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em csak Magyarországon, hanem a világ sok más országában is a ho- 

meopátia és más komplemeter módszerek ellen erőteljes lobbi zajlik. Ez 

ellen nem tudjuk „felvenni a harcot”. A homeopátia melletti érvek bemutatá- 

sát, a homeopátiás kutatások és eredmények ismertetését tartom az egyetlen 

járható útnak. Többek között ezért született az alábbi tanulmány: az aktuális 

vagy éppen régebbi tudományos alap- és klinikai kutatásokról, a homeopátia 

epidemiológiai vizsgálatairól, a homeopátiás illetve egy-két esetben a komp- 

lementer orvoslás költséghatékonyság-számításairól – az ebben a témában 

született kutatások ismertetéséről szól. 

De ezen túl két nagyon fontos szempontom is volt. Egyrészt, hogy az érvek 

és viták középpontjában ne olyan szavak, kérdések és megállapítások legye- 

nek, amelyek pusztán a vonatkozó irodalomból, kutatásokból származó egy- 

egy felkapott és rosszul értelmezett szó vagy kifejezés. Ilyen kifejezés például 

„a homeopátia az rezgések által hat”. Az anyagvizsgálati módszerek alkalmasak 

mindenféle anyag vizsgálatára, így többek közt a homeopátiás gyógyszer vizs- 

gálatára is. Az, hogy erre képesek vagyunk, önmagában nem definiál semmit. 

Tehát „nem rezeg” a homeopátiás szer. Pontosabban igen, de ez a tulajdonsága 

nem kirívó. Mindamellett természetesen a homeopátiás szerek vizsgálatánál 

is fel tudjuk használni az anyagvizsgálati módszereket (lásd Alapkutatások, 

Fizikai mérések fejezet). 

A másik szempont, ami folyamatosan kritikai érvként szerepel, az, hogy 

a homeopátiás gyógyszer molekuláris hatásmechanizmusát az esetek több- 

ségében nem ismerjük. Ezt fontos megállapítani, mert ez önmagában nem 

olyan tény, ami elegendő érvet jelentene a homeopátia ellen. Egyrészt a ho- 
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meopátiás szer hatásának és alapelveinek elemeit párhuzamba tudjuk állítani 

a legmodernebb kutatási eredményekkel, másrészt a homeopátia döbbenetesen 

nagyszámú klinikai tapasztalattal rendelkezik. Amint vizsgálati módszereink 

és tudásunk lehetővé teszik, erre a kérdésre is képesek leszünk válaszolni. 

A véleményalkotás szempontjából mindig a legfontosabb a tapasztalat. 

Ahogyan a „Hasonszenvi gyógymód” (1895) című könyvében Dr. Argenti 

Döme írja: „…Igen bölcsen mondja Kölcsey: „részegnek mondassék a józan, ha 

magát a világosodást mérték fölött kívánja”; már pedig mérték fölött kívánja 

a világosodást az, ki tapasztalat tárgyában nem elégszik meg a világos tapasztalati 

adatokkal. Az illusiokból a tapasztalás gyógyítja ki az álmodozót: experientia 

vitae magistra.” 

 
Gábor Fruzsina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gábor Fruzsina hiánypótló művét tartja kezében az olvasó. Sajnos a fiata- 

lon elhunyt szerző nem érhette meg a könyv megjelenését. Az összefoglalás 

a 2012-ig megismert, publikált eredményeket ismerteti. Nem kívántunk el- 

térni az eredeti kézirattól, ezért nem egészítettük ki újabb kutatásokkal. Ezek 

a homeopátiás és egyéb tudományos adatbázisokban (ld. Irodalom kiválasz- 

tásának szempontjai fejezet) megtalálhatók. Köszönet a kéziratot nyomdai 

állapotba hozó barátoknak és kollégáknak! 

