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Homeopātija kā alternatīvās medicīnas prakse Latvijā  
ir visnotaļ iecienīta. Zinātnisko pētījumu rezultāti 
liecina, ka homeopātiskajos preparātos nav aktīvo 
vielu. Savukārt daudzi medicīnas speciālisti brīdina, ka 
vismaz nopietnu slimību ārstēšanu nedrīkstētu aizstāt 
ar došanos pie homeopāta. Taču gan šīs metodes 
praktizētāji, gan preparātu lietotāji apgalvo, ka 
homeopātija palīdz. Kā tas iespējams?

SATIEC SKEPTIĶUS! “Ilustrētā Zinātne” šo rakstu sēriju gatavo 
sadarbībā ar Latvijas Skepticisma biedrību “SkeptiCafe”, kas katra mēneša 
beigās piedāvā pasākumu, kurā uzstājas dažādi speciālisti.  
Informāciju meklē sociālajos tīklos un mājaslapā: skepticafe.lv.

Homeopātiskos preparātus 
gatavo no dažādām 
vielām, ko pēc tam 
vairākkārt atšķaida ūdenī. 
Homeopāti ir pārliecināti, 
ka ūdens saglabā par tām 
informāciju. Pēc tam 
atšķaidījums tiek 
uzpilināts uz cukura 
graudiņiem.
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L
īdzīgs ārstē līdzīgu, – šis princips ir 
pamatā preparātu izvēlei homeo-
pātijas praksē kopā ar pārliecību: 
mazas devas ir efektīvas. Eiropā 
homeopātija ir viena no izplatītā-

kajām alternatīvās medicīnas praksēm, 
un to izmanto visdažādāko saslimšanu 
gadījumos, sākot ar klepu un beidzot ar 
hronisku artrītu. Šo metodi 18. gadsimta 
beigās Vācijā sāka praktizēt ārsts Zā- 
muels Hānemanis. Viņam nebija pa prā-
tam to laiku visnotaļ barbariskās, taču 
plaši lietotās medicīnas metodes, it īpaši 
asins nolaišana, caurejas līdzekļi un sma-
go metālu ziedes, tāpēc viņš sāka ekspe-
rimentēt ar dažādām dabas vielām. 

Nostāsts vēsta, ka Hānemanis šādai 
ārstniecībai apstiprinājumu guvis pēc hi-
nīnkoka (Cinchona officinalis) mizas eks-
trakta lietošanas, kas izraisījusi malārijai 
līdzīgus simptomus. Zinot, ka hinīnkoks 
ārstē malāriju, Hānemanis nospriedis, ka 
viela, kas veselā cilvēkā izraisa slimības 
simptomus, spēj ārstēt slimību ar tādiem 
pašiem simptomiem. Viņa eksperimenti 
ar citiem līdzīgiem preparātiem šķietami 
apstiprināja šo hipotēzi. Ārsts nolēma, ka, 
vielas atšķaidot, samazināsies nepatīka-
mās blaknes, bet pats preparāts kļūs “tī-
rāks un spēcīgāks”. Turklāt – jo lielāks 
atšķaidījums, jo spēcīgāka iedarbība. Šie 
preparāti samazināja tolaik izmantoto 
skarbo ārstniecības metožu radīto risku 
un dažkārt izrādījās efektīvāki.

Pretrunā dabaszinātņu principiem
Mūsdienās homeopātija joprojām tiek 
praktizēta pēc principiem, kas tika izvē-
lēti 18. gadsimta beigās. Homeopāti vien-
mēr uzsver, ka tā nav fitoterapija, proti, 
ārstēšana ar augu preparātiem, jo vielu 
klāsts, kas tiek izmantots, ir daudz pla-
šāks – no augu ekstraktiem līdz dzīvnieku 
izcelsmes vielām un dažādiem minerā-
liem. Dažkārt izmanto indīgas vielas, pie-
mēram, arsēnu, melno driģeni, vai ļoti 
specifiskas izcelsmes substances, piemē-
ram, slimību izraisošus mikroorganismus 
vai patoloģiski mainītus cilvēka organis-
ma audus (tā sauktās nozodes). No visda-
žādākajām vielām radītās tinktūras vai 
esences atšķaida ūdenī, dažkārt tūksto-
šiem vai miljoniem reižu. Kā konservantu 
var izmantot arī alkoholu. Homeopātijas 
piekritēji apgalvo, ka, preparātus īpašā 
veidā sakratot, tiek vēl papildus pastipri-
nāta to iedarbība. Šo procesu dēvē par 
potencēšanu. Iegūto šķīdumu uzpilina uz 
nelieliem cukura graudiņiem vai arī lieto 
tāpat pilienu veidā.

