Úvodné slovo

Význam placeba a noceba v medicínskej praxi
Pod pojmom placebo efekt sa tradične chápe situácia, v ktorej pacient
užíva neúčinné liečivo (placebo), ale verí, že mu podávajú účinný liek a organizmus zmobilizuje vlastné sily (pacient má pozitívne očakávanie). Ide o veľmi
zjednodušenú predstavu o placebe a efektoch placeba. Pojem placeba a jeho
opaku – noceba – je však oveľa širší a komplexnejší. V posledných rokoch
boli publikované o neurofyziológii, psychobiológii a neurochémii placeba
a noceba početné štúdie. Každý lekár je vo svojej klinickej praxi denne konfrontovaný s prítomnosťou, pôsobením a prejavmi placeba a noceba, čo si
však vôbec nemusí uvedomovať. Preto si dovolím niekoľko poznámok k tejto problematike.
Ako placebo môžu pôsobiť rôzne inertné (neúčinné) substancie alebo simulované terapeutické
procedúry. Veľmi významne sa ako „placebo“ uplatňuje lekár. Osobnosť lekára, jeho vlastnosti,
postoje, komentáre, návrhy, doporučenia a celková schopnosť komunikácie majú veľký vplyv
na psychiku pacientov a môžu u nich vyvolávať pozitívne očakávania (placebo efekt) alebo
negatívne očakávanie (nocebo efekt). Táto schopnosť je značne determinovaná štruktúrou osobnosti, ale „pozitívne schopnosti placeba“ môže lekár získavať vzdelávaním (klinická psychológia;
psychoterapia) a do istej miery aj osobnou empíriou. Lekár pôsobiaci ako „placebo alebo nocebo“
pochopiteľne nemá vplyv na efektívnosť kauzálnej biologickej liečby, ale významne ovplyvňuje
priebeh ochorenia, subjektívne vnímanie a prežívanie prejavov choroby.
Placebo efekt býval v minulosti prisudzovaný „psychickým procesom“, zdravotnícki pracovníci ho
často tak vnímajú aj v súčasnosti. Je to omyl, lebo placebo prostredníctvom kognitívnych procesov,
najmä mechanizmom pozitívnych očakávaní, ovplyvňuje neurobiologické procesy a neurotransmisiu v určitých oblastiach centrálneho nervového systému. Placebo vyvoláva aktiváciu endogénnych
opiátov v mozgu (orbitofrontálny a inzulárny kortex, gyrus cinguli anterior, nucleus accumbens,
amygdala, periakveduktálna šeď) a dopamínergnú aktiváciu v bazálnych gangliách. Známy je
mechanizmus analgetického pôsobenia placeba. Aktivuje opiátový-serotonínergný descedentný
systém, ktorý pôsobí inhibične na prenos bolesti do centrálnych štruktúr mozgu.
Placebo sa uplatňuje dokázateľne aj pri organických ochoreniach centrálneho nervového systému. Uplatnenie efektu placeba je dobre dokumentované pri Parkinsonovej chorobe.
Parkinsonik pri podaní placeba očakáva zlepšenie, uvoľňuje sa pri tom dopamín, čo zlepší parkinsonskú symptomatológiu. Dokázalo sa, že pozitívne očakávanie vedie k zvýšeniu uvoľňovaniu
dopamínu v nigrostriatálnom systéme.
V medicínskej praxi sa často stretávame aj s tzv. nocebo efektom, ktorý je založený na očakávaní poškodenia a zhoršenia klinického stavu. Nocebo je vlastne opakom placeba. Ako nocebo sa
uplatňujú aj diagnostické a terapeutické procedúry, ktoré sú samé o sebe stresogénne a anxiogénne.
Lekár svojím negatívnym vystupovaním, zlou komunikáciou, nezáujmom a aroganciou môže tiež
pôsobiť ako nocebo. Lekár obvykle spúšťa pôsobenie noceba bez toho, aby si toho bol vedomý.
S nocebom sú obligátne spojené negatívne očakávania – úzkosť, strach, pochybnosti, nedôvera
v liečbu, obavy o ďalší osud a priebeh choroby, obavy zo smrti. Pacienti svoje negatívne očakávania
nemusia verbalizovať a lekár sa o nich vôbec nedozvedá. V klinickej praxi sa pôsobenie noceba pomerne často vyskytuje u pacientov s apriórne negatívnymi očakávaniami. Títo pacienti opakovane
udávajú zhoršovanie klinických príznakov, prípadne bizarné nežiaduce účinky, pri liečbe inak dobre
účinnými a bezpečnými farmakami. Nocebo môže niekedy transformovať pozitívne klinické javy
na negatívne symptómy (napr. dobrú analgetickú reakciu na hyperalgéziu).
Rôzni jedinci majú rozdielny prah vnímania pre podnety s nocebovým účinkom, čo závisí aj od
individuálnej schopnosti vyrovnávať sa s rôznymi situáciami a podnetmi. V najextrémnejších situáciách
môžu nocebové podnety zapríčiniť úmrtie. Príkladom je voodoo úmrtie v primitívnych spoločnostiach
ako prejav úľakovo-paralytického reflexu. Efekty noceba, podobne ako placeba, majú svoj neuroanatomický a neurochemický korelát. Za hlavnú štruktúru zodpovednú pre produkciu nocebo efektov sa
považujú adrenergné neuróny v locus coeruleus. Nedávno sa dokázalo, že stavy úzkosti vyvolávajú
aktiváciu cholecystokinínu, ktorý vzápätí uľahčuje prenos bolestivých impulzov aferentnými dráhami. Tiež sa zistilo, že antagonisti cholecystokinínu majú inhibičný vplyv na bolestivé stavy vyvolané
úzkosťou. Tým sa otvorili nové možnosti liečby bolestivých stavov spojených s anxiozitou.
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