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Placebo poveikis medicinos praktikoje

Įvadas

Placebo terminas medicinoje minimas nuo XVIII 
amžiaus. Jis reiškė „tariamas vaistas, inertiškas ir 
nekenksmingas“. XIX a. pradžioje placebas buvo 
įtrauktas į 1811 m. išleistą medicinos terminų žo-
dyną ir, kaip aiškinama, reiškė „labiau palengvi-
nantis nei naudingas“ [1]. Taigi placebas gali būti 
apibrėžiamas kaip medicinoje pastebimas reiški-
nys, kai paciento sveikatos būklė ima gerėti jam 
gavus tariamą vaistą. Placebu gali būti ne tik iner-
tiška cukraus ar krakmolo tabletė, kurios išvaizda, 
kvapas ir skonis yra tokie patys, kaip ir tikrų vaistų 
(kad pacientai ar tiriamieji negalėtų jų atskirti), bet 
ir kokia kita gydomoji priemonė (netikra operacija 
ar gydytojo patarimas). Šiuolaikiniai tyrimai rodo, 
kad, neturėdamas tiesioginio fiziologinio poveikio 
ar farmakologinio veiksmingumo, placebas duoda 
naudos arba bent jau tariamos naudos pacientui. 

Medicinos literatūroje nurodoma, kad place-
bas gali būti veiksmingas esant depresijai, neri-
mui, įtampai, melancholijai, šizofrenijai, demen-
cijai, nemigai, visų rūšių skausmams, kosuliui, 
jūros ligai, lėtiniam bronchitui, artritui, karš-
čiavimui, pepsinėms opoms, hipertenzijai ir ki-
tiems sutrikimams [2]. Remiantis gausiais įvairių 
vaistų atestacijos tyrimais, žinoma, kad placebo 
veiksmingumas siekia 30–40 proc., o kai kuriais 
atvejais net 75 proc. ir daugiau bei gali būti pri-
lyginamas ne vieno tikrojo vaisto veiksmingumui. 
Tai svarbūs faktai vaistų gamintojams, kadangi 
vis sunkiau įrodyti tiriamų vaistų veiksmingumą, 
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lyginant juos su placebu. Vis dėlto dvigubai ar 
trigubai akli placebu kontroliuojami tyrimai kol 
kas yra geriausias standartas, padedantis įvertinti 
mokslo tiriamųjų duomenų pagrįstumą [1]. 

Kaip veikia placebas? Į šį klausimą bandoma 
atsakyti ne vieną dešimtmetį. Didelę įtaką place-
bo esmės ir veiksmingumo tyrinėjimuose pasta-
ruosius penkis dešimtmečius turėjo mokslinin-
kų amerikiečių Beecher, Lasanga, Shapiro, italų 
Benedetti, Colloca, anglų Tracey darbai [1–3]. 
Nors dėl placebo poveikio tikrumo diskutuoja-
ma, tačiau nauji neurobiologijos ir neurofarma-
cijos tyrimai rodo, kad jis turi įtakos skausmo 
pojūčiui, liūdesio sumažėjimui, širdies veiklai ir 
kitiems simptomams, funkcinėms galimybėms ir 
gyvenimo kokybei [1, 3]. 

Placebas ir klinikiniai tyrimai

Daugiausia klinikinių tyrimų, aiškinantis place-
bo poveikį, yra atlikta nagrinėjant placebo įtaką 
skausmo pojūčiui. Pateikiame keletą naujų klini-
kinių tyrimų pavyzdžių. 

