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Emlékezés, tisztelet és köszönet annak, aki ezt a nyári egyetemet elindította … 

Dr Grabarits István (1945 – 2012)  



Előadás alapvető kérdései ... 

1.) Mi az alapja annak az általános „szakmai” vélekedésnek, 

hogy az orvos- és gyógyszerész-tudomány története 

/gyakorlata az elmúlt évszázadig nem más mint a „placebo 

terápia története” ? 

2.) Ez egy „misztikus & ezoterikus” hatás és semmi több? 

3.)  Szabad-e, helytálló-e alapvetően pejoratív megítéléssel 

hozzáállni ehhez az orvosoknak, gyógyszerészeknek? 

4.) Miért kell(ene) alapos ismerettel rendelkeznie minden 

gyógyítással foglalkozó szakembernek a placebo 

hatásról? 

5.) Mit kell / lehet ennek segítésével jobban értenünk napjaink 

gyógyítási gyakorlatában? 

6.) Mi a történet üzenete a mának? 

7.) Egyáltalán aktuális ez a téma?  

 



Rendszeres újság és szaksajtó téma! 2013-ban megjelentek közül ... 



Placebo: tudományos közleményeinek száma  

 [ „placebo”: címben jelölt szakirodalom ] 

MEDLINE & PubMed : 1950-2016 
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Antibiotikum mint placebo ? 

Miért gyakori az (ál)placebo hasz-

nálat napjaink gyógyászatában? 



XIGRIS (drotrecogin alfa)  

Mára már minden rendben??  Minden “új” gyógyszerünk mentes ettől ?? 



Placebo 

„Talán sommás, de általános vélemény, hogy az 

orvoslás története, az utolsó 150 évet nem 

számítva, a placebo kezelés története.” 

 
(H.M. Adler - V.B.O. Hammet, 1973.; V.M. Oh, 1991.; H.L. Senger, 1987.; M.R. Lavin, 1991.; J. Vitrai et al, 1995.) 

* placebo vagy placebó ?  

(1.) helyesírás.mta.hu : placebo; (2.) Orvosi Szótár (Brencsán) placebo, (3.) Akadémiai Idegen Szavak és Kifejezések Szótára: placebó; 

(4.) Idegen Szavek gyűjteménye (idegen-szavak.hu) placebó 

* 



1500 1600 1700 1800 1900 

1500 1600 1700 1800 1900 

 

Paracelsus és követői 

 

Dogmatikus tanok 

 

Jenner 

 

A gyógyszertan 

kezdete PLACEBO TERÁPIA ??? 

 

Ősi  

elképzelések 

PLACEBO? 

 

Sertürner 
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„GAZDASÁGOSSÁG” 

MINŐSÉG 

HATÉKONYSÁG 

BIZTONSÁG 

~1900  ~1962  ~1993   

ELVÁRÁSOK 

INDIVIDUÁLIS 

NE ÁRTSON 

HASZNÁLJON 

GARANTÁLT MINŐSÉG 

GAZDASÁGOS 

~2000 

OPTIMALIZÁLT 

GYÓGYSZER VÁLASZTÁS 

ÉS HASZNÁLAT 

! 



Hippocrates (ie 460-400) 

“some patients, though conscious that their condition is 

perilous, recover their health simply through their 

contentment with the goodness of the physician” 

“egyes betegek - jóllehet tudatában vannak állapotuk 

életveszélyességének – megelégedettsége, reménye az 

egészségük visszaszerzésére az orvos törődése és 

jósága által”  



Placebo 

- A szó a Bibliából, a Zsoltárok (116. zsoltár) könyvéből származik  

- A placebo a latin placere szó jövő idejű egyes szám első  

 személyű aktív alakja. Jelentése: „tetszeni fogok”, esetleg  

 „örömet fogok okozni”. 

- A kifejezés története érdekes és ellentmondásos.  

- A 116. zsoltár 9. vers kétféle szövegváltozata ismert: „placebo Domino in 

regione vivorum” : “kedvében fogok járni, tetszésére leszek”, vagy  

- „ambulabo coram Domino in regione vivorum”: „az Úr orczája előtt fogok 

járni az élőknek földjén”, a klasszikus Károlyi félében: “Járni fogok az Úr 

színe előtt az élők országában” 

- Az eltérő két változat Szent Jeromos többféle fordításából származik, amely 

feltehetően héberből görögre, majd görögről latinra történt. 

- Az ismert magyar bibliaszövegekben az „ambulabo…” változat szerepel, 

például 

- Középkortól a placebo igét tartalmazó szöveg terjedt el  
 

 

 

 

Placebo Domino …: I shall please the Lord.   : “Az Úr kedvére leszek …” 

Ambulabo coram Domino  …: I shall walk before the Lord.  : “Az Úr előtt járok …” 



- A sémi nyelvekben a sétálgatok valaki előtt jelentheti azt, hogy tetszeni 

kívánok 

- VIII. szzd: gyászmiséken a “Placebo…” kezdetű rész volt az első ének. Ezt 

elkezdték használni azokra is, akik csak úgy tettek, mintha közeli kapcsolatban 

álltak volna az elhunyttal. Innen eredi a pejoratív értelmezése! 

