ампулната форма на препаратите в началото на заболяването се 
прилагат  ежедневно (при особенно   тежки форми   на заболяването 
- до три пъти в денонощието). При подобрение на състоянието на 
пациента приема на лекарствата   се разреждат. 

3 7  



A_Introduction_BG_7:A    Introduction 29.07.2008 7:38  Uhr    Seite 38

 Увод

При  хронични  заболявания  не  се  прилага  първоначалната 
масирана терапия и приема на лекарства трябва да продължава 
по  дълъг  период  от  време -  дозиравката  на  лекарствата  е:  
-перорална терапия -   3 пъти по 1 таблетка или 10 капки 

(1 табл.= 10капки) 
-ампуларна форма - 1-3 пъти седмично 
Необходимо е да отбележим, че указанията за дозиране на 
отделните препарати могат да окажат добра помощ на лекаря, 
който няма достатъчно опит в хомеопатията и 
антихомотоксикологията. По-нататък голяма част от лекарите 
преминават към индивидуална дозировка за всеки пациент като  
се взимат под внимание тежестта  на заболяването,  състоянието  
на пациента и реакцията на организма му към препарата. 

  Детски дозировки

По право дозирането на хомеопатични средства за лечение на 
децата се определят индивидуално. Не трябва винаги да се 
придържаме към строги схеми, които не отчитат индивидуалните 
особености на пациента и неговите реакции към препарата. 

Обща препоръчителна дозировка: 

Единична доза на препаратите с капкова форма за деца: 

-  до 2 години -  3 капки 3-4 пъти дневно
-  от 2 до 6 години -  5 капки 3-4 пъти дневно
-  над 6 години - 10 капки 3-4 пъти дневно
- при остри състояния - на всеки 15 минути   през първите 2 часа

Изключение при терапия с Lymphomyosot:
-  до 2 години -  5 капки
-  от 2 до 6 години -  8 капки
-  над 6 години - 15 капки

Единична доза на таблетната форма на препарата: 
-  до 6 години -  1/2 таблетка (стрива се и се намазва

букалната лигавица)
-  над 6   години -  1 таблетка
-  при остри състояния - на всеки 15 минути   през първите 2 часа

Единична доза на ампулната доза на препарата
-  до 2 години -  от 1/6   до 1/3 част от ампулата
-  от 2 до 6 години - 1/4   до 1/2 част от ампулата
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   Избор на препарати

При избор на препарат е необходимо да се ръководим от следните 
правила: 
-ако препарата съответства на заболяването на пациента 
(симптоматика), той трябва да се приема в първи порядък 
-в случаите на разнообразни проявления на заболяването и когато е 
трудно да откриеш подходящия препарат е необходимо да се 
ориентираме по симптоматиката на заболяването т.е. да се търси 
препарат показан при симптоми, например при главоболие, 
сърдечни болки, болки в ставите и т.н. 
-ако са предписани едновременно няколко препарата те могат да се 
приемат по единично едно след друго (с разлика около 1 час), а също 
така и заедно.Странични ефекти при приема на няколко препарата   не 
са установени. 
-ако един   препарат има няколко форми (например капки и 
таблетки ) да се счита   терапевтичния им ефект за еднакъв. 
Капките (съгласно правилата за приготвянето им; хомеопатичната 
фармакопея ) се изготвят на   спиртно-водна основа, поради което 
не се назначават на пациенти, при които незначително количество 
алкохол може да предизвика сериозни проблеми, например 
алкохолизъм. 
-не се препоръчва употребата на таблетната форма при пациенти с 
непоносимост към лактоза. Захарният диабет не се явява 
противопоказание за приема на таблетките. При тежки форми на 
диабет, когато е показана строга диета с балансирано количество 
на въглехидрати, всяка таблетка (около 300мг.) да се счита за 
0,025 хлебни единици. 

       Годност и съхранение на препаратите на Хийл

При спазване на всички правила, препаратите на фирма Хийл са 
годни 5 години от датата на производство за таблетна форма, 
шпрей, ампулна и капкова форма (с изключение на препаратите 
Valerianaheel и Cralonin) и 3 години за унгвенти и супозитории. След 
изтичане срока на годност не се препоръчва приема на 
препаратите. 
Флаконите с капки преди употреба след дълго съхранение трябва да се 
разклатят силно. Всички форми на препарата не трябва да се излагат 
на прекомерна топлина и директна слънчева светлина.  Таблетната 
форма да се пази от влага. 
Препаратите във вид на свещи (супозитории) да се съхраняват при 
температура под   25°C. 
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