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Hipokrates, ojciec staroœytnej medycyny, nadaje astro-
logii arbitralnie obiektywny charakter. Jung, jeden z twór-
ców psychoanalizy, postrzega astrologiœ w kontekœcie roz-
woju psychologii jako nauki. Powyœsze cytaty wyznaczajœ
skrajne punkty na drodze ludzkiego poznania: od wiedzy
irracjonalnej, intuicyjnej, ezoterycznej, do wiedzy nauko-
wej, która nie odœegnujœc siœ od swoich œródeœ opiera siœ
jednak na racjonalnych, empirycznie weryfikowalnych te-
zach. Wspóœczesna medycyna, w swym podziale na me-
dycynœ alternatywnœ (niekonwencjonalnœ) i akademickœ
(konwencjonalnœ) jest najbardziej znaczœcym obszarem
dziaœalnoœci intelektualnej czœowieka zachowujœcym tœ bie-
gunowoœœ. Zwolennicy jednego lub drugiego wariantu
postœpowania lekarskiego reprezentujœ dwie odwieczne ten-
dencje umysœu ludzkiego, paradygmat wyobraœni, intuicyj-
nego, nieokieœznanego œywioœu ducha oraz paradygmat
faktu realizowany w akcie krytycznego rozumowania. Cho-
ciaœ istnienie alternatywnych, nienaukowych metod lecze-
nia, w epoce dumnie okreœlanej mianem rewolucji nauko-
wo-technicznej wydaje siœ byœ irytujœcym anachronizmem,
ich niezaprzeczalna popularnoœœ sprawia, œe nie moœna
tego zjawiska zdyskredytowaœ bez podjœcia bezstronnej
próby zbadania jego przydatnoœci. Wynika stœd koniecz-
noœœ oceny wiarygodnoœci i skutecznoœci  metod medycyny
niekonwencjonalnej, w naszym przypadku w zakresie ast-
my i alergicznego nieœytu nosa.
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Próba obiektywnej oceny poszczególnych metod me-
dycyny niekonwencjonalnej napotyka na istotne trudnoœci.
Pierwsza z nich polega na fakcie, œe ich propagatorzy nie
sœ zdolni do sprecyzowania i udokumentowania racjonal-
nych zaœoœeœ i zasad dziaœania wielu z nich, np. homeopa-
tii, akupunktury, chiropraktyki, czy biorezonansu. W odnie-
sieniu do homeopatii, trudno jest zaakceptowaœ teoriœ, œe

rozcieœczenia leków rzœdu 1:10012 i wiœksze mogœ poprzez
pozostawienie „informacji”, „piœtna”, przywróciœ homeosta-
zœ ustroju zaburzonœ przez chorobœ, a odpowiednie wstrz œ -
sanie roztworów leczniczych potencjalizuje dziaœanie pre-
paratu. Zasady dziaœania akupunktury, wywodzœcej siœ
z medycyny chiœskiej i odwoœuj œcej do filozofii chiœskiego
taozimu, sœ trudne do pogodzenia z reguœami medycyny
akademickiej. Zwolennicy tej metody uznajœ choroby aler-
giczne za szczególne wskazanie dla akupunktury, jednak
nie umiejœ udowodniœ, w jaki sposób akupunktura ma wy-
wieraœ w tych schorzeniach swe dobroczynne dziaœanie.
Z kolei u podstaw biorezonansu, jednej z metod bioterapii
(medycyny bioenergetycznej), leœy przekonanie o emito-
waniu przez ustrój bioenergii, rejestrowanej jako drgania
wœaœciwe dla zdrowia lub choroby, której œródœem jest „nad-
rzœdny oœrodek kontrolujœcy funkcje ustroju”. Niestety wspóœ-
czesna nauka nie jest w stanie dotychczas potwierdziœ ani
istnienia tego oœrodka, ani wykryœ emitowanej przez niego
energii, co czyni teoriœ leœœca u podstaw tej metody nieco
spekulatywnœ.
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Badania poœwiœcone skutecznoœci metod medycyny al-

ternatywnej sœ nieliczne, a ich ocena nieœatwa do interpre-
tacji z przyczyn metodologicznych. Powracajœc do leków
homeopatycznych, badanie oparte o porównanie dziaœa-
nia preparatu rozcieœczonego pyœku Galphimia (10-6) wo-
bec placebo wœród 164 chorych leczonych (metoda po-
dwójnie œlepej próby) przez 5 tygodni, wykazano brak
efektów dziaœania pyœku Galphimia [1]. W badaniu anali-
zujœcym dziaœanie donosowo podawanych preparatów:
Luffa operculata, Galhimia  glauca, siarki i histaminy
stwierdzono, œe efekt kliniczny jest podobny do osiœgane-
go przy zastosowaniu  donosowo kromoglikanu dwuso-
dowego [2]. Za mankament ostatniego badania, utrudnia-
jœcy znacznie interpretacjœ jego wyników, naleœy uznaœ
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Medycyna alternatywna
– czy może uzupełnić tradycyjną medycynę?
„Lekarz nie znajœcy astrologii nie ma prawa nazywaœ siebie lekarzem”