 
A szerkesztő 



 
 

 

 

1.2. A homeopátia 
alapelvei, helyzete 

 
 

 

1.2.1. Alapelvek, a hasonlóság szintjei 
 
A homeopátia saját alapelvek, törvények alapján működik, amely törvények 

megfelelnek a természet törvényeinek, és ezeket a törvényeket a tapasztalat 

igazolja. Ez utóbbi szempontok alapján szoktunk definiálni egy „tudományt”. 

Tehát a homeopátia saját jogán és tapasztalatán jogosult az önálló tudomány 

státuszra, mint az orvostudomány egyik ága. 
 

 

A homeopátia három alapelve (1): 
 

■ A homeopátiás gyógyszer készítése egyedi, amelynek során az alapanya- 

got lépésenként hígítják, és minden egyes hígítási lépésben erőteljes 

fizikai behatásnak teszik ki (ez történhet oldatban, amikor az oldatot 

tartalmazó üveget ütve-rázzák, vagy pedig a hígítás és fizikai behatás 

történhet por formájában, amikor triturálnak); a homeopátiás gyógyszer 

potencia jelölése megadja a lépésenkénti hígítás arányát és azt, hogy 

ezt hányszor végezték el (C=1:100 arány egy lépésben, C30, ezt 30-szor 

végezték el; a D potencia 1:10 arányú hígítást jelent). 
 

■ A hasonlóság elve, amely szerint a homeopátiás gyógyszer kiválasz- 

tásának alapja a beteg tüneteinek és a homeopátiás gyógyszerről 

megszerzett ismereteknek legnagyobb hasonlósága. 
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2 ■  A homeopátiás gyógyszer vizsgálata, a hatás megismerése, ami az ún. 

gyógyszervizsgálatok során történik, ez az alapja a homeopátiás gyógy- 

szerek hatásáról szerzett tapasztalatainknak, kiegészülve a leírt gyógyult 

esetek tapasztalataival. 
 

 
 

A homeopátia egészség-fogalma azon túl, hogy feltételezi: az ember testi, 

lelki, szellemi értelemben tünetmentes és egészséges, magában foglalja azt 

is, hogy az egyén a neki leginkább megfelelő célt szolgálja az életével. 
 

 

1.2.2. A választás szabadsága 
 

A WHO alapelveinek megfelelően (2) a betegeknek joguk van a szabad vá- 

lasztáshoz, mint ahogyan az orvosoknak is. Ez alapvető emberi jog, amely 

azon a világos és tárgyilagos tájékoztatáson alapul, amelyet az orvos ad 

a betegnek. Az orvos a diagnózis felállítása után lehetőséget kap arra, hogy 

felajánlja a különböző elérhető gyógymódokat, a konvencionális, akadémiai 

módszereket, és az alternatív módszereket is. A beteg pedig dönthet, de csak 

abban az esetben, ha valóban minden információt megkapott. Ahhoz, hogy 

az orvos ezt megtehesse,  tisztában kell lennie a gyógymódok módszereivel 

és etikai vonatkozásaival egyaránt. Természetesen ez oktatást és tájékozta- 

tást igényel. 
 

 

1.2.3. Homeopátiás gyógyszer 
 

A nemzetközi homeopátiás orvosi liga (LMHI) definíciója a homeopátiás 

gyógyszerekről (3): 

A homeopátiás szereket olyan alapanyagokból, kiindulási anyagokból 

készítik, amelyeket a homeopátiás monográfiák definiálnak, a homeopátiás 

gyártási módszerek alapján készítenek el és a hasonlósági elv alapján al- 

kalmazzák élő egyedeknél, vagyis embereknél, állatoknál és növényeknél. 

Általuk az élőlények egészségi állapotát vagyunk képesek változtatni. 



