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Homeopathically Prepared Dilution of Rana catesbeiana Thyroid Gland Modifies Speed of Metamorphosis
JRP Guedes1, CM Ferreira2, HMB Guimarães1, PHN Saldiva1,VL Capelozzi1

Substâncias altamente diluídas a ponto de nenhuma molécula original estar presente, exercem efeitos biológicos por meio da bio-informação molecular veiculada pela água. No presente trabalho, um
modelo homeopático idealizado por Endler na década de 90 foi utilizado para detectar a influência de tecido tireoidiano de girinos de
Rana catesbeiana, ultradiluído em solução hidro-alcoólica (1:1026),
alterando a velocidade de metamorfose de girinos dessa mesma espécie, do estágio de duas para quatro patas. Como controle foi utilizada uma solução hidro-alcoólica similar sem sucussão. Empregouse 360 girinos distribuídos eqüitativamente e aleatoriamente em
dois grupos, sendo um “Homeopático” e um controle. Para verificação da existência de diferenças significativas, na velocidade de metamorfose entre os dois grupos, analisou-se a freqüência cumulativa
de girinos que atingiram o estágio de quatro patas, pelo teste do
Qui-quadrado Goodness of Fit (p<0,01) e o risco cumulativo da
ocorrência da metamorfose pelo modelo de riscos proporcionais de
Cox (p<0,05). Os resultados indicaram que o número de animais
que atingiram o estágio de quatro patas foi significativamente menor no grupo tratado com altas diluições de glândula tireoidiana,
adicionado à água dos aquários em intervalos de 24 horas, quando
comparado ao grupo controle. Os resultados do presente trabalho
corroboram com os obtidos por Endler, na conclusão de que os hormônios tireoidianos transmitiram "informações" específicas para as
moléculas utilizadas na preparação da solução, mesmo em uma molaridade acima do número do Avogrado, como também o armazenamento e um subseqüente mecanismo de transferência dessas informações para um sistema fisiológico.
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This study was supported by the following Brazilian agencies: the National Council for Scientific and technological Development [CNPq];
the Foundation for the Support of Research of the State of São Paulo
[FAPESP]; and the Laboratories for Medical Research [LIMs]; Clinics
Hospital, School of Medicine, University of São Paulo. One strand of
research on the scientific basis of homeopathy is based on inversion effects of specially prepared dilutions and the biophysical properties of
information transfer. A model developed by Endler, was the basis for
the study of the influence of high-diluted solution (1:1026 part by
weight) of thyroid glands on the rate of metamorphosis of the frog
Rana catesbeiana from the no legged to four-legged stage. The glands
were obtained from tadpoles and prepared by dilution and succussion.
Similar pure aqueous alcohol solution (unsuccussed) was used as control. In order to identify significant differences in the frequencies of
four-legged tadpoles, in the homeopathic and control groups, we used
a chi-square goodness-of-fit test (P<0.01) and the cumulative risk for
metamorphosis by Cox’s Proportional Hazards model (P<0.05). The
number of animals that reached the four-legged stage was generally
smaller in the treated group than in the control group. It was postulated that thyroid hormones transmitted information specific to the molecules used to prepare the solution, even though the molarity was beyond Avogadro’s number.
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Glândula Tireoidiana de Rana catesbeiana em
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Metamorfose de Girinos da Mesma Espécie

13

