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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Μετά από µία ταραχώδη πορεία δύο περίπου αιώνων από την επίσηµη 
συστηµατοποίηση των αρχών της από τον Γερµανό ιατρό Σαµουήλ Χάνεµαν 
[Coulter 1988] και παρά την σηµαντική εξάπλωσή της ανά την υφήλιο σαν 
εναλλακτικής µεθόδου θεραπείας [Ullman 1991a, Ullman 1991b], η 
οµοιοπαθητική συνεχίζει να εγείρει τον σκεπτικισµό και την αµφισβήτηση στους 
κύκλους της συµβατικής ιατρικής [Meyers 1981]. Αυτός ο σκεπτικισµός δεν είναι 
αδικαιολόγητος στο βαθµό που οφείλεται σε έλλειψη πληροφοριών γύρω από 
την οµοιοπαθητική µεθοδολογία και  στην δυσκολία αποδοχής ενός νέου 
'επιστηµολογικού' µοντέλου πολύ διαφορετικού από αυτό που η συµβατική 
ιατρική σκέψη έχει στηριχτεί για αιώνες.  Μεγάλο µέρος της συµβατικής ιατρικής 
κοινότητας αρνείται κάθε υποτιθέµενη θεραπευτική δράση της οµοιοπαθητικής 
θεωρώντας την ένα ισχυρό σύστηµα πλασέµπο, το οποίο αυτό καθ' εαυτό στην 
καλύτερη περίπτωση απλώς δεν επιβαρύνει την πάθηση του ασθενούς. Χωρίς 
να µπορεί να αρνηθεί κανείς το φαινόµενο πλασέµπο στην οµοιοπαθητική, το 
οποίο ενυπάρχει άλλωστε και στις συµβατικές θεραπείες και αποτελεί ένα από τα 
κύρια προβλήµατα της σύγχρονης κλινικής έρευνας, υπάρχουν πολλές ενδείξεις 
ότι το φαινόµενο πλασέµπο δεν είναι η µόνη εξήγηση της δράσης των 
οµοιοπαθητικών φαρµάκων. Αυτές οι ενδείξεις γενικά είτε ανάγονται στην σφαίρα 
της εµπειρίας από την απόδειξη της οµοιοπαθητικής φαρµακολογίας [Wallach 
1993] και την εφαρµογή της στην καθηµερινή πράξη [Haehl 1989, Popova 1991], 
είτε προέρχονται από τον χώρο των κλινικών ή εργαστηριακών µελετών. Η 
ανασκόπηση αυτών των µελετών θα αποτελέσει το αντικείµενο αυτής της 
παρουσίασης. 
 
 
 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε µε συλλογή υλικού µετά από έλεγχο 
ηλεκτρονικής αναζήτησης (Medline), εκτενή έλεγχο παραποµπών σε σχετικά µε 
την οµοιοπαθητική άρθρα, ελέγχοντας τα πρακτικά των συνεδρίων της 
οµοιοπαθητικής και ελέγχοντας το περιεχόµενο επιστηµονικών οµοιοπαθητικών 
περιοδικών. Εξετάσθηκαν µελέτες συντεταγµένες σε  οποιαδήποτε γλώσσα, 
χωρίς περιορισµό. Λόγω του πολύ µεγάλου όγκου του υλικού που προέκυψε 
προτιµήθηκαν κατά την ανασκόπηση οι µελέτες µε την αρτιότερη σχεδίαση και 
µεθοδολογία. Επίσης συµπεριλήφθησαν µελέτες που κρίθηκαν ειδικού 
ενδιαφέροντος λόγω πρωτοτυπίας σχεδίασης ή συµπερασµάτων όπως αυτή 
κρίθηκε από οµοιοπαθητικούς και µη κύκλους. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κλινικές µελέτες 
Αν και πολλές κλινικές µελέτες της οµοιοπαθητικής που έχουν δηµοσιευθεί µέχρι 
σήµερα είναι χαµηλής ποιοτικά µεθοδολογίας, όπως αναγνωρίζεται και από 
οµοιοπαθητικούς κύκλους [Hornung 1990, Hornung 1991], υπάρχει εν τούτοις µια 
µικρή αλλά σηµαντική πλειάδα µεθοδολογικά άρτιων εργασιών που αναφέρουν 
θετικά αποτελέσµατα υπέρ της αποτελεσµατικότητας της οµοιοπαθητικής 
θεραπείας σε ένα ευρύ φάσµα ασθενειών. Το 1991 µια ερευνητική οµάδα από το 
 Τµήµα Επιδηµιολογίας και Έρευνας για την Υγεία του Πανεπιστηµίου Limburg 
της Δανίας [Kleijnen 1991] δηµοσίευσε µια ανασκόπηση 107 κλινικών µελετών 
της οµοιοπαθητικής µετά από αξιολόγηση µε βάση αυστηρά κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται στην συµβατική ιατρική. Συγκεκριµένα κάθε µελέτη έπρεπε να 
έχει κάποιον ικανοποιητικό συντελεστή ο οποίος προέκυπτε από την ποιότητα 
της περιγραφής των χαρακτηριστικών των ασθενών, τον αριθµό των ασθενών, 
τον τύπο της τυχαιοποίησης, τον βαθµό της σαφήνειας περιγραφής των 
µεθόδων, την υιοθέτηση ή µη διπλού τυφλού ελέγχου, και την ποιότητα της 
περιγραφής των αποτελεσµάτων. Χρησιµοποιώντας αυτά τα κριτήρια, 22 
δηµοσιεύσεις κρίθηκαν ότι πληρούσαν τις ποιοτικές προδιαγραφές (απαιτούµενη 
βαθµολογία >55/100). Δεκαπέντε  από αυτές ανέφεραν θετικά αποτελέσµατα 
υπέρ της οµοιοπαθητικής, µε την έννοια ότι ανακάλυψαν σηµαντικές στατιστικά 
διαφορές µεταξύ ασθενών πού έλαβαν ή δεν έλαβαν  οµοιοπαθητική  αγωγή (ή 
έλαβαν εικονικό φάρµακο). Οι υπόλοιπες 7 έδωσαν αρνητικά αποτελέσµατα. Από 
όλες τις 105 µελέτες των οποίων τα αποτελέσµατα µπορούσαν να ερµηνευθούν 
ως θετικά ή αρνητικά για την οµοιοπαθητική θεραπεία, 81 έδωσαν θετικά 
αποτελέσµατα, ενώ οι υπόλοιπες δεν έδωσαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
οµοιοπαθητικής και εικονικού φαρµάκου. 'Αν και η εργασία των Kleijnen και συν. 
δεν περιελάµβανε όλες τις µελέτες που είχαν µέχρι τότε πραγµατοποιηθεί, το 
γεγονός ότι δηµοσιεύθηκε σε ένα πολύ έγκυρο ιατρικό περιοδικό µε πολύ µεγάλο 
αναγνωστικό κοινό µας παρακινεί να την αναφέρουµε ιδιαίτερα εξετάζοντας 
λεπτοµερέστερα τις εργασίες που µνηµονεύει. Αναφέρουµε ταυτόχρονα και την 
βαθµολογία που κάθε µια εργασία έλαβε σε µια κλίµακα µε µέγιστο το 100.  Μία 
ανασκόπηση των εργασιών αυτών κατανεµηµένων κατά κατηγορία παθήσεων 
παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. 
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 Κλινικές Μελέτες στην Οµοιοπαθητική (Kleijnen και συν. 1991) 
Ασθένειες Αριθµός µελετών Θετικά 

αποτελέσµατα/σύνολο 
Καρδιοαγγειακές νόσοι 9 4/9 
Λοιµώξεις αναπνευστικού 19 13/19 
Αλλες λοιµώξεις 7 6/7 
Νόσοι γαστρεντερικού 7 5/7 
Μετεγχειρητικός ειλεός 7 5/7 
Πυρετός εκ χόρτου 5 5/5 
Ρευµατικές νόσοι 6 4/6 
Τραύµα και/ή πόνος 20 18/20 
Ψυχικές νόσοι 10 8/10 
Αλλες διαγνώσεις 15 13/15 

 
Αυτή η τάση των δεδοµένων υπέρ της αποτελεσµατικότητας της οµοιοπαθητικής 
οδηγεί τους συγγραφείς της µεταανάλυσης να δηλώσουν ότι  "τα πειστήρια που 
παρουσιάζονται σε αυτήν την ανασκόπηση πιθανόν θα αρκούσαν για την 
καθιέρωση της οµοιοπαθητικής σαν µια συνήθη αγωγή µε συγκεκριµένες 
ενδείξεις" [Kleijnen 1991,σ.321].  
 Μία από τις πρώτες µελέτες που ανακοινώθηκε στην οµοιοπαθητική 
βιβλιογραφία χρηµατοδοτήθηκε από την Βρεττανική κυβέρνηση κατά την 
διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου [Paterson1944, βαθµολογία 
41/100]. Η µελέτη έλαβε χώρα σε εθελοντές των οποίων τα εγκαύµατα 
προκλήθηκαν από νευροτοξικά χηµικά όπλα ("αέρια µουστάρδας") και έδειξε 
σηµαντική βελτίωση σε ανθρώπους που έλαβαν Μustard gas 30c σαν 
προφυλακτική αγωγή ή Rhus toxicodendron 30c  και Kali bichromicum 30c  
σαν θεραπεία. Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία διπλού τυφλού ελέγχου. 