 

 

 

 
 
 
 

 

1.4. A homeopátia 
néhány tudományos 
szemlélet tükrében 

 
 
 

 

1.4.1. A lelki egészség, betegség társadalmi szintű 

megnyilvánulásai 
 

A magyar lakosság több mint 70%-a mondja, hogy nem lehet boldog az, akinek 

nincs gyermeke, ez a vágy, ennek a vágynak a jelenléte a világon Európában 

a legnagyobb. Ennek ellenére itt a legkisebb az egy főre vetített gyermekszü- 

letések száma. A társadalom nagy százalékánál figyelhetjük meg így a vágy, 

életcélok és a megvalósulás ellentmondását. Ezek nagyon fontos, fájdalmas 

és hosszú távon egészségromláshoz és népességfogyáshoz vezető tendenciák 

(1, 2, 3). Ezen kívül egyes statisztikai adatok azt mutatják, hogy a magyar fiatal 

párok mintegy 16%-nak nem megfelelő a termékenysége (4). Ezeknek a szem- 

mel látható ellentmondásoknak (vágy a gyermekre/vállalt gyermekek száma, 

illetve az elhatározás a gyermekvállalásra/fizikai vagy lelki alkalmatlanság 

a fogantatásra és/vagy terhességre) a háttere az a lelkiállapot, amely nem teszi 

lehetővé a természetes vágy kiteljesedését. 

Kevéssé ismert és vizsgált az összefüggés a dohányzási szokások és az élet 

értelme között, bár az, hogy az élet értelmetlensége más függőséggel szo- 

ros kapcsolatban van, azt már széleskörűen vizsgálták. 3506 dohányosnál 

vizsgálta egy tanulmány (5) a dohányzás intenzitása, a naponta elszívott 
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cigaretták száma és az élet értelme közötti összefüggést. Figyelembe vették: 

életkor, képzettség, házasság, szubjektív anyagi helyzet, a háztartás bevétele, 

kávéfogyasztás, kockázatos alkohol használat, általános közérzet, szorongás, 

agresszív tünetek. 

Az élet értelme nők esetében egyértelmű összefüggést mutat a dohányzás 

intenzitásával; férfiak esetében az összefüggés nem szignifikáns, de a ten- 

dencia       megfigyelhető.       A       szerzők       további       kutatásokat       javasolnak. 
 4 

Homeopátiás szempontból ezek a helyzetek tünetnek, a nem egészséges 

lelki, testi állapot jelének minősülnek. Ebből adódik két nagyon fontos megál- 

lapítás, amelyet a tapasztalat is alátámaszt – miszerint egyrészt a homeopátia 

rendkívül korán, már a lelkiállapot változásakor képes észrevenni és leírni 

a problémát, így megelőzhetjük a súlyosabb következményeket, másrészt 

pedig megfelelő időben elkezdett hosszú távú homeopátiás terápiával képesek 

vagyunk kezelni ezt a lelki állapotot, és annak következményeit (természe- 

tesen legtöbb esetben konvencionális terápiával és pszichoterápiával együtt). 

Az „élet értelme” nem adható vissza akadémiai orvoslással sem. Klasszikus, 

hosszú távú homeopátiás kezeléssel viszont eredményesen segíthetjük a be- 

teget a saját céljai megtalálásában. Erre vonatkozólag a saját homeopátiás, 

belső hivatkozásokat ajánlanám, amelyek száma rendkívül nagy. 

Napjainkban a bizonytalan munkahelyek aránya egyre nő; egy nemzet- 

közi felmérés azt vizsgálta, hogy az emberek egészségi állapota milyen mér- 

tékben függ a bizonytalan munkahelytől (6). 45–70 év közötti, 16 országból 

származó 23245 dolgozó adatait gyűjtötték össze és elemezték: munkahely 

bizonytalansága, az önmaga által megítélt egészségi állapot, demográfiai 

adatok, gazdasági adatok, a munkahelyi- és a magánéleti szokások, élethosszig 

tartó krónikus megbetegedések. Az egészségi állapot romlásának kockázata 

szignifikánsan összefügg a munkahely bizonytalanságával a következő or- 

szágokban: Csehország, Dánia, Németország, Magyarország, Görögország, 

Izrael, Lengyelország, Hollandia, Oroszország. nem szignifikáns az össze- 

függés, de a tendencia megfigyelhető: Ausztria, Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország, Svájc. Erre az összefüggésre kevéssé van hatással: életkor, 

nem, képzettség, házassági állapot. Akiknek a munkahelye bizonytalan, 

azoknál az egészségromlás megnövekedett kockázata figyelhető meg. 

