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Termer och förkortningar: 

CTA: Condtioned Taste Aversion. 

CsA: Cyklosporin A, lymfocytspecifikt cellgift. 

CD64: en lymfocytaktiverande membranreceptorer. 

Nadir: Lägstanivån av leukocyter vid cellgiftbehandling.  
 

Sammandrag  
Placeboeffekten; att få klinisk effekt av inaktiv behandling är ett fenomen som tilldrar  sig allt 

större intresse. Trots att mekanismerna bakom effekten ännu är långt ifrån helt klarlagda så 

finns en stor mängd forskning som visar att placebobehandling på olika vis kan vara av 

klinisk relevans. Bland de mest imponerande demonstrationerna av placeboeffekten är de 

experiment som visar att s.k. klassisk betingning kan påverka immunförsvaret. Experiment 

har visat att detta är möjligt både hos gnagare och människor: en medicin administreras 

samtidigt som ett neutralt gustatoriskt stimulus i vad som kallas betingningsfasen. När denna 

genomförts kan associationen mellan smak och farmakologisk effekt vara så stark att samma 

smak, på egen hand, kan framkalla nämnd effekt. I detta arbete sammanfattas kort begrepp 

och forskning kring placebo i allmänhet och betingad placebo i synnerhet. Vetenskapliga 

belägg för betingad placebos förmåga till immunpåverkan granskas, och det mesta tyder på att 

sådan är möjlig i praktiken. Därefter diskuteras möjliga kliniska tillämpningar av betingad 

placebo i form av medicinsk dosreduktion. Avslutningsvis följer en kort genomgång av det 

stora kunskapsgapet mellan beläggen för denna dosreduktions kliniska relevans, och dess 

lämplighet inom konventionell vård. 
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Inledning 
Då ordet placebo har kommit att bli en del av det vardagliga vokabuläret är det svårt att inte 

ha en förutfattad mening om vad placebo är. Innan vidare djupdykning är det därför lämpligt 

att definiera termen placebo och grundläggande koncept inom forskningen.  

 

Placebo: definition och forskning  

Inom forskningen förekommer olika definitioner av varierande bredd, alla med sina inne-

boende problem: 

"Consider the term placebo. The narrowest definition would 

limit use of the term to sugar pills given by physicians to sick patients.  

No one accepts such a narrow definition, but problems 

occur as soon one tries to broaden it."  

- (Stewart-Williams & Podd, 2004) 

Exemplet med sockerpiller är tacksamt, och kan illustreras i fiktivt scenario: En grupp 

människor lider av en åkomma, t.ex. huvudvärk. Gruppen är homogen med avseende på 

människornas bakgrund och deras symptom. Dessa människor delas slumpmässigt in i tre lika 

stora grupper. Grupp A får ingen behandling och tjänar som kontrollgrupp. Grupp B blir 

informerade att de får behandling, smärtstillande medel i form av tabletter. Ovetandes för 

personerna i grupp B är dessa sockerpiller; placebo. Grupp C blir informerad och behandlad 

på samma sätt som grupp B. Skillnaden är att dessa personer verkligen får smärtstillande 

tabletter, inte sockerpiller. Efter en tid skattas gruppernas förbättring (se figur 1). Grupp C, 

som får riktiga smärtstillande, väntas rapportera störst förbättring. Grupp A, som inte fått 

någon behandling rapporterar en viss förbättring eftersom huvudvärk, likt andra åkommor, 

med tiden blir bättre eller går över av sig själv. Detta är sant även för personerna i grupp C, 

som fått behandling och rapporterar en större förbättring än i grupp A. Personerna i grupp B, 

som tror att de fått "äkta" smärtstillande tabletter rapporterar en större förbättring än grupp A, 

men inte lika stor som i grupp C. Skillnaden i förbättring mellan grupp C (behandling) och 

grupp B (placebo) tillskrivs den inneboende effekten av det verksamma ämnet i de smärt-

stillande tabletterna. Skillnaden mellan grupp B (placebo) och grupp A (ingen behandling) 

kallas placeboeffekten. Samma skillnad mellan individer kallas placeboresponsen (Ernst and 

Resch, 1995; Price et al. 2008). 

 

 

Figur 1: Effekten av behandling inom olika grupper. A får ingen behandling. B får inaktiv behandling 

(placebo). C får den behandling vars effekt man vill undersöka. Egen figur. 
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Det naturliga sjukdomsförloppet 

Det blir med andra ord paradoxalt att kalla en placebobehandling för overksam eftersom den 

har en mätbar effekt jämfört med en icke-behandling. Placeboeffekten är den förbättring som 

sker utöver det naturliga tillfrisknandet. Den kliniska effekten av en behandling är den effekt 

som sker utöver det naturliga sjukdomsförloppet och placebo. Detta är sant för alla sjukdomar 

och symptom. Det är alltså viktigt att inse att hela effekten av behandlingen aldrig kan till-

skrivas endast placebo, eller endast behandling. Vid en given effekt måste alltid det naturliga 

sjukdomsförloppet subtraheras från den totala förbättringen. Även placebo subtraheras på 

detta vis. (Price et al. 2008).  

 

Återgång mot det statistiska medelvärdet 

Behovet av en icke-behandlad kontrollgrupp är även viktigt ur ett statistiskt perspektiv. Icke-

friska deltagare i en given studie förväntas representera en ytterlighet i normalfördelningen av 

en befolkning. Statistiskt är det alltså sannolikt att en sådan grupp rapporterar en s.k. återgång 

mot det statistiska medelvärdet. Eller i klarspråk: efter en tid blir friska de friska, oavsett 

behandling. Ju längre tid en person varit sjuk eller upplevt symptom, desto större är den 

statistiska sannolikheten att sjukdomen läker ut och/eller att symptomen lindras. En obe-

handlad kontrollgrupp minskar risken för en sådan felkälla (Doering and Rief, 2012; Price et 

al. 2008) 

 

Nocebo 

Effekten i exemplet ovan behöver inte vara positiv ur patientens, eller ett fysiologiskt 

perspektiv. På samma sätt som en inaktiv behandling kan minska oönskade symptom och 

bidra med tillfrisknande så kan den också ha negativ effekt. Det som skulle kunna ses som 

placebo-behandlingars biverkningar kallas för nocebo (Haour, 2005; Pacheco-López et al. 