Επιπλέον διενεργήθηκε ανεξάρτητα από δύο διαφορετικά κέντρα (Λονδίνο και 
Γλασκώβη) µε παρόµοια αποτελέσµατα.  
 Μία άλλη µελέτη [Gibson 1980] που δηµοσιεύθηκε στο British Journal of 
Clinical Pharmacology αναφέρεται στην οµοιοπαθητική θεραπεία της 
ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (βαθµολογία 40/100) και διενεργήθηκε στο 
Οµοιοπαθητικό Νοσοκοµείο της Γλασκώβης.  Οι µισοί από τους ασθενείς 
έλαβαν εξατοµικευµένη οµοιοπαθητική αγωγή και οι άλλοι µισοί έλαβαν αγωγή µε 
εικονικό φάρµακο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν βελτίωση των συµπτωµάτων σε 
82% των ασθενών που έλαβαν ενεργό (οµοιοπαθητικό) φάρµακο έναντι µόνο του 
21% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρµακο. Ως κριτήρια για την βελτίωση 
χρησιµοποιήθηκαν ο πόνος, η κινητικότητα της άρθρωσης και η πρωινή 
δυσκαµψία. 
 Οι ρευµατικές παθήσεις µας δίδουν την ευκαιρία να εξετάσουµε µερικούς 
τύπους διχογνωµιών που µπορεί να φέρει στην επιφάνεια η οµοιοπαθητική 
έρευνα. Για παράδειγµα, µια διπλή τυφλή µελέτη διενεργήθηκε σε ασθενείς που 
έπασχαν από συνδετικίτιδα [Fisher 1986, 8/100]. Ο ιατρός είχε δικαίωµα επιλογής 
τριών οµοιοπαθητικών φαρµάκων τα οποία ήταν πιθανόν ενδεικνυόµενα (Arnica, 
Rhus toxicodendron, Bryonia). Καµία διαφορά δεν βρέθηκε µεταξύ των δύο 
οµάδων που έλαβαν αγωγή µε ενεργό ή εικονικό φάρµακο. Ωστόσο  τα 
αποτελέσµατα εξετάσθηκαν από επιτροπή έµπειρων οµοιοπαθητικών ιατρών οι 
οποίοι εκτίµησαν την ακρίβεια των συνταγογραφήσεων αναλύοντας την 
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οµοιότητα µεταξύ των συµπτωµάτων και του φαρµάκου που χορηγήθηκε. 
Περιλαµβάνοντας στη µελέτη µόνο τους ασθενείς στους οποίους είχε δοθεί το 
ενδεικνυόµενο οµοιοπαθητικό φάρµακο, η στατιστική ανάλυση έδειξε σηµαντική 
βελτίωση από την οµοιοπαθητική αγωγή σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου.  
 Μία παρόµοια µελέτη συνδετικίτιδος δηµοσιευµένη στο British Medical 
Journal διενεργήθηκε από τη Ρευµατολογική Κλινική του Νοσοκοµείου St. 
Bartholomew του Λονδίνου [Fisher 1989, βαθµολογία 45/100] και παρουσιάζει 
ειδικό ενδιαφέρον γιατί αντιπροσωπεύει µία ενδιαφέρουσα προσπάθεια για τον 
συγκερασµό του άψογα επιστηµονικού  πρωτόκολλου µε τις ιδιαιτερότητες της 
οµοιοπαθητικής µεθοδολογίας. Η διάγνωση ετίθετο µε τα συµβατικά διαγνωστικά 
κριτήρια και κατόπιν από τους ασθενείς λαµβάνονταν οµοιοπαθητικό ιστορικό. 
Εκείνοι για τους οποίους το ενδεικνυόµενο φάρµακο ήταν το Rhus toxicodemdron 
6c συµπεριλαµβάνονταν στην µελέτη (το συγκεκριµένο φάρµακο είναι ένα από τα 
πιο συχνά συνταγογραφούµενα σε ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την 
ασθένεια). Μετά την είσοδο στην µελέτη δεν υπήρχε άλλη επαφή µεταξύ του 
οµοιοπαθητικού ιατρού και του ασθενή. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά για την 
οµοιοπαθητική αγωγή η οποία επέφερε µείωση του πόνου.    
 Μία µελέτη µε αποτελέσµατα εντελώς αρνητικά για την οµοιοπαθητική είχε 
σαν αντικείµενο την οστεοαρθρίτιδα [Shirpley 1983, βαθµολογία 50/100]. Οι 
ασθενείς που έπασχαν από ρευµατικά νοσήµατα κατανεµήθηκαν σε τρεις 
οµάδες. Η πρώτη οµάδα έλαβε Rhus toxicodendron 6x, η δεύτερη έλαβε 
φαινοπροφαίνη και η τρίτη εικονικό φάρµακο. Τα αποτελέσµατα (δηµοσιεύθηκαν 
στο Lancet) και έδειξαν ότι µόνο η οµάδα της φαινοπροφαίνης είχε σηµαντική 
βελτίωση στα συµπτώµατα συγκρινόµενη µε τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρµακο. Διάφοροι οµοιοπαθητικοί αντέδρασαν σε αυτή µελέτη επισηµαίνοντας 
ότι ο σχεδιασµός της µελέτης δεν ήταν σωστός. Με την  χορήγηση ενός µόνο 
οµοιοπαθητικού φαρµάκου για µια συγκεκριµένη ασθένεια αντί της εξατοµίκευσης 
της θεραπείας σύµφωνα µε τους νόµους της ολότητας των συµπτωµάτων, η 
θεραπεία είναι αποτελεσµατική µόνο σε λίγες περιπτώσεις. Εξ άλλου τονίσθηκε 
ότι εξαιτίας των φαρµακολογικών χαρακτηριστικών του το Rhus toxicodendron 
είναι συχνά ενδεικνυόµενο φάρµακο στην ρευµατοειδή αρθρίτιδα αλλά όχι τόσο 
συχνά στην οστεοαρθρίτιδα [Ullman 1991a]. 'Άλλη µία αντίρρηση ήταν ότι είναι 
ανάρµοστο να συγκρίνονται ένα φάρµακο ταχείας ενεργείας (το αντιφλεγµονώδες 
αναλγητικό)  µε έναν παράγοντα βραδείας δράσεως (το οµοιοπαθητικό 
φάρµακο) [Gosh 1983] σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.   
 Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν επίσης γίνει σε σχέση µε άλλες µελέτες 
[Savage 1977, Savage 1978] . Σε αυτές τις µελέτες χρησιµοποιήθηκε ένα 
πρωτόκολλο διπλού τυφλού ελέγχου για να συγκρίνουν την αποτελεσµατικότητα 
της Αrnica 30c και της Arnica 1M στην αντιµετώπιση των εγκεφαλικών 
επεισοδίων, αλλά δεν βρήκαν σηµαντικό όφελος από τη θεραπεία. Παρ' όλα αυτά 
µία ανάλυση των αποτελεσµάτων σε µια κριτική αλλά και αντικειµενική 
ανασκόπηση από τους οµοιοπαθητικούς κύκλους [Scofield 1984] έδειξε ότι από 
τους 40 ασθενείς που συµµετείχαν στην µελέτη του 1977 µόνο 3 είχαν την τυπική 
οµοιοπαθητική εικόνα της Arnica και αυτοί οι τρεις έδειξαν καλή πρόοδο κατά την 
διάρκεια της οµοιοπαθητικής αγωγής. Στη µελέτη του 1978, µόνο ένας ασθενής 
παρουσιάσθηκε µε την τυπική εικόνα της Arnica και αυτός συµπεριλήφθηκε στην 
οµάδα χορήγησης του εικονικού φαρµάκου! 
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 Μία διπλή-τυφλή µελέτη στην θεραπεία ασθενών µε πυρετό εκ χόρτου η 
οποία και δηµοσιεύθηκε στο Lancet το 1986 και είχε σχεδόν άριστη µεθοδολογία 
[Taylor Reily 1986, βαθµολογία 90/100]. Η µελέτη σύγκρινε τα αποτελέσµατα της 
οµοιοπαθητικής παρασκευής 12 αντιγόνων στην 30c δυναµοποίηση µε αυτά του 
εικονικού φαρµάκου. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά µε την έννοια ότι οι ασθενείς 
υπό οµοιοπαθητική αγωγή είχαν σηµαντικά λιγότερα συµπτώµατα και 
χρησιµοποίησαν µόνο την µισή ποσότητα των αντιισταµινικών σε σχέση µε την 
οµάδα ελέγχου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το αντικείµενο αυτής της µελέτης 
ήταν ένα τυπικό παράδειγµα ισοπαθητικής (δυναµοποιηµένα αντιγόνα που 
χρησιµοποιήθηκαν στο πυρετό εκ χόρτου).  