Miért fontos ez? Látható az eredményekből, hogy a bizonytalan munkahely 

a gazdaságilag stabilabb országban is lelki, egészségi következménnyel jár. 

Vannak olyan tényezők, amelyeket kevéssé tudunk befolyásolni, például ilyen 
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a világgazdasági helyzet, illetve az ebből adódó bizonytalan munkahelyek. 

Az embert magát viszont lehet abban segíteni, hogy ezeket a helyzeteket ké- 

pes legyen kezelni, illetve képes legyen megoldást találni az adott helyzetre 

a lelkiállapot és az egészségi állapot romlása helyett. 
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az egyén szintjén 
 

 
Szondi Lipót (1893–1986) sorsanalízisét a 20. század mélylélektani irányzatai 

között tartjuk számon; saját meghatározásában a sorsanalízis nem más, mint 

„a genetika bevezetése a pszichoanalízisbe”. Megalkotta a projektív tesztjét, 

az ún. Szondi-tesztet, ami lehetővé teszi a manifeszt és a látens ösztönszükség- 

letek, valamint a pszichopatologikus személyiség működésének leírását (7–18). 

Bevezette a családi tudattalan fogalmát, amivel a választásaink hátterében 

meghúzódó családi ősök szerepét írja le; szerinte sorsunkat a választásaink 

mentén alakítjuk, ezek közül is döntő szerepet kap a pár-, a barát-, a fog- 

lalkozás-, a betegség- és a halálnem-választás. A sorsanalízis felfogásában 

az ember sorslehetőségei mindig tartalmaznak egy bizonyos kényszerűséget 

(a családi ősök, az örökletességek, a genetikus adottságok révén), de emellett 

jelen van az én által történő szabad választás is. A sorsanalitikus terápia során 

a beteget szembesítik ősi örökségeivel, amit megismerve az én segítségével 

már szabadon dönthet választásairól. 

Praxisában egy házaspár kereste fel, és a feleségnél jelentkező tünetek 

nagymértékben hasonlatosak voltak a férj anyjáéhoz. Feltehetően a feleség és 

az anyós esetében manifesztálódott betegséget a férj örökletes adottságaiban, 

látensen magában hordozta. Szondi elképzelésében tudattalanul ezek a látens 

gének vezették a férjet felesége megválasztásához. Elkészített több száz családfát 

és több ezer rokon adatait gyűjtötte össze. Megállapította, hogy genetikai- 

lag meghatározott, tudattalan ősi ösztönerők szerint választunk és döntünk 

(genotropizmus). A genotropizmus szerint két olyan ember, aki öröklési anyagát 

tekintve megegyező, rejtetten visszatérő öröklési hajlamokat hordoz, kölcsönö- 

sen vonzza egymást. Ezt az elméletet később kiterjeszti a foglalkozás, a barátság, 

a betegség és a halálnem megválasztására is; az egyén genetikailag behatárolt 

sorsterében tudatosan és szabadon választhatja meg azokat az életutakat és 

tárgyakat, melyeken ősi ösztönszükségleteit egyéni módon elégítheti ki. Ezáltal 



 

 
 

 
 
 
 

 

2.6. Klinikai vizsgálatok 
 
 

 

2.6.1. Bevezetés 
 

A homeopátiás gyógymód célja, hogy a beteg állapotát a maga teljességében 

szeretné javítani, támogatni – a testi, a lelki, a szellemi egészséget helyreállí- 

tani. A beteg állapotának változása sokszor nagyon szubjektív, így időnként 

nehezen mérhető. 

