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Bryonia alba
Бяла (дива) тиква – Cucurbitaceae (Тиквови)

Сокът от пресния корен, преди цъфтежа. Доказано от Ханеман и пуб-
ликувано през 1816 във втория том на неговата Materia Medica Pura; 

208 от неговите собствени симптоми, 102 симптома от студенти, Мишлер, 
Хомбург, Рюкерт и д-р Е. Щапф, и един симптом от Николай. През 1824 из-
лиза второто издание на втори том: 537 симптома от Ханеман и 242 симп-
тома от други доказващи; допълнителни участници са Херман и Фредерик 
Ханеман. През 1833 следва трето издание със 781 симптома от предишното. 
Едно ненужно повторно доказване е направено от 32-ма австрийски лекари, 
много от които са взели корен от друг вид, dioica (черна дива тиква – б.пр.) 
(както се случило и с Aconite); в списанията се появяват и допълнения от О. 
Пайпър, Лембке, докторите Стоу и Прайс; а накрая и доказването от Беридж 
с потенция 2М по Йенихен. 
1 Ум, емоции. ІІ Частична загуба на съзнание. θ Хидроцефалия.

Безсъзнание.
І Безсъзнание, не може да говори. θ Азиатска холера.
Вцепеняване.
Слаба памет.
І Толкова слаба памет, че мислите му изчезват, сякаш ще припадне, съ-

проводено с горещина по лицето, особено когато стои изправен.
Объркване в главата, особено в челото.
Объркване в главата с теглене в тила, което достига тилната част на 

врата, преди да си легне.
Главата е объркана и болезнена, като след нощни развлечения; няма 

желание да се надигне, сутрин при събуждане.
Затруднено разбиране.
І Вижда образи и лица, когато затвори очи. θ Тиф.
Видения; умствена възбудимост.
І Нощен делириум.
Делирен говор, особено през нощта.
І Сутрин, при развиделяване, делириум.
І Делириум през нощта за работите от деня. θ Тиф.
Делириум за неговия бизнес; влошава се през нощта, след 3.00 часа.
ІІ При делириума говори за работата си от деня. θ Диария.
І Пациентът иска да си отиде у дома. θ Тиф.
ІІ Желание да стане от леглото и да си отиде у дома. θ Диария.
І Желание за неща, които не може да получи; отказва ги или не ги иска 

повече, когато му ги предложат.
Дърдори за работа, която трябва да свърши.
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І Ирационално говори за своята работа.
Прибързаност.
Мълчаливост.
Сълзливо настроение, с главоболие и други оплаквания.
Обезсърчен; отчаян; раздразнителен.
Голяма депресия и много намръщено настроение, без никаква причина, 

точно обратното на обичайната му нагласа.
Депресия и тревожно очакване за бъдещето.
Много силно усещане за несигурност, с умствена депресия и тревожно 

очакване за бъдещето.
І Тревожно очакване; страхливост.
Тревожно очакване; безпокойство и ужас за бъдещето.
Тревожност и безпокойство.
І В стаята става много тревожен, подобрява се на открит въздух.
І Тревожност през целия ден, която го принуждава непрекъснато да 

прави нещо; никъде не намира покой.
ІІ Тревожност за бъдещето, особено на родилното ложе или след това, тя 

се страхува, че няма да има необходимите средства (пари), за да живее.
Тревожност, по-силна в стаята, подобрява се на открит въздух.
ІІ Тревожен, жлъчен и забързан.
Страх от смъртта, която според него наближава.
І Страх от смъртта. θ Коклюш.
Тревожно чувство, което възниква в областта на стернума или сърцето; 

усещане за притискане или болка.
Лесно се стряска, при главоболие.
І Отчаян, че няма да се възстанови. θ Коклюш.
І Огромна безнадеждност; неразположен към размишления; изтощение 

на интелектуалните сили.
Изисква умствена и телесна неподвижност.
І Раздразнително настроение.
І Настроението изведнъж става избухливо, плачливо и намусено.
І Крайно раздразнителен; склонен към уплаха, страх и разгневяване.
Раздразнително настроение; иска да бъде сам.
ІІ Много раздразнителен; склонен да се гневи; след разгневяване: втри-

сане, или зачервено лице и горещина в главата.
І Жлъчност. θ Диария.
І Жлъчност, раздразнителност и насилие. θ Коклюш.
І Намръщен; всяко нещо го кара да губи чувството си за хумор.
І Лошо настроение. θ Диария.
І Много заядлив; обременен от ненужна тревога.
Противоречието лесно провокира гняв, по време на цялото доказване.
Упорство и страсти.
І Умствено изтощение.
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І Сомнамбулизъм.
Безпокойство; желае промяна.
Безпокойство със страх за бъдещето; страх от наближаващата според 

него смърт.
Безпокойство, при нощна горещина.
І Лоши ефекти от унижение, насилие и гняв.
І Болести от разочарование, унижение и други състояния, когато са съ-

проводени от втрисане и студенина на тялото.
След като се е гневил, го втриса; червено лице и горещина в главата.
Като последствие от уплаха: болезнена скованост на крайниците.