 Η ίδια ερευνητική οµάδα σε συνεργασία µε στατιστικολόγους και  ιατρούς της 
κλασσικής ιατρικής δηµοσίευσε στο Lancet τα ευρήµατα από µία µελέτη σε 28 
ασθενείς µε σοβαρού βαθµού βρογχικό άσθµα (που απαιτούσε την καθηµερινή 
χορήγηση βρογχοδιασταλτικών ενώ θεραπεία µε στεροειδή ήταν αναγκαία στις 
21/28 των περιπτώσεων). [Reilly 1994]. Χωρίς να τροποποιήσουν την βασική 
αγωγή, οι ασθενείς έλαβαν αγωγή µε εικονικό φάρµακο για 4 εβδοµάδες και 
έπειτα τυχαιοποιούντο σε δύο οµάδες. Η µία από τις οµάδες συνέχιζε την αγωγή 
µε το εικονικό φάρµακο ενώ η άλλη συνέχιζε την αγωγή µε την οµοιοπαθητική 
παρασκευή του κυρίως αντιγόνου στο οποίο ο ασθενής είχε αποδειχθεί ότι ήταν 
πιο ευαίσθητος (συνήθως οικιακή σκόνη). Οι ασθενείς κατέγραφαν την ένταση 
των συµπτωµάτων σε οπτική αναλογική κλίµακα. Μετά από άλλες 4 εβδοµάδες 
τα δεδοµένα αναλύθηκαν και η ενεργός θεραπεία βρέθηκε να είναι στατιστικά 
σηµαντικά ανώτερη του εικονικού φαρµάκου (p=0.003). Παρόµοια αποτελέσµατα 
έδειξαν οι µετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας και οι δοκιµασίες βρογχικής 
ευερεθιστότητας. Μία µεταανάλυση και των τριών µελετών από την οµάδα του 
Reilly ισχυροποίησε τις ενδείξεις ότι η οµοιοπαθητική προσφέρει περισσότερα 
από το εικονικό φάρµακο ( p=0.0004)    
 Η οµοιοπαθητική θεραπεία του πυρετού εκ χόρτου διερευνήθηκε επίσης από 
άλλους ερευνητές [Wiesenauer 1983, Wiesenauer 1985, βαθµολογία 75/100 και 
85/100 αντίστοιχα]. Σε αυτές τις µελέτες ο τύπος της αγωγής ήταν διαφορετικός: 
µία χαµηλή δυναµοποίηση του αποστάγµατος του φυτού Galphimia glauca (4x ή 
6x) χρησιµοποιήθηκε. Η σχεδίαση των µελετών περιελάµβανε διπλό τυφλό 
έλεγχο και τα αποτελέσµατα υπήρξαν θετικά για την αποτελεσµατικότητα της 
οµοιοπαθητικής αγωγής. Η µελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για το 
γεγονός ότι συνέκρινε την Galphimia glauca 6x όχι µόνο µε το εικονικό φάρµακο 
αλλά και µε την Galphimia glauca 10-6, δηλαδή µία ισοδύναµη δόση του ίδιου 
φαρµάκου παρασκευασµένου µε απλή διάλυση και όχι σύµφωνα  µε την 
οµοιοπαθητική µεθοδολογία. Το απλό διάλυµα δεν είχε καµία δράση, µη 
διαφέροντας από τη δράση του εικονικού φαρµάκου. Αυτή η παρατήρηση αν 
επιβεβαιωθεί και µε άλλες µελέτες θα µπορούσε να αποδείξει ότι τα 
οµοιοπαθητικά σκευάσµατα αποκτούν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες δια µέσου 
της ιδιαίτερης παρασκευής τους και ότι η δράση τους δεν µπορεί να αποδοθεί 
απλώς στην ποσότητα του δραστικού συστατικού το οποίο περιέχουν.  
 Μία από τις κύριες εφαρµογές της οµοιοπαθητικής είναι η θεραπεία του 
πόνου προερχόµενου από ένα ευρύ φάσµα παθήσεων. Μεταξύ των πιο 
σηµαντικών µελετών θα πρέπει να αναφερθούν δύο µελέτες που διενεργήθηκαν 
από την οµάδα των Βrigo και συν. 1987 και 1991 µε βαθµολογία 68/100. Το 
οµοιοπαθητικό ιστορικό λήφθηκε από περίπου 100 ασθενείς από ηµικρανία. Από 
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αυτούς συµµετείχαν στην µελέτη 60 ασθενείς για τους  οποίους κατά την γνώµη 
του συγγραφέα το 'όµοιο φάρµακο'  είχε επιλεγεί µε βεβαιότητα. Οι ασθενείς 
αυτοί τυχαιοποιήθηκαν µε διπλή τυφλή µέθοδο. Τριάντα ασθενείς έλαβαν 
οµοιοπαθητική αγωγή µε το ενδεικνυόµενο φάρµακο (χρησιµοποιήθηκαν 
φάρµακα όπως η Belladona, Gelsemium, Ignatia, Cyclamen, Lachesis, Natrum 
muriaticum, Silicea, Sulphur) στην δυναµοποίηση των 30c και οι υπόλοιποι 
τριάντα έλαβαν εικονικό φάρµακο. Οι ασθενείς περιοδικά συµπλήρωναν 
ερωτηµατολόγιο που αφορούσε την συχνότητα, την ένταση, και τα 
χαρακτηριστικά του πόνου. Μετά  αγωγή διάρκειας λίγων µηνών, τα 
αποτελέσµατα συγκρίθηκαν και αποδείχθηκαν θετικά υπέρ της οµοιοπαθητικής 
αγωγής µε υψηλή στατιστική σηµαντικότητα. Εξαιτίας της ακριβούς της 
µεθοδολογίας αυτή η µελέτη  συγκέντρωσε θετικά σχόλια από την επιστηµονική 
ιατρική κοινότητα, οµοιοπαθητική και µή [Hornung 1991].  
 Σε µία άλλη µελέτη ο πόνος διαστρέµµατος της ποδοκνηµικής ανακουφίσθηκε 
σηµαντικά και µειώθηκε η χρονική του διάρκεια µε χρήση σκευάσµατος που 
περιείχε συνδυασµό 14 διαφορετικών ουσιών σε 2x-6x δυναµοποίηση µε κύριο 
συστατικό την  Arnica [Zell 1988, βαθµολογία 80/100]. Από τους 33 ασθενείς 
που το έλαβαν 24 παρέµειναν ελεύθεροι πόνου την δέκατη ηµέρα, ενώ την ίδια 
ηµέρα µόνο 13 από τους 36 που έλαβαν εικονικό φάρµακο δεν ανέφεραν πόνο. 
Το ίδιο σκεύασµα χρησιµοποιήθηκε σε µία πιο πρόσφατη µελέτη [Thiel 1991]. 
Οπως δείχθηκε η ενδοαρθρική ένεση του σκευάσµατος σε ασθενείς µε 
τραυµατικό αίµαρθρο µείωσε σηµαντικά τον χρόνο ιάσεως (όπως αποδείχθηκε 
στην σύγκριση µε την οµάδα που λάµβανε εικονικό φάρµακο). Τα κριτήρια 
αποτελεσµατικότητας της θεραπείας στηρίχθηκαν σε αντικειµενικές παραµέτρους 
(ύπαρξη αίµατος στο ενδοαρθρικό υγρό, περίµετρος αρθρώσεως, κινητικότητα 
αρθρώσεως). 
 Μία µεγάλη πολυκεντρική µελέτη διενεργήθηκε µε την συνεργασία 
οµοιοπαθητικών και συµβατικών ιατρών, επιδηµιολόγων, χειρουργών και του 
French Laboratoire National de la Sante [Mayaux 1988, 90/100] ερευνώντας την 
αποτελεσµατικότητα δυο οµοιοπαθητικών φαρµάκων του Opium και Raphanus 
στην µείωση του χρόνου πάρεσης του εντέρου µετά από εχειρήσεις κοιλίας. Αυτή 
η µελέτη διενεργήθηκε σε έναν πληθυσµό 600 ασθενών και έδωσε αρνητικά 
αποτελέσµατα, οδηγώντας τους συγγραφείς στο συµπέρασµα ότι ο 
µετεγχειρητικός ειλεός του εντέρου δεν θα πρέπει να θεωρείται ένδειξη είτε για 
χορήγηση Opium είτε για χορήγηση Raphanus (χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη 
στην 15c δυναµοποίηση). Οσον αφορά όµως την τήρηση των κανόνων που 
διέπουν στην οµοιοπαθητική συνταγογράφηση στην διενέργεια της µελέτης, η 
κλασσική οµοιοπαθητική µεθοδολογία φανερά δεν τηρήθηκε κατά τους 
οµοιοπαθητικούς κύκλους. Και αυτό γιατί  µόνο δύο φάρµακα 
χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς να εξετασθεί αν έχουν 
οµοιότητα µε το σύνολο των συµπτωµάτων του ιδιαίτερου ασθενή έστω και αν 
από την άποψη των τοπικών (γαστρεντερικών) συµπτωµάτων το Opium 
προκαλεί εντερική ατονία και το Raphanus οδυνηρό µετεωρισµό εξαιτίας 
κατακράτησης αερίων. 
