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Plasebo Etkinin Nörobiyolojisi
Neurobiology of Placebo Effect
Murat Erdem, Süleyman Akarsu, Murat Gülsün
ÖZET
Plasebo, tedavi edilen duruma yönelik özgületkisi olmayan madde ya da yöntem olarak tanımlanmıştır. Plasebo, hoşnutluk durumuna yol açmakta, tıpkı
bir ilacın etkisi gibi vücuttaki yolaklar aracılığıyla etkisini göstermektedir.
Nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile plasebonun beyin aktivasyonu,
nörotransmitterler ve hormonlar üzerinde çeşitli değişiklikler oluşturduğu
gözlenmiştir. Plasebo cevabının oluşmasında dopamin, serotonin, opioid
sistemlerinin etkisi, plasebo etkisinin beklenti süreci ve ödül döngüsü ile
ilişkisi, farmakolojik ajanların etki ettiği beyindeki bazı özgül merkezlerin
plasebo cevabı sırasındaki rolü çalışmalarda gösterilmiştir. Plasebo etkisi ile
hipnozun etkisi arasında da benzerlikler vardır ve hem plasebo hem de hipnoz
yanıtında iyileşme beklentisi telkin fenomeni ile yakından ilişkilidir. Telkin ve
beklenti modelleri ile ilişkili olarak hem hipnoz hem de plasebo uygulanımı
sonrası beyinde benzer değişiklikler oluşması ilgi çekmektedir. Beyindeki
nörokimyasal yolaklar izole olarak değil birçok ortak mekanizmalarla fonksiyonel etki oluşturmaktadır. Bu nedenle plasebo yanıtında tüm bu mekanizmalar birbirleriyle ilişkili olarak görev alabilirler. Her ne kadar birçok faktörün
etkisi olduğu göz önünde bulundurulsa da; plasebonun etkisini anlamanın ve
beyinde yaptığı değişiklikleri görüntüleyebilmenin, psikolojik faktörlerin
hastalıkların oluşumunda ve tedavisindeki rollerini aydınlatmada önemli yeri
vardır.
Anahtar Sözcükler: Plasebo etkisi, nörobiyoloji, beklenti ve ödül modelleri.
ABSTRACT
Placebo is defined as a substance or method that has no specific effect on the
condition being treated. Placebo leads to the state of contentment and shows
its effects just like a drug by the pathways in the body. Various changes
formed by plasebo on the brain activation, neurotransmitters and hormones
have been observed with the development of neuroimaging methods. The
effects of dopamine, serotonin, and opioid systems in the formation of the
placebo response; the relationship between placebo effect, reward cycle and
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expectation process and the role of the some specific regions in the brain
where pharmacological agents acting on during the placebo response have
been shown in several studies. There are similarities between hypnosis and the
placebo effects and expectation of improvement is closely related to the suggesting phenomenon in the hypnosis as well as placebo responses. The formation of similar changes in the brain after administration of placebo and
hypnosis associated with the expectation models and suggestions attracts
attention. Neurochemical pathways in the brain constitute functional impact
with many of the common mechanisms. Therefore, all of these mechanisms in
the placebo response can take part in relation to each other. Although it is
known that many factors may influence, understanding of the effects of placebo and viewing the changes in the brain formed by placebo have an important place for enlightening roles of psychological factors in the onset of
diseases and treatment.
Keywords: Placebo effect, neurobiology, anticipation and reward models.

