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Ett urval av kliniska studier
Studier pä människor
utan individualisering
De första statistiska undersökningarna som
visade pa homeopatins fördelar framför
allopatin kom redan för mer än 170 ar Sedan.
Sa skrev Buchner (1843), att vid koleraepidemin 1831 dog 50 procent av de
20.000 patienter som fick allopatisk behandling. 1.557 pati~nter fick homeopatisk behandling- av·dessa avled endast sex
procent.
Paterson genomförde under andra världskriget ( 1944) en studie pa frivilliga om prof}rlax och terapi vid senapsgasangrepp. Resultaten av denna studie bekräftades 1982
av von Owen et al. Da försökspersonerna
fick potenserad senapsgas i C30, Rhus
toxicodendron och Kalium bichromicum
minskade antalet djupa brännskador av
senapsgas. Medien verkade saväl förebyggande som terapeutiskt.
Enligt Campbell (1976) var Arnica
CIOOO högverksamt vid klämskador.
Enligt Pinsent et al. (1986) minskade
Arnica C30 t.o.m. starka smärtor vid tandu tdragningar.
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Enligt Reilly et al. (1986, 1994) reducerade Pollen C30 hösnuvesymptom hos
pollenallergiker och sänkte deras förbrukning av antihistaminer. Förstförsämringar
förekom. Även astmapatienter förbättrades
av Pollen C30. Dessa studier, som publicerats i The Lancet, kan dock inte anföras
som stöd för klassisk homeopati, snarare
för isopati.

Studier pä människor
med individualisering
Enligt Brigo (1987) sänkte Belladonna,
Cyclamen, Gelsemium, Ignatia, Lachesis,
Natrium mur., Silicea eUer Sulfur, som alla
gavs i C30, frekvensen av migränanfall högsignifikant jämfört med placebo. I studien
togs endast sadana migränpatienter med,
vars symptom stämde med nagon av dessa
atta läkemedelsbilder. I gruppen som fick
homeopati betecknade 47 procent av patienterna resultatet som "mycket bra'' och
33 procent som "bra''. I placebogruppen
däremot betecknade b:rra sju procent resultatet som "mycket bra'' och sju procent
som "bra''.
Enligt Schwab (1990) blev ett antal ut-
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valda (Sulfur-)patienter med diverse sjukdomstillstand förbättrade av Sulfur i C30,
C200 och ClOOO. Även förstförsämringar
och nya 6 X O I X U  V \ P S W R a uppträdde. (Ur
Josef M. Schmidt: Taschenatlas. Homöo-

pathie in Wort und Bild. Grundlagen, Methodik und Geschichte, 2001.)
· •
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