 Μία τυχαιοποιηµένη διπλή-τυφλή µελέτη που συνέκρινε την οµοιοπαθητική 
θεραπεία µε το εικονικό φάρµακο διενεργήθηκε στην Νικαράγουα και 
δηµοσιεύθηκε σε ένα πολύ έγκυρο Αµερικανικό ιατρικό περιοδικό [Jacobs 1994]. 
Για κάθε παιδί που συµµετείχε στην µελέτη εκτός της συνήθους ενυδάτωσης 
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χορηγήθηκε εξατοµικευµένα εκλεγµένο οµοιοπαθητικό ή εικονικό φάρµακο. 
Δεκαοκτώ διαφορετικά φάρµακα (30c δυναµοποίηση) συνταγογραφήθηκαν. Τα 
συνηθέστερα ήταν τα Podophyllum, Chamomilla, Arsenicum album, Calcarea 
carbonica και Sulphur. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στην οµάδα του 
οµοιοπαθητικού φαρµάκου (43 περιπτώσεις) υπήρξε στατιστικά σηµαντική 
µείωση (p<0.05) της διάρκειας και της έντασης της διάρροιας σε σχέση µε την 
οµάδα ελέγχου (44 περιπτώσεις).  
 Οι λοιµώξεις του αναπνευστικού είναι ένας άλλος τοµέας στον οποίο τα 
οµοιοπαθητικά φάρµακα χρησιµοποιούνται ευρέως, και διάφορες µελέτες έχουν 
αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους. Μία από τις πρώτες ήταν η µελέτη των 
Gassinger και συν [1981,. βαθµολογία 58/100] η οποία παρουσιάζει και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την πρωτότυπη µεθοδολογία της. Οι συγγραφείς συνέκριναν την 
επίδραση του Eupatorium perfolioatum 2x µε αυτήν του ακετυλοσαλικικού οξέως 
(ΑΣΟ) στο κοινό κρυολόγηµα. Κανένα από τα υποκειµενικά συµπτώµατα, ούτε η 
θερµοκρασία σώµατος, ούτε τα εργαστηριακά δεδοµένα έδειξαν κάποιες 
σηµαντικές διαφορές στις δύο οµάδες, πράγµα που οδήγησε τους συγγραφείς να 
συµπεράνουν ότι η οµοιοπαθητική θεραπεία ήταν τόσο αποτελεσµατική όσο και 
η συµβατική αγωγή. Δυστυχώς, δεν υπήρχε οµάδα ελέγχου η οποία θα 
µπορούσε προσδώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στα συµπεράσµατα που κατέληξε η 
µελέτη. 
 ‘Οµοια συµπεράσµατα µε αυτά της προηγούµενης µελέτης από ερευνητές του 
Ινστιτούτου Βιοµετρίας του Πανεπιστηµίου του Τubingen [Mainwald 
1988:65/100]. Σε τυφλά τυχαιοποιηµένη µελέτη σε 170 στρατιώτες του 
Γερµανικού στρατού που έπασχαν από γρίπη χορηγήθηκε αγωγή µε 
ακετυλοσαλυκικό οξύ (ΑΣΟ) (500 mg x 3/ηµέρα για τις 4 πρώτες ηµέρς και µετά 
µία φορά την ηµέρα) ή µε ένα µείγµα οµοιοπαθητικών παρασκευών που 
ονοµάσθηκε Grippheel και περιείχε Aconitum 4x, Bryonia 4x, Lachesis 12x, 
Eupatorium perfolioatum 3x, Phosphorus 5x σε δοσολογία µία ταµπλέτα τρείς 
φορές την ηµέρα. Το οµοιοπαθητικό µείγµα δεν έδειξε διαφορά στην 
αποτελεσµατικότητα συκρινόµενο µε το ΑΣΟ την 4η και 12η ηµέρα σε σχέση µε 
την κλινική συµπτωµατολογία, τα υποκειµενικά συµπτώµατα και τις ηµέρες 
αποχής από την εργασία, οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι τα δύο φάρµακα ήταν 
το ίδιο αποτελεσµατικά. Οι συγγραφείς τονίζουν στη συζήτηση ότι η 
αποτελεσµατικότητα του ΑΣΟ οφείλεται στην συµπτωµατική, αναλγητική και 
αντιπυρετική του δράση και στην µη ειδική αναστολή της φλεγµονής µέσω 
αναστολής της συνθέσεως των προσταγλανδινών. Σηµειώνουν επίσης ότι η 
αντιπυρετική δράση σε περιπτώσεις γρίπης µπορεί να έχει αρνητική επίπτωση 
αφού η αύξηση της θερµοκρασίας δρα ανασταλτικά στην εξάπλωση του ιού. 
Αντιθέτως το οµοιοπαθητικό µείγµα διεγείρει τις αυτορυθµιστικές δυνατότητες του 
οργανισµού και µεταξύ  των άλλων µέσα σε λίγες ώρες προκαλεί µία αύξηση 
της µη ειδικής ανοσίας η οποία µπορεί να διαρκεί για εβδοµάδες. Σαν 
χαρακτηριστικά αυτής της ανοσολογικής διέγερσης αναφέρουν µια αύξηση του 
δείκτη φαγοκυτταρώσεως, διέγερση των χηµικών παραγόντων, κυτταρικών 
ενζύµων, του λεµφοποιητικού συστήµατος (ιδιαίτερα των Τ λεµφοκυττάρων), της 
λυτικής δραστηριότητας των µονοκυττάρων και της συνθέσεως ή 
απελευθερώσεως της ιντερφερόνης. Αυτή η ανοσολογική διέγερση δεν αφήνει 
κάποια ειδική µνήµη όταν οι φυσιολογικές λειτουργίες επιστρέψουν στην προτέρα 
της νόσου κατάσταση. Και καταλήγουν οι συγγραφείς ότι η χρήση του 
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οµοιοπαθητικού σκευάσµατος το οποίο εγγυάται τέτοια ουσιαστική δραστικότητα 
µε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις ενεργών συστατικών, είναι αναµφισβήτητα 
προτιµότερη από ένα αντιπυρετικό µε τις κατασταλτικές του ιδιότητες και πολύ 
περισσότερο όταν οι δράσεις του οµοιοπαθητικού σκευάσµατος  και του 
συνθετικού φαρµάκου αποδεικνύονται το ίδιο αποτελεσµατικές στην θεραπεία 
της γρίπης [Maiwald 1988, σελ. 581].        
 Σε µία άλλη µελέτη ο Ferley και συν. [Ferley 1989: βαθµολογία 68/100] επίσης 
χρησιµοποίησαν µία µοναδική οµοιοπαθητική παρασκευή η οποία είναι πολύ 
διαδεδοµένη στην Γαλλία και ονοµάζεται Oscillococcinum. Στην αναφερόµενη 
µελέτη χρησιµοποιήθηκε µία υψηλή σχετικά δυναµοποίηση της κλίµακας του 
Κorsakof. Η µελέτη έδειξε θετική δράση του ενεργού φαρµάκου µε την έννοια ότι 
αύξησε σηµαντικά τον αριθµό των θεραπειών µέσα σε 48 ώρες από τη 
διάγνωση. Επιπλέον η µελέτη δηµοσιεύθηκε σε έγκυρο περιοδικό της συµβατικής 
ιατρικής. Πιθανόν η στερεότητα της µεθοδολογίας και ο µεγάλος αριθµός των 
ασθενών που συµµετείχαν (237 ασθενείς έλαβαν Oscillococcinum και 241 
ασθενείς έλαβαν εικονικό φάρµακο) έκαναν πολύ δύσκολη την αµφισβήτηση των 
αποτελεσµάτων των συγγραφέων. 
  Παραµένοντας στο χώρο των αναπνευστικών λοιµώξεων θα πρέπει να 
αναφέρουµε µια Γαλλική µελέτη [Bordes 1986] η οποία είναι µεθοδολογικά 
ισχυρή (βαθµολογία 70/100) και οι ερευνητές αντιµετώπισαν ξηρό µή 
παραγωγικό βήχα µε ένα σιρόπι βασισµένο στο δυναµοποιηµένο απόσταγµα του 
φυτού Drosera και 9 ακόµη συστατικών στην 3c δυναµοποίηση. Η µελέτη 
απέδειξε την εξαιρετική αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος σε σχέση µε το 
εικονικό φάρµακο. Μετά από θεραπεία µιας εβδοµάδας, το σύµπτωµα µειώθηκε 
ή εξαφανίσθηκε σε 20 από τους 30 ασθενείς που το έλαβαν σε σύγκριση µε µόνο 
8 από τους 30 της οµάδας του εικονικού φαρµάκου. Παρ' όλη την θετική έκβαση 
της µελέτης υπέρ του δυναµοποιηµένου µείγµατος, οφείλει να παρατηρήσει 
κανείς ότι η χορήγησή του παρεκκλίνει σηµαντικά από τις αρχές της κλασσικής 
οµοιοπαθητικής. Και αυτό γιατί ο σκοπός του ήταν η καταπίεση ενός 
συµπτώµατος, βασιζόταν σε µείγµα ουσιών και επιπλέον χορηγήθηκε αδιάκριτα 
σε όλους τους ασθενείς χωρίς την απαιτούµενη εξατοµίκευση µετά από 
οµοιοπαθητικό ιστορικό. Η ανησυχία της κλασσικής οµοιοπαθητικής σε αυτό το 
θέµα δεν είναι αδικαιολόγητη. Και αυτό γιατί αν ο σκοπός ήταν η καταπίεση 
συµπτώµατος υπάρχει πιθανότητα παρεµπόδισης των µηχανισµών  
αυτοθεραπείας του οργανισµού (π.χ. η απόχρεµψη µε σκοπό την αποβολή  του 
λοιµογόνου παράγοντα ή προϊόντων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 
θρεπτικό υλικό για την ανάπτυξή του). Επιπλέον χορηγώντας ένα µείγµα 
θεραπευτικών ουσιών χάνεται η δυνατότητα αναγνώρισης µε στέρεα 
επιστηµονικά κριτήρια του δραστικού συστατικού που επέφερε την θεραπεία. 
