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Изглежда, че медицината е една от най-успешните приложни науки. 

Фармакологичните продукти помагат да се излекуват болести, които някога са 

унищожавали населението. Например, откриването на пеницилина и 

създаването на синтетични антибиотици позволява да се победят мнозинството 

бактериални инфекции. От Просвещението насам продължителността на 

живота в Европа се е удвоила. Вярата в ефективността на медицинските 

терапии се доказва от постоянно нарастващото търсене: в силно 

индустриализираните страни разходите за медицински грижи от година на 

година нарастват с няколко процента по-бързо от доходите. При такива 

обстоятелства системните съмнения относно постиженията на медицината, т.е. 

целта на работата на Якоб Стегенга (2018), изглежда като лудост. Неговата теза 

за „медицински нихилизъм“ трябва да се разбира като форма на радикален 

скептицизъм, съмнение или липса на вяра в ефективността на съвременните 

медицински терапии (Пак там: 2). Критиката се фокусира върху 

фармакологичните терапии, разработени днес (т.е. през последните няколко 

десетилетия). Stegenga представя аргумент, основан на извода на Байес, според 

който вероятността за ефективността на терапията Н при доказателствата E, т.е. 

P(H|E) е право пропорционален на произведението на вероятността за 
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получаване на доказателства за ефективността на терапията, ако тя е ефективна 

P(E|H) и вероятността за нейната априорна ефективност P(H) и обратно 

пропорционална на вероятността да получим положителни резултати въпреки 

неефективността на терапията P(E), което формално се изразява като (Stegenga 

2018: 176): 

 
Където: 

P(H|E) – условна вероятност за хипотеза Н (хипотезата, че терапията е 

ефективна) с дадените Е резултати, потвърждаващи нейната ефективност 

prawdopodobieństwo warunkowe hipotezy; 

P(E|H) – вероятността да се получат доказателства за ефективността на 

терапията, ако тя би била ефективна; 

P(H) – вероятността a priori, че терапията е успешна; 

P(E) – вероятността, че ще се набл‘дават доказателства Е, потвърждаващи 

ефикасността на лечението въпреки неговата неефективност. 

Стегенга формулира основния си аргумент и по следния начин: ниската 

вероятност за ефективност на новите лекарства се дължи на (1) ниска 

ефективност на съвременните фармакологични тераспии, поради което P(E|H) 

е ниско, (2) a priori ниска вероятност, че новото лекарство ще бъде ефективно 

(ниско P(H)) и (3) висока вероятност резултатите от медицинските изследвания, 

документиращи ефекта на разглежданото лекарство, да не са резултат от 

действителната ефективност на терапията (P(E) високоа). 

Песимистичният анализ на лечебния процес започва със защитата на 

популярното сред лекарите хибридно определение на заболяването (напр. 

Cavalli et al. 2009: 470), според което заболяването е състояние на организма (a) 

биологично дисфункционално (например имунната система е отслабена) и (b) 

вредно (ниският имунитет води до развитие на болести и смърт). Приемането 

на това натуралистично-нормативно (хибридно) определение има важни 

последици за отчитане на ефективността на фармацевтичните продукти. За да 

може лекарството да бъде признато за ефективно, то трябва да въздейства или 

върху механизмите, причиняващи болестта, или да подобрява 

благосъстоянието на болния. Идеалните лекарства са тези субстанции, които 

действат като „магически куршуми“, или са специфични (въздействат само 

върху механизма, причиняващ болестта и не предизвикват странични ефекти) , 

както и ефективни (или способни да излекуват). Пример за такава субстанция е 

пеницилина, който, като блокира създаването на пептидогликан, градивен 

елемент на бактериалните клетъчни стени, предизвиква тяхната смърт 

(ефективен е) и е специфичен, защото клетките на животните нямат клетъчни 

http://filozofiawpraktyce.pl/czy-nalezy-watpic-w-efektywnosc-wspolczesnej-medycyny/wzor-web/
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стени (срав. Moore 2009: 93). Stegenga (пак там: 53) аргументира, че малко 

лекарства се доближават до идеала за „магичен куршум“. Първо, прегледът на 

последиците от прилагането на съвременните фармацевтични продукти 

показва, че в репертуара на достъпните вече лекарства има малко субстанции 

толкова ефективни, както пеницилина или инсулина. Второ, ограничената 

ефективност на наличните лекарства и сложността на механизмите на 

заболяването предполагат, че ефективността на бъдещите фармацевтични 

продукти ще бъде ниска. 