2006).  För enkelhetens skull kommer detta arbete använda sig av termen placebo oavsett om 

dess effekt skulle kunna klassas som positiv eller negativ. 

 

Dubbel-blindning 

Av anledningar som förhoppningsvis blir uppenbara nedan brukar man inte låta försöks-

personer veta om de får en inaktiv eller "äkta" behandling. En försöksperson som vet att hens 

behandling endast utgörs av t.ex. ett sockerpiller riskerar rapportera subjektivt om (icke) 

behandlingens effekt. Samma sak gäller försökspersoner som vet att de får en "äkta" behand-

ling; de riskerar att överdriva positiva effekter av behandlingen. För att få så homogena 

försöksgrupper som möjligt är det därför vanligt att "blinda" försökspersonerna (Price et al. 

2008). Exempelvis kan man berätta för försöksdeltagarna att de antingen kommer få en 

inaktiv eller aktiv behandling, men inte vilken. Ett sådant upplägg kallas enkel-blindning. 

Vid dubbel-blindning vet inte heller de experimentutövarna (t.ex. läkare, sjukhuspersonal) 

vem som får placebo och vem som får äkta behandling. På så vis minskar risken för olika att 

försökspersoner behandlas eller bemöts olika, med avseende på vilken försöksgrupp de tillhör. 

Ett sådant upplägg, när varken försökspersoner eller experimentutövare vet vem som får 

placebo och vem som får "äkta" behandling, kallas dubbel-blindning (Price et al. 2008) 
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Teoretiska modeller för placeborespons 
Det finns i huvudsak två modeller för att förstå placeboeffekten. Den ena utgår ifrån att 

patientens förväntningar på en given behandling påverkar utfallet av behandlingen. Den andra 

utgår ifrån s.k. klassisk betingning, eller Pavloviansk betingning, efter Ivan Pavlov som först 

beskrev fenomenet 1927 (Benedetti et al. 2003; Pacheco-López et al. 2006). 

Förväntningsmodellen 

Förväntan på behandlingen har alltså en stor påverkan på den placeborespons man får. Det är 

därför inte förvånande att många studier undersöker just vilken påverkan förväntningar har. 

Denna uppsats ska undersöka placeboeffekten i en immunologisk kontext. Den mesta forsk-

ningen på placebo bedrivs dock på smärtlindring. En studie av lindring vid postoperativ 

smärta (Pollo et al. 2001) får här illustrerar principen bakom förväntansinducerad placebo: 

En försöksgrupp av homogena patienter (n = 38) som nyligen genomgått bröstkorgsoperation 

fick under tre dagar intravenöst dropp innehållandes smärtstillande substans. Efter dessa tre 

dagar delades patienterna in i tre grupper där samtliga fick intravenöst dropp (NaCl 0,9 %) i 

ytterligare tre dagar. En kontrollgrupp, en dubbel-blindad grupp och en grupp som blev 

vilseledd, d.v.s. dessa deltagare fick blev informerade att droppet innehöll ett kraftfullt smärt-

stillande medel. Kontrollgruppen fick ingen information om droppet, mer än att det var 

hydrerande. Den dubbel-blindade gruppen fick veta att droppet kunde vara antingen inaktiv 

eller innehålla smärtstillande medel. Deltagarna i alla grupperna kunde under dessa tre dagar 

få äkta smärtstillande medel vid behov. 

 

Förväntan och smärtstillande dropp 

Patientgrupp Droppets innehåll Info om droppets innehåll Effekt 

Kontroll 0,9 % NaCl Rehydrerande 100 % 

Dubbel-blindad 0,9 % NaCl Placebo eller smärtstillande. 120,8 % 

Vilseledd 0,9 % NaCl Kraftigt smärtstilande. 133,8 % 

Tabell 1: Upplägget med de tre försöksgrupperna. Baserad på data enligt Pollo et al. (2001). 

 

Studien visar en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna: Patienterna i den dubbel-

blindade gruppen begärde totalt 20,8 % mindre äkta smärtstillande än de i kontrollgruppen. 

De vilseledda patienterna begärde 33,8 % mindre äkta smärtstillande, jämfört med kontroll-

gruppen (Pollo et al. 2001). Båda dessa grupper uppvisar en placeboeffekt, men en positiv 

förväntning på behandlingen ökar effekten. Detta är ett av många (Oken, 2008; Price et al. 

2008) exempel på hur förväntningar leder till placeborespons hos patienter.  

Man kan fråga sig om detta experiment påvisar en faktisk smärtlindrande effekt, eller endast 

en korrelation mellan informationen som gavs, och antalet gånger patenten bad om smärt-

stillande. Kanske informationen gjorde att vissa patienter inte vågade be om ytterligare smärt-

lindring, trots att de hade ont? Så är troligen inte fallet; patienterna fick under tre dagar upp-

skatta graden av upplevd smärta på en skala från ett till tio. Vid jämförelse visar det sig att 

patienterna i samtliga grupper bad om smärtstillande vid samma smärtvärde. (Pollo et al. 

2001). Resultaten beror med andra ord sannolikt på faktisk smärtlindring, inte feghet. 

Hur leder denna förväntan till en smärtlindrande effekt? Det finns god anledning att tro att 

förväntansinducerad placebo fungerar via kroppsegna signalsubstanser. Smärtlindrande 

placebo blockeras nämligen av opioidantagonisten Naloxone (Amanzio and Benedetti, 1999; 
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Benedetti, 1996) Smärtan lindras alltså biokemiskt genom aktivering av kroppens egna 

opioidsystem, inte endast genom ändrad subjektiv bedömning av smärtan.  

Ännu mer anmärkningsvärt är att kolecystokinin-antagonister har på egen hand inte någon 

smärtlindrade effekt, men i kombination med placebo så är smärtan ännu lägre än då enbart 

placebo används. Det går alltså inte att utesluta inblandningen av fler signalsubstanser och 

signalvägar än de som rör kroppsegna opioider vid smärtstillande placebo i förväntans-

modellen (Benedetti, 1996). 