 Οµοιοπαθητικά σκευάσµατα έχουν τέλος χρησιµοποιηθεί κατά την 
προετοιµασία του τοκετού. Σε µία διπλή-τυφλή µελέτη του Dofman και συν. 
[Dorfman 1987, βαθµολογία 80/100] ένας συνδυασµός από Caulophyllum, 
Arnica, Actea Racemosa, Pulsatilla, και Gelsemium χρησιµοποιήθηκε κατά 9ο 
µήνα της κυήσεως και συγκρίθηκε µε την οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Η 
αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος φάνηκε ξεκάθαρα από το γεγονός ότι η 
διάρκεια του τοκετού µειώθηκε (5.1 έναντι 8.5 ώρες, p<0.001) όπως µειώθηκε το 
ποσοστό δυστοκίας (11.3 έναντι 40%, p <0.01). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ανασκόπηση κλινικών µελετών 
 α) Η χρησιµότητα της οµοιοπαθητικής θεραπείας έχει εξερευνηθεί πρωτίστως 
στην θεραπεία φλεγµονών, λοιµωδών συνδρόµων, τραυµάτων, πόνου γενικά και 
ψυχικών διαταραχών. 
 β) Η οµοιοπαθητική αγωγή έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική σε πολλές 
διπλές-τυφλές κλινικές µελέτες. Ορισµένες µελέτες έχουν δώσει αρνητικά 
αποτελέσµατα για την αποτελεσµατικότητα της, όπως άλλωστε συµβαίνει και για 
διάφορα πρωτόκολλα της κλασσικής ιατρικής, υποδηλώνοντας ότι, όσον αφορά 
την ερευνητική πλευρά  του θέµατος, η οµοιοπαθητική µπορεί να εξερευνηθεί 
και να επιβεβαιωθεί όπως και κάθε άλλη µέθοδος θεραπείας. Ειδικότερα, τα 
πεδία εφαρµογής και τα όρια της οµοιοπαθητικής προσέγγισης µπορούν να 
εξερευνηθούν και να χαρτογραφηθούν. 
 γ) Η µέθοδος διπλού-τυφλού ελέγχου κατά το σχεδιασµό κλινικών µελετών 
µπορεί να εφαρµοσθεί αφού τροποποιηθεί ούτως ώστε να προσαρµοσθεί στις 
απαιτήσεις της οµοιοπαθητικής προσέγγισης (εξατοµίκευση, χρήση διαφορετικών 
ουσιών για την ίδια πάθηση, ιδιαιτερότητες σχέσης ιατρού-ασθενή). Σε κάθε 
περίπτωση η έρευνα που χρησιµοποιεί οµοιοπαθητικά σκευάσµατα θα πρέπει να 
σέβεται την οµοιοπαθητική µεθοδολογία ("τον νόµο των οµοίων", την 
εξατοµίκευση της αγωγής σύµφωνα µε τα "ιδιοσυστασιακά" συµπτώµατα). 
 δ) Για να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής στέρεων συµπερασµάτων ως προς 
την αποτελεσµατικότητα µιας συγκεκριµένης θεραπείας σε µια συγκεκριµένη 
νόσο ικανή να πείσει τον συµβατικό ιατρικό χώρο, οι κύριες κλινικές µελέτες που 
έχουν δηµοσιευθεί µέχρι τώρα είναι ανάγκη να επαναληφθούν από ανεξάρτητες 
επιστηµονικές οµάδες. Αυτή η διαδικασία ευρίσκεται ήδη εφαρµογή, τουλάχιστον 
όσον αφορά µελέτες µε αντικείµενο την ηµικρανία [Gaus 1992]. 
 
 
Ανασκόπηση εργαστηριακών µελετών 
 Η ιδέα ότι τουλάχιστον µερικές από τις αρχές της οµοιοπαθητικής µπορούν να 
υποβληθούν σε πειραµατικό έλεγχο φαίνεται όλο και περισσότερο ελκυστική 
τόσο στην οµοιοπαθητική κοινότητα, όσο και µεταξύ των ερευνητών στο χώρο 
της βιολογίας, ανοσολογίας, και βιοχηµείας. Αποδείξεις για την δράση 
οµοιοπαθητικών παρασκευών συσσωρεύονται για πρώτη φορά από πραγµατικά 
πειράµατα σε ζώα, ή αποµονωµένα όργανα, ή κύτταρα τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες.  
 Ο κριτικός ρόλος τον οποίο µπορεί να διαδραµατίσουν οι ερευνητικές µελέτες 
in vivo και in vitro σε πειραµατικά µοντέλα είναι καθολικής αποδοχής. Μελέτες 
αυτού του τύπου στην πραγµατικότητα ελευθερώνουν τον εαυτό τους από τους 
µεθοδολογικούς και φιλοσοφικούς περιορισµούς της κλασσικής οµοιοπαθητικής 
και, εάν διενεργηθούν µε τις σωστές µεθόδους και αποδώσουν αποτελέσµατα 
αναπαραγώγιµα σε διαφορετικά εργαστήρια, δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν 
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µε επιχειρήµατα φαινοµένου πλασέµπο ή απλώς να αγνοηθούν µε τη δικαιολογία 
ότι τα αποτελέσµατά τους είναι ανεξήγητα.  

Από την πληθώρα των εργαστηριακών µελετών σταχυολογήσαµε ορισµένες 
που θεωρήσαµε αντιπροσωπευτικές. Θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι η αναφορά 
µας σε µελέτες µε πειραµατόζωα δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη ότι ενστερνιζόµαστε 
αυτήν την πρακτική έρευνας. 
 Στην τοξικολογία, έχει γίνει µια προσπάθεια να διερευνηθεί το εάν οι υψηλές 
δυναµοποιήσεις µιας τοξικής ουσίας είναι ικανές να τροποποιήσουν είτε την 
αποβολή της από τον οργανισµό είτε τις συνέπειές της. Ένας αριθµός µελετών 
έχουν δείξει ότι η συγκέντρωση 7c (περίπου η 10-14 M σε µοριακή συγκέντρωση) 
του αρσενικού και βισµούθιου είναι ικανές να αυξήσουν την αποβολή των δύο 
αυτών µετάλλων από τα ούρα σε ποντίκια που έχουν λάβει τοξικές δόσεις από 
αυτά [Lapp 1955]. Το αρσενικό δεν είχε καµία επίδραση επάνω στην 
δηλητηρίαση µε βισµούθιο και το αντίθετο, δείχνοντας την ειδικότητα του 
φαινοµένου.  
 Οι µελέτες µε αρσενικό έχουν επαναληφθεί πιο πρόσφατα χρησιµοποιώντας 
πιο σύγχρονες και ελεγχόµενες µεθόδους [Cazin 1991]. Τα αποτελέσµατα ήταν 
ουσιαστικά τα ίδια: ενδοπεριτοναϊκές εγχύσεις αρσενικού (µε µορφή τριοξειδίου 
του αρσενικού AS2O3  ή αρσενικού οξέως H3AsO3) αραιωµένες και 
δυναµοποιηµένες, µείωσαν την αποβολή του αρσενικού σε ποντίκια που τους 
χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις τριοξειδίου του αρσενικού. Σε µία σειρά διαλυµάτων 
που δοκιµάσθηκαν (5c, 7c, 9c, 11c, 13c, 15c, 17c, 19c, 21c, 23c, 25c, 27c, 29c, 
31c) το πλέον δραστικά διαλύµατα µε την έννοια της προστασίας ήταν το 7c και 
17c και η διαφορά τους µε την διάλυση και δυναµοποίηση αποσταγµένου νερού 
(εικονικό φάρµακο) ήταν στατιστικά σηµαντική σε υψηλό βαθµό στατιστικής 
σηµαντικότητας. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι το προστατευτικό 
αποτέλεσµα των υψηλών διαλύσεων εκµηδενίσθηκε όταν προηγουµένως είχαν 
υποβληθεί σε θέρµανση 1200 βαθµών για 30' λεπτά της ώρας.  