Cik lieli ir šie atšķaidījumi? Vismazā-
kais iespējamais atšķaidījums homeopā-
tijā ir D1 – tas ir viens piliens tinktūras 
uz deviņiem pilieniem ūdens, taču šādi 
preparāti nav visai  izplatīti, jo tiek uz-
skatīti par vājiem. Daudz tipiskāks at-
šķaidījums ir 12C – tas nozīmē, ka viena 
izvēlētās vielas vienība ir atšķaidīta de-
viņdesmit deviņās ūdens vienībās, un 
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Kā darbojas homeopātija?

Hinīnkoka mizas ekstrakta pārdozēšana 
izraisa malārijai līdzīgus simptomus. Tas 
bija viens no piemēriem, ko Zāmuels 
Hānemanis minēja kā iemeslu tam, ka 
viela, kas veselā cilvēkā izraisa slimības 
simptomus, spēj to pašu slimību arī ārstēt.

Zāmuels 
Hānemanis

REDAKCIJAS PIEBILDE 

Lai iegūtu daudzpusīgu skatījumu uz 
homeopātijas priekšrocībām un 
trūkumiem, raksta tapšanas laikā 
autore intervēja arī praktizējošu 
Latvijas homeopātu, kurš bija piekritis 
sadarboties. Diemžēl pēc sagatavotā 
teksta izlasīšanas viņš kategoriski 
atteicās no līdzdalības, savu rīcību 
pamatojot ar nevēlēšanos piedalīties 
šādā cīņā. Tāpēc viņa intervijas citāti 
tika izņemti. Atsevišķu viedokli un 
skaidrojumu sniegusi Latvijas 
Homeopātu asociācijas prezidente 
Inguna Vecvagare.

Hinīnkoka miza
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tā divpadsmit reizes pēc kārtas. Ņemot 
vērā patlaban zināmos fizikas, ķīmijas 
un bioloģijas likumus, nav pamata ap-
galvot, ka daudzos homeopātiskajos pre-
parātos būtu atlikusi kaut vai viena aktī-
vās vielas molekula.

Labie gariņi ūdenī
Par spīti tam, ka daudzi homeopātiskie 
preparāti būtībā satur tikai noteiktā veidā 
apstrādātu ūdeni (kam sākotnēji pievieno-
tas dažādas vielas) un cukuru, homeopāti 
ir pārliecināti par to efektivitāti, un arī 
daudziem pacientiem šī metode šķietami 
palīdz. Kā tad šie “medikamenti” īsti dar-
bojas? Latvijas Homeopātu asociācijas 
mājaslapā skaidrots, ka homeopātija “ie-
rosina organisma informatīvi enerģētisko 
struktūru regulācijas mehānismus”, tādē-
jādi cilvēka ķermenis spējot pats sevi iz-
dziedēt. Nav būtiski, ka sākotnējās vielas 
šķīdumā vairs nav; kā darbības princips 
tiek piesauktas vibrācijas vai rezonanse. 
Savukārt Rīgas Homeopātiskās aptiekas 
mājaslapā tiek skaidrots, ka vielas, ar ku-
rām ūdens bijis saskarē, maina “ūdens 
molekulu sakārtojumu jeb atstāj tajā 

savus nospiedumus”. Intervijās ar homeo-
pātijas praktizētājiem nereti kā skaidro-
jums tiek piesaukta pat kvantu fizika. 

Latvijas Universitātes asociētais fizi-
kas profesors Vjačeslavs Kaščejevs pret 
šādiem procesa skaidrojumiem izturas 

kategoriski noliedzoši: “Es te neredzu 
skaidrojumu. Es redzu pasaciņas un stās-
tus, un vārdu savienojuma “kvantu fizika” 
nepamatotu piesaukšanu kā tādu maģis-
ku ierīci, kas izskaidros visu. Tikpat labi es 
varētu piesaukt labo gariņu. Piemēram, ja 
pamaisa ar sudraba karoti, ūdenī iemiti-
nās labais gariņš, un, to iedzerot, tas kļūst 
par daļu no cilvēka.”

Ar mūsdienu zinātnes metodēm var 
mikroskopiskā līmenī novērot fizikālas 
izmaiņas šķīdumā. “Ir iespējams līdz no-
teiktai pakāpei pētīt to struktūru vai mo-
lekulu sakārtojumu, kāds rodas, ūdeni 
sakratot,” skaidro Kaščejevs. “Bet man 
nav zināms jebkāds pētījums, kurš pārlie-
cinoši parādītu, kā kratīšana vai citas ho-
meopātijā izmantotas metodes izmērā-
mā veidā maina šo struktūru.”