Hipokrates

„Astrologia reprezentuje sumœ wiedzy psychologicznej staroœytnoœci”
Carl Gustaw Jung
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brak grupy leczonej placebo oraz brak oceny stœ œenia pyœ-
ków w okresie trwania leczenia. Wyniki dwóch kolejnych
badaœ wskazujœ wprawdzie na pewnœ skutecznoœœ klinicz-
nœ  rozcieœczonych wyciœgów alergenów roztoczy kurzu
domowego i pyœków traw, ale podobnie jak w poprzednim
wypadku, nie pozwalajœ na wyciœgniœcie kategorycznych
wniosków dowodzœcych korzyœci pœynœcych z zaœywania
wyciœgów homeopatycznych [3,4].
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Analogiczne zastrze œenia odnoszœ siœ do skuteczno-

œci akupunktury w omawianych schorzeniach. Badania
poœwiœcone temu problemowi moœna zaliczyœ do dwóch
kategorii: badania o charakterze eksperymentalnym, oce-
niajœce krótkoterminowe efekty terapii pojedynczym lub kil-
koma seansami akupuntury oraz badania szacujœce zarów-
no krótko- jak dœugoterminowœ skutecznoœœ tego rodzaju
leczenia. Rezultaty Tashkina i wsp., Virsika i wsp., Takishi-
my i wsp., a tak œe Yu i wsp. sugeruj œ ,  œe akupunktura moœe
mieœ korzystne, krótkoterminowe dziaœanie u chorych na
astmœ i moœe przerywaœ atak dusznoœci [5-8]. Nie podzie-
lajœ tej opinii Dias i wsp., którzy nie obserwowali krótkoter-
minowych korzyœci pœynœcych z serii zabiegów klasycznej
akupunktury [9]. W przeciwieœstwie do terapii krótkotermi-
nowej, w przewlekœym leczeniu astmy nie wykazano œad-
nej poprawy w wyniku stosowania akupunktury. Tashkin
i wsp. porównywali score objawów, zuœycie leków oraz re-
zultaty badaœ czynnoœciowych pœuc u 25 osób z przewle-
kœœ astmœ poddanych 8 sesjom leczenia akupunkturœ w ciœ -
gu 4 tygodni  i nie wykazali œadnych walorów takiego
programu leczenia [5]. Tandom i wsp. w badaniu prowa-
dzonym u 15 chorych z przewlekœœ astmœ, metodœ podwój-
nie œlepej próby kontrolowanym placebo, nie wykazali ani
subiektywnych ani obiektywnych korzyœci pœynœcych z ta-
kiego postœpowania [10]. Podsumowaniem podnoszonych
powyœej wœtpliwoœci jest analiza 13 badaœ oceniajœcych
skutecznoœœ akupunktury w astmie przez Kleijniena i wsp.
[11]. Autorzy krytykujœ niskœ liczebnoœœ badanych grup,
dobór pacjentów, kryteria wyboru metody postœpowania
terapeutycznego, niespójnoœœ zaœoœeœ i niejednoznacznoœœ
wniosków, w rezultacie nisko szacujœc wartoœœ naukow œ
cytowanych badaœ. W jedynym badaniu, analizujœcym
w sposób rzetelny skutecznoœœ akupunktury w leczeniu nie-
œytu nosa, nie wykazano korzystnego jej dziaœania [12].
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W internetowych medycznych bazach danych nie ma

rzetelnych badaœ potwierdzajœcych skutecznoœœ innych
metod medycyny niekonwencjonalnej: terapii mikrobiolo-
gicznej, przeczyszczajœcej, oczyszczajœcej (gœodówka),
ortomolekularnej, zamiarowej, neuronalnej, metody Kneip-
pa, Bacha, leczenia moczem, wœasnœ krwiœ, pœukaniem je-
lit,  elektroakupunkturœ metodœ Volla, masaœem stref  odru-
chowych, drena œem limfatycznym, kinezjologiœ czy