En annan möjlighet är att förväntan på behandlingen medför en stressminskning hos 

patienten. Lägre halter av stresshormon skulle i sin tur påverka patientens tillstånd. Vid under-

sökning av förväntansdriven placeboeffekt på minne fann man att visuellt korttidsminne för-

bättras av placebo. Försökspersonerna kunde minnas signifikant fler ord, objekt, former o.s.v. 

när de blivit informerade att injektionen de fått innehöll en potentiellt minnesstärkande 

medicin. Men vid mätning av stressindikatorn kortisol i saliven på deltagarna fann man inga 

signifikanta skillnader mellan försöksgrupperna. Stressminskning verkar alltså inte vara en del 

av placeboresponsen vid förbättring av korttidsminne (Stern et al. 2011).  

Betingningsmodellen 

Betingning kan beskrivas som ett associativt lärande. Försöksobjektet utsätts för ett neutralt 

stimuli, som i sig inte har någon fysiologisk effekt, tillsammans med ett obetingat stimuli vid 

upprepade tillfällen. Detta obetingade stimulus ger i sig en given fysiologisk effekt. Denna 

parning av neutralt och obetingat stimuli kallas betingningsfasen. När försöksobjektet utsatts 

för dessa två stimuli ett antal gånger blir det neutrala stimulus ett betingat stimuli. Det kan 

alltså på egen hand inducera samma, eller liknande, fysiologisk effekt som det obetingade 

stimulus gjorde (se figur 2). Detta kallas exponeringsfasen (Albring et al. 2012). 

Inom placeboforskning är betingat stimulus ofta en smak i form av dryck och obetingat 

stimulus ett farmakologiskt aktivt preparat eller behandling. Om obetingat stimulus ger 

upphov till en för subjektet oönskad/negativ effekt uppstår vad som har blivit känt som 

conditioned taste aversion (CTA) eller "betingad smakaversion". Subjektet börjar associera 

smaken (t.ex. sötma) med den oönskade effekten (t.ex. visceral smärta) och kommer således 

aktivt undvika smaken p.g.a. denna association. Smaken kan alltså efter en period ge upphov 

till CTA och den fysiologiska respons som obetingat stimulus gav (Pacheco-Lopez, 2005).   

På detta vis är det möjligt att ge en inlärd placeborespons. Ett betingat stimulus som är 

farmakologiskt inaktivt kan efter en betingningsfas med en medicin inducera den effekt som 

medicinen normalt inducerar. Detta är möjligt även om betingningen skett innan sjukdomens 

symptomutbrott (Klosterhalfen and Klosterhalfen, 1990).  

Det har genom åren bedrivits mycket forskning kring placeboeffekten. Inte minst kring dess 

förmåga att påverka smärta genom förväntning (Price et al. 2008). I kontrast till denna 

forskning kommer denna uppsats handla främst om betingad placeborespons, och dess 

förmåga att påverka immunförsvaret. Studier som undersökt ämnet kommer beskrivas och 

granskas. Vidare kommer de kliniska implikationerna av denna forskning att tas upp och 

disskuteras i kontexten medicinsk dosreduktion.  

Frågeställning: vilka vetenskapliga belägg finns för att betingad placebo skulle kunna 

användas för medicinsk dosreduktion vid immunologiska sjukdomstillstånd?  
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Betingad immunpåverkan 
En rad experiment har visat hur betingad placeborespons, i motsats till förväntansdriven 

placebo (Albring et al. 2012), kan ge immunologiska effekter. Den vanligaste modellen i 

dessa försök är att en sackarinlösning används som neutralt stimulus. Denna paras vanligen 

med en ett obetingat stimulus i form av ett preparat som antingen försvagar immunförsvaret 

(immun- suppressor) eller aktiverar det (immun-aktivator). Den immunologiska effekten kan 

mätas efter betingningsfasen genom att exempelvis mäta halterna av olika immunologiska 

signalsubstanser i blodet (Albring et al. 2012; Goebel et al. 2002; Ober et al. 2012). Eller 

genom att mäta kliniska skillnader i t.ex. transplantatöverlevnad (Exton et al. 1998). 

Betingad immun-suppression hos gnagare 

Flera försök med gnagare har visat imponerande resultat med transplantatöverlevnad. 

Grochowicz et al. (1991) använde immun-suppressorn cyklosporin A (CsA) i ett experiment 

 

  A 

 

  B 

 

 

 

  Betingningsfas 

 

 

 

 

 

  Exponeringsfas 

Obetingat stimuli 
(ex: medicin) 

Respons 
(ex: färre leukocyter) 

Neutralt stimuli 
(ex: smak) 

Ingen respons 

Obetingat stimuli 
(ex: medicin) 

Neutralt stimuli 
(ex: smak) 
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(ex: färre leukocyter) 

Obetingat stimuli 
(ex: medicin) 
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(ex: färre leukocyter) 

Figur 2: Ett obetingat stimulus ger en given fysiologisk respons (A). Ett neutralt stimulus ger ingen respons  

(B). Efter upprepade parningar av dessa stimuli (betingningsfasen) blir det neutrala stimulus betingat; det 

kan på egen hand inducera samma fysiologiska respons som det obetingade (exponeringsfasen). Egen figur. 



7 
 

där råttor fick hjärttransplantat.  Under betingningsfasen (tio och sex dagar innan trans-

plantation) fick placebogruppen injektioner med CsA (obetingat stimulus) tillsammans med 

sackarinlösning (betingat stimulus). Dagen innan transplantation och tre dagar efter utsattes 

de för endast betingat stimulus. Vid dessa tillfällen drack råttorna mindre av sackarin-

lösningen än de i kontrollgrupperna, ett tecken på CTA och betingning. Deras kroppar behöll 

även det transplanterade hjärtat längre än råttorna i de olika kontrollgrupperna, med statistisk 

signifikans. Experimentet visar att ett betingat stimulus på egen hand kan inducera immun-

suppression, vilket i detta fall ledde till högre genomsnittlig transplantatöverlevnad (se tabell 

2). Detta resultat är signifikant jämfört mot samtliga kontrollgrupper. CsA-behandling följt av 

betingat stimulus (grupp A) är alltså signifikant bättre än t.ex. CsA-behandling följt av 

stimulus som inte blivit betingat (grupp B). Denna skillnad kan inte tillskrivas den extra 

energi som sackarinlösningen tillför råttorna, eftersom kontrollgrupp C fick samma mängd 

socker, men utan betingning. Den statistiska analys som tillämpades för att få dessa resultat 

kan dock kritiseras. Man redovisar inte heller inbördes signifikans mellan de olika kontroll-

grupperna. 