Azonban a homeopátiás kezelés hatására bekövetkezett gyógyulást a pla- 

cebo-effektustól megkülönböztetik a következő jelek (1): a tünetek időnként 

megjelenő, átmeneti, enyhe rosszabbodása; a tünetek enyhülése, a gyógyulás 

folyamata az esetek nagy részében egy adott szabályszerűséget követ a ho- 

meopátiás kezelés alatt; tartós gyógyulás tapasztalható súlyos és krónikus 

betegségekből. 

Nemcsak a fizikai vizsgálatoknál, hanem az összes, a homeopátiával kap- 

csolatos vizsgálatnál alapvető kérdés a pontos tervezés. Amennyiben a szer 

készítése, a szer választása nem a homeopátia alapelveinek (lásd hasonlósági 

elv és a gyógyszerkészítés alapkövetelményei) megfelelő módon történik, 

akkor hamis eredményt kapunk. Kiene és Vithoulkas (1, 2) ennél élesebben 

fogalmaz: „Mivel alapjaiban más gyógyítási rendszerről van szó (anamnézis, 

gyógyszerkép, betegségkép, gyógyszerkészítés), és a terápiás cél is másként fo- 

galmazódik meg, így a konvencionális medicinában használt »kettősvak« próba 

sokszor alkalmatlan a homeopátiás gyógymód vizsgálatára és értelmezhetetlen 

eredményt ad.” Ha krónikus esetről van szó, akkor nehéz kivitelezni, hogy 

akár hónapokig csak placebo-t kapjon a beteg, hiszen ha már alkalmazta 

a homeopátiát, akkor tapasztalta, hogy a hatás ennél sokkal rövidebb idő 

alatt kialakul. Ha akut esetben, pl. egy sérülésnél vagy műtét utókezelésére 
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a betegnek kettősvak elrendezésben adunk homeopátiás szert/placebo-t, 

akkor ebben az esetben is az a beteg, aki már szedett homeopátiát, tapasz- 

talata alapján rövid időn belül felismeri, hogy nem a megfelelő homeopátiás 

szert kapta. De mindemellett nagyszámú klinikia vizsgálat létezik, amelyek 

tervezésénél ezeket a buktatókat figyelembe vették. 

Számos olyan tanulmány jelent meg, amely a publikált klinikai vizsgá- 

latokat veti össze. 

Alább található ezekre két példa. Walach és Righetti tanulmánya (3) nem- 

csak értékeli az eredményeket, hanem javaslatokat is tesz a homeopátiás vizs- 

gálatok tervezéséhez. A homeopátiás klinikai vizsgálat tervezését nehezítik 

a homeopátiás gyógymód alapelveiből származó paradoxonok: két beteg ugyan- 

olyan klinikai diagnózissal a homeopátiában kaphat két különböző szert; egy 

individuálisan helyesen kiválasztott monokomponensű készítmény egy adott 

betegnél több „betegséget” képes meggyógyítani; két, eltérő betegségben szen- 

vedő beteg meggyógyulhat ugyanattól a szertől amennyiben az individuális 

tulajdonságok és tünetek hasonlóak. Szerintük a megfelelő kísérleti módszer 

a többszörös esetanalízis lehet, ahol figyelembe veszik a homeopátia alapját 

képező individualizációt is; a terápia pontosan dokumentált; nagyszámú beteg 

adatai állnak rendelkezésre. 

A továbbiakban a számos jegyzett folyóiratban megjelent klinikai vizsgálat 

közül néhányat mutatunk be. 
 

