درمان بیماری های آلرژیک به روش هومیوپاتی
بررسی موضوعی پژوهش های هومیوپاتی
دکتر علیرضا طلوع بهبود
عضو اتحادیه بین المللی پزشکان هومیوپات وانجمن هومیوپاتی ایران

چکیده مقاله:
مخالفین هومیوپاتی در مواجهه با پژوهشههها ی که کارا ی مثبت داروهای هومیوپاتی را نشهها می دهد عنوا میکنند
که «ا ن پژوهشهههها تنها تعداد اندکی مسههه ند پراکنده و بی کیفیت اسهههت ».در ا ن مقاله با مروری بر مطالعات م عدد
انجام اف ه پیرامو

ک موضههوم مشههخ

مدعای مخالفین مشخ

عنی « درما بیمار های آلرژ ک » توسهه داروهای هومیوپاتی بطال

میشود.

تعدد پژوه شهای مثبت در ا ن حیطه و کیفیت آنها به اندازه ای ا ست که تاثیر و کارا ی خوب داروهای هومیوپاتی
در درما آشکار می گردد.

مقدمه:
مخالفین هومیوپاتی می گو ندکه " تاثیر ا ن داروها بیش از دارونما نیست " و ا ا نکه " ا ن داروها اثر درمانی ندارند"
و هنگامی که کارآزما ی های بالینی م عدد مثبت به نفع کارا ی خوب داروهای هومیوپاتی به آنا ارائه می گردد
غالبا "کیفیت پا ین مجالت من شر کننده " و ا "پراکندگی مس ندات "را علت نپذ رف ن پژوهش ها عنوا می دارند.

در ا ن مقال با مروری بر پژوه شهای هومیوپاتی در عر صه درما بیماری م شخ صی چو آلرژی می وا صحت و
سههقم مدعای مخالفین هومیوپاتی را سههنجید .کی از معیار های دقت در اجرای کارآزما ی ها « تکرار پذ ری » و
«تکثیر پذ ری »
Repeatability & Reproducibility
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ن یجه آزمو اسههت  ،با مطالعه ا ن پژوهشههها روشههن می شههود که ادعاهای مخالفین از جمله "پراکندگی مسه ندات
هومیوپاتی و ا اتفاقی بود اثر داروها " صحت ندارد  .در ا ن مقاله  9پژوهش مع بر ارائه می گردد که همه آنها مبین
موثر بود داروهای هومیوپاتی است و مشخ

می کنند که مس ندات علمی منسجمی برای نشا داد کارا ی و

اثر بخشی واضح داروهای هومیوپاتی وجود دارد:

?1-{Lancet 1986, Vol328,881-886}; Is Homeopathy a Placebo Response

ا ن مطالعه که بر روی بیمارا « تب ونجه» در دوره فعالیت بیماری انجام افت حاکی از کاهش مشهههخ

عال م

بیمارا پس از مصههرد داروهای هومیوپاتی در قیاب با دارونما بود به گونه ای که در پا ا تحقیق به صههراحت رکر
می گردد که " هیچ مدرکی دال بر ا نکه دارونما ب واند ا ن پاسخ های بالینی را ا جاد کند وجود ندارد".

2-{BMC Public Health 2005 Nov 3,5; 115}; Homeopathic Medical Practice

ا ن مطالعه و سیع برروی  1993بیمار م ش مل بر  1983بیمار بالغ با بیمار های مزمن ر نیت آلرژ ک و سردرد و 3311
کودک با درماتیت آتوپیک در کشههورهای آلما و سههوئیس دی مدت  9سههال انجام افت  .در بخش ن یجه گیری
ا ن پژوهش می خوانیم  « :پس از دوره درما هومیوپاتی "شهههدت بیماری " و "کیفیت زندگی " بیمارا بصهههورت
مشهود و پا داری بهبود افت .مطالعه ما حاکی از آ است که هومیوپاتی می تواند در درما دراز مدت بیماری های
مزمن سودمند باشد».
3-{BMJ 2000,321; 733}: Randomised Controlled Trials of Homeopathy Versus Placebo in
Perennial Allergic Rhinitis with Overview of Four Trial Series

در پا ا ک مطالعه که در بیمارا ر نیت آلرژ ک انجام افت داروهای هومیوپاتی سبب بهبود معنی داری نسبت به
دارونما شدند (  =101113پی)  .بررسی مطالعات د گر در ا ن خصوص نیز حاکی از تاثیر مثبت داروهای هومیوپاتی
بود بطوری که در بخش ن یجه گیری ا ن پژوهش به صههراحت رکر می شههود  « :اف ه های ما نیز مسهه ندات قبلی را
تائید می کند که محلولهای هومیوپاتی با دارونما م فاوتند» .
4-{Evid Based Compl Alt Med 2006 Des 3(4):397-409}: Immunology and Homeopathy
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ا ن مطالعه به مرور  12کارآزما ی انجام اف ه در حیطه بیماری های ا مونولوژ ک وتاثیر داروهای هومیوپاتی در آنها
می پردازد ودر نها ت تاکید می کند که « تاثیر داروهای هومیوپاتی در درما مواردی چو ر نیت  ،کنژک یو ت و
آسم آلرژ ک مشهود است» .
5-{Front Biosci 2011 Jun 1/3:1363-89}: Advances in Homeopathy and Immunology

با ارز ابی  91پژوهش مخ لف در ا ن حیطه نها ا عنوا می شههود که « داروهای هومیوپاتی می تواند تاثیر مهمی در
درما ر نو کونژک یو ت و برخی وضهههعیت های آلرژ ک د گر داشههه ه باشهههد».مضهههافا ا نکه تاثیر مثبت داروهای
هومیوپاتی در درما سندرم شبه آنفوالنزا  ،اوتیت  ،سینوز ت  ،فیبرو میالژی و آرتر ت نیز در ا ن مطالعه م شخ
گرد د.

