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Esimerkkejä 1. 

“Astonishing Medical Fact: Placebos Work! 
So Why Not Use Them as Medicine?” (NY 
Times Magazine 1/2000)

“Placebo Effect Is More Myth Than 
Science, Study Says” (NY Times 5/2001) 



Esimerkkejä 2. 
“Useimmat tähän kyselyyn vastanneet 
(lääkärit)  käyttävät plaseboja työssään”

BMJ 2004 

“Ehdotamme, että valikoiduissa tapauksissa 
plasebon käyttö voi olla moraalisesti 
velvoitettua”

JME 2004



Esimerkkejä 3.
”Rytmihäiriöt ja väsymys”

”Viileä olut hellepäivänä”



Plasebon historiaa



Plasebon juuret 1. 
Senmut Sinuhelle: 

“On lukuisia vaivoja, jotka väkevän loitsuun 
käytetty muste voi parantaa”. 

“Ainakaan lääke ei vahingoita potilasta”. 



Plasebon juuret 2.
”Kun hän sitten kysyi, tiesinkö päänsärky-
lääkkeen, sain sentään jotenkin vastatuksi, että 
tiesin. 
- Mikä se sitten on, hän kysyi.
Minä vastasin, että se on eräs kasvi, mutta että 
kasviin liitty loitsu. Jos kasvin nauttii loitsun 
myötä, se parantaa ihmisen kokonaan, ilman 
loitsua lääkkeestä ei ole mitään hyötyä”.

Platon: Kharmides 155e



Plasebon juuret 3. 
placeo: miellyttää
Vulgata 114:9  (Hieronymus 400-l.)
– ”Placebo Domino in regione vivorum” 
– ”Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien 

maassa” (Ps. 116: )
1200-l. iltamessussa
– ”laulaa plaseboa”

Canterbury Tales
– imartelija Placebo



Plasebon juuret 3. 
Lääketiede
– William Cullen  1785
– ”more to please than benefit the patient” (1811)
– ”potilaalle muka lääkkeenä annettu tehoton 

aine, näennäislääke”  (NSS 1982)
– Graves 1920 : placebo effect 



”Mahtava plasebo” 
Beecher 1955:  ”The powerful plasebo” 
– meta-analyysi 15 tutkimuksesta
– keskimäärin 35% (15-58%) saa apua 

– ”the constancy of the placebo effect (35.2+/-
2.2%) as indicated by the small standard effor 
of the mean in a fairly wide variety of 
conditions, including pain, nausea, and mood 
changes, suggests that a fundamental 
mechanism in common is operating in these 
several cases”



”Mahtava plasebo”: kritiikki 1. 
kovin erilaisia diagnooseja

• kipu, yskä, mielialan vaihtelu, matkapahoinvointi, 
ahdistus, flunssa

huomiotta: 
• spontaani paraneminen
• ”regression to the mean”
• muut samanaikaiset hoidot
• tutkimuksia, joissa oli ollut sekä plaseboryhmä että 

ryhmä, joka ei saanut mitään hoitoa

Kienle ja Kiene (1997): plasebovaikutusta 
ei ole!



”Mahtava plasebo”: kritiikki 2. 
Hróbjartsson ja Gøtzsche (2001) 
– meta-analyysi 114 tutkimuksesta joissa

plasebo- ja ei-hoitoa-ryhmät
– binaarinen tai objekt. lopputulema: ei eroa
– jatkuva ja subjektiivinen lopputulema pieni ero

– “We found little evidence in general that 
placebos had powerful clinical effects. … 
Outside the setting of clinical trials, there is no 
justification for the use of placebos”



Mutta
Operationaalinen plasebon määritelmä 
– siis hyvin erilaisia plaseboja

Hyvin erilaisia tiloja 
– verenpaine, anemia, parisuhdeongelmat, 

suuhygienia, kynsien pureskelu
Merkitsevä vaste kivun hoidossa
Kliinisiin tilanteisiin ei voi yleistää!
– ns. plasebovaikutus  paljolti riippumaton siitä 

saako plaseboa



Empiirisiä tutkimuksia



Plasebovaikutus ilman plaseboa



Plasebovaikutus heikkenee
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Lääkärin tieto vaikuttaa
Info lääkärille:

PN: potilas voi 
saada plaseboa
tai naloksonia

PNF: potilas voi 
saada plaseboa, 
naloksonia tai
fentanyyliä



Brändi vaikuttaa



”…is there any point in being positive?” (1)

Thomas BMJ 1987



”…is there any point in being positive?” (2)

Neljä ryhmää: 
– ”Positiivinen konsultaatio”: diagnoosi ja ”voitte 

varmasti paremmin muutaman päivän päästä
• A) ”ette tarvitse lääkettä”
• B) ”tämä lääke auttaa” (3 mg tiamiinia)

– ”Negatiivinen konsultaatio”: ”en ole varma 
mikä teitä vaivaa”

• C)  ”siksi en määrää mitään lääkettä”
• D) ”en ole varma auttaako tämä” (3 mg tiamiinia)



”…is there any point in being positive?” (3)



lääke
(maku,väri, haju, hinta, muoto ym.) 

