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Mivel nem volt hajlandó tétlenül várni, Callumot egyszerre vitte el a �oridai korai szűrési
eljárásra, talált számára egy fejlesztő gyermekorvost, és, mint oly sok szülő, elkezdett alternatív
terápiák után nézni. Iskolai könyvtárosként hamarosan ráakadt egy autizmusról szóló könyvre,
amely megemlítette a sokak által támadott �oridai orvost, Jeff Bradstreet-et. Bradstreet az
oltások éles hangú kritikusa volt, és a nem bizonyított alternatív autizmus-kezelések, például a
keláció (nehézfémek kiűzése a szervezetből - a ford.) híve.

Merryday Porch tisztában volt azzal, hogy sokak szerint a Bradstreet által ajánlottakhoz hasonló
gyógymódok lehetnek (jó esetben) placebók, vagyis hatástalan anyagok, amelyek csak azért
nyújtanak átmeneti enyhülést (vagy valamit, ami annak tűnik), mert az emberek azt remélik,
hogy tényleg segítenek. Merryday Porch őszintén bevallja, hogy soha nem érdekelte
különösebben a tudomány (a főiskolán angol szakos volt), és, hogy talán nem volt eléggé
szkeptikus.

De Bradstreet elméletei és kezelési módszerei legálisnak és tisztességesnek látszottak. "Ezek a
weboldalak nagyon tudományosnak és hitelesnek tűnnek." - mondja. "Nem mondanám, hogy
teljesen meg voltam győződve arról, hogy tényleg ez a megoldás, de nem akartam megbánni,
hogy nem néztem utána.” -  mondja, mivel minden esélyt meg akart adni a �ának a fejlődéshez.
Minthogy Bradstreet klinikája csak néhány órányi autóútra volt a házuktól, egy nap elvitte hozzá
Callumot.

Ami Leigh Merryday Porch fejében eleinte csak halvány kétely volt, 2010-re meggyőződésévé
vált. Tizennyolc hónapos kis�a, Callum, lemaradt a beszéd- és mozgásfejlődésben. A hallása
tökéletes volt, de gyakran nem reagált, amikor megszólították. Merryday Porch családjában már
korábban is előfordult autizmus, és végül belátta, hogy talán a �a is ezzel az állapottal él.

Az autizmussal élők és családtagjaik is fogékonyak az erős
placebohatásra. Néhány kutató ezt a problémát használja fel arra, hogy
jobban megértse ezt a rejtélyes jelenséget.

http://www.asdkviz.com/
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Bradstreet azt az elméletet képviselte, hogy az autizmus a szervezet magas higany szintjéhez
kapcsolódik. Ez egy olyan elképzelés, amelyet azóta már egyértelműen megcáfoltak, de abban az
időben széles körben bizalmatlanságot váltott ki az oltásokkal szemben. Azt is állította, hogy az
autizmus az immunrendszer működésével függ össze. Ez egy nem bizonyított elmélet, amelyről
Bradstreet azt mondta Merryday Porchnak, hogy magyarázatot adhat Callum esetére.

Callumot egy sor szokatlan vizsgálatnak vetette alá. Székletparaziták kimutatására szolgáló
vizsgálatokat rendelt, és olyan teszteket, amelyek állítólag a vérben lévő szabad gyököket mérik.
(Ezekhez a vizsgálatokhoz a mintákat Franciaországba kellett küldeni.) Továbbá sok más
vizsgálatot is előírt, amelyek Callum immunrendszerét értékelték, és amelyek közül egyik sem
mutatott ki semmit. Mégis szigorú gluténmentes diétát írt elő, és egy sor táplálékkiegészítőt,
köztük csukamájolajat írt fel.

Hat hónapon át Merryday Porch követte a terápia előírásait. Bradstreet sok ügyfelével
ellentétben ő nem akarta "meggyógyítani" Callum autizmusát, inkább csak javítani akart néhány
tünetén, például a nyelvi készségek hiányán. És eleinte el volt ragadtatva a terápia
eredményeitől. A csukamájolaj szedése után Callum, aki ritkán beszélt, boldogan kezdte el
megnevezni a tévében látott szereplőket.