- A XIV. században a „placebo énekesek” professzionális hízelgők voltak, 

akik a halotti imán énekeltek. 

- Chaucer a Canterbury mesékben a hízelgőket az ördög plébánosainak 

nevezte, és “A kereskedő meséjé”-ben az egyik főszereplőnek, akinek a hízelgés 

volt a feladata, a Placebo nevet adta. 

- A placebo szó ezután ismert angol szótárakban hosszú ideig nem szerepelt. 

Thomas Jefferson, a harmadik amerikai elnök az olyan orvost csalónak nevezte, 

aki inkább placebót adott a beteg-nek, mint valódi orvosságot. 

- 1811-ben a Hooper’s Medical Dictionary-ben placebo „bármilyen gyógyszer, 

amelyet inkább a beteg megelégedésére, mint gyógyítása céljából írnak 

fel”.  

- Ezután az ismert szótárakban már rendszeresen előfordul a placebo kifejezés. 
 

Placebo 



Placebó 

 - A Chambers Twentieth-Century Dictionary, 1911: az olyan 

orvosságot tekinti placebónak, amely inkább örömet vagy 

megelégedettséget okoz a betegnek, mintsem bármilyen 

gyógyító hatása lenne. 

- Vitatott a placebóhatás kifejezés eredete is. Először T. C. Graves 

1920-ban használta, de inkább Henry K. Beechernek (1955) 

tulajdonítják,aki kétség-telenül alapvető tanulmányban (The Powerful 

Placebo) fejtette ki a placebo lényegét.  
 

- Így már érthető, hogy a placebo orvosi értelemben az a 

szer, ami gyógyszernek adja ki magát, de valójában 

nincs benne hatóanyag … 



H. Beecher (1945-55): placebo „atyja” 

Henry Beecher, aki 1955-ben közölt cikkében a placebo használatát az aktív, hatóanyaggal 

végzett kezelés mellett a gyógyítás egyik módjaként határozta meg. A placebohatás leírója a II. 

világháború egyik harcterén szerzett élménye nyomán kezdett el foglalkozni a placeboeffektussal. 

Hadiorvosként tanúja volt annak, hogy a súlyosan sérült katonáknak morfin híján egyszerű 

sóoldatot injektáltak be, a sebesültek mégis sokkal jobban érezték magukat, fájdalmuk 

csökkent. Beecher bebizonyította, hogy hasonló hatásokat számos betegségben el lehet érni 

„üres", de a beteg által hatásosnak vélt szer adagolásával. 



Placebo 

1955: Henry K. Beecher, M.D. Boston: The Powerful 

Placebo (JAMA, Dec. 24, 1955)  

 

Röviden: „szubjektum mentes terápiás érték 

meghatározásának igénye” 

 

Alapvető kérdés: Objektivizálható? 



Mit köszönhetünk Beechernek ? 

Placebo kutatás „bein-

dítását”, placebóhatás 

megértésének szüksé-

gességét 

Placebo kontrollált humán 

klinikai kutatások / vizsgá-

latok módszertanát 

(terápiás hatás igazolás „gold 

standardja”: randomizált, 

placebo kontrollos humán 

klinikai vizsgálat) 



GYÓGYULÁS FOLYAMATÁNAK KOMPONENSEI 

GYÓGYSZERES 

KEZELÉS (medication) 

GYÓGYULNI AKARÁS/ 

GYÓGYULÁSBA VETETT HIT(meaning) 

BEFOLYÁSOLHATÓSÁG / 

ELFOGULTSÁG (bias) 

EGYEBEK 

SPONTÁN JAVULÁS/ 

GYÓGYULÁS (regression) 

BETEG ÉLETTAPASZTALATA, 

BETEGSÉG TERMÉSZETES 

LEFOLYÁSA  
(natural history) ALKALMAZKODÁSI 

FOLYAMAT/KONDÍCIONÁLÁS 
(conditioning) 





(Fuente-Fernandez, Lancet Neurology, 2002.) 

Tessék, itt a 

gyógyszere! 
(Parkinsonos betegnek „só-injekció” 

beadása) 

Placebó indukálta 

dopamin 

kiválasztás ....  
striatum D2 

Alap 



Pécsi Diagnosztika Központ: 3T MR  

„Látható fájdalom projekt” (Pécs) 



PLACEBO 

BETEGSÉG TERMÉSZETES LEFOLYÁSA  

Pl.  vérnyomás idővel változik (ciklikus) 

 

„ÁTLAGHOZ VALÓ VISSZATÉRÉS” 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET ÉS BETEG TORZÍTÁSAI 

 

KÖZBESŐ VÁLTOZÁSOK/BEAVATKOZÁSOK ÉS KONTEXTUÁLIS 

TÉNYEZŐK  

Pl. életmódváltozás, diéta; környezeti és személyes tényezők, 

“szövegkörnyezet” 
A HASZON, JAVULÁS, JUTALOM ELVÁRÁSA 

A  jobban várt javulás, nagyobb placebó hatást eredményez 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET – BETEG KÖZÖTTI KAPCSOLAT  

Az egészségügyi személyzet szavai, attitűdjei, viselkedése egyaránt 

befolyásolja a placebó választ 

Klinikai 

kimenet, 

javulás 

GENETIKA („PLACEBOME”) 

11 olyan gént találtak (Kaptchuk, 2015), melyek potenciálisan kihathatnak a 

placebo válaszra 

KONDÍCIONÁLÁS  

A placebo válasz erőssége függ a megelőző aktív kezelésre adott kedvező 

válaszreakciótól is. 