 

2.6.2. Allergiás megbetegedések 
 

Néhány klinikai vizsgálat nem a hasonlóság elve alapján kiválasztott home- 

opátiás szer hatását vizsgálja, hanem az izopátiás szer hatását. Az izopátiás 

kezelés során azt a szert használják fel, amely kiváltja a tüneteket. Például ilyen 

izopátiás kezelés lehet, amikor a házipor atka allergia esetében a házipor atka 

homeopátiás adagját adják, vagy szénanátha tüneteinek kezelésére virágpor 

és fű homeopátiás adagját alkalmazzák. 

Négy héten keresztül, kettős-vak klinikai vizsgálatokban hasonlították  6 
össze a placebo-t a homeopátiás szerrel, szezonális allergia esetén, február és 

május között (4). 

A kezelt csoport homeopátiás szert kapott, amit az adott területen előfor- 

duló, leggyakoribb allergénekből készítettek, 40 beteg vett részt a vizsgálat- 

ban, 26-63 évesek, közepesen erős – súlyos szezonális allergiás rhinitis-el. 
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Az eredményhez az allergiára speciálisan megalkotott kérdőívet használtak 

(rhinoconjunctivitis quality-of-life questionnaire (RQLQ), valamint az élet 

minőségét (Medical Outcomes Study Short Form-36 [MOS SF-36]) – és a mun- 

kaképességet vizsgáló skálát (work productivity and activity impairment 

(WPAI) questionnaire) vizsgálták. Mindhárom skála szignifikáns pozitív 

változást mutatott a homeopátiával kezelt csoportban, a kiindulástól, négy 

hét múlva, a placebo-hoz képest (p < 0,05). A vizsgálat során nem számoltak 

be mellékhatásokról a kezelés során. 
 

 

Ezek a megállapítások azt mutatják, hogy a szezonális allergiás rhinitis 

esetében a homeopátiás kezelés hatásos abban a tekintetben, hogy 

csökkenti a tüneteket és javítja az élet minőségét. 
 
 

 

Allergiás rhinitis 
 

Kettős-vak kontrollált vizsgálat 51 betegnél (kezelt n=24, placebo n=27) ér- 

tékelte a homeopátiás szer hatását, szezonális allergiás rhinitis esetében (5). 

A vizsgálatot négy orvos végezte a betegeinél egy kórházi fül-orr-gégésze- 

ti osztályon. A beteg által legerősebb allergiás tünetet kiváltó szert kapta 

a beteg C30-as potenciában (hagyományos bőr teszt során meghatározottan), 

háromszor. A kezelt csoport javulása a kiinduláshoz képest az orrfolyás 

tekintetében átlagosan 21% volt, összehasonlítva a placebo csoport 2%-val, 

a randomizáció harmadik és negyedik hetében (átlag különbség 19,8 L/min; 

95% konfidencia érték [CI] 10,4–29,1; p=0,0001). 
 

 
 

Asztma 
 

A Lancet-ben megjelent tanulmány egy 8 hetes vizsgálat volt (6), amely során 

6 az asztma homeopátiás kezelését vizsgálták. A kettős vak kontrollált vizsgálat 
28 beteget vont be 8 héten keresztül, négy hetes placebo bevezetővel. Minden 

vizsgálati alanynál elvégezték a hagyományos allergia tesztet és a szerológiai 

vizsgálatokat, hogy megállapítsák, a beteg melyik anyagra a leginkább ér- 
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Válaszadók, migrén (betegek, %, N) 

Teljesen gyógyult 19.8% (42) 

Jobb a ≥ 50%-os alaphoz képest 28.3% (60) 

Jobb a ≥ 10%-os alaphoz képest <50% 4.7% (10) 

Változás ±10% 0.0% (0) 

Rosszabb >10% 0.9% (2) 

 

 

2.6.6. Migrén 
 

A WHO a migrént a leginkább munkaképtelenné tevő megbetegedések közzé 

sorolta, együtt a pszichózissal, demenciával és a kvadriplégiával. A migrénes 

betegek homeopátiás kezelésének 2 éves követéses vizsgálatát végezték el (12). 