Az anya várakozása, és megingathatatlan reménye abban, hogy a kezelés beválik, ettől kezdve
még intenzívebbé vált. De még ha úgy is tűnt, hogy gyermeke egyre jobban van, maradék
szkepticizmusa visszatartotta attól, hogy kipróbálja a bonyolultabb, potenciálisan károsabbnak
tűnő kezeléseket. Kétségei nem hagyták nyugodni, amit csak súlyosbított az a tény, hogy az
orvos nem csak felírta a táplálék kiegészítőket, hanem beszerezni is nála kellett ezeket.

http://www.asdkviz.com/
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Merryday Porchnak akkor lett elege, amikor az egyik rendelésen újra kényszerítenie kellett
pánikba esett �át, hogy üljön fel egy asztalra hogy ismét vért vegyenek tőle. "Minden ösztönöm
azt súgta: Tűnj el innen, és soha többé ne gyere vissza!" - mondja. Így is tett, felhagyott a
tablettákkal és a diétával, hogy olyan tudományosan elfogadott kezeléseket alkalmazzon, mint a
logopédia. Bradstreet végül arra kényszerült, hogy elhagyja Floridát, majd az amerikai
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálatot indított ellene, mert csalárd autizmus-
terápiákat árult, például azt a kezelést is (globulinkomponensű makrofág-aktiváló faktor), amely
a Callum számára rendelt vizsgálatokhoz is kapcsolódott. Nem sokkal később Bradstreet meghalt,
állítólag öngyilkos lett.

Ma Merryday Porch azt állítja, hogy Bradstreet terápiáival csak időt és pénzt pocsékolt, és hogy
Callum minden ez idő alatt elért eredménye vagy csak az ő képzeletében létezett, vagy a
fejlődés természetes menetének volt köszönhető. Azt mondja, a kezelések akár károsak is
lehettek. Utólag boldog, hogy soha nem ment bele erős mellékhatásokkal járó alternatív
terápiákba, bár, azt mondja, Callum, aki most 7 éves boldog kisgyerek, a Bradstreet féle
diétáinak köszönhetően idegenkedik bizonyos ételektől.

Merryday Porch most egy népszerű, autizmusról szóló blogot vezet, amely gyakran kritizálja az
áltudományokat. Mégis együtt érez azokkal a szülőkkel, akik olyan orvosokhoz fordulnak, mint
Bradstreet. "Ez placebo hatás, de nem a gyerek, hanem a szülő számára az." - mondja. "Ha már
elkezdted, elhiszed, hogy van értelme a terápiának, mert sokkal nehezebb elfogadni azt a
gondolatot, hogy hagytad magad becsapni." 

http://www.asdkviz.com/
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A legtöbb placebóhatás „forgatókönyve” így szól: Egy orvos, tudós vagy más szaktekintély felír
egy kezelést, amely valamilyen �zikai vagy pszichológiai hatást ígér. Ez egy olyan hitet vagy,
ahogy a pszichológusok nevezik, "elvárást" hoz létre a betegben vagy családtagjaiban, ami az
orvos által adott jelzésekkel (mosoly, barátságos vállveregetés, magabiztos viselkedés) és az
orvosok, az orvostudomány és a gyógyítás közötti ezernyi tudatalatti pszichológiai asszociációval
együtt képes működni. Ugyanis az agy ezt az „elvárást” tényleges gyógyulássá vagy a tünetek
enyhülésévé fordítja le, mivel a felszabaduló hormonok és neurotranszmitterek, például a
dopamin, a szerotonin, a kannabinoidok, az opioidok sőt, még az "éhség" hormon, a ghrelin is,
megváltoztatják például a fájdalom, a szorongás vagy a depresszió élményét. Más szóval, az agy
az „elvárást”, a hitet valósággá változtatja.