 Σε µία άλλη µελέτη [Cambar 1983] το µοντέλο νεφροτοξικότητας 
χρησιµοποιήθηκε: Χορηγήθηκαν σε ποντίκια µετρίως έως υψηλά τοξικές δόσεις 
υδραργύρου (5-6 mg/kg) . Τα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκαν διαλύµατα 9c και 
15c του Mercurius corrosivus προστατεύθηκαν από την τοξικότητα του 
υδραργύρου µε στατιστικά σηµαντική µείωση της θνητότητας.  
 'Ενα καλά καθορισµένο πρωτόκολλο πειραµατικής καρκινογένεσης σε 
ποντίκια χρησιµοποιήθηκε για να δοκιµάσει την επίδραση διαλυµάτων 
καρκινογόνων ουσιών σε υψηλή αραίωση στην ανάπτυξη καρκινωµάτων που 
προκλήθηκαν από υψηλές δόσεις του ίδιου παράγοντα [De Gerlache 1991]. Ένα 
µεγάλο µέρος των ποντικών πού έλαβαν στην δίαιτά τους 
2-ακτελαµινοφλουοραίνιο (0.03% για 21 ηµέρες) και φαινοβαρβιτάλη (0.05% για 
12 µήνες) ανάπτυξαν ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα µετά από 9-20 µήνες. Η 
θεραπεία των πειραµατοζώων µε 2-ακελαµινοφλουοραίνιο 9c ή µε 
φαινοβαρβιτάλη 9c (προστέθηκε στο νερό που έπιναν όπου και η τελική του 
συγκέντρωση ήταν περίπου 2 x 10-19 M) µείωσε σηµαντικά και καθυστέρησε την 
ανάπτυξη των ηπατικών όγκων σε σχέση µε µία οµάδα ελέγχου η οποία έλαβε 
µόνο τον διαλύτη αραιωµένο και δυναµοποιηµένο. Οι συγγραφείς συµπέραναν 
ότι αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση σηµαντικής δράσεως τέτοιας θεραπείας σε 
µια µεγάλη πειραµατική βάση, ακόµη και αν αυτά τα αποτελέσµατα χρειάζονται 
περαιτέρω επιβεβαίωση από άλλους ερευνητές για να είναι απολύτως πειστικά.  
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 Σε άλλη εργασία [Bastide 1975] παρατηρήθηκε ότι υψηλά αραιωµένα 
διαλύµατα (7c - 9c) του δηλητηρίου που φέρει το κεντρί της µέλισσας 
(χρησιµοποιείται στην οµοιοπαθητική µεταξύ των άλλων και για δερµατικά 
ενοχλήµατα µε οίδηµα, ερυθρότητα και κνησµό) είχαν προστατευτική επίδραση 
και περίπου 50% θεραπευτική επίδραση στο ερύθηµα που προκλήθηκε σε ινδικά 
χοιρίδια µε ιονίζουσα ακτινοβολία. Η δράση αυτή φαίνεται να είναι σε συµφωνία 
µε την αρχή της οµοιότητας της θεραπείας πάνω στην οποία έχει οικοδοµηθεί η 
οµοιοπαθητική: το δηλητήριο της µέλισσας το οποίο σε αδρές δόσεις (νυγµός 
µέλισσας) προκαλεί οίδηµα και ερύθηµα είναι ικανό σε συγκεκριµένες αραιώσεις 
να θεραπεύει το οίδηµα ή ερύθηµα το οποίο προκλήθηκε από κάποιον άλλον 
παράγοντα. Eίναι σηµαντικό το γεγονός ότι τέτοια αποτελέσµατα είναι σε 
συµφωνία µε βιολογικές µελέτες σε αποµονωµένα κύτταρα που δείχνουν ότι η 
Apis melifica (οµοιοπαθητικό παρασκεύασµα που λαµβάνεται από σύνθλιψη της 
µέλισσας) αναστέλλει την ενεργοποίηση των βασεοφίλων in vitro.  
 Ακολουθώντας παρόµοια σχεδίαση, εξετάσθηκε η δράση των 
οµοιοπαθητικών παρασκευών της ισταµίνης σε οίδηµα σε πόδι αρουραίου. Το 
οίδηµα προκλήθηκε από ένεση φαρµακολογικής δόσης ισταµίνης (0.1 mg). 
Χρησιµοποιώντας αυτό το µοντέλλο, µία µικρή αλλά σηµαντική ανασταλτική 
δράση των υψηλών αραιώσεων διαλύµατος ισταµίνης (έως 30x) παρατηρήθηκε 
στο σχηµατισµό του οιδήµατος. Οι υψηλές αραιώσεις ισταµίνης χορηγήθηκαν 
ενδοπεριτοναϊκά την ίδια χρονική στιγµή µε την ένεση ισταµίνης στο πόδι 
[Comforti 1993]. 
 Μία άλλη σειρά µελετών εξετάζει την δράση των υψηλά αραιωµένων 
διαλυµάτων της Silica στην παραγωγή του παράγοντα ενεργοποίησης των 
αιµοπεταλίων (PAF) από περιτοναϊκά µακροφάγα κύτταρα σε ποντίκια [Davenas 
1987].. Το παρασκεύασµα προστέθηκε στο πόσιµο νερό στην 9c διάλυση 
(αντιστοιχώντας στην συγκέντρωση 1,66 Χ 10-19 M). για 25 ηµέρες. Τα 
µακροφάγα του περιτοναίου τα οποία λήφθηκαν από το ποντικό και 
επεξεργάσθηκαv µε αυτόν τον τρόπο έδειξαν µια ικανότητα παραγωγής του 
παράγοντα PAF σε αντίδραση σε κατάλληλα ερεθίσµατα η οποία έφθασε να είναι 
κατά 30-60% µεγαλύτερη αυτής της οµάδας ελέγχου, της οµάδας που έλαβε 
NaCl 9c και της οµάδας που έλαβε ένα άλλο οµοιοπαθητικό φάρµακο Gelsemium 
9c. Χαµηλότερες αραιώσεις παραδόξως βρέθηκαν λιγότερο δραστικές. 
 Σε µία άλλη ενδιαφέρουσα σειρά µελετών εξερευνήθηκε σε ποντίκια η 
ανοσοδιεγερτική δράση ορµονών του θύµου και ιντερφερονών σε υψηλή 
αραίωση σύµφωνα µε τις οµοιοπαθητικές διαδικασίες παρασκευής. Μεταξύ των 
πολλών πειραµάτων που έχουν ανακοινωθεί ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν αυτά 
που περιέγραφαν την δράση υψηλών αραιώσεων της α-β ιντερφερόνης (8-16 x 
10-10 ΙU i.p.) και των θυµικών ορµονών (8x10-18 pg i.p.) σε παραµέτρους χηµικής 
και κυτταρικής ανοσίας. Οι συγγραφείς υπέδειξαν ότι για να επιτευχθεί ένα καλό 
θεραπευτικό αποτέλεσµα σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς αυτοί οι 
ανοσολογικοί διαβιβαστές θα πρέπει να χορηγούνται σε πολύ χαµηλές δόσεις. 
[Bastide 1985] 
 Ενδιαφέροντα ευρήµατα για το µηχανισµό δράσης των οµοιοπαθητικών 
φαρµάκων έφερε στο φως µία πρόσφατη πειραµατική εργασία [Sukul 1993]. Οι 
συγγραφείς αναφέρουν ότι όταν δυναµοποιηµένα οµοιοπαθητικά φάρµακα 
έρθουν σε επαφή µε την γλώσσα αρουραίων προκαλούνται ηλεκτροφυσιολογικές 
αντιδράσεις υποθαλαµικών νευρώνων. Οι αρουραίοι ευρισκόµενοι σε δίαιτα µε 
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υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο αναισθητοποιήθηκαν και ένα µικροηλεκτρόδιο το 
οποίο συνδέθηκε µε ένα παλµογράφο εµφυτεύθηκε στο πλάγιο τοίχωµα της 
υποθαλαµικής περιοχής για να καταγράψει τις εκπολώσεις σε αυτήν την περιοχή. 
Μετά από µία περίοδο βασικής καταγραφής, µερικές σταγόνες Natrum 
muriaticum (δυναµοποιηµένο χλωριούχο νάτριο) ήρθαν σε επαφή µε τη γλώσσα 
των πειραµατοζώων. Η χορήγηση προκάλεσε εκσεσηµασµένη µείωση της 
συχνότητας εκπόλωσης του νευρικού αυτού κέντρου. Αυτό το πείραµα 
υποδεικνύει ότι η δράση του φαρµάκου µπορεί να εκφράζεται µέσω κέντρων του 
υποθαλάµου και ότι η δίαιτα µε υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ευαισθητοποιεί 
τα πειραµατόζωα στο Natrum muriaticum.  