В допълнение към трудностите, свързани с малкия брой „магически куршуми“, 

медицината страда и от проблемите на медикализацията и създаването на 

болести (ang. disease-mongering). Предмет на някои фармакологични 

интервенции, са физиологични състояния, които не са болести (не са 

дисфункции) в съотвествие с горната хибридна дефиниция. Някои дефиниции 

на болести се разширяват с времето, добър пример за което е равнището на 

холестерол в кръвта, смятан за висок, т.е. изискващ фармакологична 

интервенция (пак там: 47). От друга страна, се произвеждат други заболявания, 

т.е. нормалните физиологични състояния се описват като болести и се прилагат 

(обикновено неефективни) лекарства, пример за което може да бъде синдромът 

на неспокойните крака (пак там: 48). Друг пример е сииндромът на 

хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), лекуван с метилфенидат 

(Ritalin). Ефектите от терапията са намаляване на физическата активност и 

честотата на социалните интеракции в краткосрочен план, което може да се 

признае за позитивен ефект от възпитателите на децата, но в дългосрочен план 

няма наблюдения за позитивно влияние на терапията върху успехите в 

училище (Stegenga 2018: 135; 172). 

Методологичният аргумент се основава на показването, че използваните в 

медицината изследователски методи (от проектирането на експерименти, през 

анализа на събраните данни до метаанализа на емпиричната литература), са 

податливи на влияния (ang. malleable, буквално податливи) и позволяват 

манипулации и получаване на резултати, очаквани от субектите, провеждащи 

изследванията. Пример за метод, податлив на модифициране на резултатите, е 

метаанализът, въпреки че той се счита за най-надеждния метод и е поставен на 

върха на йерархията на доказателствената медицина. Този метод се основава на 

предположението, че обобщеният анализ на резултатите от много 

експерименти дава по-надеждни резултати поради по-голямата извадка 

(повече участници в клиничното изпитване). Въпреки това, както твърди 

Stegenga (2018: 84-97), провеждането на мета-анализ изисква вземане на много 

методологични решения по отношение на оценката на качеството на 

анализираните експерименти и статистически методи. Направените избори 

определят получените резултати, което ги прави необективни. По-

усъвършенствана версия на мета-анализа са инструментите за оценка на 
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качеството на експериментите (ang. Quality Assessment Tools, QATs). Подобно на 

метаанализа, те се използват за правене на заключения въз основа на анализ на 

много експерименти, изследващи ефекта на едно и също вещество, но те са по-

напреднали и се основават на оценка на тежестта на резултатите от отделни 

експерименти, определящи тяхното качество. Това действие цели да се 

гарантира, че (поне по принцип) нискокачествените клинични изпитвания не 

оказват влияние върху крайното заключение. Stegenga обсъжда резултатите от 

проучвания, сравняващи резултатите от използването на различни QAT 

инструменти или анализи, проведени от различни екипи, показвайки, че мета-

анализът не осигурява сравними резултати, получени с различни инструменти 

или извършени от други (пак там: 104-106). 

Не изглежда, че податливостта на влияние и липсата на обективност на 

изследователските методи, използвани в медицината, са убедителен аргумент. 

От времето на френския конвенционализъм сме наясно, че теориите са 

конвенции и нямат обективен характер. Въз основа на философия на 

медицината още Лудвик Флек твърдял, че резултатите от нашите изследвания и 

възприеманите обекти зависят от нашите предположения и предразсъдъци. 

Също така други емпирични науки, като иконометрия, не са обективни в този 

смисъл: изборът на статистически инструменти определя получените резултати 

(Maziarz 2017). Самата липса на обективизъм не трябва да бъде аргумент в 

полза на нихилизма. Липсата на обективизъм на статистическите методи не е 

аргумент за отхвърлянето на всички резултати, а е по-скоро фактор за анализ 

на това как, въпреки податливостта на изследванията на влияние, да се 

получават полезни резултати. Stegenga обаче показва в следващите глави какъв 

е истинският проблем. А именно, фармацевтичните компании използват 

податливостта на изследователските методи към манипулация, за да получат 

очакваните (предварително определени) резултати. Пример за такива действия 

е непубликуването на резултатите от клинични изпитвания по време на фаза 1 

(насочени към определяне на дозировката), когато се открива силна токсичност 

на нови фармацевтични продукти (пак там: 134-152). По същия начин 

финансовата зависимост мотивира изследователите да се възползват от 

възможностите за манипулация на изследователските методи, за да постигнат 

предварително определените резултати (154-162). 