Placebo įtaka skausmo suvokimui 

2007 m. tarptautiniame neurologijos žurnale 
„Neuron“ buvo aprašytas klinikinis tyrimas, ku-
riame dalyvavo 30 sveikų žmonių: 23 vyrai ir 7 
moterys (amžiaus vidurkis – 24 m.). Jie suskirstyti 
į dvi grupes: pirmosios grupės dalyviams buvo pa-
sakyta, kad jie gaus skausmą malšinantį vaistą, o 
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antrosios – placebą, tačiau iš tikrųjų abiejų grupių 
savanoriams buvo skirtas tik placebas. Dalyviams 
skausmas buvo sukeltas į žandikaulio raumenis 
suleidus 5 proc. hipertoninio druskos tirpalo. Ti-
riamieji 7 balų Likerto skale vertino savo viltis, 
kad gautas vaistas numalšins skausmą. Objektyviai 
skausmą malšinantis poveikis įvertintas naudojant 
pozitronų emisijos tomografiją (PET), kuri fiksavo 
išsiskyrusį dopamino kiekį į požievinį smegenų 
branduolį (n. accumbens), atsakingą už pasiten-
kinimą, motyvaciją ir priklausomybę. PET atlikta 
prieš skiriant placebą ir po jo skyrimo. Nustatyta, 
kad pacientams, skausmui malšinti gavusiems pla-
cebo, bet tikintiems tariamo vaisto veiksmingumu 
(didesnis vilčių balas), objektyviai PET buvo re-
gistruotas didesnis išsiskyrusio dopamino kiekis 
ir skausmas jiems sumažėjo stipriausiai [4]. Taigi 
tyrimas rodo, kad tikėjimas placebu (teigiamos 
mintys) pasireiškia ne tik subjektyviu skausmo 
sumažėjimu, bet ir objektyviai registruojamais 
smegenų metaboliniais pokyčiais. 

Kito tyrimo metu išsiaiškinta, kad nemato-
mas (paslėptas nuo paciento) gydymas yra ne 
toks veiksmingas kaip toks pat atvirai pacientui 
rodomas gydymas. Nagrinėtas keturių populiarių 
analgetikų – buprenorfino, tramadolio, ketorolako 
ir metamizolio – poveikis malšinant pooperacinį 
skausmą skyrus jų atvira injekcija (stebint pacien-
tui) ir slapta (nematant pacientui injekcijas atlikda-
vo užprogramuota kompiuterio įranga). Nustatyta, 
kad slapta injekcija leidžiamų visų rūšių analgetikų 
reikėjo reikšmingai daugiau, kad 50 proc. suma-
žintų skausmą, nei suleistų atvirai [5]. Skausmo 
vertinimas 4 balų Likert skale (0 – stipriausias 
skausmas, 3 – nėra skausmo) per pirmą valandą 
po visų rūšių analgetikų injekcijų taip pat paro-
dė, kad atviros injekcijos buvo veiksmingesnės (1 
pav.). Taigi paciento žinojimas, kad jis yra gydo-
mas gali turėti įtakos gydymo rezultatams. 

Panašūs duomenys buvo patvirtinti naujame 
daugiacentriame tyrime, atliktame 2011 m. Čia 
dalyvavo 22 savanoriai, kuriems po oda implan-
tuotas skausmą keliantis karštas prietaisas. Skaus-
mui malšinti į veną lašinta narkotinių analgetikų 
(opiatų), o smegenų aktyvumas stebėtas magne-
tinio rezonanso tyrimu (MRT). 100 mm vaizdo 
atitikmens skalėje (0 balų – nėra skausmo, 100 
balų – labai stiprus skausmas) dalyviai vertino 
skausmą keturis kartus: prieš vaistų lašinimą 
(vidutinis skausmo įvertis buvo 66 balai iš 100); 
kai tyrėjai pradėjo lašinti vaistą, to nesakę daly-
viams (vidutinis skausmo įvertis buvo 55 balai iš 
100); po to, kai jiems buvo pasakyta, kad vaistai 
jau leidžiami (vidutinis įvertis sumažėjo iki 39 
balų iš 100) ir tuomet, kai vaistai vis dar buvo 
leidžiami, tačiau dalyviams buvo pasakyta, kad 
vaistus leisti nustojo (vidutinis įvertis pakilo iki 

Atvira injekcija  Slapta injekcija

1 pav. 
Atvirai ir slaptai suleistų keturių analgetikų pooperaciniam skausmui malšinti 

veiksmingumo palyginimas
Skausmo sunkumas vertintas 4 balų Likerto skale (0 – didžiausias skausmas). 

pradinio – 64 balų iš 100) (2 pav.). Kartu regis-
truota MRT rodė, kad smegenų skausmo tinklai 
būdavo aktyvesni, kai savanoriai manė, jog vaistas 
nuo skausmo nėra leidžiamas, o teigiamos min-
tys, manant, jog vaistai nuo skausmo leidžiami, 
tokią smegenų veiklą nuramindavo [6]. Taigi šis 
tyrimas parodė, kad teigiamos mintys gali su-
stiprinti skausmą malšinančių vaistų poveikį, o 
neigiamos – juos paversti neefektyviais.

