اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ) (Placebo Effectﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﻘﻠﺒﯽ روی ﯾﮏ ﻓﺮد اﺷﺎره
دارد ،درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎور
اوﺳﺖ ،ﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ .واژه ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ رﯾﺸﻪ ﻻﺗﯿﻦ دارد و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ آن »ﻣﻦ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ« اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ،ﻣﻐﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺑﺪن ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻐﺰ دارد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻐﺮات
رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ،و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ درد،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺷﮑﺎر و واﺿﺤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه.
در واﻗﻊ اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر دﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ دارو اﺛﺮ

درﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ دارد ،و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﻧﺒﻮده.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه )ﮐﻮر( و دوﺳﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ اول ،ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ داروی واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﯾﺎ داروی ﺗﻘﻠﺒﯽ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎر از داروی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ داروی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﯽ اﺛﺮ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،از ﺑﺮوز اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ در ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﻮﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮان از اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی درﻣﺎن
ﻣﮑﻤﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﭘﯽ ﻧﺪارد ،اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﮔﺰارش

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺪه ،و
ً

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ در ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺨﻮاه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻧﺤﻮه ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﻣﻐﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻄﺢ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻐﺰ در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺣﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ،اﻗﺪام ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﯿﻮﯾﺪ و دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داروی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد اﺛﺮ
ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﺘﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺮﺧﯽ

اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن

دوﭘﺎﻣﯿﻦ و  GABAﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ در ﺑﺪن ﺷﺪه ،ﮐﻪ اﺣﺴﺎس درد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورﻧﺪ.

ﻣﺜﻼ ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ،ﺑﺪن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ً
ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ،ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ً
ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮ ﭘﻼﺳﯿﺒﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن

ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