Valet av neutralt stimulus diskuteras senare i ett senare stycke av denna uppsats.  

Andra försök har visat på samma effekt på möss, och att den betingade placeboeffekten kan 

kombineras med konventionella behandlingar för minskad immunrespons: möss betingades 

med cyklofosfamid; en immun-suppressor som ger upphov till smärtsamma gastrointestinala 

bieffekter (Kusnecov et al. 1983). Exponering för betingat stimulus ökade även här trans-

plantatens överlevnadstid, och ännu mer så om betingat stimulus kombinerades med blod-

transfusion från donatorn i fråga (Gorczynski, 1990).  

Man har även lyckats mäta en ökning av immunaktivitet efter klassisk betingning; mängden 

T-lymfocyt-prekursorer i blodet hos möss ökade då de efter betingningsfasen återexponerades 

för endast betingat stimulus. Alla försöksdjur svarade dock inte på betingningen (Gorczynski 

et al. 1982). 

Betingade placeboeffekter på immunaktivet har även visats hos möss med autoimmun 

sjukdom. Betingning med cyklofosfamid (obetingat stimulus) och sackarin (betingat stimulus) 

ledde efter återexponering till ett fördröjt sjukdomsutbrott. Detta är signifikanta (p ≤ 0,01) 

 

Betingning och transplantatöverlevnad  
Grupp Betingningsfasen Exponeringsfas Hjärttransplantat Överlevnad

a
 P hos grupp A   

A Sackarin + CsA Sackarin Ja 10  

B (kontroll) H2O + CsA H2O Ja 8 < 0,02 

C (kontroll) Sackarin + Saltlösning Sackarin Ja 8 < 0,03 

D (kontroll) H2O + Saltlösning H2O Ja 7,5 < 0,02 

E (kontroll) Ingen behandling Ingen behandling Ja 7 < 0,01 
a
 Genomsnittlig överlevnad för transplanterat hjärta (dagar). 

Tabell 2: Råttorna i grupp A genomgår klassisk betingning med sackarinlösning (betingat stimulus) och injektioner 

med CsA (obetingat stimulus). Övriga grupper tjänar som kontroller, då de antingen får ett obetingat stimulus som 

de utsätts för även utan betingat stimulus (utsläckning), eller ett inaktiv obetingat stimulus. Grupp A visar signifikant 

längre transplantatöverlevnad jämfört mot samtliga kontrollgrupper. Baserat på data från Grochowicz et al. (1991) 

 

resultat jämfört med kontrollgrupper som fått endast cyklofosfamid utan betingning eller 

ingen behandling alls (Ader and Cohen, 1982).  
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Injektioner med CsA har visat sig kunna dämpa en inducerad form av artrit hos råttor 

(Kaibara, 1984). Klosterhalfen och Klosterhalfen (1990) betingade råttor över sju 

betingningstillfällen med CsA och kunde visa att exponering för betingat stimulus mildrade 

sjukdomsförloppet signifikant (p = 0,04) jämfört med kontrollgruppen som fick betingat 

stimulus utan föregående betingning. Man har även lyckats betinga råttor med CsA för att vid 

återexponering dämpa inducerad hypersensitivitet (Exton et al. 2002). 

Flera utav studierna i detta stycke är över 30 år gamla och nyare studier rörande just dessa 

upplägg är få. Det oklart varför det är så, möjligen är det ett resultat av betingningsfenomenets 

vedertagna roll inom djurförsök, vilket kan försvåra anslagssökande och minska intresset. 

 

Betingad immun-suppression hos människor  

Av uppenbara skäl tillämpas inte transplantatstudier av den typ som beskrivits i föregående 

stycke i studier på människor. Att riskera att ett transplantat stöts bort till följd av placebo-

behandling är inte etiskt acceptabelt. Det finns dock en växande mängd av studier som rör 

betingad immunrespons hos människor. Goebel et al. (2002) var först med att visa att denna 

form av betingning ens var möjlig hos människor. Friska män (n = 34) betingades över tre 

dagar. Var tolfte timme administrerades de CsA i tablettform, tillsammans med en färgad, 

smakintensiv dryck. Efter fyra dagars vänteperiod administrerades inaktiva (placebo) tabletter 

och dryck var tolfte timme. Kontrollgruppen (n = 16) behandlades enligt samma upplägg, 

men fick placebotabletter under hela försöket (se tabell 3 & 4). Båda grupperna var ovetandes 

inför tabletternas innehåll, men fick veta att de skulle få behandling med CsA antingen under 

den första eller andra fasen, i syfte att reducera förväntningar.  

CsA minskar immunaktivitet genom att inhibera syntesen av två cytokiner, interleukin-2 (IL-

2) och interferon-γ (IFN-γ), som normalt bidrar till ökad T-cell-bildning (Halloran et al. 

1999). Som normalvärde utgick man från halterna av IL-2 och IFN-γ mRNA, samt deras 

intracellulära, och utsöndrade proteinmängd vid experimentets början (dag ett). Dessa halter 

mättes direkt efter betingningsfasen, i början, och i slutet av exponeringsfasen.  

 

Betingningsfas 
Grupp Behandling 12 h → Behandling 12 h → Behandling 12 h → Behandling 

Betingning CsA + dryck  CsA + dryck  CsA + dryck  CsA + dryck 

Kontroll Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck 

Tabell 3: Betingningsfasen i experiment på betingad immun-supression hos människor. Fyra behand-

lingar sker med 12 timmars intervall. Därefter följer fyra dagars vila. Baserad på beskrivning efter 

Goebel et al. (2002). 