P

lasebo “ tedavi edilen durum için özgül bir etkinlik göstermeyeceğine
inanılan ve simgesel etkisi için kullanılan bir tedavi biçimi ya da tıbbi
tedaviyi hızlandırmayı amaçlayan bir girişim” olarak tanımlanmıştır.[1]
Plasebo etkisi ise, farmakodinamik etkisi veya tedaviye yönelik özgül bir özelliği olmayan fakat hastanın etkisine inandığı bir tedavi ile elde edilen sonuç
için kullanılan bir kavramdır.[2] Plasebo, hoşnutluk durumuna yol açmakta,
tıpkı bir ilacın etkisi gibi vücuttaki yolaklar aracılığıyla etkisini göstermektedir.[3]
Teorik olarak plasebonun bu etkileri klasik koşullanma, beklenti ve ödül
modeli gibi kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Hastanın ve hekimin beklentilerinden, verilen ilaçların rengine, sayısına ve şekline, hekimin tutumundan,
hastanın özelliklerine kadar birçok faktörün plasebo etkisinden sorumlu olduğu öne sürülmüştür. İnsanların hayatta karşılaştıkları uyaranlara fazla veya az
olarak cevap üretme özellikleri kişisel olarak değişmektedir. Bu durum üzerinde öğrenilmiş durumlar ile klinik görünüm ve kişilerin biyolojik yapıları arasındaki ilişki rol oynamaktadır. Plasebo yanıtında duygudurumda, motivasyonda veya bilişsel işlevlerde değişiklik gibi daha karmaşık süreçler rol oynamaktadır.[4]
Günümüzde nörogörüntüleme yöntemleri ile plasebonun beyin aktivasyonu, nörotransmitterler ve hormonlar üzerinde çeşitli değişiklikler oluşturduğu
gözlenmiştir.[2,5,6] Beyin görüntüleme yöntemleri ile plasebonun, aktif ilaçların etkisini taklit ettiği ve beyinde onlarla aynı bölgeleri aktive ettiği tespit
edilmiştir.[7-9] Bu durum plasebo dopamin verilen parkinson hastalarında,
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry

301

Plasebo Etkinin Nörobiyolojisi

plasebo analjezik verilen ağrı yakınması olan hastalarda, plasebo antidepresan
verilen depresif ve anksiyete bozukluğu olan hastalarda, plasebo kafein verilen
sağlıklı gönüllülerde gösterilmiştir.[10-17] Beyin ve immun sistem arasındaki
iki yönlü ilişki stres ve hipotalomo-pituiter eksen üzerinden plasebo cevabı
üzerinde etkisi olmaktadır.[18] Plasebo ile immunsupresif etki ve tuberkülin
reaksiyonunda sönme; multipl skleroz hastalarında da plasebo ile periferal
lökosit sayılarında azalma olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.[19-21] Bir meta
analiz çalışmasında deksametazon supresyon testinde kortizolün suprese edilememesinin zayıf plasebo yanıtı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.[22]
Bu derlemede çeşitli ruhsal durumlarda plasebo yanıtının yeri ve önemi
konusu üzerinde durulacak, daha sonra olası ilişkili mekanizmalar kısaca gözden geçirilecektir.

Ağrı ve Plasebo
Plasebo fenomeni ilk olarak ağrı alanındaki çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.[23] Günümüzde de halen ağrıda plasebo ile ilgili çalışmalar çoğunluktadır.
Nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sonrası ağrının hissedilmesi ve
kontrolünde yeri olan birçok beyin bölgesi tanımlanmıştır. Ağrının hissedilmesi ile ilgili beyin bölgeleri talamus, primer somatosensoriyal korteks, sekonder somatosensoriyal korteks, insula, prefrontal korteks, amigdala ve anterior
singulat kortekstir. Bu beyin bölgelerine nöromatriks adı verilir [24] Bu beyin
bölgelerinin ağrı ile ilişkili değişik görevleri vardır. Talamus, primer somatosensöriyal korteks, sekonder somatosensöriyal korteks ve insulanın posterior
bölgeleri duyuların ayrıştırılması; amigdala, anterior singulat korteks ve insulanın anterior bölgeleri ağrının duygusal-motivasyonel bileşenleri; prefrontal
korteks ise ağrının bilişsel değerlendirilmesi ile ilgilidir.[25] Bu beyin bölgelerinin aynı zamanda insanlarda duygusal işlem ve düşünme ile de ilişkili olması, ağrının hissedilmesi süresince kişide birçok psikolojik ve fizyolojik etkininin oluşmasını açıklamaktadır.