 Το οµοιοπαθητικό φάρµακο Cuprum (χαλκός) χρησιµοποιείται στην 
οµοιοπαθητική σαν σπασµολυτικός παράγων. Μία Γαλλική οµάδα ερευνητών 
[Santini  1990] επινόησε ένα ζωικό µοντέλο για την εκτίµηση των διαφόρων 
αποτελεσµάτων του Cuprum στην κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα. Ένα 
διάλυµα 4c αυτού του φαρµάκου (αντιστοιχώντας αδρά σε 10-10M) χορηγήθηκε 
(0.3 ml i.p.) σε ποντίκια τα οποία στη συνέχεια έλαβαν θεραπεία µε νεοστιγµίνη 
(50 mg/kg) που ως γνωστόν επιταχύνει  την κινητικότητα του εντέρου. Η 
παράµετρος που µετρήθηκε ήταν η απόσταση που διήνυε η  
φαινολοσουφθαλεϊνη στο έντερο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το οµοιοπαθητικό 
σκεύασµα µειώνει σηµαντικά τη δράση της νεοστιγµίνης, µειώνοντας την 
κινητικότητα του εντέρου προς την κατεύθυνση των ποντικών που δεν έλαβαν 
νεοστιγµίνη.  
 Υπάρχουν επίσης αναφορές σε επίσηµα αιµατολογικά περιοδικά της 
"παράδοξης" δράσης του ακετυλοσαλικυκού οξέως: σε υγιείς εθελοντές οι 
οµοιοπαθητικές διαλύσεις της ασπιρίνης (2ml του 5c διαλύµατος αντιστοιχούν 
περίπου σε 0.000000002 mg µε υπογλώσσια χορήγηση) προκάλεσαν στατιστικά 
σηµαντική µείωση του χρόνου ροής (p <0,05) συγκρινόµενο µε το εικονικό 
φάρµακο (αποσταγµένο νερό). [Doutremepuich 1987 ,1990]. Εφόσον είναι καλά 
τεκµηριωµένη η παράταση του χρόνου ροής σε φαρµακολογικές δόσεις (50-500 
mg) τα ευρήµατα αυτών των µελετών µπορούν να ερµηνευθούν σαν αποτέλεσµα 
του νόµου των οµοίων. Παρ' όλα αυτά ο ακριβής µηχανισµός αυτού του 
φαινοµένου παραµένει άγνωστος, γιατί ενώ είναι καλά γνωστό ότι η ασπιρίνη σε 
φυσιολογικές δόσεις δρα διαµέσου αναστολής της λειτουργίας των αιµοπεταλίων 
στην εργασία του Doutremepuich και συν.[1990] αναφέρεται ότι η "οµοιοπαθητική" 
ασπιρίνη δεν έχει επίδραση πάνω στην συγκόλληση των αιµοπεταλίων  
 Οι Benveniste και συν. [1994] ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν 
από ένα πειραµατικό µοντέλο που περιελάµβανε την αποµονωµένη καρδιά 
ινδικού χοιριδίου. Η ενδοστεφανιαία ροή αυτών των καρδιών ινδικών χοιριδίων 
µεγάλωνε µε την έγχυση διαλυµάτων ισταµίνης πολύ υψηλής αραίωσης (πάνω 
από 30x), όπως άλλωστε συνέβαινε και µε συνήθη φαρµακολογικά διαλύµατα. Η 
έγχυση του διαλύτη και µόνο ή η έγχυση διαλυµάτων µεθυλισταµίνης  (ένα 
αδρανές ανάλογο της ισταµίνης) πολύ υψηλής αραίωσης δεν επηρέασε την 
στεφανιαία ροή. Τα πειράµατα έγιναν σε συνθήκες διπλού τυφλού ελέγχου. Η 
αγγειοδιασταλτική δράση της ισταµίνης σε πολύ υψηλές αραιώσεις 
καταστρεφόταν από θέρµανση σε 70 βαθµούς για 30' λεπτά της ώρας ή µετά 
από έκθεση σε µαγνητικό πεδίο 50 MHz για 15' πρώτα λεπτά. Οι συγγραφείς 
συµπέραναν ότι το νερό, απαλλαγµένο από τη διαλελυµένη ουσία µε µία σειρά 
διαλύσεων, διατηρεί µια ειδική δράση η οποία µπορεί να εξουδετερωθεί µε 
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φυσικά µέσα τα οποία καθ΄εαυτά δεν έχουν καµία δράση επάνω στη διαλυµένη 
ουσία.  
 Οι Sainte-Laudy και συν. [1991] ανακοίνωσαν δεδοµένα που υποστηρίζουν 
το γεγονός ότι διαλύµατα υψηλής αραίωσης ισταµίνης (καθαρή υδροχλωρική 
ισταµίνη) αναστέλλει σηµαντικά την αποκοκίωση των βασεοφίλων η οποία 
προκαλείται  µε ειδική τεχνική. Σε µία σειρά 16 προοδευτικών εκατοστιαίων 
διαλύσεων (από 5c έως 20c) οι συγγραφείς παρατήρησαν την ανασταλτική 
δράση της ισταµίνης σε διαλύµατα γύρω των 7c και 18c. Η προσθήκη 
φαρµακολογικών δόσεων σιµετιδίνης (η οποία είναι ανταγωνιστής των Η2 
υποδοχέων) εξουδετέρωσε τη δράση όλων των ενεργών διαλυµάτων. Οι 
συγγραφείς κατά συνέπεια υπέθεσαν ότι οι Η2 υποδοχείς εµπλέκονται στην 
δράση διαλυµάτων υψηλής αραίωσης, αν και παραδέχονται ότι "είναι παράδοξο 
να σκέφτεται κανείς µε όρους µοριακής βιολογίας όταν θεωρητικά δεν υπάρχουν 
µόρια της αρχικής δραστικής ουσίας σε µερικά από τα δραστικά διαλύµατα τα 
οποία εξετάσθηκαν". Πιο πρόσφατα η ίδια οµάδα δηµοσίευσε µία µελέτη µε 
διπλή τυφλή σχεδίαση και στέρεα στατιστική ανάλυση, καταδεικνύοντας ότι η 
δράση των ανθρωπίνων βασεοφίλων από την IgE αναστέλλεται ισχυρά και 
σηµαντικά (p<0.001) από διαλύµατα ισταµίνης υψηλής αραίωσης. [Sainte-Laudy 
1993] Σε αυτά τα πειράµατα, δύο µέγιστα αναστολής λήφθηκαν: το πρώτο µε 
διαλύµατα από 10-16 έως 10-22 Μ και το δεύτερο µε διαλύµατα από 10-28 έως 10-36 
Μ. 
 Υπάρχουν µελέτες που αναφέρονται στα φαγοκύτταρα (πολυµορφοπύρηνα 
λευκοκύτταρα και µακροφάγα). Σ' αυτήν την περίπτωση δοκιµάσθηκαν ουσίες 
που χρησιµοποιούνται στη οµοιοπαθητική σε παθολογικές καταστάσεις στις 
οποίες υπάρχει οξεία φλεγµονή µε πολυµορφοπυρηνική επικράτηση. Έχει 
ανακοινωθεί ότι η Belladona και το Ferrum phosphoricum σε διαλύσεις 5c και 9c 
ασκούν ισχυρή ανασταλτική δράση στην παραγωγή από τα φαγοκύτταρα 
ελεύθερων ριζών οξυγόνου [Poitevin 1983]. Η αναστολή ήταν ισχυρά σηµαντική 
και ανήλθε έως 30-40%. Σε γενικές γραµµές ο ίδιος βαθµός αναστολής λήφθηκε 
µε 10-6 Μ δεξαµεθαζόνης και 10-4 Μ ινδοµεθακίνης. Συγχρόνως και η Apis 
melifica εξετάσθηκε αλλά καµία δράση δεν παρατηρήθηκε.  Οι συγγραφείς 
τόνισαν ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ως προς την ευαισθησία µεταξύ των δύο 
φαρµάκων. 
 'Εχει επίσης ανακοινωθεί ότι ότι η Bryonia  4c και 9c έχει διεγερτική δράση 
στον οξειδωτικό µεταβολισµό των πολυµορφοπυρήνων ο οποίος µπορεί να είναι 
άµεσος και έµµεσος (αυξάνοντας την αντίδραση σε χηµειοτακτικά πεπτίδια 
[Fletcher 1988].  
 Μία κριτική ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας που αφορά την 
εργαστηριακή έρευνα στην οµοιοπαθητική έχει αποτολµηθεί από τον Scofield 
[1984] και πιο πρόσφατα από τους Linde και συν [1993]. Η εργασία του Linde 
ανασκοπεί 109 δηµοσιεύσεις που αναφέρονται σε 106 διαφορετικά άρθρα, 82 
των οποίων έγιναν σε ζώα, 14 σε φυτά, 6 σε αποµονωµένα όργανα, και 5 σε 
καλλιέργειες κυττάρων. Πρακτικά όλες οι εργασίες καταλήγουν σε θετικά 
αποτελέσµατα, τουλάχιστον σε ορισµένες δυναµοποιήσεις. Ειδικότερα η 
δυναµοποίηση που συχνότερα βρέθηκε να έχει σηµαντικά αποτελέσµατα ήταν η 
5c και 9c. Κρίνοντας µε αυστηρά κριτήρια η µεθοδολογική ποιότητα των 
περισσοτέρων εργασιών βρέθηκε να είναι χαµηλή και ιδιαίτερα όσον αφορούσε 
τις πληροφορίες σχετικά µε την σύνθεση του µητρικού βάµµατος και τις 
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χρονοβιολογικές λεπτοµέρειες. Μόνο περί το 30% των µελετών έλαβαν 
βαβµολογία µεγαλύτερη του 50% της µέγιστης διαβάθµισης σύµφωνα µε την 
ανάλυση των Linde και συν.. Οι συγγραφείς συµπέραναν ότι κρίνοντας µόνο µε 
βάση τις µεθοδολογικά ικανοποιητικές µελέτες, υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη της 
δράσης των πολύ χαµηλών δόσεων και των υψηλά αραιωµένων διαλυµάτων, 
αλλά λίγες µελέτες είχαν αναπαραχθεί από ανεξάρτητες ερευνητικές οµάδες.  
