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I. Célkitűzések 

 

 A sportteljesítményben mérhető placebo-hatás vizsgálata az 1970-es évek elején kezdődött 

(Beedie és Foad, 2009; Bérdi és mtsai, 2011). A téma indulásának (Ariel és Saville, 1972) 

motivációját is mutatja, hogy az első ilyen jellegű kutatásban egy anabolikus szteroid (Dianabol) 

placebo-hatását vizsgálták. Egy erős, jól ismert szer nem-specifikus hatásának mérése volt a cél. 

Akár megtermékenyítő témafelvetés és az általános placebo-hatás vizsgálatoknak a klinikai terület 

mellett egy új ága lehetett lehetett volna.  

 De nem így történt. 30 évet kellett várni, hogy 2000-ben – a klinikai placebo-hatás 

vizsgálatok indulása után majd' 50 évvel (!) – a sport-placebo téma ismét felvetődjön (Clark és 

mtsai, 2000), de egészen más formában: Clark és mtsai, csak úgy, mint az őket követő 12 hasonló 

vizsgálat mindegyike legális, doppingnak nem minősülő szerek által kiváltott hatás nagyságát 

vizsgálták. Ezen kutatási témák már jobban illeszkedtek az általános placebo-irodalomhoz: jól 

ismert szerek (pl. koffein, szénhidrát) placebo-hatását próbálták mérni a placebo-hatás mérésére 

egyre alkalmasabb vizsgálati elrendezésekben.  

 Alig tíz évvel a sport-placebo vizsgálatok kezdete óta, amit tudunk az elvégzett 14 vizsgálat 

alapján röviden az, hogy 1) a sportteljesítményben van mérhető placebo-hatás, 2) ezt többféle szer 

is ki tudja váltani, valamint arról is vannak már adataink, hogy 3) a placebo-kezelést kapó személy 

tulajdonságainak és 4) a különböző sport (táplálékkiegészítő) szerek érzékszervi tulajdonságainak 

milyen szerepük lehet a placebo-hatás megjelenésében. 

 A placebo-hatást legalább négy faktor befolyásolja (néhány eddig vizsgált tényezőt az 1. 

táblázat mutat). A klinikai vizsgálatokkal ellentétben sport területen ezekről a faktorokról még elég 

keveset tudunk. Saját vizsgálataink célja a placebo-hatás mérése mellett a hatást, ill. reszpondanciát 

(placebo-kezelésre adott választ) befolyásoló személyiségtényezők, valamint a sportteljesítményt 

fokozó, koncentrációt és regenerációt javító ismert szerek érzékszervi tulajdonságai által keltett 

elvárások mérése volt. 
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Az orvos/edző tulajdonságai A beteg/sportoló tulajdonságai 

Gyógyítás 

�Pozitív terapeuta attitűd 

járóbetegeknél  

�A diagnózis pozitív/negatív 

kommunikációja 

Sport 

 –  

Gyógyítás 

�Szorongás 

�Személyes éntudatosítás  

�Optimizmus 

�Attribúció 

Sport 

�Big5 személyiség-

tulajdonságok 

 

A (gyógy)szer tulajdonságai A környezet tulajdonságai 

Gyógyítás 

�Formátum 

�Alak, méret  

�Szín  

Sport 

�Szín, formátum 

Gyógyítás 

�Terápiás hely elrendezése 

�Kórterem jellemzői 

Sport 

– 

 

1. táblázat. A placebo-választ befolyásoló különböző tényezők vizsgálata a gyógyításban és a sportban 

(Claridge, 1970 nyomán) 

 

 

II. Metaanalízis 

 

  Metaanalízisünkből (Bérdi és mtsai, 2011) kiderült, hogy a sportban mérhető placebo-

hatásnak a mértéke elég variábilis, a közepes és kis hatásméret között mozog, az átlagos súlyozott 

hatásméret pedig 0,31. Továbbá az erősportokban mért placebo-hatás mérete majdnem duplája az 

állóképességi sportokban mérthez képest. A vizsgálatok módszertani nívójukat, valamint a 

vizsgálati elrendezések fajtájukat tekintve is heterogének. 