Opioid expozizíció NSAIDs expozíció 

Serkentés Serkentés 

Naloxon 

Gátol 

µ opioid receptorok az 

agyban 

CB1 cannabinoid 

receptorok az agyban 

Rimonabant 

Gátol 

MIK JÁRULNAK HOZZÁ A PLACEBÓ HATÁSHOZ? 

Az opioidok előzetes expozíciója vezethet egy opioid-mediált analgetikus placebo 

válaszhoz. Ehhez hasonlóan a nem-szteroid gyulladáscsökkentők előzetes expozíciója  

eredményezheti a  placebo választ a cannabinoid (CB1) receptorok sitmulálásával. 



„Branded (márkás)” ASPIRIN vs. „branded” PLACEBÓ  

„Unbranded” (generikus) ASPIRIN vs. „unbranded” PLACEBÓ  

Meddig „léptetjük fel” a betegeinket? 

(„generikum” vs „originalitás” ?) 

(„bevált” vs „új” gyógyszer ?)  



Összegzés 

1.) A placebo helytálló ismerete, jó értelemben terápiás 

„kihasználása” elengedhetetlen napjaink gyógyítási 

gyakorlatában (is)! 

2.) A placebo történetének ismerete nélkül aligha 

értelmezhetjük jól, emelhetjük be pozitív eredménnyel 

szakmai tevékenységünkbe! 

3.) E nélkül biztosan nem értjük a „a gyógyszernek látszó 

termékek” és „csodaszerek” terápiás hatását (sem). 

4.) Sokat segít a „gondozás” és „hivatás” fontosságának 

és terápiás jelentőségének felismerésében is. 

5.) Ma is nagyon sok a nyitott kérdés ... 
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gyógyszer 

egyéb 

termékek 

≈1950 ≈1975 ≈2000 
Alábbi források alapján: 
 

(1.) M. Putzeist et al, Nature Reviews Drug Discovery, 11, 903-904, (December) 2012. 
(2.) B. Hughes:  Nature Reviews Drug Discovery, 9, 89-92, (February) 2010. 
(3.) Innovation and Stagnation, Challenge and Opportunity on the Critical Path to New Medical Products, FDA, March 2004. 
(4.) A. Jack, Financial Times, February 9, 2011. 
(5.) B. Goldacre, Bad Science, The Fourth Estate, p.215, London, 2009. 
(6.) A Death of New Drugs (Editorial), Nature, Vol. 283, p. 609, (February) 1980. 
(7.) F. Steward – G. Wibberley, Nature, Vol. 284, pp. 118-20, (February) 1980. 
(8.)  J. L. Fanu, Az orvostudomány önkritikája, Typotex, Budapest, 2008. 
(9.)   D. W. Light – J. R. Lexchin, BMJ, 345, e4348, 2012. 

Gyógyszerek és “gyógyszer-jellegű termékek” termékszámának és az  

“új belépő termékek” számának alakulása 

“tipping point” ? 

? 

PLACEBÓ EFFEKTUS ≅= 
HIVATALOS 

MEDICÍNA 

HITELESSÉGE 

BETEG-BIZALOM 
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Kórház ? 

Homeopata 

gyógyító ? 

≈1900 ≈1950 ≈2000 

Alábbi források alapján: 
 

(1.) James C. Whorton: Bnature Cures, The history of alternative medicine in America, OUP, 2002. 
(2.)  Rose Shapiro: Beveszed? Mire jók és mire  nem az alternatív gyógymódok, Partvonal, Budapet, 2011. 

Homeopata gyógyítók, kórházak és képzőhelyek számának alakulása  

az USA-ban (1900-) 

? 

≈ 10ezer homeopata gyógyító 

≈ 100 

≈ 79 kórház 

≈ 22 egyetem 

Képzőhely (?) 

≈ 100 
0 (1950) 



Csak medicina van, melyet adekvát módon 

teszteltek és "medicina", melyet nem; 

medicina, amelyik működik, és 

"medicina", amelyik vagy működik, vagy 

nem.  
 

 

 

 

Prof. Rák Kálmán: QUO VADIS, MEDICINA? INTEGRÁLHATÓ-E AZ ORTODOX (HIVATALOS) ÉS AZ ALTERNATÍV (TRADICIONÁLIS) MEDICINA? 

Magyar Tudomány, 2003/7. 

(Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika) 

NINCS (NEM LEHET) KÉTFÉLE MEDICÍNA! 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