6-{Altern Med Rev 2010 Apr, 15(1):48-58}: a Review of Homeopathic Research in the
Treatment of Respiratory Allergies.

در بخش ن یجه گیری ا ن مطالعه که به مرور سی س ماتیک کار آزما ی های انجام اف ه در حیطه آلرژی های تنف سی
می پردازد عنوا میشهههود که « هومیوپاتی در درما انوام آلرژی های تنفسهههی از جمله تب ونجه  ،ر نیت و آسهههم
آلرژ ک موثر اسههت و مطالعات بالینی و نیز آزما شههگاهی هردو نشهها می دهند که داروهای هومیوپاتی با دارونما
م فاوت است».

`Pollinosis with Galaphimia.

ا ن م ا آنالیز به بررسهههی  33پژوهش پیرامو تاثیر داروی هومیوپاتی « گاالفیمیا» در درما ر نیت آلرژ ک می
پردازد  :تاثیر ا ن دارو بر روی  3119بیمار برر سی شد و نها ا در بخش ن یجه گیری ا ن مطالعه عنوا می گردد که
« برتری قابل مالحظه داروی هومیوپاتی گاالفیمیا در قیاب با دارونما در ا ن مطالعه به اثبات می ر سد بطوری که
درصههد موفقیت آ با داروهای آن ی هیسه امینی دب را ج قابل مقا سههه اسههت درحالی که هیچ عارضههه جانبی نیز
برای ا ن دارو ثبت نگرد د».
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8-{Complement Ther Med 2007 Jun,15(2); 128-138} : The In-Vitro Evidence for an Effect of
High Homeopathic Potencies : a Systematic Review.

ا ن مرور سیس ماتیک به بررسی  72کارآزما ی در خصوص تاثیر داروهای هومیوپاتی در مطالعات آزما شگاهی می
پردازد .در غالب ا ن پژوهشها تاثیر ا مونوتراپی داروهای هومیوپاتی بر روی بازوفیل ها به اثبات می رسد.

?9-{Lancet 1994, Vol 344, 1601-1606} : Is Evidence for Homeopathy Reproducible

در ا ن م اآنالیز که به بررسههی پژوهشهههای مرتب با درما بیمارا آسههم آلرژ ک توسهه داروهای هومیوپاتی می
پردازد در نها ت عنوا می شود  « :تفاوت مح سو سی در معیار بالینی و ت ست های عملکرد ر وی بیمارا در گروه
هومیوپاتی نسبت به گروه دارونما وجود دارد که نما انگر تفاوت ا ن داروها با دارو نما است (  =101110پی ).
*****************************************************************************

در ا ن مقاله تنها مطالعاتی ارائه شهههد که در مجالت مع بر غیر هومیوپاتی به چاس رسهههیده اسهههت تا بهانه ای برای
م عصبین مخالف هومیوپاتی باقی نماند چه قبال به دلیل نداش ن مدرک وسند محکمی برای اثبات سخنا خود دال
بر « دارونما بود داروهای هومیوپاتی » خصهههوصههها در مواجهه با تعدد پژوهشههههای به نفع کارا ی رو

درمانی

هومیوپاتی عنوا کرده بودند که «مجر ا  ،داورا و من شهههر کنندگا ا ن مطالعات مثبت همگی از سهههازمانها و
مجالت مدافع هومیوپاتی اند»! در صهههورتی که ا ن بهانه نیز نظیر سههها ر مطالبی که عنوا نمودند خالی از حقیقت
ا ست  :چو برعکس ادعای آنا

23در صد از پژوه شها ی که کارا ی اثر داروهای هومیوپاتی را ثابت می کنند

در مجالت تخصصی سا ر رش ه های پزشکی به چاس رسده است.

سخن پایانی
«تکرار پذ ری » و « تکثیر پذ ری » از معیار های سنجش دقت ک مو ضوم پژوه شی مح سوب می گردند  ،آ ا به
راسههه ی تعداد باالی کارآزما ی های بالینی به و ژه مرورهای سهههیسههه ماتیک ا م اآنالیزها ی که در پژوهش های
هومیوپاتی ارائه گرد د  ،آنگونه که مخالفین هومیوپاتی

م فاوت و م عدد در درما بیماری های آلرژ ک به رو

4

می کوشهههند القا کنند از مصهههاد ق « تک نگاری های پراکنده » و ا «اثراتی اتفاقی » اسهههت که با «ترفند های آماری
»برجسههه ه شهههده و ا برعکس ا ن شهههواهد دال بر «بطال بی اثر بود داروهای هومیوپاتی » و «تائید کارا ی رو
درمانی هومیوپاتی » است؟ آگاها عرصه پژوهش از میزا ارز

مرورهای سیس ماتیک مطلع اند  ،مع قدم چنانچه

به دور از تعصب ا ن مطالعه صورت گیرد پاسخ سئوال باال بسیار روشن است.
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