 
Célok és háttér: A tanulmány célja az egyénre szabott homeopátiás kezelés 

részleteinek és lehetséges hatásainak értékelése volt migrénes betegeknél. 

 
Tervezés: sokcentrumú vizsgálat történt, 2 éven keresztül az alapellátásban. 

A betegekkel, akik elkezdték a homeopátiás kezelést, kitöltettek egy egysé- 

ges kérdőívet. Az adatok rögzítették a diagnózist és az aktuális panaszokat, 

beleértve azok súlyosságát (0–10), az egészséghez köthető életminőséget, 

az előzményeket, a konzultációkat, a homeopátiás és a konvencionális ke- 

zeléseket, valamint a további egészségügyi ellátást. Eredmények: 67 orvos 

kezelt 212 felnőttet (89,2% nő), átlagéletkoruk 39,4±10,7 év, A betegek migréntől 

szenvedtek 15,2±10,9 éve. A legtöbb beteg (90.0%) megelőzőleg már kapott ha- 

gyományos kezelést. Az orvosok munkaidejét vizsgálták az eset felvételekor 

(120±45 perc), az eset analízisekor (40±47 perc), és a követésekkor (7,3±7,0 perc), 

összesen 165,6±118,8 perc). A betegek 6,2±4,6 homeopátiás receptet kaptak. 
 

 

Eredmények: „Megfigyeléses vizsgálatunkban a betegek, akik home- 

opátiás kezelést kerestek a migrén kezelésére, szignifikáns, kimutat- 

ható javulást tapasztaltak a megfigyelt 24 hónapban.” 
 

 
 
 

2. táblázat: Válaszadók arányai a tanulmány zárásakor 
 
 
 
 

6 
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Válaszadók, minden diagnózissal (diagnózis, %, N) 

Teljes szám 452 

Teljesen gyógyult 34.3% (155) 

Jobb az ≥50%-os alaphoz képest 28.3% (128) 

Jobb a ≥ 10%-os alaphoz képest 6.6% (30) 

Változás ±10% 4.6% (21) 

Rosszabb >10% 0.9% (4) 

 

 

A migrén súlyossága határozott, nagymértékű javulást mutatott, a Cohen 

érték = 1.48 volt 3 hónap után és 2.28 volt 24 hónap után, a „Mental 

Component Score and Physical Component Score” értékek 24 hónap 

után 0,42 and 0,45. A hagyományos kezelések és egészségügyi ellátás 

szükségessége kimutathatóan csökkent. 
 
 

 

2.6.7. Menopauza 
 

A 2011-ben megjelent tanulmány (13) célja az volt, hogy megállapítsa a ho- 

meopátiás kezelés hatékonyságát a klimax alatti szorongás kezelésében 

(elsődleges cél), valamint ezeknél a nőknél a fullikulus stimuláló hormon 

szintjének (FSH) és a lipidek szintjének a változását. A tanulmány nyitott, 

multicentrumú, prospektív, megfigyeléses vizsgálat volt; a teljes követési 

idő 1 év volt. 15 előre meghatározott tünetet értékeltek kérdőíven és mérték 

a betegek FSH szintjét és lipid profilját. Az egyénre szabott homeopátiás 

gyógyszert repertorizációval választották ki (többek közt: Sepia, Lachesis, 

Calcarea carb., Lycopodium, Sulphur). 
 

6 Eredmények: A homeopátiás kezelést hatásosnak találta a tanulmány 

a menopauza alatti szorongásos tünetek kezelésében (pl. hőhullám, éj- 

szakai izzadás, palpitáció, depresszió, álmatlanság). A szérum FSH szintje 

és a HDL szintje nem változott szignifikánsan; a koleszterin szint, a trigli- 

ceridek szintje és a VLDL szintje szignifikánsan csökkent. 
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