 
 
Συµπεράσµατα από την ανασκόπηση εργαστηριακών µελετών 
Το διαρκώς ογκούµενο σώµα εργαστηριακών πειραµάτων την τελευταία 
εικοσαετία αρχίζει να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες οι οποίες αξιολογούµενες 
µε τις πιο παραδοσιακές αλλά και πιο δύσκολα ελεγχόµενες αναφορές από την 
κλινική πρακτική, µας δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής αριθµού συµπερασµάτων: 
 α) Οι εργαστηριακές µελέτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία φαίνεται 
να καταδείχνουν την βιολογική δραστικότητα φαρµάκων σε µεσαίες και υψηλές 
αραιώσεις παρασκευασµένων σύµφωνα µε τους καθιερωµένους κανόνες της 
οµοιοπαθητικής πρακτικής.  
 β) Εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά την πραγµατική φύση των 
οµοιοπαθητικών φαρµάκων, η εργαστηριακή έρευνα έχει προχωρήσει µέχρι 
τώρα σχετικά λίγο προς την κατεύθυνση του µηχανισµού δράσεώς τους. 
 γ) Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι υπάρχει αναµφισβήτητα συνάφεια 
µεταξύ της αρχικής υπόθεσης που βασίζεται στην εµπειρία και στο 
οµοιοπαθητικό σκεπτικό (νόµος των οµοίων, αντίθετη δράση υψηλά αραιωµένων 
διαλυµάτων σε σύγκριση µε την αδρή ουσία καθ' εαυτή) και τα αποτελέσµατα 
που  προέκυψαν σε ζώα, σε υγιείς ανθρώπους, και σε πειράµατα. Μία 
συγκεκριµένη ουσία η οποία είναι φαρµακολογικά ενεργός όταν δοκιµάζεται σε 
υψηλές δυναµοποιηµένες αραιώσεις φαίνεται να αντιδρά κατ' αποκλειστικότητα  
µε το ίδιο βιολογικό σύστηµα µε το οποίο η µή διαλελυµένη ουσία αντιδρά. Η 
οµοιοπαθητική θεραπεία κατ΄ αυτόν τον τρόπο µπορεί να υποτεθεί ότι έχει σαν 
υποκείµενο µηχανισµό έναν βιολογικό τροπισµό για ειδικά συστήµατα 
υποδοχέων. Κατά συνέπεια και παραµένοντας στον χώρο της υπόθεσης, 
µπορούµε να δεχθούµε ότι η πληροφορία η οποία εµπεριέχεται στο διάλυµα 
υψηλής αραίωσης αναγνωρίζεται ιδιαίτερα από το σύστηµα-στόχος και 
επεξεργάζεται µε ιδιαίτερο τρόπο. 
 δ) Η αντίδραση στα διαλύµατα υψηλής αραίωσης είναι συχνά αντίθετη µε 
αυτήν που παρατηρείται σε διαλύµατα χαµηλών αραιώσεων. Ένα ενεργό 
συστατικό µπορεί να έχει προστατευτική δράση ενάντια στην τοξική δόση του 
ίδιου ή άλλου παράγοντα. Για παράδειγµα προ-φλεγµονώδης παράγοντας 
µπορεί να εκδηλώσει αντι-φλεγµονώδη δράση σε υψηλές αραιώσεις. [Boiron 
1981, Cazin 1987, Doutrempuich 1990] Θα πρέπει να τονισθεί ωστόσο ότι αυτή η 
αναστροφή της δράσης δεν είναι µόνιµο χαρακτηριστικό [ Bastide 1985, Harish 
1988].  Ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρείται κανόνας µε καθολική εφαρµογή 
όσον αφορά τη δράση των οµοιοπαθητικών φαρµάκων, αλλά απλώς σαν µία 
δυνατότητα η οποία εκδηλώνεται όταν εκπληρώνονται κατάλληλες προϋποθέσεις 
αντίδρασης στο σύστηµα που εξετάζεται. Αυτή η παρατήρηση είναι θεµελιώδους 
σηµασίας για την κατανόηση της οµοιοπαθητικής και αντανακλά το γεγονός ότι η 
σχέση οµοιότητας που απαιτείται για την αποτελεσµατικότητα του 
οµοιοπαθητικού διαλύµατος κατ' ουσία σηµαίνει την δυνατότητα ανταποκρίσεως 
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του δεδοµένου βιολογικού συστήµατος στην πληροφορία που φέρει το 
οµοιοπαθητικό διάλυµα. Κατά συνέπεια οι βιολογικές και πιθανόν και οι 
θεραπευτικές επιδράσεις των φαρµάκων σε χαµηλές ή πολύ χαµηλές δόσεις 
µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η µεταβολή των φυσιολογικών µηχανισµών 
κατά την διάρκεια της ασθένειας τα προδιαθέτει σε αλλαγές ευαισθησίας κάποιων 
ειδικών υποδοχέων, γεγονός µε το οποίο η κλασσική φαρµακολογία είναι 
απολύτως εξοικειωµένη [Brodde 1989]. Το γεγονός ότι το βιολογικό σύστηµα θα 
πρέπει να ευρίσκεται σε µία "ειδική κατάσταση αντιδραστικότητας" προκειµένου 
να δράσουν οι εξαιρετικά χαµηλές δοσολογίες έχει επίσης ξεκάθαρα δειχθεί σε  
in vitro ζωικά συστήµατα [Lalanne 1992]. 
 Υπό το φως αυτού του συλλογισµού, µπορεί να υποτεθεί ότι η δράση των 
οµοιοπαθητικών φαρµάκων θα µπορούσε να ερµηνευθεί µε δύο τρόπους: είτε το 
φάρµακο διεγείρει έναν αριθµό βιολογικών µηχανισµών οι οποίοι αναστέλλονται 
ή καταργούνται από ενδογενείς ή εξωγενείς παθογενετικούς µηχανισµούς, είτε το 
φάρµακο αναστέλλει έναν αντιδραστικό µηχανισµό ο οποίος ενεργοποιείται µε 
δυσανάλογο ή διαταραγµένο τρόπο από τον παράγοντα που προκαλεί την νόσο.  
 ε) Πολλές µελέτες σε διαλύµατα υψηλής αραίωσης υποδεικνύουν ότι ο 
τύπος της πληροφορίας που µεταφέρονται από αυτά τα διαλύµατα διαφέρει, 
τουλάχιστον κατά ορισµένες απόψεις, από αυτά που είναι γνωστά στην κλασσική 
βιολογία και φαρµακολογία. Το γεγονός ότι πολλά πειράµατα δείχνουν ότι το 
αποτέλεσµα αυξάνεται ή παραµένει σταθερό ή κυµαίνεται µεταξύ αυξήσεως και 
µειώσεως κατά τη διάρκεια προοδευτικών διαλύσεων, υποδηλώνει ότι κάποια 
ειδικού τύπου πληροφορία του συστατικού που ευρίσκεται στην περιοχή της 
οµοιοπαθητικής δοσολογίας, µπορεί να ενεργοποιείται ή να ενισχύεται κατά την 
διαδικασία αραιώσεως και δυναµοποιήσεως. Κατά συνέπεια αυτό µπορεί να 
ερµηνευθεί σαν βιολογική δράση υπό παρουσία ελάχιστων µορίων δραστικού 
συστατικού ή ακόµη υπό την απουσία τους, οπότε και περνάµε τα σύνορα ενός 
ανεξερεύνητου πεδίου του επιστητού όπου οι παραδοχές της κλασσικής 
βιολογίας παύουν πλέον να µας  εξυπηρετούν. Για την νέα αυτή περιοχή 
βιολογικών φαινοµένων ήδη έχει χρησιµοποιηθεί ο όρος "µεταµοριακή βιολογία" 
[Davenas 1988]. 
 Η ακριβής φύση αυτών των φαινοµένων παραµένει αντικείµενο έρευνας, 
αλλά προφανώς η ερµηνεία τους θα πρέπει να αναζητηθεί στην ειδική 
φυσικοχηµική συµπεριφορά του διαλύτη (νερό ή νερό µε διάφορα ποσοστά 
αιθανόλης) κατά τη διαδικασία αραιώσεως και δυναµοποιήσεως.     
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