 

Exponeringsfas 
Grupp Behandling 12 h → Behandling 12 h → Behandling 12 h → Behandling 

Betingning Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck 

Kontroll Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck  Placebo + dryck 

Tabell 4: Betingningsfasen i experiment på betingad immun-supression hos människor. Efter fyra dagars 

vila sker fyra behandlingar sker med 12 timmars intervall. Baserad på beskrivning efter Goebel et al. 

(2002). 
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Som väntat ledde CsA-behandlingen till en signifikant minskning av samtliga värden som 

mättes direkt efter betingningsfasen. Hos kontrollgruppen fanns ingen signifikant skillnad vid 

någon av mätningarna . Gruppen som betingats däremot, visade efter exponeringsfasen en 

tydlig minskning i mängden av IL-2 mRNA och IFN-γ mRNA (p ≤ 0,05), intracellulärt IL-2 

och IFN-γ (p ≤ 0,01), samt utsöndrat IL-2 och IFN-γ in vitro (p ≤ 0,01). Dessa minskningar 

visade för första gången att betingad immun-suppression var möjlig i människor (Goebel et al. 

2002). Eftersom kontrollgruppen inte behandlats med CsA kontrollerade man att cytokin-

nivåerna återgått till normalvärdet innan man påbörjade exponeringsfasen. På så vis utesluts 

kvardröjande farmakologiska effekter av CsA, och skillnaden mellan grupperna kan tillskrivas 

betingad placebo, snarare än förväntansdriven sådan.   

 

Wirth et al. (2011) använde samma betingningsmetod i ett senare experiment på friska 

människor. Man gjorde två separata exponeringsfaser. I den första, fem dagar efter 

betingningsfasen, ledde betingat stimulus och placebotabletter till signifikant lägre uppmätta 

nivåer av IL-2 (p < 0,001), men inte av IFN-γ (p > 0,05). Efter den andra exponeringsfasen, 

elva dagar efter den första, ledde återexponeringen till sänkta halter av både IL-2 (p < 0,05) 

och IFN-γ (p < 0,01). Detta bekräftade inte bara att betingad immun-suppression är möjligt 

hos människor. Det visade också att sådan betingning kan vara stabil över en längre tids-

period. Man kunde inte finna några halter av CsA i blodet innan exponeringsfasen I eller II, 

vilket utesluter att minskningen skulle vara ett resultat av kvardröjande CsA. Man 

konstaterade även att nivåerna av T-lymfocyter inte skilde sig signifikant mellan grupperna. 

Skillnaderna kan alltså med säkerhet tillskrivas betingad immun-suppression. 

Intressant är även att deltagarna som fick CsA tycktes utveckla CTA. Alla deltagare ombads 

gradera hur de upplevde dryckens smak vid varje administreringstillfälle. De två sista betygen 

i betingningsfasen, de tre första betygen vid exponeringsfasen I och de två första betygen vid 

exponeringsfasen II var signifikant lägre hos den CsA-behandlade gruppen.  

Även Albring et al. (2012) och Ober et al. (2012) har visat att betingningsprotokollet ovan kan 

signifikant undertrycka immunförsvaret, med avseende på IL-2. Det skall dock understrykas 

att man i båda fallen fick signifikans vid fyra återexponeringar, men att Albring et al. (2012) 

inte såg signifikant sänkta IL-2-nivåer vid endast en återexponering av betingat stimulus.  

Betingad immun-aktivering hos gnagare och människor 

Flera studier har antytt möjligheten till immun-aktivering genom betingning hos både gnagare 

(Exton et al. 1995; Janz et al. 1996) och människor (Buske-Kirschbaum et al. 1994). Buske-

Kirschbaum et al. (1994) visade att injektioner med adrenalin signifikant höjde antalet av NK-

lymfocyter i blodet hos friska försökspersoner. När sådana injektioner parades med neutralt 

stimulus (i form av smak och ljud) över tio exponeringsfasen gav det senare på egen hand höjt 

antal NK-lymfocyter vid återexponeringen.  

En annan studie har använt immun-stimulerande interferon-γ (INF) tillsammans med 

propylenglykol (PPG) (Longo et al. 1999). Friska försökspersoner (n = 31) delades in i tre 

grupper och administrerades i fyra veckors tid, under dubbel-blindade former, antingen 

intravenöst INF med oralt PPG (grupp A), intravenöst saltlösning (NaCl) med oralt PPG 

(grupp B) eller endast intravenöst INF (grupp C). Alla grupperna fick minskad intravenös 

behandling under experimentets gång (se tabell 5). Administreringen skedde under veckans 

fyra första dagar, följt av en tre dagar lång viloperiod. Blodprover togs efter de två första 

dagarna av behandling och den första vilodagen i varje vecka (se tabell 6). 
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Betingningsprotokoll med INF och PPG 

Grupp Vecka 1  Vecka 2  Vecka 3  Vecka 4 

A 4 INF + 4 PPG  3 INF + 4 PPG  2 INF + 4 PPG  0 INF + 4 PPG 

B 4 NaCl +4 PPG  4 NaCl +4 PPG  2 NaCl +4 PPG  0 NaCl +4 PPG 

C 4 INF  3 INF  2 INF  0 INF 

Tabell 5: Antalet intravenösa injektion med INF/NaCl och oralt PPG under experimentets veckor. 

Baserad på Longo et al. (1999). 

 

 Behandling och blodprov under veckan 
Dag Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

Behandling × × × × × × × 

Blodprov × × × × × × × 

Tabell 6: Föredelningen av behandlingar och blodprov (×) under de veckor experimentet utfördes. 

Baserad på Longo et al. (1999). 

 

I detta experiment användes plasmanivåerna av quinulinsyra, neopterin, och lymfocyt-

aktiverande membranreceptorer (CD64) som markörer för INF-inducerad immunaktivering. 