Kaščejevs uzskata, ka no dabaszināt-
nēm aizgūtie termini – kvanti, informā-
cija, vibrācijas – homeopātijas efektivitā-
tes skaidrošanai tiek lietoti tāpēc, ka 
“izklausās zinātniskāk”. Patiesībā uz to, 
kāpēc šī ārstniecības metode darbojas, 
viņaprāt, vajadzētu raudzīties no psiho-
loģijas viedokļa. Homeopāti gan šādam 

FITOTERAPIJĀ izmanto dažādus svaigus vai kaltētus 
ārstnieciskos augus vai to daļas.

Viena no homeopātisko preparātu 
izejvielām ir etiķkoka indīgā versija 
(Rus toxicodendron).
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HOMEOPĀTIJA NAV FITOTERAPIJA
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS 2009. gadā 
pēc Centra homeopātiskās klīnikas ierosinājuma veica aptauju 
par cilvēku attieksmi pret homeopātiju Latvijā. Rezultāti liecinā-
ja, ka 75% iedzīvotāju pret homeopātiju ir labvēlīgi noskaņoti, 
taču izrādījās arī, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem nebija pazīs-
tami ar šīs ārstniecības metodes pamatprincipiem. 40% no 
homeopātijas atbalstītājiem to maldīgi uzskatīja par fitoterapiju 
(no sengrieķu phyton — augs) vai tautas dziedniecību.

Ikdienā daudziem šķiet, ka homeopātija ir tas pats, kas fito-
terapija un ārstnieciskās zālītes, piemēram, tautas medicīnā pla-
ši lietotie pelašķi vai mārsils. Lai arī šai metodei raksturīga liela 
kļūdas iespēja, dažiem augiem patiešām piemīt ārstnieciskas 
īpašības. Tāpēc mūsdienu medicīnā tiek pētīta augu valsts 
līdzekļu efektivitāte un lietderīgais iekļauts zāļu ražošanā. Pie-
mēram, visiem pazīstamais aspirīns ir laboratorijā sintezēta  
viela ar nosaukumu acetilsalicilskābe, taču tai radniecīgo sali-
cilskābi cilvēki izsenis lietoja ārstniecībā, izmantojot vītolu 
mizas. Tomēr fitoterapijā tiek izmantotas pēc iespējas efektīvas 
devas, nevis augstas pakāpes atšķaidījumi.
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Ja nekļūst sliktāk, kļūs labāk
Izplatīta domāšanas kļūda jeb īsceļš, kas var mūs novest pie 
maldīgiem secinājumiem, ir tā dēvētā regresijas loģiskā kļūda 
(regression fallacy). Tā paredz, ka cilvēki mēdz nepamanīt cik-
lisku parādību dabisko periodu, proti, to, ka šīs parādības 
mēdz atkārtoties jeb regresēt uz vidējo rādītāju. Piemēram, 
dzīvojot ar hronisku artrītu, locītavu sāpes ne visas dienas ir 
vienādi stipras — reizēm cilvēks jūtas labāk, reizēm ne tik labi. 
Kad sāpes ir visstiprākās, tās pamudina uz rīcību, piemēram, 
iedzert zāļu tinktūru. Ja nākamajā dienā cilvēks jūtas labāk, šis 
efekts tiek piedēvēts tieši tinktūrai, lai arī patiesībā nav 
zināms, vai sāpes nebūtu pārgājušas tāpat.

Tieši šādu domāšanas īsceļu dēļ ir nepieciešams apgalvo-
jumus izvētīt ar zinātnisko metožu palīdzību, lai izvairītos no 
iespējas, ka tiek izdarīts maldīgs secinājums tāpēc, ka nepa-
reizi novērtēts kāds no faktoriem.

apgalvojumam kategoriski nepiekrīt, mi-
not atveseļošanās gadījumus no savas 
prakses, piemēram, izārstētu migrēnu, 
policistiskas olnīcas vai alerģiju.

Ārstē cilvēku, nevis slimību
“Homeopātiskā metode balstās uz princi-
pu par cilvēku kā vienotu veselumu, kas 
funkcionē fiziskā, emocionālā un mentā-
lā līmenī neatraujamā mijiedarbībā,” tā 
skaidrots Latvijas Homeopātu asociācijas 
mājaslapā. Homeopātijas praksē tiek uz-
svērts, ka pieeja pacientam ir individuā-
la – pirmā konsultācija var ilgt pat vairāk 
nekā stundu, un cilvēks tiek sīki iztaujāts 
ne tikai par konkrēto sūdzību, bet par sli-
mības vēsturi, garastāvokli, sajūtām, pat 
mīļāko krāsu un attiecībām ģimenē. 
Āgenskalna privātklīnikas mājaslapā 
ārsts homeopāts pediatrs Edgars Mednis 
uzsver, ka dažkārt cilvēkam pat nevajag 
zāles, bet “pietiek tikai ar parunāšanos”.

