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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλυθεί το φαινόµενο του εικονικού φαρµάκου ή ψευδοφαρµάκου
(placebo). Στη σύγχρονη ιατρική έρευνα το εικονικό φάρµακο συνιστά ένα σηµαντικό µεθοδολογικό εργαλείο, καθώς
δίνεται για τον έλεγχο της χρησιµότητας µιας άλλης ουσίας (π.χ φαρµάκου) σε ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηρίου.
Υπάρχουν διάφορες µορφές χρήσης του εικονικού φαρµάκου, όπως είναι τα «τα χάπια από ζάχαρη» µέχρι και η χειρουργική επέµβαση. Το φαινόµενο placebo εγείρει όµως τόσο νοµικά όσο και ηθικά ζητήµατα, καθώς ως κοµµάτι της
επιστηµονικής έρευνας θα πρέπει να προσαρµοστεί στους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Από
ηθικής άποψης, η έρευνα θα υπόκειται σε ηθικές αρχές µε σκοπό το σεβασµό της ανθρώπινης ύπαρξης και την προστασία της υγείας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Σήµερα το φαινόµενο placebo αναγνωρίζεται από το σύνολο
της επιστηµονικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα είναι πλέον το ίδιο αντικείµενο µελέτης µε στόχο τη διευκρίνιση των
µηχανισµών δράσης του. Μετά από έρευνα βιβλίων και άρθρων της τελευταίας δεκαετίας σχετικά µε το φαινόµενο του
εικονικού φαρµάκου έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί η βιοηθική πλευρά του συγκεκριµένου ζητήµατος. Το φαινόµενο placebo είναι γνωστό από τον 14ο αιώνα, εντούτοις, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1955 από τον Henry
Beecher. Καταλυτικό ήταν το γεγονός αυτό όσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των κλινικών ερευνών.
Πλέον, όταν δοκιµάζεται οποιοδήποτε φάρµακο πρέπει να συγκριθεί και µε ένα placebo. Η µέθοδος αυτή αποτελεί
σηµαντική βοήθεια, διότι χάρη σε αυτή µπορεί να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα ενός φαρµάκου. Είναι γνωστό πως
η έγκριση ενός φαρµάκου θα δοθεί µόνο αν έχει περισσότερα θετικά αποτελέσµατα από το placebo.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
λέξη placebo, στην ελληνική γλώσσα αναφέρεται
ως ψευδοφάρµακο ή εικονικό φάρµακο, προέρχεται από την αγγλική λέξη placebo που η αρχική
σηµασία της ήταν «η εσπερινή νεκρώσιµη λειτουργία (των
καθολικών) αλλά και από τη λατινική λέξη placebo (µέλλοντας του ρήµατος placeo που σηµαίνει είµαι αρεστός, προκαλώ ευχαρίστηση) που ήταν η αρχική λέξη του πρώτου
αντίφωνου της λειτουργίας» (Μπαµπινιώτης 2002).
Έχει αποκτήσει δύο ετυµολογικές έννοιες: «α) ονοµάζεται το φάρµακο το οποίο χορηγείται σε ασθενή µε σκοπό
περισσότερο την ψυχολογική του στήριξη και ανακούφιση
παρά τη θεραπεία της αρρώστιας του, β) αδρανής ουσία
προς την οποία δοκιµάζεται συγκριτικά η χρησιµότητα µιας
άλλης (π.χ φαρµάκου) σε ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηρίου» (Μπαµπινιώτης 2002).
Σύµφωνα µε ιατρικό λεξικό ο όρος placebo έχει διττή σηµασία: «α) µια ανενεργός ουσία που χορηγείται στον
ασθενή για να ικανοποιήσει την απαίτηση του για κάποιο
φάρµακο, β) ένα µη ειδικό, αδρανές φάρµακο (εικονικό
φάρµακο) που χρησιµοποιείται ως µέσο ελέγχου στη δοκιµασία µιας θεραπείας, για την οποία υπάρχει η υπόνοια
ότι είναι χρήσιµη σε µια συγκεκριµένη νόσο ή κατάσταση»
(www.iatronet.gr 1999).
Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρεία Οµοιοπαθητικής
Ιατρικής, φαινόµενο placebo ονοµάζεται το φαινόµενο
«κατά το οποίο ένας ασθενής παρουσιάζει βελτίωση ενώ
λαµβάνει ένα εικονικό φάρµακο, δηλαδή µια ουσία χωρίς
πραγµατική δράση για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει»
(Ελληνική Εταιρεία Οµοιοπαθητικής Ιατρικής).

Η

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Ο όρος placebo χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
τον 14ο αιώνα. Στο Μεσαίωνα προσλαµβάνονταν επαγγελµατίες µοιρολογητές, οι οποίοι λάµβαναν µεγάλη
αµοιβή από τους συγγενείς του νεκρού. Έργο τους ήταν
να προσποιούνται τη λύπηση και να ξεκινούν το µοιρολόι
του θρήνου «µε τον ένατο στίχο του 114ου ψαλµού, ο οποίος αναφέρεται στα λατινικά «placebo Domino in Regione
Vivorum», το οποίο στην ελληνική γλώσσα µεταφράζεται
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«θα ευχαριστήσω τον Κύριο στη χώρα των ζωντανών» (De
Craen et al 1999, Wampold et al 2005, Ανδρέου & Μποζίκας 2008).
Σύµφωνα µε τους Ανδρέου & Μποζίκα (2008), ο όρος
placebo «προέρχεται από το λατινικό «Placere» που σηµαίνει «ευχαριστώ», ενώ την ίδια περίοδο στην Αγγλία η
φράση «sing a placebo» χρησιµοποιούταν στην καθοµιλουµένη και σήµαινε κολακεύω.
Το ιατρικό λεξικό Hooper, το 2011, όριζε το placebo
ως τη «θεραπεία που χορηγείται περισσότερο για την ευχαρίστηση του ασθενούς παρά για την αντιµετώπιση µιας
ασθένειας» (Ανδρέου & Μποζίκας 2008).
Τον όρο placebo έφερε επίσηµα για πρώτη φορά στην
ιατρική το 1955 ο Henry K. Beecher, ένας αναισθησιολόγος του αµερικανικού στρατού, ο οποίος ανακάλυψε
τη δύναµη του placebo στη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ιατρική µονάδα του Beecher όταν
ξέµενε από µορφίνη, που χρησιµοποιείται για την ανακούφιση του πόνου, και οι στρατιώτες του σφάδαζαν από
τον πόνο των τραυµάτων τους, προς έκπληξη του έβλεπε
οι νοσηλευτές-τριες να τους χορηγούν αλατόνερο ενδοµυϊκά κάτι το οποίο ήταν ασυνήθιστη πρακτική για εκείνη
την εποχή. Η χρήση αλατόνερου ενδοµυϊκά χρησιµοποιούταν και εν ίδει ηρεµιστικού στους ανήσυχους ασθενείς
(Ψάλλας 2011).
Λόγω του γεγονότος που περιγράφηκε παραπάνω,
µετά το τέλος του πολέµου, ο Beecher συγκέντρωσε την
ιατρική οµάδα του πανεπιστηµίου Harvard των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (Η.Π.Α.) για τη µελέτη του
φαινοµένου. Αποτέλεσµα της µελέτης αυτής ήταν η συγγραφή, το 1955, ενός άρθρου µε τίτλο «Το παντοδύναµο
placebo», στο οποίο έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση
15 µελετών και το οποίο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
το 35,2% των ασθενών µπορεί να αντιδράσει θετικά στο
εικονικό φάρµακο.
ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
Η δηµοσίευση του Beecher το 1955 συνέβαλε τα µέγιστα στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των κλινικών
ερευνών. Στις µέρες µας, όταν δοκιµάζεται οποιοδήποτε
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φάρµακο πρέπει να συγκριθεί µε ένα placebo.