Isı ile indüklenmiş ağrı modeli ile yapılmış bir deneysel modelde opioid ve
plasebo analjeziklerin nörofizyolojik etkileri sağlıklı gönüllülerde pozitron
emisyon tomografisi (PET) ile incelenerek aktive olan beyin bölgeleri karşılaştırılmış, ve hem plasebo hem de opioid agonist olan remifentanil alan grupta
aynı beyin bölgeleri (anterior singulat korteks, orbito-frontal korteks ve periaquaduktal gri madde) aktive olmuştur.[11] Wager ve arkadaşları,[12] yaptıkları fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI )çalışmasında ön
kola elektirik şoku sonrası sürülen plasebo krem ile hastaların hissetikleri ağrıwww.cappsy.org
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da azalma olduğu ve ağrının duygusal regülasyonundan sorumlu olan dorsolateral prefrontal korteks, medial prefrontal korteks ve periaqeaduktal gri bölge
beyin bölgelerinde aktivasyonda artış, ağrının hissedilmesi ile direkt ilişkili
bölgeler olan talamus, anterior insular korteks ve anterior singulat korteks
aktivasyonunda azalma tespit etmiştir. Benzer bir çalışmada Price ve arkadaşları irritabl kolon sendromu olan hastalarda plasebo verilmesi sonrası yine aynı
beyin bölgelerinde aktivasyonda değişiklikler gözlemlemiştir.[9] Fricchione
and Stefano ise ağrının duygusal yanıtında dorsolateral prefrontal korteksin
düzenleyici rolünü belirlemiş ve diğer beyin bölgelerindeki değişikliklerin bu
bölge üzerinden yönetildiğini belirlemiştir.[26]

Plasebo Etkisinde Dopaminin Yeri, Beklenti ve Ödül Modelleri
Parkinson hastalığında plasebonun nasıl etkili olduğu ilgi çeken bir konu
olmuştur. Plasebo analjezisinde olduğu gibi olumlu beklentinin parkinson
hastalarında nigrostriatal yolakta dopamin salınımına yol açtığı ve bu durumun ödül modeli ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir.[10,27] Bu bulgular
olumlu beklentinin düzeyi ile striatal dopaminerjik transmisyonun korele
olduğunu gösteren bir PET çalışmasıyla da desteklenmiştir.[28] Parkinson
hastalarda dopaminerjik reseptör antagonisti olan rakloprid ile işaretlenmiş
PET ile yapılan ölçümlerde, hastalarda salin solüsyonu enjeksiyonu sonrası
muhtemel olarak kaudat çekirdek ve putamenden belirgin düzeyde endojen
dopamin salınımı olmuş ve bu dopaminler raklopridi dopaminerjik reseptörlerden uzaklaştırmıştır. Endojen dopamin salınımı özellikle plaseboya cevap
veren grupta daha fazla olmuştur.[10]
Diğer bir çalışmada subtalamik stimülatörü olan hastalarda stimülatör çalışmadığı halde çalıştığı söylendiği zaman, çalışmadığı söylendiği zamana göre
daha iyi motor performans gelişmiş ve plasebo etkisi ile ilişkili olarak subtalamik ateşleme oranlarında artış olmuştur.[29,30] Dopamin sinyalizasyonunun
plasebonun etkisi üzerinde beklenen ve gerçekleşen ödül arasındaki fark için
bir belirteç olabileceği ifade edilmiştir.[31] Paralı oyun görevindeki ödül beklentisi sırasındaki anterior singulat korteksten dopamin salınımının plasebo
analjezi ile aynı bölgeden salınan dopamin ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.[32] Bu sinyalizasyonun, beklentinin süresi uzadıkça azaldığı belirtilmiş
olup bunun da tek doz veya uzun süreli doz uygulaması arasındaki farklılığı
açıkladığı değerlendirilmiştir.[33] Bu bulgular plasebonun etkisinin dopaminerjik yolak üzerinden etki edebileceğini düşündürmektedir.