Šādu individualizētu pieeju homeopā-
ti pretstata mūsdienu uz zinātnes atzinu-
miem balstītajai medicīnai, ko viņi nodē-
vējuši par alopātiju. “Es homeopātiju 
nenoliedzu, bet pati tomēr esmu alopāte, 

proti, atzīstu uz pierādījumiem balstītu 
medicīnu,” saka ģimenes ārste un Rīgas 
Stradiņa universitātes docente Sandra 
Gintere. Latvijas likumdošana homeopā-
tiju nosaka kā medicīniski izglītota ārsta 
papildspecialitāti. Līdzās tai sarakstā  
iekļauta arī osteopātija.

Gintere uzsver, ka arī ģimenes ārstu 
psiholoģiskā pieeja reizēm nemaz tik  
ļoti neatšķiras no homeopātijas. “Mēs 

ārstējam pacientu, nevis slimību. Bieži 
vien ļoti daudzas problēmas var atrisināt, 
vienkārši sarunājoties. Cilvēki dažkārt 
jūtas vientuļi, ir kādas citas problēmas. 
Protams, daudzreiz ģimenes ārstiem pie-
trūkst laika. Vizītes ir daudz īsākas nekā 
homeopāta apmeklējums.”

Šķietami uzlabo pašsajūtu
Ģimenes ārste Sandra Gintere uzskata, ka 
homeopātijas efektivitātē liela nozīme ir 
ticībai: “Cilvēkam ir pārliecība, ka viņam 
tieši tas palīdzēs, tāpēc arī homeopātija 
darbojas. Tā ir pašiedvesma, pozitīvā do-
māšana – dažādi faktori vienkopus.”

Šādu pašiedvesmu vai pārliecību zi-
nātnē dēvē par placebo efektu, kad neīs-
tas zāles (preparāti bez aktīvajām vielām) 
šķietami rada tādu pašu efektu kā aktīvi 
medikamenti. Gintere skaidro, ka placebo 
efekts ir uzskatāmi novērots medicīnā, 
taču kā ģimenes ārste viņa pret pacien-
tiem ir godīga un placebo viņiem nepa-
rakstītu. Tāpat nozīmīgs ir arī nocebo fe-
nomens, kad ārsta noteikta diagnoze vai 
informācija par medikamentu iespēja-
mām blaknēm var padarīt mūs slimus.

Saaukstēšanās var pāriet pati no 
sevis neatkarīgi no tā, kādus 
līdzekļus cilvēks ir lietojis. Tomēr 
atveseļošanās gadījumā viņš 
uzskatīs, ka palīdzēja tieši tie.
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Man nav 
zināms 
jebkāds 
pētījums, 
kurš 
pārliecinoši parādītu, 
kā kratīšana vai citas 
homeopātijā 
izmantotas metodes 
izmērāmā veidā maina 
ūdens struktūru.
Vjačeslavs Kaščejevs,
Latvijas Universitātes fizikas doktors
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Pašiedvesma šķietami ārstē
Cilvēka spēcīga un apzināta vēlēšanās 
atgūt veselību var pat cukura tabletēm 
piešķirt negaidītu spēku. Tas ir pazīstams 
kā placebo efekts, kad neīstas zāles bez 
aktīvas ārstnieciskās vielas cilvēkam palīdz 
justies labāk. Dažkārt patiešām pietiek 
tikai ar ticību tam, ka ārstēšana būs sekmī-
ga, un izmantotā preparāta saturs nav 
būtisks. Pētījumi liecina, ka ne visi placebo 
ir vienādi — efektu maina gan iedzerto 
tablešu lielums, gan skaits, gan pat krāsa. 

Tāpat nozīme ir arī videi un autoritātei. Ja 
ārsts baltā uzsvārcī pacientam laipni 
pastāsta, ka konkrētās zāles ir ļoti iedarbī-
gas slimības ārstēšanā, tās patiešām var 
iedarboties pat tad, ja sastāvā nav nekā 
vairāk kā cukurūdens.