Grupp B uppvisade inga signifikanta ändringar i dessa parametrar. Små men statistiskt 

signifikanta skillnader uppmättes däremot mellan grupp A och C. Dessa grupper fick samma 

mängd INF, och visade ökad immunaktivitet jämfört mot B. Trots lika mängd INF visade 

grupp A signifikant högre nivåer av quinulinsyra på fredagen veckan tre (p = 0,01). Nivåerna 

av neopterin sjönk signifikant i grupp C under försökets andra vecka jämfört med nivåerna 

under första veckan (p = 0,02). Grupp A visade däremot ingen signifikant skillnad i neopteri-

nivåer mellan vecka ett och två. Även nivåerna av CD64 var högre i grupp A än C under 

försökets sista vecka. Sammantaget indikerar dessa signifikanta skillnader att ett betingat 

stimulus (PPG) ökade effekten som obetingat stimulus (INF) hade på immunaktivitet hos 

försökspersonerna. Skillnaderna är dock små, och det bör påpekas att variansen i respons 

inom grupp A var stor. Det är dessutom resultaten från två individer i grupp A som ger 

signifikans åt CD64-värdena (Longo et al. 1999). Kort sagt ligger en stor osäkerhet i dessa 

resultat. 

Grigoleit et al. (2012) använde injektioner med lipopolysackarid (LPS), ett endotoxin, för att 

inducera immunaktivering. Friska män fick antingen LPS (obetingat stimulus) eller NaCl-

lösning (placebo) injicerat under betingningsfasen som bestod av denna enda injektion. Direkt 

efter injektionen drack försökspersonerna en dryck med säregen smak och färg (betingat 

stimulus). Både kroppstemperatur och cytokinnivåer (TNF-α, IL-6 och IL-10) ökade 

signifikant hos LPS-behandlade gruppen (p ≤ 0,001 respektive). När dessa värden återgått till 

normalnivåerna återexponerades grupperna för det betingade stimuluset. Varken kropps-

temperatur eller cytokininnivåer ändrades signifikant. Däremot bedömde den LPS-behandlade 

gruppen smaken av det betingade stimuluset signifikant mindre angenäm efter återexponering, 

jämfört med kontrollgruppen (p ≤0,05). En betingningssession ledde alltså till CTA, men inte 

immun-aktivering. Liknande resultat finns från studier på möss som efter två betingnings-

sessioner uppvisade CTA men ingen cytokinaktivering (Mormède et al. 2004). Kort sagt är 

beläggen för betingad immunstimulering mer blygsamma än de som finns för immun-

suppression.  
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Tillämpning av placebo 
Är immunpåverkan möjlig genom betingning? I ljuset av djur- och människostudier ovan 

tycks svaret vara ja. Med viss osäkerhet. Hur skulle denna möjlighet kunna nyttjas i vården?  

 

Medicinsk dosreducering  

En uppenbar tillämpning är dosreduktion av medicinering. Långvariga behandlingar med 

immun-inhiberande/aktiverande preparat skulle kunna förkortas genom att introducera 

placebobehandling när en betingning etablerats. Vinsterna med detta skulle vara lägre 

kostnader för medicin, och möjligen färre biverkningar (Doering and Rief, 2012).  

Betingningsfasen skulle kunna utgöras av den initiala behandlingen (obetingat stimulus) som 

över tid fasas ut till större och större andel placebo (betingat stimulus). Självklart måste denna 

tillämpning uppfylla gängse krav på effektivitet och säkerhet. Faktiska studier som prövar 

detta upplägg är få, men det finns belägg för att metoden kanske har klinisk relevans hos 

människor.  

I en studie genomgick män och kvinnor (n = 46) med psoriasis en 3 - 6 veckor lång standard-

behandling med kortisonsalva. Denna applicerades, av patienterna själva, två gånger dagligen 

på ett drabbat hudområde (vanligen på knä eller armbåge). Ett annat, bilateralt beläget område 

behandlades på samma sätt med en återfuktande salva. Detta andra hudområde matchade det 

första med avseende på placering och graden av symptom. På så vis kunde kortisonsalvans 

inneboende farmakologiska effekt etableras. Denna period av normal behandling tjänade även 

som betingningsfas för experimentets fortsättning. När en grundnivå uppnåtts, d.v.s. det 

drabbade hudområdet varken blev bättre eller sämre, gick man vidare till experimentfasen. 

Deltagarna in i tre grupper (se tabell 7). Standardgruppen fick under följande veckor kortison-

salva med samma dos som förut. Betingningsgruppen behandlades vissa dagar med kortison-

salva, andra med en placebosalva med samma utseende och doft som kortisonsalvan, men 

utan verksamt innehåll. Denna grupp representerar alltså behandling tillsammans med dos-

reduktion genom betingad placebo. Kontrollgruppen fick kortisolsalva varje dag, fast med 

lägre koncentration kortison än förut under betingningsfasen (se tabell 7). Administreringen 

av salva skedde med samma upplägg som förut. Betingningsgruppens och kontrollgruppens 

behandling skilde sig inte med på den absoluta mängden kortison under behandlingen, endast 

hur den distribuerades över tid. 

 

Dosreducering psoriasis 
Grupp  Betingningsfas (3-6 veckor)  Experimentfas (≤ 8 veckor) 

Standard  Full styrka, varje dag  Full styrka, varje dag 

Betingning  Full styrka, varje dag  Full styrka, vissa dagar
a
 

Kontroll  Full styrka, varje dag  Reducerad styrka
b
, alla dagar 

a
 för 25-50% av veckans dagar bestod behandlingen av placebo. 

b 
salva som innehöll 25-50% lägre koncentration av kortison. 

Tabell 7: Behandlingen av personer med psoriasis. Det är endast distribueringen av kortison som skiljer 

sig mellan betingningsgruppen och kontrollgruppen. Den absoluta mängden kortison är lika över tid. 

Baserad på Ader et al. (2010). 
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På detta vis fortlöpte behandlingen av grupperna under experimentfasen som varade upp till 8 

veckor. När en persons fick ett återfall, d.v.s. då symptomen på det behandlade hudområdet 

förvärrades över en på förhand bestämd gräns, avbröts experimentfasen. Flest återfall skedde i 

kontrollgruppen, som fått subterapeutiska mängder av kortison dagligen (se figur 2). 