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Olumlu beklentinin dorsal striatum, ventral striatum ve prefrontal korteksteki dopaminerjik nöronlarda tonik aktivasyona yol açması; plasebo ile
oluşan ödül beklentisinin eksitatör glutamat ve inhibitör GABA impulslarının
vücuttaki dopaminerjik nöronlar üzerinde etkili olması ile açıklanmıştır.[34]
Dopaminerjik nöronlarda tonik aktivasyon gibi fazik aktivasyonun da olmasının, olumlu beklentinin prefrontal korteks aktivasyonunu artırdığı ve böylece
medial fasikülden ventral tegmentumda dopamin akışında artışa neden olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.[26] Ek olarak mesolimbik–mesokortikal dopaminerjik sistemin stres eksenleri olan hipotalamus–pituiter–adrenal ve
amigdala –lokus seruleus eksenleri tarafından kontrol edilmesi olumlu beklentinin strese yanıtı düzenleyip plasebo cevabını etkilediğini düşündürmektedir.[35] Tam tersi biçimde olumsuz söylemlerin beklenti anksiyetesine yol
açıp ağrıyı artırdığı, kolesistokinerjik sistemin aktifleşmesi sonrası endojen
opioidlerde azalma olduğu ve hiperaljezi geliştiği görülmüştür.[4]

Depresif Bozuklukta Plasebo Etkisi
Major depresyonu olan hastaların verilen antidepresan ve plasebo tedavisi
sonunda, tedavi öncesine göre niceliksel elektroensefalografi ile beyin aktivitesi incelenmiş ve plaseboya cevap veren grupta, elektroensefalografik aktivitenin ölçüm birimi olan ve kan akımı ile kuvvetli korelasyon gösteren prefrontal
kordansta belirgin artış bildirilmiştir.[15] Benzer diğer bir çalışmada fluoksetin ile plasebo karşılaştırılmış, plaseboya cevap veren grubun PET ölçümlerinde prefrontal korteks, anterior singulat, parietal korteks, posterior insular
kortekste glukoz metabolizmasında artış, subgenual singulat, talamus ve parahipokampüste metabolizmada azalma tespit edilmiştir.[16] Fluoksetin grubunda da benzer metabolik değişikliklerin olması plasebonun muhtemel olarak serotonin artışına yol açtığı şeklinde yorumlanmıştır. Tüm bu bulgulardan
yola çıkarak plasebonun ağrısı olan hastalarda olumlu beklentinin etkisiyle
endojen opiatları ve ağrı düzenleyici yolakları aktive ettiği, striaumda dopamin salınımını artırıp subtalamik çekirdekteki nöronları aktifleştirdiği; depresyonda ise bazı beyin bögelerinde serotonin ile ilişkili etkiler gösterdiği düşüncesi ortaya atılmıştır.[36].

Anksiyete ve Plasebo
Plasebonun anksiyete üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda sağlıklı gönüllülere hoşnutsuzluk oluşturan görüntüler gösterilmiş ve duygusal algı ölçülmüştür.[37]. Hastaların bir kısmına benzodiazepin bir kısmına plasebo verilwww.cappsy.org
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miş ve duygusal düzenleme süresince plasebonun indüklediği anksiyetedeki
azalma olan hastalarda sağ anterior singulat korteks ve orbitofrontal kortekste
aktivasyonda artış tespit edilmiştir. Bu bölgelerin plasebonun indüklediği
analjezide de düzenleyici rolü olduğu bilinmektedir. Ek olarak önceden oluşmuş tedavi beklentisi ile ventral striatumdaki plasebonun indüklediği aktivasyonun korele olduğu tespit edilmiş olup, bu durum duyguları düzenleme
durumundaki plasebo ödül modeli ile örtüşmektedir.[15,37]. Bu çalışmaların
sonuçları plasebonun antidepresif ve anksiyolitik etkisinin prefrontal korteksteki bazı bölgeler tarafından düzenlendiğini göstermektedir.