A placebohatás sokak véleménye szerint az egyik legfontosabb pszichológiai jelenség az
orvostudományban. Azt mondják, hogy akkor jelentkezik, amikor egy betegség vagy annak
tünetei javulnak, miután az illető olyan kezelésen esik át, amelynek nincs közvetlen biológiai
kapcsolata a javulással. De valójában többről van szó, mint pszichológiai hatásról: A placeboknak
�ziológiai hatásuk is lehet, mert ugyanúgy kiválthatják a neurotranszmitterek és más, az agyban
található vegyi anyagok felszabadulását, mint egy vényköteles gyógyszer. A tudósok ma már nem
csak pszichológiai furcsaságként tekintenek a placebohatásra, hanem, mint egyfajta ablakra,
amely megmutatja, hogyan befolyásolja az agy a testi funkciókat.

Nagy elvárások

A placebok ismerete nem új keletű. Már Hippokratész, az orvostudomány atyja is meg�gyelte
létezésüket. Avicenna, a középkori orvostudomány úttörője, arra �gyelmeztette az orvosokat,
hogy az új gyógymódok tesztelésekor óvakodjanak a félrevezető pozitív hatásoktól. Később a
placebohatás bekerült az orvosi kezelést szabályozó protokollokba. 1962 óta az FDA egy új,
vizsgálat alatt lévő gyógyszert csak akkor engedélyez, ha hatása felülmúlja a placebot kapó
kontrtollcsoportnál mért hatást.

http://www.asdkviz.com/
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A placebohatás mechanizmusa azonban továbbra is rejtély maradt, csak az elmúlt néhány
évtizedben vált komoly neurobiológiai vizsgálat tárgyává. Henry Beecher, a modern placebo
kutatás egyik megteremtője, 1955-ös híressé vált vizsgálata során megállapította, hogy a
placebot szedők átlagosan 30 százaléka reagál pozitívan a placebora. Az igazság azonban ennél
sokkal bonyolultabb. Az olyan betegségekben szenvedőkkel végzett vizsgálatokban, mint a
krónikus fájdalom, az irritábilis bélszindróma vagy a depresszió, a placebot szedő csoportban a
résztvevők 60-70 százalékának enyhülnek a tünetei, míg más betegségekben szenvedőknél ez a
szám alig 10-15 százalék. Ezért a placebo hatásra különösen fogékony betegségek esetében
egyre nehezebbé vált új gyógyszerek kifejlesztése, mivel még a hatékony gyógyszerek sem
voltak képesek felülmúlni a placebo hatást.

A szakértők sokáig azt feltételezték, hogy az autizmusban a placebonak alig, vagy egyáltalán
nincs szerepe. Az autizmus egyik központi jellemzője ugyanis a szociális jelzések
feldolgozásának csökkent képessége. Ezért hagyományosan úgy gondolták, hogy az autizmussal
élők nehezen tudnák értelmezni az orvos �nom szociális jelzéseit, amelyek gyakran a
placebohatást kiváltják, és ezért nem is reagálnának igazán a placebo - vagy látszatkezelésekre.

Valójában azonban az autizmus terápiáival kapcsolatos kísérleteket évtizedek óta az erős
placebóválaszok akadályozzák. A legismertebb eset az 1990-es évek végén történt a szekretin
hormon kísérletekkel, amit nagy várakozás kísért. Komoly reményeket fűztek ahhoz, hogy a
szekretin hatékony terápia lesz az autizmussal élők számára, ám egy 1999-es, 60 autista vagy
pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermeken végzett vizsgálatban a hormonkezelésnek nem
sikerült felülmúlnia a placebo hatást.

http://www.asdkviz.com/
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Remények és realitások

Több kutatócsoport is elkezdte alaposabban vizsgálni a placebo hatást az autizmussal élőknél.
Korai eredményeik lenyűgöző képet festenek arról, hogy a hit nemcsak az érintettekre, hanem
családjaikra is hatással van.