Ако вероятността новоразработеното лекарство да се окаже „магичен куршум“ е 

ниска и фармацевтичните компании, които са похарчили много пари за 

разработването и предварителните тестове на нов фармацевтичен продукт, 

искат да покажат неговата ефективност и ниска вредност, те имат финансов 

интерес да представят доказателства, че продаваните фармацевтични продукти 

са по-ефективни и причиняват по-малко странични ефекти, отколкото е в 

действителност. „Огъването“ на резултатите от изследванията е възможно 

поради гореспоменатата характеристика на методите за изследване, 
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използвани в медицината. Stegenga (2018: 169-171) посочва редица лекарства, 

които са изтеглени от употреба, тъй като след пускането им на пазара и 

употребата им извън експерименталните условия се оказа, че те причиняват 

повече вреда, отколкото полза. Най-често използваното лекарство, изтеглено 

поради странични ефекти, е рофекоксиб (Vioxx), одобрен от Food and Drag 

Administration (FDA) през 1999 г. за лечение на ревматоиден артрит (RA) и 

няколко други заболявания. Предписващите препарата лекари забелязват, че 

пациентите, лекувани с рофекоксиб, често получават инфаркти и инсулти. 

Смята се, че са увредени от 90 до 140 хил пациенти (пак там: 171). Резултатите 

от експеримента VIGOR показали, че рофекоксиб увеличава четирикратно 

риска от сериозни сърдечно-съдови нарушения в сравнение с други лекарства 

за RA, но това не накарало производителят да изтегли Vioxx от пазара (Karha 

and Topol 2004); това се случило едва няколко години по-късно. 

В допълнение към откриването на странични ефекти, има и друг проблем с 

клиничните изследвания. А именно, те са проектирани така, че да открият дори 

маргинална ефективност на подложения на тест препарат. Например, тестване 

на лекарства за депресия от групата на инхибиторите за обратното захващане 

на серотонина (SSRIs) като флуоксетин, чиято популярност беше разказана във 

филма „Поколение P“ от 2001 г., създаден по книгата на Елизабет Върцел. За да 

се определи тежестта на депресията, се използва между другото скалата HAM-

D, основана на множество въпроси: колкото е по-нисък резултата, толкова по-

малка е тежестта на болестта (по-здрав е пациента). Както отбелязва Stegenga 

(2018: 115-119), някои въпроси са тенденциозни, а самото участие в дадено 

проучване може да промени предоставяните отговори. Например, ако не 

споменете, че не страдате от депресия, ще получите 2 точки. Ако споменете, че 

се чувствате зле, но посочите за това други фактори като причини (например 

времето, преумората и т.н.), ще получите 1 точка. Признаването, че страдате от 

депресия, е 0 точки. Като се има предвид, че антидепресантите от групата на 

SSRI подобряват резултата средно с 1,8 точки (пак там: 131), достатъчно е, че 

участието в проучването ще осведоми пациента, че е болен, за да забележи 

подобрение в резултатите, по-голямо от средната ефективност на 

антидепресантите. Stegenga представя антидепресантите като пример за 

терапия, характеризираща се с маргинален клиничен ефект. 

Дали медицинският нихилизъм, разбиран като системен скептицизъм спрямо 

съвременните нови лекарства, е позиция, възможна за отстояване? Както 

самият Стегенга признава (2018: 5), ако е станал жертва на тежка катастрофа, 

мястото, където би искал да бъде, е отделение за интензивно лечение. Авторът 

признава това, въпреки факта, че лекарите ще използват за седетация 

дексмедетомидин, въведен през 1999 г. (Blaine et al. 2007), по време на 

процедурите, извършвани там. Предметът на защитената в книгата 

нихилистична позиция са модерните (т.е. въведени през последните 
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десетилетия) фармакологични продукти, така че Stegenga също се съмнява в 

ефективността на някои лекарства, прилагани в отделения за интензивно 

лечение. Все пак, въпреки нихилизма, би искал да бъде лекуван. Следователно 

трябва да се подчертае, че авторът не насърчава приемането на антинаучна 

позиция, не подкопава всички постижения на медицината и още по-малко не 

насърчава използването на алтернативна медицина. Както самият той посочва 

(пак там: 182), аргументите му са още по-критични спрямо терапии, базирани 

на псевдонаучни теории. Книгата е глас, който ви призовава да анализирате 

най-добрите налични данни и резултатите от изследванията по правилния 

начин. Някои лекарства са „магични куршуми” и трябва да ги използваме. 

Скептицизмът и анализът на всяко отделно лекарство, като се вземат предвид 

ограниченията и пристрастията в резултатите от медицинските изследвания, 

трябва да доведат до намаляване на броя интервенции, които ние избираме.  
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