2 Сетива. Сетивата са притъпени.
ІІ Разсеяно състояние на сетивата.
І Вцепеняване на главата.
І Огромно объркване в главата, особено в челната област.
І Объркване в главата след ставане от леглото.
І Объркване в главата с теглене в тила, което достига врата, преди да си легне.
І Сутринта при събуждане, главата е объркана и болезнена, като че ли 

след нощни развлечения и пиянство; не желае да стане от леглото.
І Замаяност сутрин и слабост в крайниците през целия ден.
Замаяност при обръщане на главата или при навеждане.
І Замаяност, особено при изправяне от място, или от приведена напред поза.
Замаяност с усещане за хлабавост в мозъка при навеждане, и когато из-

правя главата.
Клатушкане напред-назад.
І Сутрин, при ставане от леглото, замаяност и въртене, като че ли глава-

та се върти в кръг.
ІІ Усещане в леглото, сякаш потъва дълбоко надолу.
І Склонност да тича назад.
Световъртеж: сякаш всички обекти се реят; като че ли мозъкът се прео-

бръща; като че ли главата се върти в кръг; при изправяне; или при 
вдигане на главата; с клатушкане назад.

І Лек световъртеж при изправяне на главата, след като е била приведе-
на напред.

І Световъртеж като въртене, ако седне в леглото, с гадене по средата на 
гръдния кош; като че ли ще припадне.

І Световъртеж, като че ли някой го е преобърнал наопаки, или сякаш 
всичко се върти, когато стои изправен.

ІІ Световъртеж, заедно с главоболие в тила; влошаване от движение.
3 Глава, вътрешно. І Световъртеж и объркване в главата при най-малкото 

движение.
І Притискащо челно главоболие, което много се усилва при навеждане.
Натиск навън в челната област и лявата очна ябълка, особено при на-

веждане.
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ІІ Пълнота и тежест в челото: като че ли мозъкът е притиснат навън; с 
кървене от носа; червено, подпухнало лице; влошаване от отваряне 
или движение на очите; при навеждане; вечер; от движение; подо-
бряване от затваряне на очите; от външен натиск.

І Притискаща болка в челото, така че той не може да се навежда.
І Притискаща болка в челото и тила; влошаване от движение.
І Главоболие, като че ли всичко отвътре се притиска към челото.
Притискаща болка над лявото око, последвана от тъпа, притискаща 

болка в тилните възвишения, а оттам разпростираща се по цялото 
тяло; при бързо движение и след хранене, болката е толкова силна, 
че изглежда като отчетливо пулсиране в главата.

Огромна пълнота и тежест в главата, с дълбаещ натиск в посока към 
челото.

Разкъсване през челото, после в цервикалните мускули, после в дясната 
мишница.

Парене в челото.
Главоболие в челото и слепоочията, с притискане отвътре навън и усе-

щане при навеждане, сякаш всичко ще изпадне вън от черепа.
Болка в дясното слепоочие; напрегнато извиване в отделни мускулни фибри.
Болка в двете слепоочия, притискаща отвътре навън.
І Леко теглене в темпоралните кости, отгоре надолу към зигомата, осо-

бено от лявата страна.
Теглеща, разкъсваща болка в дясното слепоочие, която се разпростира 

най-вече към горните кътници и мускулите на врата.
ІІ Теглещо и напрегнато главоболие в областта на слепоочията.
Разкъсване от едната (дясната) страна на главата, което достига до кос-

тите на скулите и челюстите; влошаване при движение, допир и го-
рещина; подобряване при почивка и от външен натиск.

І Продължителен бодеж дълбоко в мозъка, от лявата страна, при кашляне.
Осезаемо туптене на вертекса, със същото туптене и пълнота в черепа, 

в областта на малкия мозък.
І Усещане за тежест, притискаща върху вертекса.
Туптящо главоболие на върха на главата, сутрин при събуждане.
π Забождащо, тласкащо, туптящо главоболие, от челото назад, към тила.
Главоболие в тила, достигащо до раменете, докато лежи по глъб в лег-

лото, след събуждане сутрин.
Притискаща болка в тила, теглеща надолу към врата, облекчаваща се 

към обяд.
І Сутринта в леглото, след събуждане, докато лежи по гръб, главоболие 

в тила, което достига раменете, като тежест, притисната към нара-
нено място.

І Силни стрелкащи болки, разпростиращи се към вертекса или към 
тила; влошават се през нощта или от движение на очите.
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Остра болка в лявото тилно възвишение, която идва и си отива внезапно.
І Много силно главоболие, като огромна тежест в главата, която като 

че ли го накланя на едната или другата страна, с натиск в мозъка 
отвътре навън и огромно желание незабавно да легне.