Στην ιατρική έρευνα της νεότερης εποχής, η χρήση
του placebo συνιστά ένα πολύ σηµαντικό ερευνητικό εργαλείο, και αυτό γιατί µπορεί να µετρήσει κανείς την αποτελεσµατικότητα ενός φαρµάκου. Πιο συγκεκριµένα, σε
µια έρευνα οι ιατρικοί ερευνητές χωρίζουν τους ασθενείς
σε δύο τυχαίες οµάδες. Στην πρώτη οµάδα ασθενών χορηγούν το υπο δοκιµή φάρµακο, ενώ στη δεύτερη οµάδα
ένα placebo (π.χ χάπια από αλεύρι, ζάχαρη) (∆ασκαλόπουλος 2006). Με αυτό τον τρόπο, η έγκριση του φαρµάκου θα γίνει µόνο αν έχει αρκετά καλύτερα αποτελέσµατα
από το placebo, δηλαδή σε σχέση µε µια ουδέτερη ουσία
που µοιάζει σε γεύση και όψη µε το πραγµατικό φάρµακο. Η δεύτερη οµάδα που λαµβάνει το εικονικό φάρµακο
ονοµάζεται «οµάδα placebo». Να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι καµιά από τις δύο οµάδες δε γνωρίζει τι ακριβώς
λαµβάνει, καθώς και οι δύο πιστεύουν ότι παίρνουν την
πραγµατική θεραπεία και ότι εν γνώσει τους συµµετέχουν σε µια έρευνα για ένα νέο φάρµακο που καταπολεµά τα συµπτώµατά τους (∆ασκαλόπουλος 2006). «∆ιπλές
τυφλές placebo έρευνες» ονοµάζονται εκείνες στις οποίες
οι ερευνητές αποκρύπτουν ακόµη και από τους εξετάζοντες ιατρούς ποια οµάδα ασθενών λαµβάνει την εικονική
ουσία.
Στην εποχή µας, η πιο συχνή µορφή και χρήση του
εικονικού φαρµάκου είναι «τα χάπια από ζάχαρη» που
χρησιµοποιούνται στις κλινικές δοκιµές φαρµάκων. Το
εικονικό φάρµακο, βέβαια, µπορεί να λάβει κάθε είδους
µορφή: φαρµακευτική ουσία µε όλες τις δυνατές οδούς
χορήγησης, φυσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ακόµη
και χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία στην οµάδα
placebo γίνεται µόνο τοµή στο δέρµα και τίποτα εσωτερικά (mock surgery) (De Craen et al 1999, ∆ασκαλόπουλος
2006, Ανδρέου & Μποζίκας 2008).
ΓΙΑΤΙ ∆ΡΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Έχουν διατυπωθεί πολλές ερµηνείες που επιχειρούν
να εξηγήσουν γιατί ένα ψευδοφάρµακο έχει αξιοσηµείωτη αποτελεσµατικότητα. Όπως επισηµαίνει έρευνα από
τη νευροεπιστήµονα Katjia Wiech, του πανεπιστηµίου
της Οξφόρδης, η οποία διεξήχθη σε οµάδα χριστιανών,
κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι πήγαιναν συχνά στην
εκκλησία (Ψάλλας 2011). Στην έρευνα, τα άτοµα δέχθηκαν ηλεκτρικά σπασµούς που προκαλούσαν πόνο, προηγουµένως όµως τους είχε δοθεί να βλέπουν επί µισή
ώρα είτε την εικόνα της «Προσευχόµενης Παναγίας» (πίνακας του Σασοφεράτο ιδιαίτερα δηµοφιλής µεταξύ των
καθολικών) είτε την «Κυρία µε την Ερµίνα» (πίνακας του
Λεονάρντο ντα Βίντσι, που µοιάζει µε τον προηγούµενο,
αλλά δεν είναι Χριστιανικός). ∆ιαπιστώθηκε ότι οι πιστοί
που έβλεπαν την «Προσευχόµενη Παναγία» αισθάνονταν
λιγότερο πόνο.
∆εν θα πρέπει να ξεχνά κανείς, όµως, ότι στη Χριστια-

νική παράδοση τονίζεται ιδιαίτερα η θεραπευτική αξία
της πίστης σε µια ανώτερη δύναµη. Θετικές προσδοκίες
µπορούν να εκπληρωθούν από την πίστη που έχει ο άνθρωπος προς το Θεό και όχι µόνο από τα placebo. Είναι
γνωστό πως σ’ ένα από τα θαύµατά του, ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο και του είπε «Η πίστη σου σε έσωσε»
(Κατά Ματθαίου 9, 1-8). Η πίστη χρειάζεται για να ανοίξει
η καρδιά του ανθρώπου και να γίνει δεκτική στη χάρη
του Θεού.