Grāmatā “Trick or Treatment?” aka-
dēmiķis un bijušais homeopāts Edzards 
Ērnsts (Edzard Ernst) kopā ar autoru Sai-
monu Singu (Simon Singh) stāsta, ka ho-
meopātijas praktizētāji placebo ietekmi 
homeopātijā parasti noliedz, un kā pierā-
dījums ārkārtīgi bieži tiek lietots argu-
ments, ka homeopātija darbojoties arī uz 
zīdaiņiem un pat dzīvniekiem, kuriem it 
kā taču neko nevarot iestāstīt.

Taču grāmatas autori tālāk skaidro, ka 
arī ar veterināro homeopātiju nav tik 
vienkārši. Saimnieka papildu rūpes par 
dzīvnieku, atšķirīga uzvedība, kā arī ticība 
tam, ka preparāts palīdzēs, var ietekmēt 
slimības gaitu. Turklāt zinātniskos pētīju-
mos nav pierādīta homeopātijas efektivi-
tāte uz dzīvniekiem. Tas pats ir sakāms 
par maziem bērniem, kam ir cieša fiziskā 
un emocionālā saikne ar vecākiem.

Homeopāti individualizēto pieeju min 
kā iemeslu tam, ka ar zinātnes metodēm 
tās efektivitāti nav iespējams pārbaudīt, 
jo katrs pacients ir unikāls gadījums un 
tāpat arī viņam piemeklētie homeopātis-
kie ārstniecības līdzekļi. Taču ir veikti arī 
daži pētījumi, kuros šis aspekts tiek 
ņemts vērā, proti, pacienti iziet klasisku 
homeopāta konsultācijas procesu, un  
atšķiras tikai tas, vai beigās viņi saņem 
īstu homeopātisku preparātu vai neīstas 
zāles. Gadu gaitā homeopātija ir pārbau-
dīta simtos pētījumu, un zinātniskie dati 
neapstiprina homeopātisko preparātu 
efektivitāti. Piemēram, 2014. gadā publi-
cēta tā dēvētā pētījumu metaanalīze un 

sistemātisks literatūras pārskats žurnā-
lā “Systematic Reviews”. Tajā aplūkoti 
32 pētījumi homeopātijas jomā, un seci-
nāts, ka pierādījumu zemās kvalitātes dēļ 
šajos pētījumos iegūtie nelielie ārstēša-
nas efekti jāvērtē piesardzīgi.

Lielbritānijā 2010. gadā valdības Zināt-
nes un tehnoloģiju komisija pēc zinātnis-
kās literatūras rūpīgas izpētes secināja, 
ka homeopātijas darbības principi ir “zi-
nātniski neiespējami” un ka tā darbojas 
ne labāk kā placebo. Tāpēc valsts apmak-
sātās medicīnas atbalsts homeopātu pa-
kalpojumiem Lielbritānijā turpina strauji 
sarukt. Līdzīgi secinājumi iegūti arī 

2013.   gadā sistemātiskos pētījumos  
Beļģijā. Šogad martā Austrālijas Nacionā-
lā veselības un medicīnisko pētījumu  
padome, pārskatot 176 homeopātijas zi-
nātniskos pētījumus, nākusi klajā ar pa-
ziņojumu, ka nav nekādu slimību, kuru 
ārstēšanai būtu uzticamu pierādījumu, 
ka homeopātija ir efektīva. Savukārt Vāci-
jā un Šveicē vizīte pie homeopāta un me-
dikamenti bērniem ir iekļauti valsts ap-
maksāto pakalpojumu grozā.

Slimība rit savu gaitu
Savas metodes aizstāvībai homeopāti ne-
reti uzsver, ka jaunu zāļu testēšanā iz-
mantotos standartizētos dubultaklos pē-
tījumus homeopātijas gadījumā ir ļoti 
grūti veikt, savukārt par homeopātijas 
iedarbību liecina daudzu pacientu pozitī-
vās atsauksmes.

Taču, pat ja gribas apgalvot, ka zināt-
niskās metodes nav piemērotas homeo-
pātijas izvērtēšanai, arī atsevišķu veik-
smes stāstu apkopojums nevar kalpot kā 
pierādījums kādas terapijas efektivitātei. 
Ja nav objektīvas pētījumu metodes, 
mums nav arī garantijas, ka spējam adek-
vāti novērtēt pieredzēto. Piemēram, mēs 
varam maldīties, pamanot likumsakarī-
bas tur, kur to nav. Tikpat labi var būt, ka 
atveseļoties palīdz tieši ārsta attieksme, 
nevis zāļu bumbiņas.

Britu ārsts Bens Goldeikrs (Ben Goldac-
re) grāmatā “Bad Science” skaidro, ka hro-
niskām slimībām piemīt dabisks ciklis-
kums. Šeit darbojas tā dēvētā regresija 

Homeopātisko preparātu izgatavošana 
aizņem ilgu laiku. Vispirms jāsagatavo 
vielas, un tad jāveic atšķaidīšanas 
process pat tūkstošiem reižu.