Skillnaden mellan den betingade gruppen och kontrollgruppen tycks alltså tala för att dos-

reduktion inte ledde till lägre effekt tack vare betingad placeboeffekt. Trots att dosen inte hade 

någon terapeutisk effekt på egen hand (kontrollgruppen). Det bör här göras en reservation 

angående den statistiska relevansen av resultaten. Ader et al. (2010) utförde denna studie vid 

två olika universitet, Stanford och Rochester. Man fann att betingningsgruppen uppvisade 

signifikant lägre grad av symptom än kontrollgruppen (p = 0.005), och att betingningsgruppen 

inte skiljde sig från standardgruppen. Vid Rochester! Denna skillnad var inte signifikant hos 

försökspersonerna vid Stanford.  

En del av studien visar alltså att betingad placebo kan nyttjas för dosreduktion, den andra 

delen visar på motsatsen. Och sammanlagt är resultaten inte signifikanta. och visar inte att 

betingningsgruppen fick färre återfall än kontrollgruppen. Denna studie visar inte att betingad 

placebo kan nyttjas för dosreduktion 

En annan studie testade möjligheten för dosreduktion hos patienter med multipel skleros (n = 

10) som fick behandling med cyklofosamid (Giang et al. 1996). Patienterna betingades med 

en smaksatt dryck varje gång de mottog en injektion av cyklofosfamid. Behandlingen ledde 

till minskat antal leukocyter i blodplasman. När man efter 6 eller 7 månaders behandling gav 

en injektion motsvarande 1% av den terapeutiska dosen av cyklofosfamid tillsammans med 

den betingade drycken uppvisade åtta av tio patienter en signifikant leukocytminskning (p = 

0,00446) . Giang et al. (1996) falsifierade därigenom sin nollhypotes; att hälften av 

patienterna skulle uppvisa leukocytminskning. Studien visar alltså att dosreduktion är möjligt 

med detta upplägg, men även artikelförfattarna själva påpekar att studien inte undersöker de 

möjliga kliniska tillämpningarna av denna möjlighet. Dessutom bör valet av data under-

strykas; på dag sju och 14 efter varje behandling mättes leukocytnivåerna. Medelvärdet av 

proverna från dag 14 visar inte en signifikant minskning av leukocyter (p = 0,01777). 

Signifikans uppnåddes endast när man slog samman de lägsta av mätvärden, dag sju eller 14. 

 

 

Figur 3: Andelen av gruppdeltagarna som under experimentperioden fick återfall i sin psoriasis. Data är 

sammanräknade från de två universiteten som utförde studien. Baserad på Ader et al. (2010). 
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Diskussion 
Med tendensiös optimism går det att se de två studierna i föregående stycke som lovande. 

Betingning har skett genom ett upplägg som rent praktiskt går att genomför inom 

konventionell vård. Men då data måste väljas (Giang et al. 1996), eller rent av väljas bort 

(Ader et al. 2010) för att resultaten ska bli signifikanta finns det god anledning att vara 

skeptisk.  

Det finns bevis för att konceptet betingad immun-påverkan är möjlig hos människor, även om 

fler studier krävs på området för att med säkerhet påvisa fenomenet. Men det är långt ifrån 

säkert att dosreduktion via betingad placebo förtjänar en plats i den kliniska vården. Många 

frågor kring betingning och placebo måste utredas mer noggrant. Nedan följer en kort 

sammanfattning av dessa frågor. 

 

Vem, när, och hur mycket? 

Fungerar betingad behandlingen på alla? Vad krävs, och hur stor blir effekten? Dessa frågor 

måste besvaras innan en tillämpning ens kan övervägas. Efter en genomgång av de, inte sällan 

imponerande, fysiologiska effekter som placebo kan leda till är det lätt att glömma att det 

inom varje population finns individer som inte svarar på placebobehandling och/eller 

betingning. I studien ovan (Giang et al. 1996) hade man ingen gradskillnad i responsen. 

Patienterna antagningen sänkte (n = 8) eller höjde (n = 2) sina leukocytvärden efter åter-

exponering. Alltså var 20% inte mottagliga för betingad immun-suppression i denna studie. 

Och denna siffra hade varit högre om man satt ett minimum för vilka sänkningar som skulle 

klassas som signifikanta. Överväg rimligheten i att klassa de två patienter med minst 

minskning av leukocyter (-100 respektive -200/mm
3
) till samma grupp (responders) som de 

två med störst minskning (-1100 respektive -1300/mm
3
).  

Samtliga studier som tagits upp i denna uppsats mäter placeboeffekten genom medelvärdet av 

alla försöksobjekt, och endast ett fåtal redovisar de individuella värdena (Giang et al. 1996; 

Grochowicz et al. 1991). När studier och experiment dessutom skiljer sig i upplägg blir det 

omöjligt att tydligt redogöra för exakt vem som svarar på betingad placebo, och i vilken ut-

sträckning. Man har länge försökt kartlägga "markörer" hos placebo-responders, när de får 

respons, och hur stor den blir o.s.v. men det finns i dagsläget inga fullständiga svar på dessa 

frågor (Pacheco-Lopez, 2005; Price et al. 2008). Innan svar erhållits är det svårt att säga hur 

säker brukandet av placebo blir hos den enskilda patienten.  

 

Stabilitet hos betingat stimulus. 

Hur stabil blir en betingning? D.v.s. hur länge kan ett betingat stimulus inducera den tidigare 

farmakologiska effekten?  

Inte helt förvånande har det visat sig att gustatoriskt stimulus lämpar sig särskilt bra för 

betingning vid immunpåverkan (Doering and Rief, 2012). Men dessa bör väljas med omsorg. 

I experimentet med råttor och transplantat ovan (Grochowicz et al. 1991) fann man att 

råttorna i grupp B (se tabell 2) uppvisade signifikant lägre transplantatöverlevnad än de i 

grupp A. Ett "unikt" neutralt stimulus (sackarinlösning) som betingats tillsammans med CsA-

behandling (grupp A) är alltså signifikant bättre än t.ex. ett familjärt neutralt stimulus (vatten) 

som betingats genom parning med CsA-behandling (grupp B). Neutralt gustatoriskt stimulus 

bör med andra ord vara "unikt" för att betingning ska ske. Stimulus som förekommer även 
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utanför betingningsprotokollet, ex. vatten, utgör inte ett lämpligt  neutralt stimulus för 

betingning. 