Υπάρχει και η άποψη των υπεραµυνόµενων του
placebo, οι οποίοι τονίζουν ότι σηµαντικό ρόλο στη θεραπεία παίζει η διαπροσωπική σχέση ιατρού-ασθενή. Και
αυτό γιατί σηµαντικό παράγοντα αποτελεί ο σεβασµός και
η εµπιστοσύνη που θα δείξει ο ασθενής στον ιατρό και το
αντίστροφο, επειδή η γνώµη του ασθενούς για τον ιατρό
είναι µια παράµετρος καθοριστικής σηµασίας για την ερµηνεία του φαινοµένου placebo (∆ασκαλόπουλος 2006).
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ NOCEBO
Στον αντίποδα του εικονικού φαρµάκου υπάρχει το
nocebo. Ο όρος nocebo χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά το
1961 από τον ερευνητή Walter Kennedy, ο οποίος τόνισε
ότι το αποτέλεσµα της θεραπείας βρίσκεται περισσότερο
στο µυαλό του ασθενούς παρά στο φάρµακο (De Craen et
al 1999, Ψάλλας 2011).
Όπως επισηµαίνεται «nocebo είναι το φαινόµενο που τα
συµπτώµατα µιας πάθησης αδικαιολόγητα χειροτερεύουν,
όταν ο ασθενής δυσπιστεί σε µια θεραπεία το ίδιο εικονική,
αναποτελεσµατική, ουδέτερη, αδρανή» (∆ασκαλόπουλος
2006, σ. 3), όπως στην περίπτωση του placebo. Nocebo
στα λατινικά σηµαίνει «θα βλάψω». Ο όρος nocebo «σηµαίνει την πρόκληση ασθένειας ή δυσφορίας από µια ουσία
ή διαδικασία χωρίς «ειδική» δράση όταν το άτοµο πιστεύει
ότι είναι επιβλαβής» (Ανδρέου & Μποζίκας 2008).
Το nocebo θα πρέπει να διακρίνεται από τις ανεπιθύµητες ενέργειες του placebo, καθώς η επίδραση του
nocebo µπορεί να είναι χρόνια ή παροδική ακόµη και να
οδηγήσει στο θάνατο (Ανδρέου & Μποζίκας 2008). Μια
ακόµη άποψη η οποία διατυπώθηκε είναι ότι «η δυνατότητα του εικονικού φαρµάκου να προκαλεί παρενέργειες
ονοµάζεται nocebo που στα λατινικά σηµαίνει «θα δυσαρεστήσω» (Ψάλλας 2011).
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Το κύριο αντικείµενο αναφοράς της Παγκόσµιας Ιατρικής Κοινότητας όσον αφορά σε θέµατα ηθικής κατά
την έρευνα σε ανθρώπους αποτελεί η ∆ιακήρυξη του
Ελσίνκι. Στην παράγραφο 29 «Τα οφέλη, οι κίνδυνοι και
η αποτελεσµατικότητα µιας νέας µεθόδου θα πρέπει να
ελέγχεται, έναντι αυτών µε τις καλύτερες τρέχουσες προφυλακτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές µεθόδους.
Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση του placebo ή τη µη θεραΤΟΜΟΣ 13 - ΤΕΥΧΟΣ 1
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πεία, σε µελέτες στις οποίες δεν υπάρχει αποδεδειγµένη
προφυλακτική, διαγνωστική ή θεραπευτική µέθοδος»
(Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 2012, ∆ιακήρυξη
του Ελσίνκι). Επισηµαίνεται ότι δεν αποκλείεται η χρήση
των εικονικών φαρµάκων σε µελέτες που δεν υπάρχει
αποδεδειγµένη προφυλακτική, διαγνωστική ή θεραπευτική µέθοδος.