І Главоболие, като че ли нещо притиска черепа отвътре навън, във всич-
ки посоки.

І Натиск и пареща болка в главата. θ Коклюш.
Натиск в главата, като че ли мозъкът е прекалено пълен и притиснат 

навън, повече, докато седи.
Главоболие, сякаш главата ще се пръсне, със сухи и напукани устни.
Тласкащо, туптящо главоболие.
ІІ Бодежи в главата от челото до тила; при твърдо стъпване.
І Продължителен бодеж, дълбоко в мозъка, лявата страна, при кашляне.
І Бодежи в главата. θ Коклюш.
Разцепващо главоболие.
ІІ Голяма тежест на главата и натиск на мозъка напред.
І Конгестивно главоболие, като че ли челото ще се пръсне, с епистаксис.
І Горещина в главата.
ІІ  Наплив на кръв към главата.
ІІ Апоплексия.
ІІ Енцефалит. θ Метастази от миазматични или обривни болести.
І Главоболието започва сутрин, не при събуждане, а когато отваря очи-

те за първи път.
І Главоболие, сякаш главата ще се пръсне, започва сутринта и постепен-

но се усилва до вечерта.
І Главоболие сутрин, след ставане; потрепващо конвулсивно теглене в 

горночелюстните и в зигоматичните кости.
І Сутрин преди закуска, болка, сякаш главата е стисната от всички стра-

ни, с тежест вътре, примесена с бодежи; тя не може да вдигне очи от 
болката, а ако се наведе, не може да се изправи.

Главоболие след всяко хранене.
ІІ Главоболие, след като се измие със студена вода, когато лицето е изпо-

тено; в такива случаи отварянето на клепачите усилва главоболието.
І Винаги при кашляне, движение в главата, подобно на натиск.
ІІ Главоболие при навеждане, сякаш съдържанието на главата ще се из-

сипе през челото.
ІІ Главоболие от гладене.
І Главоболието се разраства; влошава се от най-слабото движение, като 

простото отваряне на очите, от навеждане, след ядене и при каш-
ляне, и често е съпроводено от кървене от носа; подобрява се от 
натиск и затваряне на очите.

ІІ Главоболие от запек; тъпа болка в челото и особено притискащо усе-
щане в слепоочията.
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І Главоболието се подобрява от превързване на главата.
І Упорито главоболие със запек; главоболие почти всеки ден, започващо 

веднага след ставане сутрин и усилващо се през деня; влошава се от 
умствено усилие и от кафе; с често повръщане на малко количество 
жлъчна течност; изхожданията са сухи, твърди, като прегорели.

ІІ Стомашно, ревматично и конгестивно главоболие, характеризиращо 
се със световъртеж, тежест в главата, натиск в главата и наплив на 
кръв към главата.

ІІ Ревматично главоболие в студените, сурови, влажни сезони.
І Хемикрания; хистерично главоболие.

4 Глава, външно. Малък болезнен участък на челото.
Усилване на болката под вертекса, с болезненост на скалпа, точно под 

него; болезненост на вертекса, чувства го натъртен.
І Парене на вертекса, близо до челото.
І Горещина на главата, сутрин.
ІІ Горещина на главата: с тъмночервено лице; със студенина по остана-

лата част на тялото; със силна жажда и болка в крайниците, когато 
ги движи; влошаване вечер.

І Напрежение и разкъсване по външната част на главата; влошаване от 
движение, допир и в топла стая; подобряване от лежане неподвиж-
но, и от лежане върху болезнената страна.

І Скалпът е много чувствителен към допир; детето не може да понесе 
дори мека четка по него. θ Пърхут.

І Болезненост в тила и зад ушите; влошава се от допир и в сухо време; 
подобрява се от лежане на болезнената страна и след изпотяване.

І Мазно изпотяване по главата, подобно на олио, с кисел мирис, по вре-
ме на сън; през нощта, особено към сутринта.

І Косата изглежда много мазна, с хладна глава; ръцете стават мазни, до-
като сресва косата си.

ІІ Омазняване на косата.
І Пърхут; скалпът е грапав и неравен.
Пареща горещина или студено изпотяване по главата.
І Студенина по вертекса; със студени ръце, втрисане, вътрешна горещи-

на и неприятно туптене из тялото.
5 Зрение и очи. І Ужас от светлината. θ Интермитентна треска.

Неприязън към светлината, особено слънчевата.
Оптични илюзии в ярки или призматични цветове.
Блещукане пред дясното око, след обяда.
Появяват се всички цветове на дъгата; всеки обект изглежда покрит с 

тези цветове.
Буквите се сливат, когато чете.
Очите блестят; плувнали; тъпи или лъскави.
Замъглено зрение.


