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Сикозата
При предстоящото изучаване на миазмите ще разгле-

даме сикозата, която е наречена така на един от симпто-
мите си – предразположението към появата на смокино-
образни брадавици.

Може би се чудите защо сте чували толкова малко за 
сикозата. Факт е, че общо се знае много малко за този ми-
азъм. Ханеман и Бьонингхаузен начеват въпроса; по-на-
татъшното му обсъждане трябва да продължи, за да бъде 
най-сетне разработен.

Понякога ще видите или чуете забележка, която сочи, 
че някои съвременни лекари са видели сянка, но реалния 
обект рядко е бил наблюдаван. С едно изключение, докол-
кото знам, при старата школа по този въпрос е царувала 
пълна тъма. Изключение прави доктор Ньойгерат, който 
смята, че латентната гонорея може да бъде предадена от 
жена на съпруга ѝ, който е бил излекуван (?) от тази бо-
лест, която, по негово мнение, никога не може да бъде из-
коренена от системата. Тя е източникът на продължител-
ната болестност, често причинява ранна смърт и често 
предизвиква стерилитет. Болестите, които са следствие 
от нея, са остър и хроничен периметрит, метрит, оофорит 
и т.н. Ако настъпи оплождане, следва аборт или жената 
ражда само едно дете; по изключение, две или три. От 81 
жени, 31 забременяват и само 23 износват до термин. Без 
да знае, той (доктор Ньойгерат – б.пр.) е допринесъл към 
доктрината на Ханеман и последователите му. Основите e 
положил Бьонингхаузен1.
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Естествено, ще попитате как сме открили нещо за си-
козата и откъде знаем, че съществува такъв миазъм?

Из огромния обем случаи, които съм събрал, мога да 
дам само няколко, заради ограниченото време. Ще ги спо-
мена по памет.

Преди години при мен дойде мъж с болнаво, зелени-
кавосиво лице – цвят, който беше още по-поразяващ от 
този, който виждаме при анемия. Той имаше уголемени 
лимфни възли в слабините, беше загубил много килогра-
ми, бе със сковани стави, а табаните на стъпалата му бяха 
много болезнени. Години по-рано бе имал гонорея, трети-
рана с инжекции, след които секретът изчезнал. Оттогава 
постоянно вземал тоници, но без резултат.

Това бе първият ми реално разпознаваем случай на го-
нореен ревматизъм. Започнах да чета по въпроса, но на-
мереното в книгите бе крайно незадоволително. Успях да 
намеря съвсем малко информация. Не е нужно да казвам, 
че не успях да излекувам случая. Мъжът стоеше пред мен 
така, както стои и днес. Видях го отново на патерици. Ли-
цето му, носещо отпечатък на картината на миазма, неиз-
личимо от паметта ми, все още ме преследва. Екстремно 
болнав, и сега го виждам да влиза и излиза от кабинета 
ми с моя мъгляв съвет и предписания. Землистата му 
кожа и приведеното тяло, хлътналите, блуждаещи очи, 
молещи за помощ, при това мен, който се изявявам като 
лекар. Той със сигурност е съгрешил, оттам се е и заразил, 
но какъв е неговият грях в сравнение с този на невежия 
лекар, който е потиснал секрецията му, и професията, 
която изковава подобно невежество, тесногръдие и скеп-
тицизъм, и във всичко това виждаме елементите, които 
спъват изследването и честното мислене?

Следващият случай, който се появява пред мен, е този 
на един млад пекар. Той беше принуден да се откаже от 
работата си и да отиде в болница. След като беше лежал 