Στην παράγραφο 8 τονίζεται ότι: «Η ιατρική έρευνα
υπόκειται σε ηθικές αρχές που προάγουν το σεβασµό για
την ανθρώπινη ύπαρξη και προστατεύουν την υγεία και
τα δικαιώµατα των ανθρώπων. Μερικοί πληθυσµοί έρευνας είναι τρωτοί και χρειάζονται προστασία. Θα πρέπει να
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ειδικές ανάγκες των όσων έχουν
οικονοµικά και κτιριακά προβλήµατα. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται γι’ αυτούς οι οποίοι δεν είναι σε θέση να δώσουν
ή να αρνηθούν τη συγκατάθεσή τους στην έρευνα (για τους
ίδιους), για εκείνους οι οποίοι ενδεχοµένως θα δώσουν τη
συγκατάθεσή κάτω από πίεση, για εκείνους οι οποίοι δεν
θα επωφεληθούν προσωπικά από την έρευνα και για εκείνους για τους οποίους η έρευνα συνδέεται µε την ιατρική
περίθαλψη» (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 2012,
∆ιακήρυξη του Ελσίνκι). Συνεπώς, γίνεται αναφορά στην
ιατρική έρευνα που υπόκεινται σε ηθικές αρχές που προάγουν το σεβασµό του ανθρώπου και προστατεύουν την
υγεία.
Στην παράγραφο 9, η οποία αναφέρει πως «Όσοι σχεδιάζουν να διεξαγάγουν έρευνα πάνω σε ανθρώπους θα
πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τις ηθικές, νοµικές και ρυθµιστικές διατάξεις, τόσο της δικής τους χώρας, όσο και τις
αντίστοιχες διεθνείς. Καµία τοπική ηθική, νοµική ή ρυθµιστική διάταξη δεν νοµιµοποιείται εφόσον αποδυναµώνει
τις οποιεσδήποτε προφυλάξεις που ορίζονται από αυτή
τη διακήρυξη σχετικά µε το ανθρώπινο πειραµατικό υπόστρωµα» (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 2012,
∆ιακήρυξη του Ελσίνκι), επισηµαίνεται ότι οι ερευνητές
που διεξάγουν έρευνα πάνω σε ανθρώπους θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους εγχώριες αλλά και διεθνείς ηθικές
διατάξεις. ∆εν νοµιµοποιείται καµιά ηθική ρυθµιστική
διάταξη εφόσον αποδυναµώνει τις οποιεσδήποτε προφυλάξεις που ορίζονται από τη διακήρυξη σχετικά µε το
ανθρώπινο πειραµατικό υπόστρωµα.
Ο κύριος προβληµατισµός στις διπλές τυφλές ελεγχόµενες µελέτες µε εικονικό φάρµακο είναι ότι θέτουν τον
ασθενή που λαµβάνει placebo σε αυξηµένο κίνδυνο, και
η ηθικότητα εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υπό µελέτη πάθησης και από την πιθανότητα πρόκλησης µη αναστρέψιµης βλάβης από την καθυστέρηση της θεραπείας
(Ανδρέου & Μποζίκας 2008). Η Επιτροπή Τροφίµων και
Φαρµάκων των ΗΠΑ (Food and Drugs Administration,
FDA) δηλώνει ότι «η χρήση του εικονικού φαρµάκου είναι
ανάρµοστη όταν υπάρχει διαθέσιµη θεραπεία η οποία είναι
γνωστό ότι προλαµβάνει σοβαρές βλάβες, όπως θάνατο ή
µη αναστρέψιµη νοσηρότητα στον υπο εξέταση πληθυσµό.
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Όταν δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη η χρήση του placebo είναι ηθική» (Ανδρέου & Μποζίκας 2008, Young & Annable
2002).
Στον Καναδά, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του Καναδικού Ινστιτούτου Έρευνας Υγείας, του Συµβουλίου Φυσικής Επιστήµης και Μηχανικής Έρευνας του Καναδά και
του Συµβουλίου Κοινωνικής Επιστήµης και Κλασικών
Ερευνητικών Μελετών αποφασίστηκε να µη γίνεται αποδεκτή η χρήση εικονικού φαρµάκου στις κλινικές δοκιµές, όταν είναι αποδεδειγµένα διαθέσιµες οι κατάλληλες
θεραπείες (Young & Annable 2002).