Beklenti modeli, plasebo etkisinde önemli bir rol oynamakta ve ventral
striatumun olayın içinde olması muhtemel ödül beklentisi ile ilişkili antidepresan ve anksiyolitik etkiyi yansıtmaktadır. Dorsal striatumdaki (kaudat ve
putamen) dopamin salınımı fazlalığı ile klinik plasebo etkisinin fazlalığı arasında korelasyon bulunurken; bu ilişki ventral striatumda (nukleus akkumbens) bulunamamıştır. Çünkü dorsal striaatuma görse ventral striatum
motor performans ile daha az ilişkilidir ve ödülün gerçekleşmesinden ziyade
daha çok ödülün beklentisi ile ilişkilidir.[38]
Son dönemde yapılan çalışmalarda, dorsal anterior singulat korteksin ifade
ve değerlendirme fonksiyonlarında; sağ anterior singulat korteksin düzenleme
fonksiyonlarında etkili olduğu bildirilmiştir.[39] Plasebo yanıtında dorsal
anterior singulat korteks aktivasyonundaki azalmanın sebebi olarak plasebonun ağrının olumsuz afektif boyutunu azalttığı fikri ortaya atılmıştır. Bu durum plasebo cevabında duyusal sürecin büyük rolü olduğunu göstermektedir.
Bu bulguyla tutarlı olarak plasebo analjezi yanıtında duyusal süreç devrelerindeki aktivite değişikliklerinin plaseboya cevabı belirlemede önemli olduğu
tespit edilmiş ve beklenti anksiyetesinin düşük plasebo cevabıyla ilişkili olduğu
bildirilmiştir.[40-42].
Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalarda plasebonun indüklediği anksiyede rahatlama ile bilateral amigdalada aktivasyonda düşme tespit edilmiştir.[33] Bu bulgu anksiyete bozukluğu ve depresyonu olanlarda antidepresan
tedavisi ile amigdala aktivitesindeki azalma bilgisi ile örtüşmektedir.[43-45]
Amigdaladaki serotonerjik inervasyonların serotonerjik genler tarafından düzenlendiği; TPH2 polimorfizminin anksiyete belirtileri ile ilişkili olduğu ve bu
ilişkinin amigdala aktivasyonu değişikliği ile irtibatlı olduğu bildirilmiştir.[33,46,47] TPH2 polimorfizmin nöronal ve davranışsal plasebo yanıtı ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Benzer olarak anksiyete seviyeleri ile ağrıda rahatlama ve beklenen amigdala aktivasyonundaki düşme arasında ters ilişki olduğu, böylece plasebo ile azalan ağrı ile genel duygu işleme ve azalmış amigdala
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cevabı arasında ilişki olduğu bildirilmiştir.[41,48,49] Tüm bu çalışmalar plasebonun analjezik etkisinde anksiyetedeki azalmayı vurgulamaktadır.[50,51]
İnsan ve hayvan çalışmalarında endojen opioidlerin stres reaksiyonlarında
önemli rol oynadığı gösterilmiştir.[52,53] Stres oluşturan olaylara maruz kaldıktan sonra endojen opioid peptid salınımı gerçekleşmesi ve analjezi oluşması
stresin indüklediği analjezi olarak tanımlanır.[54] Stres sonrası opioid reseptör
bağlama aktivasyonunda değişiklik olduğuna dair veriler çeşitli çalışmalarda
elde edilmiştir.[55-57]

Plasebo Etkisinde Endojen Opioidlerin Yeri
Endojen opioidler, endorfinler, dinorfinler ve enkefalinler olmak üzere üç ana
bileşenden oluşur.[58,59] Bu maddeler beyinde değişik yerlerde bulunan
reseptörlere bağlanarak etki gösterirler. Beta-endorfinler mü opioid reseptör
agonistleridir ve stresle ilişkili ağrı ve ısıya bağlı ağrının algılanmasında görevlidir.[60] Met enkefalinler yine mü reseptörleri üzerinden dikkat, ödül ve
motivasyonel davranışlarda rol oynarlar.[61] Dinorfinler ise kappa reseptörleri
üzerinden etki ederek, kimyasal ve basınç ile ilişkili ağrı algılanmasında görev
alırlar.[62] Bu maddelerin fonksiyonel olarak dopamin ile yakından ilişkili
olduğu ve davranışsal duyarlılaşma mekanizmasında rol oynadıkları bildirilmektedir.[63].