Y
m

päristö

”a room with a view”

Konteksti
vaikuttaa



Käsitteellisiä ongelmia



Plasebo: suppea määritelmä

” Lumelääke eli plasebo on valmiste, joka ei 
sisällä lainkaan vaikuttavia lääkeaineita.”

Wikipedia



2

Harnessing placebo effects in health 
care.
Chaput de Saintonge, Herxheimer
Lancet. 344(8928):995-998, October 
8, 1994.

Plasebo: laaja määritelmä

Table 1 . Classification of placebos



Plasebon anto: monta merkitystä
Tahallinen harhauttaminen
”Avoimet kortit”
”Hyvässä uskossa”
Harhauttaminen tutkimuksessa
Aito suostumus tutkimuksessa

Siis: ei periaatteessakaan voi olla yhtä 
”vakiovaikutusta”



Plasebovaikutus: monta 
merkitystä

Muutos tutkimuksen plaseboryhmässä
Plasebohoidon vaikutus sinänsä
Hoitotapahtumaan ja hoitosuhteeseen 
liittyvä vaikutus



Käsitteelliset ongelmat
”plasebovaikutus” jo sinänsä ristiriitainen 
käsite (plasebo = vaikuttamaton aine)
monet merkitykset
kielteisiä sävyjä 
ei erotella tutkimusta ja hoitoa
– esim. tutkimuksen plaseboryhmän vasteesta ei 

voi tehdä johtopäätöksiä klinikkaan



Ratkaisuja? 

Hylätään käsitteet kokonaan

Muita muotoiluja
– Response to the healing situation
– Contextual healing
– Meaning response
– Hoivavaikutus (Care effect)



Meaning response
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Plasebon kliininen    
käyttö?



Kaksi kantaa
”Lääkäreinä meidän tulisi kunnioittaa 
plasebojen etuja – turvallisuutta, tehoa ja 
halpuutta – ja ottaa nämä täyteen käyttöön 
jokapäiväisessä praktiikassamme” 

(Brown 1998)

“Kliiniset plasebo-interventiot ovat 
epäeettisiä, epäammatillisia ja tarpeettomia” 

(Hrobjartsson 2008)



Empiirisiä tutkimuksia plasebon 
käytöstä 1.

Tanska 2003
– Määritelmä: ”interventio jolla ei katsota olevan

“spesifistä” vaikutusta tutkittuun tilaan mutta
jolla voi olla “epäspesifinen” vaikutus”

– 86% yleislääkäreistä oli käyttänyt plaseboa
ainakin kerran edeltävän vuoden aikana

• esim. antibiootti virusinfektiooon



Empiirisiä tutkimuksia plasebon 
käytöstä 2.

Israel 2004
– Ei määritelmää.
– 53% oli käyttänyt plaseboa
– Esim. parasetamoli, C-vitamiini



Empiirisiä tutkimuksia plasebon 
käytöstä 3. 

Chicago 2008
– useita määritelmiä
– 45% sisätautilääkäreistä oli käyttänyt.

• ”In the broader ethics literature, some commentators 
on informed consent and nondeceptive therapeutics 
caution against the use of placebos in medical 
practice. Others propose that the placebo effect can 
be harnessed in various therapeutic contexts that do 
not pose ethical dilemmas.”



Empiirisiä tutkimuksia plasebon 
käytöstä : johtopäätöksiä

1) Plasebon käsite on ymmärretty monin tavoin, 
usein myös muuten kuin ”vaikuttamattomana 
aineena”

2) Olennaista eroa plasebon käytön ja 
plasebovaikutuksen välillä ei ole nähty

3) Siis: kuinka yleistä on plasebon kliininen 
käyttö???



Argumentin ongelmat
”Ne toimivat kliinisissä tutkimuksissa, ovat 
halpoja eikä niillä ole sivuvaikutuksia”

– 1) ”toimivuutta” on liioiteltu
– 2) ”ne” eivät toimi; konteksti ”toimii”
– 3) kliinisen tutkimuksen kontekstista ei voi 

yleistää kliinisen praktiikan kontekstiin
– 4) salattu käyttö on potilaan pettämistä



Potilaan kokemus ymmärretyksi tulemisesta 
on monesti paljon parempi biologinen 
täsmälääke erilaisiin somaattisiin oireisiin 
kuin pikavauhdilla kirjoitettu särky-
tai masennuslääke.

Matti Huttunen 2008

Lopuksi 1/2



Lopuksi 2/2

There is nothing that affects our chemistry 
more immediately than other people

R.D.Laing