Επιπροσθέτως, κριτικοί της χρήσης του placebo ισχυρίζονται ότι «είναι ανήθικο να συνταγογραφούνται φάρµακα που δεν δουλεύουν, ότι είναι απάτη λέγοντας ψέµατα
στον ασθενή ότι δήθεν λαµβάνει πραγµατική θεραπεία»
(∆ασκαλόπουλος 2006).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, το φαινόµενο placebo
είναι γνωστό από τον 14ο αιώνα, εντούτοις, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1955 από τον Henry Beecher.
Καταλυτικό ήταν το γεγονός αυτό όσον αφορά στην
αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των κλινικών ερευνών.
Πλέον, όταν δοκιµάζεται οποιοδήποτε φάρµακο πρέπει
να συγκριθεί και µε ένα placebo. Η µέθοδος αυτή αποτελεί σηµαντική βοήθεια, διότι χάρη σε αυτή µπορεί να
µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα ενός φαρµάκου. Είναι
γνωστό πως η έγκριση ενός φαρµάκου θα δοθεί µόνο αν
έχει περισσότερα θετικά αποτελέσµατα από το placebo.
Όσον αφορά στην ηθική πλευρά της χρήσης του εικονικού φαρµάκου, στη ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι, σε συγκεκριµένα άρθρα, γίνεται αναφορά στην ιατρική έρευνα
που πρέπει να προάγει το σεβασµό του ανθρώπου και την
προστασία της υγείας.
Εν κατακλείδι, υφίστανται πολλές απόψεις σχετικά
µε την καταλληλότητα της ύπαρξης και της χρήσης της
µεθόδου των placebo φαρµάκων. Από ηθικής πλευράς,
κάποιος θα µπορούσε να πει πως θα ήταν αθέµιτη η χρήση τους. Καλό θα ήταν να τηρείται µια στάση ισορροπίας
ανάµεσα στις αντικρουόµενες απόψεις είτε αυτές αφορούν την ηθική, τη θρησκεία ή την επιστήµη. Ούτε η κατάργηση, αλλά ούτε και η υπέρµετρη και αλόγιστη χρήση
των placebo δε θα εξυπηρετούσαν σε καµία περίπτωση
το άµεσο συµφέρον του ανθρώπου, την αξία του και την
αξιοπρέπεια του. Σκόπιµη θα ήταν η ρύθµιση αυτού του
φαινοµένου, που παρόλο που υφίσταται από παλιά, παρατηρείται πως αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στις
µέρες µας, τόσο νοµοθετικά (εγχώρια, Κοινοτικά ή ακόµη
και Παγκόσµια) όσο και από τις άλλες επιστήµες που αλληλεπιδρούν µε τις επιστήµες υγείας.
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REVIEW

The placebo medication phenomenon Moral issues
Sotirios Tozios

Nurse, MSc, MSc (perfusion) AHEPA

ABSTRACT
The purpose of this review is to analyze the placebo medication phenomenon or placebo effect. In modern
medical research, placebo is an important methodological tool, as it is used to control the usefulness of
another substance (e.g a medication) in controlled laboratory conditions. There are various forms of use
of placebo such as "sugar pills" up to surgery. The placebo effect raises both legal and ethical issues,
as part of scientific research should be adapted to the rules of Greek and European legislation. From an
ethical point of view, research will be subject to ethical principles in order to respect human existence
and protect health and human rights. Nowadays, the placebo phenomenon is recognized by the scientific
community as a whole, while at the same time it is the same subject of study aimed at clarifying its
mechanisms of action. After researching books and articles of the past decade about the placebo effect,
an attempt was made to present the bioethical side of this issue. The placebo effect has been known
since the 14th century; however, it was first used in 1955 by Henry Beecher. This was catalytic in terms of
changing the way clinical trials were conducted. Plus, when trying any drug it should be compared with
a placebo. This method is an important help because we can measure the efficacy of a drug. It is known
that approval of a drug will only be done if it has more positive results than placebo.
,FZXPSET Bioethical approach, placebo, placebo effect.
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