Çalışmalarda mü opioid reseptörlerinin duygudurum ve davranış üzerinde
etkili olduğu, mu opioid reseptör aracılı nörotransmisyonun korkuyu ve stresyanıtını azalttığı bildirilmiştir.[64] Aynı zamanda mu opioid reseptörleri duygusal belleğin düzenlenmesinde de etkilidir.[65] Savaşlarda yaralı askerlerin
cerrahisinde daha düşük miktarda opioid kullanımı gerekmesi, stresin endojen
opioid salınımını artırdığına dair bir veri olarak kabul edilmektedir.[52,66]
Plasebo etkisi endojen opioid peptidlerle yakından ilişkilidir.[67,68]. Plasebo
uygulaması sonrası nukleus akkumbens, ventral pallidum, amigdala ve dorsal
anterior singulat kortekste, mu opioid reseptör dağılımında artma olduğu
tespit edilmiştir.[69]
Post-travmatik stres bozukluğu (PTSB) hastalarında psikofarmakolojik tedaviye yanıtın %17 ile %68 arasında olduğu, öte yandan aynı hastalarda plasebo kullanımı sonrası yanıtın ise %28 ile %62 arasında olduğu bildirilmiştir.[70-72] Birçok çalışmada PTSB hastalarında tıbbi tedavi ile plasebo arasında fark olmadığı şeklinde veriler elde edilmiştir.[70-74] PTSB hastalarında
plaseboya yanıtın yüksek olması ve PTSB’nin oluşumunda endojen opioidlerin rol oynaması, plasebo yanıtının oluşmasında endojen opioidlerinin etkisi
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olduğunu gündeme getirmiştir.[75] PTSB hastalarına ekzojen opioid verildiğinde içe çekilme ve aşırı uyarılmışlık belirtilerinde iyileşme olması, plasebonun da özellikle bu belirtilere endojen opioid sistemi üzerinden etkili olacağını düşündürmektedir.[75] PTSB veya benzeri psikiyatrik bozuklukları olan ve
plasebodan fayda gören hastalara opioid antagonisti uygulanarak plaseboya
verilen klinik yanıtı azaltıp azaltmadığının tespit edilmesi, plasebo yanıtında
endojen opioidlerin olası yeri hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği öngörülmektedir.

Hipnoz ve Plasebo Arasındaki Benzerlikler
Plasebo etkisi ile hipnozun etkisi arasında bazı benzerlikler vardır. Bu durum
plasebonun hastalarda bir nevi hipnotik süreç oluşturabileceği şeklinde ifade
edilmiştir.[76,77] Her ne kadar hipnozdan farklı olarak plaseboda “hastaları
yanıltma” faktörü işin içine girse de hem plasebo hem de hipnoz yanıtında
iyileşme beklentisinin önemli etkisi vardır ve bu telkin fenomeni ile yakından
ilişkilidir.[78]
PET kullanılarak yapılan bir çalışmada, hipnoz altındaki kişilerde mutluluk uyandıran anılarını hatırlamalarını istedikleri dönemde oksipital, parietal,
prefrontal ve singulat kortekste aktivasyon gerçekleşmiş; diğer taraftan aynı
kişilerde uyanık oldukları dönemde aynı anıları hatırlaması istediklerinde her
iki temporal lobta ve bazal ön beyin bölgelerinde aktivasyon oluşmuştur.[79]
Bu durum hipnoz altındaki beyin ile uyanıklıktaki beyin işleyişinde farklılık
olduğunu göstermektedir.