Apibendrinus pateiktus tyrimus matyti, kad 
svarbiausias veiksnys, lemiantis placebo povei-
kį, yra išorinė įtaiga ir sąmoningos teigiamos 
paties žmogaus mintys (savitaiga), kurios gali 
lemti akivaizdų skausmo sumažėjimą vartojant 
tik placebą, o neigiamos mintys gali akivaizdžiai 
sumažinti skausmą malšinančių vaistų poveikį. 

Placebo įtaka organizmo funkcijoms

Placebo poveikis pasireiškia ne tik stipriu skaus-
mą slopinančiu poveikiu, bet gali veikti, pavyz-
džiui, ir širdies ritmą. Įdomus bandymas buvo at-
liktas su savanoriais farmacijos studentais [7]. 45 
studentai savanoriai iš ryto 8:30 išgėrė po placebo 
kapsulę. Jiems buvo pasakyta, kad tikrasis vais-
tų poveikis prasidės po dviejų valandų, o baigsis 
apie 12:30. Pagal informacijos turinį studentai 
buvo suskirstyti į tris grupes po 15 dalyvių. Pir-
mosios grupės studentams buvo pasakyta, kad jų 
kapsulėje yra stimuliuojamųjų medžiagų, antros –  
kad jų kapsulėje yra raminamųjų medžiagų, o 
trečios – kad jų išgertoje kapsulėje yra grūdų 
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Atvira injekcija
Slapta injekcija
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krakmolo (placebas). Visiems dalyviams prieš 
vaistų vartojimą ir eksperimento pabaigoje buvo 
vertinamas širdies ritmas. 60 proc. eksperimento 
dalyvių nurodė, kad suvartotos kapsulės poveikis 
buvo būtent toks, koks jiems buvo įteigtas: daly-
viams, kurie vartojo „stimuliuojamąsias“ kapsules 
pulsas, palyginti su pradiniu, padažnėjo, o da-
lyviams vartojusiems „raminamąsias“ kapsules –  
pulsas sulėtėjo. 

Placebo poveikio priklausomybė nuo 
išvaizdos

Tyrimai rodo, kad placebo poveikio stiprumas taip 
pat gali priklausyti nuo placebo vaisto išvaizdos. 
Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad placebas, 
pateiktas kaip įprastos tabletės, teigiamai paveikė 

49 proc. eksperimento dalyvių, o pateiktas ryškiai 
raudonomis kapsulėmis – 81 proc. dalyvių [2, 3]. 
Veiksmingiausios yra spalvotos kapsulės, ne tokios 
veiksmingos – pailgos baltos tabletės, o rečiausiai 
placebo poveikį sukelia baltos apvalios tabletės. 
Mėlynos (palyginti su rausvomis) placebo tabletės 
veikia raminamai, geltonos (palyginti su žaliomis) –  
stimuliuoja, raudonos (palyginti su smėlio spalvos) 
placebo tabletės skatina širdies ritmą. Didesnės 
kapsulės veikia stipriau nei mažesnės. Išsiaiškinta, 
kad placebas skiriamas 4 kartus per dieną veikia 
stipriau nei skiriamas du kartus. Placebo poveikis 
pasireiškia dažniau, jeigu jis yra fasuotas buteliukais 
su komercinėmis etiketėmis, ir rečiau, jei etikečių 
užrašas yra paprastai atspausdintas. 

Placebo reikšmė chirurgijoje

Nors chirurginės procedūros rečiau lyginamos su 
placebu, tačiau yra nuomonių, kad jos netgi veiks-
mingesnės už geriamąsias placebo formas [1]. 