Hasonló sorsra jutott a gyakran felírt antidepresszáns, a citalopram 2009-ben. Mindkét
gyógyszer hatásosnak tűnt a korai tesztekben, amíg nem hasonlították össze őket a placebot
szedő kontroll csoport eredményeivel. Mindkét esetben a placebot kapó csoportban részt-
vevőknek körülbelül 30 százaléka javult, ami a tesztelt gyógyszerek hatékonyságának
érvénytelenítését jelentette. Ez a szám ugyan közel sem olyan magas, mint a fájdalom vagy a
depresszió kezelésére szolgáló gyógyszer kísérletek során tapasztalt placeboválasz, de magasabb
a vártnál egy olyan állapot esetében, amelynek teljesen ki kellene zárnia a placebo hatást.

Az autizmusban jelentkező placebo hatással kapcsolatos kutatások három nagy kategóriába
sorolhatók. Az első ezek közül a kísérleti adatok felvételének módjából adódik. A legtöbb mérés
egy klinikai vizsgálatban ugyanis a szülők meg�gyeléseire támaszkodik. "A szülők kiválóan
ráhangolódnak a viselkedés nagyon �nom változásaira, amelyek más meg�gyelők számára nem
igazán tűnnek fel." - mondja Adrian Sandler, az észak-karolinai Asheville-ben található Mission
Gyermekkórház Olson Huff Központjának orvosigazgatója, aki dolgozott az első placebo-
kontrollált szekretin kísérleteken is. Az autizmus-vizsgálatokban maguk a résztvevők általában
nem számolnak be arról, hogyan érzik magukat. Ehelyett a szülők vagy a kutatók számolnak be a
résztvevőkkel kapcsolatos meg�gyeléseikről. Mint Merryday Porch esetében is, sok szülő olyan
változásokat észlel a kezelés után, amelyek valójában nem is léteznek. A texasi Houstonban
található Menninger Klinika tudóscsoportja cukrosnak mondott italokat adott olyan gyerekeknek,
akiket a szülők cukor-érzékenynek írtak le. A szülők nem tudták, hogy az italok valójában
cukormentesek voltak, és gyermekeik viselkedését az ital elfogyasztása után hiperaktívabbnak és
kiszámíthatatlanabbnak ítélték, mint előtte.

http://www.asdkviz.com/
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Ez a jelenség korántsem korlátozódik az autista gyermekek szüleire. A támogatott kommunikáció
(egy népszerű technika, amelyben az autista gyerekek egy billentyűzetet használnak, miközben
egy asszisztens vezeti a kezüket) egy modernkori Ouija-táblának bizonyult, amelyet az
asszisztensek vágyálmai vezérelnek. (Az Ouija-t, vagy szellemtáblát, ami egy fatáblára írt,
betűket és számokat tartalmazó kis tábla, spiritiszta szeánszokon használták.-a ford.)

A placebo hatás érvényesülésének harmadik módja az autizmus-kutatásban még bonyolultabb.
Mert ha a szülő esetleg képes is elnyomni a pozitív eredmény iránti vágyát, egy új terápia esetén
az izgatottság jeleit mutathatja, hiszen az új terápia reményteli és „elváró” légkört hoz egy
családba. A gyermekek, akik természetüknél fogva �gyelnek a szüleikre, erre a légkörre úgy
reagálhatnak, hogy elfedik a tüneteket, hogy a szüleik kedvében járjanak. Ez a "helyettesítő
placebo-nak" nevezett jelenség, amikor a gyermekek felfogják a szüleik által leadott jeleket és
elvárásokat. Jól ismert ez a jelenség a gyermekgyógyászati kutatásokban, többek között azért,
mert a gyermekek rendkívül könnyen befolyásolhatóak.

A placebohatás nem csak a szülők és gondozók meg�gyeléseit zavarja. Az orvosok is könnyen
meggyőzhetők arról, hogy javulást látnak a gyermeknél. Az egyik cseles tényező itt az, hogy a
meg�gyelt javulás gyakran tényleg nem csak a képzelet szülötte. Bármilyen kezelés során az
emberek ugyanis akkor hajlamosak gyógyszert szedni, amikor az állapotuk a legrosszabb, és az
általuk észlelt enyhülést inkább a gyógyszernek tulajdonítják, mint az állapot természetes, javuló
lefolyásának.