Sağlıklı insanlar hipnotize edilip ağrı hissetmeleri telkin edilince bu kişiler
ağrıyı hissetmekle kalmayıp aynı zamanda talamus, anterior singulat korteks,
insula, prefrontal ve parietal kortekslerinde aktivasyon artışı gerçekleşmiştir.[80] Bu beyin bölgeleri aynı zamanda gerçekten ağrıya maruz kalmada da
aktifleşmektedir. Kronik ağrısı olan kişiler hipnotize edildiklerinde hissettikleri ağrı daha da fazlalaşmaktadır.[81] Fakat bu hastalarda hipnoz sırasında
telkin yapıldığında beyindeki aktivasyonla korele olarak hissettikleri ağrı da
azalmaktadır.[81] Hipnoz ağrının yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp ağrıya
verilen duygusal yanıtı da etkilemektedir. Anterior singulat korteksin duygusal
yanıtı düzenlemede etkin görevi vardır. Hipnoz sırasında ağrıya bağlı hoşnutsuzluk, telkine bağlı olarak arttığı veya azaldığı durumlarda da anterior singulat korteks aktivasyonuna paralel değişiklikler olmaktadır. Fakat primer somatosensöriyal korteks ve sekonder somatosensöriyal kortekste beklenen aktivasyon değişiklikleri oluşmamaktadır.[82] Tam tersine hipnoza bağlı ağrının
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yoğunluğunda artma veya azalma ile korele primer somatosensöriyal korteks,
sekonder somatosensöriyal kortekste aktivasyon değişikliği gerçekleştiği durumlarda ise anterior singulat kortekste herhangi bir değişiklik olmamaktadır.
Fibromiyalji hastalarında hipnoz uygulandığı dönemde hissedilen ağrıdaki
azalma ile birlikte kişide hemodinamik yanıtlar gelişmekte bilateral orbitofrontal, sağ talamus, sol inferior parietal korteks kan akımında artış; bilateral
singulat korteks kan akımında azalma gerçekleşmektedir.[83] Tüm bu bulgular hipnozdaki telkinin ağrı kontrolü üzerindeki etkisinin beyindeki kortikal
düzenlemeler üzerinden olduğu konusunda önemli veriler vermektedir.
Hipnozla ilişkili kişilerde algısal ve beklentisel farklılıklar da önemlidir.
Birçok kronik ağrısı olan ve telkine yatkınlığı fazla olan hastada beklentiye
bağlı olarak hipnoz sırasında ağrıda belirgin bir düzelme olmakla birlikte ağrı
hipnoz sonrası belirli bir süre sonra tekrar oluşmaktadır.[80] Hipnoz ile plasebo arasındaki bu yakın ilişki, her iki fenomenin telkin ve beklenti modelleri ile
ilişkili olarak beyinde benzer değişiklikler oluşturması, kişilerin hipnozdan ve
plasebodan farklı durumlarda değişik derecelerde etkilenmesi ilgi çekici bir
alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Plasebo yanıtında dopamin, serotonin, opioid sistemlerinin etkili olduğu,
plasebo etkisinin beklenti süreci ve ödül döngüsü ile ilişkili olduğu, bazı hastalıkların oluşumunda yeri olan ve farmakolojik ajanların etki ettiği beyindeki
bazı özgül merkezlerin plasebo yanıtı sırasında da aktif rol oynadığı çalışmalarda gösterilmiştir. Psikiyatrik hastalıklarının etyopatogenezinin opioid, dopaminerjik, serotonerjik, noradrenerjik, hipotalamo hipofizer eksen gibi birçok nörotransmitter ve nöroendokrin yolaklarla ilişkili olduğunu göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Beyindeki nörokimyasal yolaklar izole olarak
değil birçok ortak mekanizmalarla fonksiyonel etki oluşturmaktadır. Bu nedenle plasebo yanıtında tüm bu mekanizmalar birbirleriyle ilişkili olarak görev
alabilirler. Birçok faktörün etkisi olduğu göz önünde bulundurulsa da; plasebonun etkisini anlamanın ve beyinde yaptığı değişiklikleri görüntüleyebilmenin, psikolojik faktörlerin hastalıkların oluşumunda ve tedavisindeki rollerini
aydınlatmada önemli veriler sunabilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar bu
konuda ilgi çekici bilgiler verse de daha tutarlı verilerin elde edilebileceği ileri
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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