Visi žino apie „madingas“ operacijas. Kai kurių 
jų naudingumas dažnai remiasi įtakingų kolegų nuo-
mone, bet ne objektyviais įrodymais. Pavyzdžiui, XX 
a. šeštame dešimtmetyje krūtinės anginą buvo įprasta 
gydyti perrišant vidinę krūtinės arteriją (a. thoracica 
interna). Manyta, kad taip formuojasi papildomos 
širdį maitinančios kraujagyslės ir sumažėja širdies 
išemija. Tyrimais nustatyta, kad po šios operacijos 
net 90 proc. ligonių iš tikrųjų suretėdavo krūtinės 
anginos priepuolių. Tačiau atliekant patologoana-
tominius tyrimus asmenims, kuriems buvo atlikta  
a. thoracica interna perrišimo operacija, jokių nau-
jų kraujagyslių nebuvo randama. Tai vertė suabejoti 
pripažintos operacijos veiksmingumu. Vėliau jauno 
Sietlo (JAV) kardiologo L. Cobbas iniciatyva buvo at-
liktas placebu kontroliuojamas tyrimas: daliai ligonių 
operacija atlikta kaip įprasta (perrišant a. thoracica 
interna), o daliai – operacijos metu atliktas įpras-
tinis pjūvis, bet kraujagyslė neperrišta. Po operaci-
jos vertinant skausmo sumažėjimą, fizinio krūvio 
toleravimą, sumažėjusį vaistų vartojimą, teigiamus 
elektrokardiogramos poslinkius, nustatyta, kad abiejų 
grupių pacientų būklė pagerėjo vienodai. Rezultatai 
nesiskyrė ir praėjus 6 mėnesiams po operacijos. Tai 
buvo netikėta, nes manyta, kad placebo poveikis ge-
riausiu atveju yra trumpalaikis [8]. 

Neurochirurgai yra kruopščiai įvertinę chirur-
gines procedūras kontroliuojamu placebu. Viena-
me iš atsitiktinių imčių neurochirurginių tyrimų 
Parkinsono liga sergantiems pacientams taikyta 
arba vaisiaus embrioninių ląstelių implantacija į 
smegenis, arba šios procedūros imitacija (kau-
kolės trepanacija). Paaiškėjo, kad ligos sunkumo 
požiūriu abiejų grupių tiriamųjų klinikinė būklė 
iš esmės nesiskyrė ir tai paneigė aprašomo chi-
rurginio gydymo būdo perspektyvumą [3, 8]. 

2 pav. 
Tyrimo dalyvių, kuriems į veną lašintas analgetikas, skausmo sunkumo 
vertinimas 100 balų vaizdo atitikmens skale (100 – stipriausias skausmas) 
priklausomai nuo gautos informacijos apie gydymą
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Placebas ir gydytojo vaidmuo 

Manoma, kad placebo poveikis (tikė-
jimas gydymu) daugiausia priklauso ir 
nuo to, kaip įtaigiai gydytojas perduoda 
informaciją pacientui. Rūpestingo, dau-
giau laiko pacientui skiriančio gydytojo 
duotas placebas veikia geriau nei duotas 
bendravimu nesirūpinančio gydytojo, net 
jei placebas vienodas. JAV atliktais tyri-
mais nustatyta, kad gydytojų dėmesingu-
mas yra tiesiogiai susijęs su ieškinių prieš 
juos skaičiumi [9]. Įrodyta, kad laikas, 
kurį pacientams skiria gydytojas konsul-
tacijų metu, yra atvirkščiai proporcingas 
ieškinių skaičiui net ir tuo atveju, jeigu 
gydymo rezultatai nepatenkinami. Deja, 
turime pastebėti, kad pacientui skirtas 
laikas tiek JAV, tiek Lietuvoje, pagal nau-
jai nustatytas normas, trumpėja. 

Gydytojo įtaigos galią patvirtina ekspe-
rimentai [1, 3]. Pavyzdžiui, 1987 m. šei-
mos gydytojas anglas K. Thomas surengė 
eksperimentą 200 savo praktikos ligonių. Į 
tyrimą atrinkti pacientai, kuriems gydyto-
jas diagnozavo funkcinius sutrikimus. Pa-
gal informaciją apie ligos turinį, pacientai 
suskirstyti į dvi grupes. Vienos grupės pa-
cientams būdavo sakoma: „Jūsų diagnozė 
yra aiški. Po kelių dienų jausitės tikrai ge-
riau“, o kitos grupės pacientams sakydavo: 
„Jūsų diagnozė man dar nėra aiški, todėl 
negaliu pasakyti, kada jums pagerės. Atei-
kite po kelių dienų“. Rezultatai parodė, kad 
69 proc. pirmosios grupės pacientų jau po 
kelių dienų jautėsi daug geriau, palyginti su 
39 proc. antrosios grupės pacientų. Taigi 
tikėjimas gydytoju, jo dėmesys pacientui 
gali turėti įtakos ligos eigai ir baigčiai. 