A másik bizonytalanságot az okozza, hogy a fejlődés a gyermekeknél nem egyenletes, hanem
löketszerű: felgyorsul, leáll, majd újra indul. Egy szerencsésen időzített vitaminpótlás hatásosnak
tűnhet, pedig a valóságban a változás a fejlődés természetes gyorsulásának köszönhető.

http://www.asdkviz.com/


Placebo hatás az autizmus terápiákban 

9

www.asdkvviz.com

A placebo hatás és a biológiai valóság közötti szakadék rendkívül megnehezíti annak mérését,
hogy egy kezelés hogyan teljesít egy klinikai vizsgálatban. Más szóval, az elvárások folyamatosan
elhomályosítják a tudományos tisztánlátást. Sőt, a placebo néha láthatóan jobban hat a kutatókra,
mint a résztvevőkre: Egy 2009-es, a depresszió kezelésére irányuló kísérlet metaanalízisében a
kutatók majdnem háromszor magasabbra értékelték a résztvevők javulását, mint maguk a
résztvevők. Az irritábilis bél szindróma kezeléseinek hasonló metaanalízisében (ez a betegség
egyébként a placebokutatók kedvenc vizsgálati témája a placebohatás magas aránya miatt) a
klinikusok 50 százalékkal magasabbra értékelték a javulást, mint maguk a résztvevők.

"Ebben az esetben vajon olyan dolgokat látunk, amelyek egyszerűen csak a szülői placebo
hatáshoz kapcsolódnak, vagy a szülői elvárások befolyásolják a gyermeket, és ettől a gyermek
viselkedése megváltozik?" - kérdezi Rebecca Jones, a New York-i Weill Cornell Medicine
idegtudomány kutatója. A szülők placebo hatásban betöltött szerepének pontosabb
meghatározásához Jones a Weill Cornell klinikai pszichológusával, Catherine Lorddal együtt
objektív, mennyiségi mérésekkel hasonlította össze a szülők és a klinikusok által tett
meg�gyelések pontosságát. Az eredményeket még nem publikálták, de Jones szerint arra
utalnak, hogy a kutatóknak �gyelembe kell venniük az összes érintett fél (a vizsgálatban
résztvevők, a szülők és a klinikusok) elvárásainak hozzájárulását a hatékonyság megítélésekor.

Úgy tűnik ugyanis, hogy a szülők véleménye előre jelzi, hogyan reagál a gyermek a placebora.
Például több tanulmány is megállapította, hogy azok a gyerekek, akiknek szülei már a vizsgálat
kezdetén optimisták a vizsgálat eredményeit illetően, erőteljesebb placebo választ mutatnak,
mint az objektívebben látó szülők gyermekei. Egy 2012-es tanulmány kimutatta, hogy a hisztire
hajlamos gyerekek kevesebbet hisztiznek, miután megittak egy virágesszenciát, amelyről a
szülőknek azt mondták, hogy az megnyugtatja a gyerekeket, de valójában placebo volt. A főzet
látszólag működött, de a kutatók megállapították, hogy a siker sokkal inkább a szülők
elvárásaihoz, mint a gyerekek meg�gyelt viselkedéséhez kötődött.

"Ha a felnőttek keveset várnak el, keveset kapnak, ha sokat várnak el, sokat kapnak." - mondja
Ami Klin, az atlantai Marcus Autizmus Központ igazgatója, az Emory Egyetem professzora.

http://www.asdkviz.com/
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„Már akkor is elég nehéz elválasztani a placebo hatást a gyógyszer hatásától, ha a résztvevők
saját tapasztalataikról számolnak be. ” - mondja Karin Jensen, a stockholmi Karolinska Intézet
placebo kutatója, „de ha mások is részt vesznek a vizsgálatban, akkor szinte lehetetlen.” A
médiában és az autista közösségben a szekretin kísérletek miatt kialakult izgalom tökéletes
példája ennek a jelenségnek. Az autizmus-kutatás nagy része szubjektív értékeléseken alapul. Az
elvárások az egekbe szöknek, és ez a szülőkön és gondozókon keresztül átragad az érintettekre. 
- mondja Jensen.