Kāds pētījums liecina, ka placebo 
efektam var būt pozitīva ietekme pat 
tad, ja pacients zina, ka saņemtais 
medikaments ir bez aktīvās vielas. 
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Klasiski atšķaidītā homeopātiskajā preparātā 30C aktīvā viela ir atšķaidīta proporcijā 10-60 jeb
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HOMEOPĀTE SKAIDRO ĶĪMIĶIS SKAIDRO

JO LIELĀKS ATŠĶAIDĪJUMS, JO 
MAZĀK VIELAS
Homeopātiskos preparātus pacientam 

individuāli piemeklē ārsts. Tie tiek izga-
tavoti pēc vienotas sistēmas un likumiem. 
Katras vielas darbība aprakstīta homeopā-
tiskajā “Materia Medica”. Pat ja šīs vielas tie-
šām varētu cilvēkam palīdzēt, atšķaidīšanas 
gaitā var gadīties tās “pazaudēt” pamatīgajā 
ūdens daudzumā. Atšķaidījuma pakāpi 

homeopātijā mēra pēc dažādām skalām, 
apzīmējumam izmantojot lielos burtus.  
C atbilst romiešu skaitlim 100, attiecīgi 1C  
ir viena daļa aktīvās vielas, atšķaidīta ar 
99 daļām ūdens (1:99). Savukārt D ir decimā-
lā skala, kurā viena daļa vielas tiek atšķaidīta 
tikai ar deviņām daļām ūdens (1:9).  Praksē 
tiek uzskatīts – jo lielāki atšķaidījumi, jo 

spēcīgāks preparāts, tāpēc bieži sastopa-
mas zāles ar 5C, 12C un pat 200C vai 1000C 
atšķaidījumiem. Ja visā pasaulē sastopama-
jā ūdenī ielietu tikai trešo daļu no viena 
tinktūras piliena, tas būtu aptuveni tikpat 
spēcīgs atšķaidījums kā 13C. Atrast kaut vai 
vienu aktīvās vielas molekulu šādā preparā-
tā būtu tikpat kā neiespējami.

Ūdens molekulas sakārtojas noteiktā, savstarpēji saistītā struk-
tūrā. Tā dēvētie klasteri veidojas, kad ūdens molekula savieno-
jas ar trim citām ūdens molekulām. Noteiktai vielai ar savu īpa-
šo struktūru nokļūstot ūdenī, ūdens molekulas sakārtojas ap to 
veidā, kas atkārto vielas molekulas uzbūvi. Katrā nākamajā 
atšķaidījumā ūdens molekulas atkal izkārtosies slāņos ap svešo 
molekulu, atkārtojot pirmā slāņa telpisko zīmējumu. Jo lielāks 
atšķaidījums, jo lielāks daudzums ūdens telpiski sakārtojas. 
Atkārtoti atšķaidot, kopējā enerģija klasterī pieaug, tāpēc pre-
parāts būs stabilāks un iedarbīgāks. Lai molekulas sakārtotos 
un veidotu stabilas struktūras, tām nepieciešams laiks un ener-
ģija, ko nodrošina šķidruma sakratīšana vai dinamizācija. Infor-
māciju par vielas virsmas uzbūvi gla-
bā strukturētais ūdens. To uztver 
šūnas receptori, un tāpēc pašas vielas 
klātbūtne nav nepieciešama.

INGUNA VECVAGARE,
Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente

Ūdens molekulu izkārtošanās noteiktās struktūrās notiek tikai cietā  
fāzē – ledū. Ūdenim esot šķidrā agregātstāvoklī, definētas struktūras 
nav stabilas. Mijiedarbība ūdens molekulu starpā atkarīga no tempera-
tūras, tāpēc klasteri var veidoties, bet tie ir nestabili. Patiešām ūdens 
molekulas arī sakārtojas ap noteiktu vielu, atkārtojot tās uzbūvi. Tomēr 
katrā nākamajā atšķaidījumā ūdens molekulas no jauna neizkārtojas 
nākamajos slāņos. Jāņem vērā: ja nav vairs aktīvās vielas, ūdenim nav 
ap ko izkārtoties. Telpiskajām struktūrām ūdenī nav pilnīgi nekāda 
sakara ar enerģiju, kas rodas, kratot preparātu. Drīzāk šī kratīšana 
palīdz izjaukt ūdenī izveidojušās struktūras.