Placebo poveikio mechanizmas

Remiantis atliktų eksperimentinių ir 
socialinės psichologijos tyrimų analize, 

išsiaiškinta, kad placebo poveikis kyla iš 
sąmoningo tikėjimo vaistu (gydymu) ir 
dėl pasąmonės asociacijų, t. y. placebo 
poveikį lemia psichosocialiniai veiksniai 
[3]. Pagal kognityvinę teoriją placebo 
poveikis yra žmogaus tikėjimo, kurį 
sudaro visuma pažinimo veiksnių (lau-
kimo, pasitikėjimo), lūkesčių ir vilčių, 
rezultatas, kuris priklauso nuo paciento 
kultūros, išsilavinimo, patirties ir asme-
nybės savybių, todėl tikėjimas gali būti 
įvairaus stiprumo. Poveikio stiprumas 
priklauso ir nuo to, ar placebas skiria-
mas pirmą kartą ar pakartotinai (pakar-
totinai vartojamo placebo poveikis sil-
pnesnis), išorinių veiksnių (pavyzdžiui, 
vaisto išvaizdos). Kita – elgesio teorija 
teigia, kad subjektas išmoksta reaguoti į 
nereikšmingą stimulą, jei tikisi, kad po 
to gaus fiziologinį pasitenkinimą su-
keliantį stimulą. Taip galima įtvirtinti 
sąlyginį refleksą (pavyzdžiui, vien tik 
balto chalato ir švirkšto matymas paci-
entui gali sukelti būklės pagerėjimą). Yra 
duomenų, kad tais atvejais, kai dėme-
sys sutelktas į svarbų tikslą (pavyzdžiui, 
sportininko trauma per varžybas), kūno 
pojūčiai (skausmas) gali būti laikinai 
ignoruojami [2]. 

Kas vyksta smegenyse, kai 
pacientas gauna placebą

Į šį klausimą padeda atsakyti nau-
ji neurobiologų tyrimai. Mokslininkai 
nustatė, kad placebo efektas laukiant 
teigiamo poveikio skatina tam tikrus 
smegenų cheminius pokyčius, pavyz-
džiui, smegenys ima gaminti daugiau 
skausmą slopinančių endogeninių opia-
tų, kitų neuromediatorių [10, 11]. Pla-
cebo suaktyvuoti endogeniniai opiatai 
slopinamai veikia ne tik skausmo me-
chanizmą, bet ir sukelia kitų bioche-

minių reakcijų, panašių į narkotinių 
skausmą malšinančių vaistų, slopinan-
čių kvėpavimo centrą bei širdies veiklą  
(3 pav.) [10]. Remdamasis ankstesniais 
tyrimais, italų psichologijos prof. F. Be-
nedetti iš Turino universiteto nustatė, 
kad antidepresinis placebo efektas gali 
būti susijęs su serotonino apykaita [11]. 
Naujausi duomenys rodo, kad galimas 
ryšys tarp genų ir placebo efekto. Švedų 
mokslininkai ištyrė, kad placebo efektas 
gali būti susijęs su tam tikro varianto 
geno tryptophan hydroxylase-2 (TPH2), 
kuris paveikia serotonino naudojimą 
smegenyse, turėjimu [2]. Tiesa, įrody-
mų patvirtinančių ar paneigiančių šią 
hipotezę dar trūksta. 

Placebo poveikio pritaikymas 
medicinos praktikoje 

Pirmiausia, placebo poveikį reikia 
įvertinti, kai norima tirti naujo vaisto 
veiksmingumą. Čia reikėtų atsižvelgti į 
paciento troškimą būti atrinktam į klini-
kinį tyrimą. Didelis troškimas gali turėti 
įtakos tyrimo rezultatams, nesvarbu, ar 
pacientas priskirtas klinikinei ar place-
bo grupei. Be to, reikia įvertinti faktą, 
kad kiekvienas paskirtas vaistas gali są-
veikauti su lūkesčių sukeltais smegenų 
cheminiais procesais. Antra, placebo 
poveikis turi svarbią reikšmę kasdie-
nėje klinikinėje praktikoje. Aprašyti 
klinikiniai tyrimai rodo, kad placebas 
gali padidinti gydymo veiksmingumą 
ir pagerinti paciento gyvenimo kokybę. 
Tikintis geresnių gydymo rezultatų yra 
svarbu suteikti pacientui informacijos 
apie skiriamą gydymą, sukelti jo pasiti-
kėjimą, parodyti rūpinimąsi ir dėmesį. 
Gydytojo ir paciento tarpusavio supra-
timas gali paskatinti placebo poveikį ir 
stiprinti medikų autoritetą.
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