Természetesen nem minden placebo reakció jelent tényleges javulást, különösen, ha a
megkérdőjelezhető terápiák széles választékáról van szó. Ha egy kezelés fájdalmas vagy
kényelmetlen, és a gyermek fél a terápiától, előfordulhat, hogy megváltoztatja a viselkedését,
hogy elfedje az állapotát, és ezzel „megússza” a terápiát. Bár kevés kutatás van arra
vonatkozóan, hogy a félelem hogyan változtathatja meg egy autista gyermek viselkedését, az
autista közösségben egyesek meg vannak győződve arról, hogy ez nagy szerepet játszhat.

Emma Dalmayne, aki autista érdekvédő, és akinek hat gyermeke közül öt ezzel az állapottal él,
azt mondja, a kellemetlen látszatkezelések (például az emésztőrendszert károsító
fehérítőszerek) hatására a gyermek félelemből tesz úgy, mintha jobban érezné magát. A kezelés
a gyermek számára úgy tűnhet, mintha büntetés lenne az autizmussal kapcsolatos
viselkedéséért. "A gyerekek nem hülyék." - mondja Dalmayne. "Ha gyerek vagy, és azt mondják
neked, hogy szörnyek élnek a hasadban, amiket az anyukád fehérítő szerrel akar a WC-be űzni,
és ott lehúzni" - mondja - "akkor inkább abba fogod hagyni a stimmelő viselkedést, a
hangoskodást és a repkedést." Az ilyenfajta placebohatással félrevezetett családok értékes időt,
energiát és pénzt pazarolhatnak értéktelen kezelésekre, amelyek akár veszélyesek is lehetnek.

http://www.asdkviz.com/
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Az autista gyerekek talán nem reagálnak olyan erősen a szóbeli utasításokon alapuló placebo
hatásra (mint például: "Vedd be ezt a tablettát, ettől jobban fogod érezni magad!"), mint a
tipikus gyerekek, bár ezt még senki sem vizsgálta külön, mondja Luana Colloca, a baltimore-i
Marylandi Egyetem idegkutatója. De rengeteg más módja is van a placebo hatás kialakulásának,
amelyet egyszerűen a gyógyszer bevétele vált ki. "A tabletta bevétele önmagában is erős,
kondicionált inger." - mondja Colloca. "Nem kellenek nagy elvárások, nem kellenek erős
hiedelmek. Ez egy automatikus válaszreakció."

A kutatás, amely azt vizsgálja, hogyan reagálnak az autizmussal élők a placebókra, nemcsak az
autizmusról hozhat új felismeréseket, hanem arról is, hogyan hatnak a placebók a betegségek
széles skáláján. A tudósok gyakran mondják, hogy mivel a placebó hatás olyan összetett
tulajdonságokat igényel, mint az önismeret és a szociális gondolkodás, a hatás valószínűleg
kevésbé erőteljes az értelmi fogyatékos embereknél. Annak a néhány tanulmánynak az
eredményei azonban, amely ezt a dinamikát vizsgálták, kicsit árnyaltabbnak bizonyultak.

Jensen csoportjának egyik 2015-ös, 22 tanulmányt tartalmazó metaanalízise kimutatta, hogy az
értelmi fogyatékossággal is járó állapotok egész sorában (beleértve a Down-szindrómát és az
autizmushoz kötődő törékeny X- és Williams-szindrómát) szenvedő emberek objektíven mérhető
placebo válaszokat mutatnak. A tanulmány azt találta, hogy a magasabb intelligenciahányadosú
egyének erősebb placebo hatást tapasztalnak, mint az alacsonyabb intelligenciahányadosúak. A
demenciában szenvedők pedig egyáltalán nem tapasztalnak ilyet.

A citaloprammal az autizmussal élőkön végzett 2009-es vizsgálat hasonlóan informatív
eredményt hozott. Összességében a gyógyszer nem enyhítette a gyermekek ismétlődő
viselkedését, de egy �nomabb elemzés érdekes mintázatot tárt fel. A legsúlyosabb tünetekkel
rendelkező gyermekek lényegesen kevésbé reagáltak a placebora, mint az enyhébb tünetekkel
rendelkezők.