Diemžēl homeopātu piedāvātais skaidrojums ir pareizu, kaut arī 
dažkārt nepilnīgu atzinumu sajaukums ar kļūdainām un pseidozināt-
niskām atziņām. Šāda pieeja ir tipiska 
pseidozinātnisku uzskatu veidošanā 
mūsdienās.

MĀRIS KĻAVIŅŠ,
Latvijas Universitātes profesors, habilitētais ķīmijas 
doktors, LZA akadēmiķis

Homeopātiskie atšķaidījumi ir tik milzīgi, ka tajos vairs 
nav atlikusi neviena aktīvās vielas molekula. Homeopāti 
uzskata, ka aktīvā viela sākotnēji ir mainījusi ūdens 
struktūru un tas visu ”atceras”. Ķīmiķi ir pārliecināti,  
ka šādas struktūras ilgstoši nespēj saglabāties.
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uz vidējo. Piemēram, pacientiem ar 
hroniskām muguras sāpēm ir dienas, kad 
viņi jūtas sliktāk, un dienas, kad viņiem ir 
labāk. Saaukstējies cilvēks, guļot gultā un 
dzerot kādu brīnumlīdzekli, varētu ārst-
nieciskās īpašības piedēvēt tieši tam, lai 
gan patiesībā atveseļošanās notikusi tikai 
tāpēc, ka slimība rit savu gaitu un pēc da-
žām dienām pārietu neatkarīgi no tā, ko 
cilvēks lieto vai nelieto.

Bioētikas pētniece un Latvijas Univer-
sitātes Medicīnas fakultātes pasniedzēja 
Signe Mežinska skaidro, ka cilvēki paļau-
jas uz zālēm arī tīri psiholoģisku iemeslu 
dēļ: “Cilvēkam vajag fizisku lietu vai 
priekšmetu, ar kuras palīdzību viņš ārstē-
jas. Es domāju, no tāda viedokļa nav 

atšķirības, vai tie ir medikamenti vai ho-
meopātija, galvenais, ka ir kāda lieta, ko 
es lietoju, lai atgūtu veselību.”

Homeopātijas praktizētāji pret zinātnē 
balstīto medicīnu attiecas dažādi – vieni 
uzskata, ka “ķīmisko” zāļu lietošana kopā 
ar homeopātiju pavājinās tās iedarbību, 
citi savukārt domā, ka abas prakses viena 
otru lieliski papildina un viena otru neiz-
slēdz. Sandra Gintere nenosoda savus pa-
cientus, kuri papildus ārstēšanās proce-
sam izvēlas aiziet arī pie homeopāta, taču 
uzskata, ka dažkārt homeopātija nav ie-
teicama: “Ir situācijas, kad ir nepiecieša-
ma konkrēta ārstēšana, un, ja to neveic, 
tas ietekmē dzīves kvalitāti, pacienta  
veselību, dzīves ilgumu. Tajos gadījumos 
es noteikti saku, ka homeopātija neko ne-
dos, ka ir jālieto noteikti medikamenti un 
ārstēšanas metodes.”

Nejaukt ar zinātni
“Protams, cilvēkiem nevar aizliegt ticēt 
un darīt to, ko viņi dara, bet ir ļoti skum-
ji, ja kāds tiek pārliecināts par homeopā-
tijas efektivitāti ar stāstu, ka viņš seko 
modernākajiem atklājumiem,” uzskata 
Vjačeslavs Kaščejevs. “Vēlamais tiek 

uzdots par zinātniskajiem atklājumiem, 
un cilvēks, kuram priekšstats par zinātni 
ir miglains, arī notic, ka aiz tā stāv kaut 
kas zinātnisks. Vairākas industrijas, kas 
strādā uz cilvēku māņticību, nekautrējas 
to izmantot.”

Kā alternatīvā vai papildinošā medicī-
na homeopātija nenodara kaitējumu, ja 
vien tai netiek ierādīta galvenā loma si-
tuācijās, kad pašiedvesma nespēj palī-
dzēt tikt galā ar veselības problēmām. Arī 
placebo efektam ir ierobežojumi. Ar to 
nav iespējams uzveikt, piemēram, tādas 
nopietnas saslimšanas kā vēzi vai AIDS. 
Situācijās, kad ar “parunāšanos” nepie-
tiek, pacientam labāku rezultātu, vistica-
māk, nodrošinās tradicionālā medicīna, 
jo tās metodes ir zinātniski pārbaudītas.