stosowaniem œwiec wedœug sposobu Indian Hopi. Brak efek-
tów chiropraktyki w leczeniu astmy wykazano w popraw-
nym metodologicznie badaniu Nielsena i wsp. [13]. Do-
tychczas nie ma zatem miarodajnych dowodów, ani
naukowych ani klinicznych, na efektywnoœœ medycyny nie-
konwencjonalnej, co kwalifikuje jej metody do grupy dzia-
œaœ o nieudowodnionej skutecznoœci. Krytyczny stosunek do
wiœkszoœci z nich wynika z generalnej zasady, jakœ  powi-
nien kierowaœ siœ lekarz – ordynowania tylko takich leków
i metod, których zasady i bezpiecze œ stwo stosowania udo-
kumentowano naukowo.
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Na pytanie czy medycyna alternatywna bœdzie w przy-
szœoœci stanowiœ liczœcœ siœ konkurencjœ dla medycyny aka-
demickiej moœemy beœ wiœkszego ryzyka odpowiedzieœ
przeczœco. Zauwaœalny wzrost zainteresowania jej meto-
dami leczniczymi naleœy przypisaœ konsekwencjom politycz-
nego i kulturowego otwarcia siœ Polski na wpœywy œwiata
anglosaskiego. Pojawienie siœ mody na medycynœ alterna-
tywnœ jest efektem spóœnionej fali oddziaœywaœ ruchu New
Age (Nowej Ery) zajmujœcego w sferze poznania stanowi-
sko gnostyckie ujmujœce œwiat i czœowieka holistycznie w ka-
tegoriach transcendentnej jednoœci o wymiarze kosmicznym.
Jest historycznœ prawidœowoœc i œ ,  œe pierwiastki irracjonal-
ne, gnostyckie, intuicyjne dochodziœy do gœosy zawsze
w dziejowych momentach kryzysu, czœsto paradoksalnie
u schyœku epok charakteryzuj œcych siœ akceleracjœ postœ -
pu naukowego, np. pod koniec epoki Oœwiecenia. Obec-
nie, na przeœomie tysiœcleci przeœywamy kolejny moment
przesilenia. Bezprecedensowy postœp szeroko rozumianej
nauki rozbudziœ oczekiwania przewyœszajœce wspóœczesne,
skœdinœd zadziwiajœco wielkie, moœliwoœci nauk medycz-
nych. Konsekwencjœ takich postaw rozczarowania jest zwró-
cenie siœ czœœci spoœecze œ stwa ku myœleniu magicznemu.

Mimo renesansu zainteresowania alternatywnymi me-
todami leczenia przyszœoœœ medycyny nieodwoœalnie nale-
œy do jej odmiany naukowej. Wyœœcznie metodom medycy-
ny konwencjonalnej zawdziœczamy zwalczenie plag
i ograniczenie zasiœgu epidemii, zmniejszenie œmiertelno-
œci noworodków, wydœuœenie œredniego czasu i komfortu œy-
cia. W krajach, gdzie medycyna naturalna ma dœugœ trady-
cjœ i niezaprzeczalnœ pozycjœ (Daleki Wschód) sœ
entuzjastycznie wprowadzane i stosowane metody farma-
koterapii, chirurgii czy transplantologii. Jak œatwo zauwa-
œyœ medycyna alternatywna nie konkuruje z medycynœ aka-
demickœ w kwestii leczenia gruœlicy, ospy, polio, duru
brzusznego czy choœby grypy, a wiœc chorób, z którymi
medycyna konwencjonalna skutecznie siœ uporaœa. Medy-
cyna alternatywna zawœaszcza tylko te tereny, które leœœ w
strefie cienia badaœ naukowych, nie poddajœ siœ racjonal-
nemu wyjaœnieniu, przewlekœe procesy oporne na konwen-
cjonalne postœpowanie. Jej powodzenie w tych przypadkach
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moœna przypisaœ efektowi placebo, wystœpieniu naturalnych
dla niektórych chorób okresów zœagodzenia dolegliwoœci
czy wrœcz podatnoœci osobniczej na „magiœ”. Jest oczywi-
ste, œe wraz z rozszerzaniem siœ naukowego poznania me-
dycyna alternatywna bœdzie stopniowo oddawaœa swoje
obszary, co nie znaczy,  œe zaniknie. Tak siœ nie stanie, po-
niewaœ nauczeni pokory wiemy,  œe nigdy nie osiœgniemy
peœnego poznania, nie wymyœlimy panaceum na wszelkie
choroby i nie przezwyc i œœymy œmierci. Bœdziemy odnosili
sukcesy, ale teœ ponosili poraœki, a tam gdzie przydarz œ
siœ poraœki tam pojawi siœ myœlenie gnostyczne obiecuj œce
cud wyleczenia poprzez wiarœ w kosmicznœ jednoœœ natu-
ry czœowieka i przyrody.

Podstawœ medycyny pozostanie jednak nauka, wyzby-
ta pychy i badajœca wszelkie hipotezy, bo chociaœ wspóœ-
czeœnie nie moœemy za Hipokratesem przyj œ œ  konieczno-
œci stosowania astrologii w medycynie, to wraz z Jungiem
musimy uznaœ fakt, œe podobnie jak psychologia siœga ko-
rzeniami staroœytnej astrologii, jak chemia i biochemia
wywodzœ siœ z alchemii, tak wspóœczesna medycyna poœred-
nio wywodzi siœ z nich wszystkich. Jest jednak prawdopo-
dobne, œe intuicje w jakie bogata jest medycyna alterna-
tywna zainspirujœ nauki medyczne otwierajœc nieznane
jeszcze obszary badaœ opartych na weryfikowalnych na-
ukowo metodach.
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