Igazi hívők

http://www.asdkviz.com/
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Nem tűnik valószínűnek, hogy a szülők irányítják e placebo hatások összességét máskülönben az
enyhe tünetekkel küzdő gyermekek esetében a reakcióknak ugyanolyanoknak kellene lenniük,
mint a súlyos tünetekkel küzdők esetében.

A kutatók és a szülők nem mindig magát az autizmust, hanem inkább az autizmust gyakran kísérő
sokféle állapotot, például szorongást, depressziót vagy gyomorfájdalmat próbálják kezelni. Ezek
az állapotok gyakran nagyon jól reagálnak a placebokra, és elkülöníteni azt, hogy melyik állapot
hogyan reagál a kezelésre, szinte reménytelen. Ennek ellenére vannak lépések, amelyeket a
tudósok megtehetnek annak érdekében, hogy jobban megértsék a placebo hatást az
autizmusban.

"Nagyon érdekelne az olyan vizsgálat, amelyben mind objektív mérésekkel, mind a szülők, a
klinikusok, a tanárok és a gondozók szubjektív értékelésével vizsgálják az autizmussal élő
gyermek képességeit, hogy tudni lehessen, ezek az emberek mutatnak-e placebo hatást." -
mondja Jensen. ( Jones és Lord még nem publikált kutatása talán erről szól majd.) Jensen szerint,
ha van elég ilyen adat, akkor a tudósok talán elkezdik szétválasztani, hogy meddig tart a szülői
elvárás hatása, és hol kezdődik a vizsgálatban résztvevő tényleges reakciója.

Ha például minden alkalommal, amikor beveszünk egy tablettát, és az enyhíti a fájdalmat, akkor
végül a fájdalomcsillapítás nem attól függ, hogy mi van a tablettában, hanem inkább attól, hogy a
tablettát bevesszük-e. A fájdalom esetében jól dokumentáltak azok a mechanizmusok,
amelyekkel az agy erre az ismétlődő kondicionálásra reagál: természetes opioidok szabadulnak
fel. Az autizmus esetében még mindig csak találgatják, hogyan működnek a placebok, de van
némi jele annak, hogy a statisztikai furcsaságok és a vágyálmok nem magyarázzák meg teljesen
azt, amit a tudósok eddig láttak, mondja Sandler. "Ha azt hiszed, hogy jobban vagy, akkor lehet,
hogy valóban jobban vagy. És nincs okunk feltételezni, hogy ez a fajta jelenség ne fordulhatna
elő az autizmusban." - mondja.

http://www.asdkviz.com/
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Merryday Porch, aki a placebo hatalmának mindkét oldalát látta, azt mondja, tiszteli, hogy milyen
erős lehet a placebo hatás vonzása. "Nagyon kevesen képesek elszakadni tőle." – mondja a
szülőtársairól. "A kétségbeesés hiszékenységet szül, és a hamis remény nagyon makacs lehet, ha
az ember gyermekéről van szó. A tapasztalataimból megtanultam, hogy elménknek hatalma van
felettünk: képes elérni, hogy azt lássuk, amit látni akarunk."

Jones szerint az autizmussal kapcsolatos viselkedésformák kezelésének tesztelése már most is
bonyolult az állapot jól ismert sokfélesége miatt. "Ha erre még rárakjuk az önmagában is
komplex placebó hatást, szinte lehetetlennek tűnik, hogy szétválasszuk a különböző
komponenseket."

A placebok minden szinten megnehezítik a gyógyszerkutatást. A gyógyszereket nehezebb piacra
dobni, a hatástalan terápiák hatástalanságát hosszabb időbe telik bizonyítani, és közben az
embereket hamis reményeik vezetik. A legrosszabb esetben a kuruzsló gyógymódok valódi
károkat okozhatnak. Ugyanakkor a placebok komoly betekintést nyújtanak az elme testre
gyakorolt hatásába is.
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