Homeopātiskie preparāti tiek rekla-
mēti kā droši, un visbiežāk tie tādi arī ir, 
kaut vai lielās atšķaidījuma pakāpes dēļ. 
Lai arī ģimenes ārsti pacientiem nevar 
veltīt stundu, gan viņu konsultācijas, gan 
izrakstītās zāles bieži vien ir lētākas nekā 
homeopātiskie preparāti, tāpēc katram 
pašam atliek izvērtēt, vai ir vērts maksāt 
augstāku cenu par zālēm, kas, vistica-
māk, ir tikai placebo.

Molekulu klasteri ūdenī tiek izmantoti kā 
pierādījumi ūdens ”atmiņai”. Patiesībā tie 
strauji mainās un nesaglabā pagātnē 
tuvumā bijušo vielu struktūru.
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Kad tiek aprakstīta jauna revolucionāra tehnoloģija vai terapija, 
var paiet ilgs laiks, līdz zinātne to panāk un rod visiem saprotamu 
skaidrojumu. Patlaban tiek pētītas vairākas hipotēzes, kas varētu 
izskaidrot homeopātijas darbības mehānismu. Piemēram, 
homeopātiskais efekts ir reducēts nevis uz ūdenī esošajām mole-
kulām, bet gan to ieviestajām modifikācijām ūdens struktūrā. 
Secināts, ka atšķaidījums nodrošina terapeitisko kairinājumu zem 
trauksmes signāla vai kairinājuma sliekšņa, kas izaicina organisma 
uzmanību un līdz ar to kāpina uztveres spēju. Patlaban, runājot 
par homeopātisko preparātu darbības pierādījumiem, eksistē gan 
pierādījumi, gan apgalvojumi, 
tāpēc nevajadzētu tos sabāzt vie-
nā maisā un izrādīt savas nekom-
petences. Es uzskatu, ka šis raksts 
ir tendenciozs un daudziem 
apgalvojumiem nespēju piekrist.

INGUNA VECVAGARE,
Latvijas Homeopātu  
asociācijas prezidente

HOMEOPĀTES VIEDOKLIS

Latvijā ļoti iecienīts homeopātiskais preparāts gripas simptomu 
ārstēšanai tiek gatavots no pīļu sirds un aknām 200C atšķaidīju-
mā (tātad 1:10400). Kāda Amerikas plašsaziņas līdzekļu kompāni-
ja savulaik aprēķinājusi, ka, tirgojot tikai no vienas pīles orgā-
niem izgatavoto preparātu, gada laikā visā pasaulē šo pārdoto 
zāļu apgrozījums sasniedz miljoniem eiro. Savukārt paši ho-
meopāti stāsta, ka šim preparātam nav aprakstītas homeopātis-
kās īpašības un toksikoloģiskā aina, tāpēc to nav iespējams lie-
tot homeopātiski. Viņi skaidro, ka tas ir homeopātiski sagatavots 
preparāts, kuru lieto pēc alopātijas principiem.

VĒRTS ZINĀT

Noskaties, kā vairāk nekā 400 cilvēku 

pārdozē* homeopātiskos medikamentus 

un nepiedzīvo nekādas sekas:  

ilustretazinatne.lv/pardoze

*Homeopāti uzskata, ka preparāti, kas lietoti, ignorējot līdzības  
principu, nespēj cilvēkus ietekmēt.
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Placebo efekts palīdz atrast efektīvas zāles
Medicīnā tā dēvētais zelta standarts zāļu efektivitātes 
noteikšanai ir dubultaklais eksperiments, kurā pacienti tiek 
sadalīti divās nejauši atlasītās grupās. Dubultakls nozīmē, 
ka neviens no eksperimentā iesaistītajiem – ne pacienti, ne 
ārsti – nezina, kurai grupai tiek dotas īstās zāles, bet kura ir 
kontroles grupa, kam tiek dotas neīstas zāles jeb placebo. 
Tā kā dalībnieki ir sadalīti pēc nejaušības principa, nevar arī 
gadīties, ka eksperimentētājs neviļus visus slimākos cilvē-
kus ieliek vienā grupā. Tāpat, nezinot tablešu sastāvu, ārsti 
nevar ietekmēt to, kuri pacienti saņem īstās zāles, savukārt 
pacienti nevar ar pašiedvesmu un attieksmi mainīt zāļu 
iedarbību uz organismu. Ja nevienam nav ne jausmas ne 
par tablešu sastāvu, ne par to, kādu efektu sagaidīt, īstā 
zāļu ietekme ir redzama tikai pēc eksperimenta beigām, 
kad tiek apkopoti rezultāti.

Dubultaklos pētījumos ne dalībnieks, ne 
ārsts nezina, kurai grupai (kontroles vai 
testa) pacients pieder. Tas samazina iespēju, 
ka iesaistītie cilvēki var ietekmēt rezultātus.
THINKSTOCKPHOTOS