Antalet betingningstillfällen är också viktigt. Ett betingningstillfälle är troligen inte nog 

(Grigoleit et al. 2012); det krävs flera exponeringar med obetingat och neutralt stimulus för att 

en fysiologisk effekt ska induceras vid återexponering (Goebel et al. 2002; Niemi et al. 2007; 

Wirth et al. 2011). 

Men när väl betingningen har skett kan den vara stabil över många exponeringstillfällen 

(Niemi et al. 2007). Exempelvis visade Wirth et al. (2011) att betingat stimulus gav effekt hos 

människor vid en andra återexponering, 11 dagar efter den första. Detta kan vara 

problematiskt ur en medicinsk synpunkt; om ett betingat stimulus är för prevalent i patientens 

livsmiljö riskerar den farmakologiska effekten induceras oftare än schemalagt. Kanske t.o.m. 

långt efter avslutad behandling. Läkare riskerar därigenom förlora kontrollen över patientens 

”medicinering” och patienten skulle kunna självmedicinera ad libitum, givet att stimulusen i 

fråga är lätt att reproducera.  

Det är alltså inte enbart viktigt att kartlägga hur betingning hålls stabil. Även utsläckning, 

d.v.s. disassociationen mellan stimulus och respons, måste alltså redogöras för i samman-

hanget dosreduktion. Innan så skett på ett tillfredställande kan inte dosreduktion på allvar 

övervägas inom vården. 

Förväntningarnas roll och etiska problem 

Det må stå klart att både förväntningar och betingning kan leda till relevant placeborespons, 

även vissa studier har brister. Men de placebostudier som använder endast dubbel-blindad 

behandling kan inte användas som stöd för betingad placebo per se; ingen betingning kan ske 

om kontrollgrupper endast får placebo (Doering and Rief, 2012). Däremot är det svårt att sär-

skilja effekten av förväntningar från effekten av betingning; under betningsperioden bildar 

patienten förväntningar baserade på information från läkaren och medicinens effekt. Det är 

därmed troligt att effekten vid placebomedierad dosreduktion åtminstone delvis kan vara 

beroende av förväntningar.  

Pollo et al. (2001), vars experiment beskrevs under rubriken "Förväntansmodellen", visar 

tydligt hur förväntningar påverkar placeboresponsen. Ju större förväntan, desto större respons. 

Men hur stor del av resultatet utgörs av förväntan respektive betingning? I nämnd studie fick 

alla grupper smärtstillande dropp i tre dagar innan experimentet började. Dessa tre dagar utgör 

i praktiken en möjlig betingningsperiod. Vi kan alltså inte sluta oss till att placeboeffektens 

endast utgjordes av förväntningar.  

Visserligen tycks förväntningar verka genom kroppsegna opioider, medan betingning kan ske 

oberoende av dessa (Amanzio and Benedetti, 1999). Men det är sannolikt att både förvänt-

ningar och betingningsmekanismer svarar för placeboeffekter i olika utsträckning, beroende 

på omständigheterna; förväntningar i kombination med morfinbetingning förlorar t.ex. sin 

effekt tillsammans med opioidantagonisten Naloxon. Men förväntningar i kombination med 

betingning av keterolak (en icke-steroid antiinflammatorisk smärtstillande) blockeras endast 

delvis av opioidantagonister (Amanzio & Benedetti, 1999). Dessutom finns det belägg för att 

opioider påverkar effekten av betingning av rädsla (Eippert et al. 2008), en observation som 

kan ha implikationer för andra typer av betingning. Och det är fullt möjligt att förväntningar 

även påverkar placeboeffekten via andra, ännu okända, signalvägar (Benedetti, 1996). 
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Kort sagt återfinns samma problem i alla studier med betingad placebo; hur stor roll har 

förväntningarna? Denna fråga är viktig, inte endast för att förstå hur en behandling ska läggas 

upp för största möjliga effekt. Den bär också potentiellt på en etisk problematik. 

Etik och informerat samtycke 

Ponera att förväntningar de facto står för en del av den placeboeffekt som sker vid betingad 

dosreduktion, och/eller vid själva betningen. Detta skulle innebära att en behandling med 

betingad dosreduktion får störst effekt när patienten vilseleds att tro att placebon är mycket 

potent, och farmakologiskt aktiv.  

Kort sagt kan läkare inte vara ärliga med sina patienter, om (maximal) placeboeffekt önskas. 

Patienter kan inte heller lita på all information från sina läkare. Detta är ett potentiellt enormt 

problem, inte bara genom att det svårt vunna förtroendet patienter har mot läkare och vården 

skadas. Det riskerar också att bli kontraproduktivt då patienter generellt riskerar att få lägre 

förväntningar vid medicinering. På ett diskret sätt utgör redan placeboeffekten en stor del av 

medicinsk vård (Colloca and Miller, 2011; Price et al. 2008). Som togs upp i inledningen 

utgörs även effekten av en farmakologiskt verksam medicin till viss del av placebo och/eller 

förväntningar. Man riskerar alltså både en förtroendekris mot läkare och sämre effekt från 

deras behandlingar. Dessutom kan nyttjandet av placebo få oförutsedda effekter när 

skillnaden mellan skolmedicin och s.k. alternativ medicin blir mindre uppenbar för 

patienterna. Oseriösa vårdutövare kan komma att utnyttja situation med hänvisning till 

placebo. 

 

Slutsats 

Det finns belägga för att betingad placeborespons kan ge immunpåverkan. Men i dagsläget 

har inga studier på ett övertygande sätt visat att medicinsk dosreducering genom betingad 

placebo är möjlig, eller är av klinisk relevans. Det krävs fler studier för reda ut denna 

möjlighet. Dessa bör genomföras och presenteras på så vis att jämförelser mellan studierna 

underlättas. Biologiska markörer för responers/non-responders är inte ett krav, men på något 

vis måste risken för utebliven placeborespons minimeras. Vidare måste även stabiliteten hos 

betingat stimulus, och utsläckning av denna kartläggas. Om betingningen visar sig vara 

beroende av vilseledande information är det dessutom tveksamt om det är etiskt acceptabelt 

att tillämpa den.  
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