  

III. Placebo-alkalmazással kapcsolatos attitűdök 

 

 Ami a placebo-hatást befolyásoló faktorokat illeti, először megvizsgáltuk a sportolóknak a 

félrevezetésen alapuló placebo-alkalmazással kapcsolatos attitűdjeit. Azt találtuk, hogy az atléták 

meglepően nagy aránya pozitívan tekint a placebók alkalmazásának lehetőségére. Sokan még akkor 

is elfogadnának placebo szert, ha tudnák, hogy ehhez az ő félrevezetésük kell. Továbbá a sportolók 

közel fele számolt be arról, hogy sportteljesítménye kapcsán tapasztalt már placebo-hatást, 

pontosabban előfordult már, hogy teljesítménye javulását utólag egy téves hiedelemnek (egy 

placebónak) tulajdonította. A beszámolók alapján kiderült, hogy ezek a placebók nem csak – sőt, 

főként nem – tabletták, gyógyszerek lehetnek, hanem sportfelszerelések vagy az egészségi 
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állapotukkal kapcsolatos információ, ami származhat pl. az edzőtől vagy a sportorvostól. 

  

IV. Sportban gyakran használt táplálékkiegészítő szerek érzékszervi tulajdonságai által 

keltett elvárások 

 

 Ellenben a klinikai területtel (erről l. Köteles és mtsai, 2009), bár a sport-placebo 

kutatásokban néhány alkalommal felmerült, korábban még nem vizsgálták a különböző, sportban 

gyakran használt teljesítményfokozó, regeneráló szerek érzékszervi tulajdonságai által kiváltott 

elvárásokat. A placebo-hatást befolyásoló tényezők további vizsgálataként kilencféle szerhez (pl. 

zöld ital, piros ital, por, gél, tabletta, stb.) kapcsolódó elvárást vizsgáltunk (Bérdi és mtsai, 2010), és 

arra voltunk kíváncsiak, hogy pusztán azok érzékszervi tulajdonságai alapján melyek gondolják a 

sportolók erő-, állóképesség növelésre vagy koncentráció javítására alkalmasabbnak. Feltáró jellegű 

vizsgálatunkban azt találtuk, hogy bizonyos szereket (pl. a zöld italt) általánosan mindhárom 

funkcióra alkalmasnak gondolják, míg más szerektől (pl. por és tabletta, szelet) speciális hatást 

várnak. 

  

V. Sportteljesítményben mérhető placebo-hatás mérete és az azt befolyásoló 

személyiségtulajdonságok 

 

 Két kísérletes vizsgálatunknak fő céljai 1) a sportteljesítményben mérhető placebo-

reszpondanciát befolyásoló személyiségtulajdonságok feltárása, valamint 2) a placebo-hatás mellett 

a nocebo-hatás mérése voltak. Placebo nátrium-bikarbonát kerékpáros teljesítményre gyakorolt 

hatását vizsgálva egyik fontos eredmény az volt, hogy a placebo-csoportba tartozó 12 személy 

közül 9  mutatott gyakorlati szempontból is jelentős teljesítményjavulást a placebo-kezelés hatására. 

Ezekre az un. objektív placebo-reszpondens személyekre jellemző volt a szorongás és a vonás 

optimizmus magasabb szintje.  

  Egy másik, nem laboratóriumban, hanem terepen végzett vizsgálatunkban három ügyességi 

sport-játékban mértük placebo-kávé és placebo-alkohol placebo-, ill. nocebo-hatását. A placebo-

kávét kapó csoport teljesítménye a célba dobás és a (gyors reakciót igénylő) bot elkapása 

feladatokban szignifikánsan nagyobb mértékben javult az alapszinthez képest. A placebo-alkoholt 

kapó csoport mind a három (célba dobás, „mocsárjárás” és bot elkapása) feladatban gyengébben 

teljesített, mint a nem kezelt csoport. Például a „mocsárjárás” feladatban a placebo-alkoholt kapó 

csoport szignifikáns 19%-kal rövidebb távolságot tett meg, mint a nem-kezelt csoport. A placebo 

alkohol csoportban a teljesítményt szignifikánsan pozitívan befolyásolták az ACSI Mentális 
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felkészültség és Teljesítménymotiváció, valamint a BFI Nyitottság és Lelkiismeretesség skálák, 

tehát a placebo-alkohol inkább rontotta azoknak a teljesítményét, akik ezeken a skálákon alacsony 

pontszámot értek el. 

 

VI. Konklúziók 

 

 A sportban mérhető placebo-hatás tehát létezik, ugyanakkor méretét és előjelét tekintve is 

nagy variabilitást mutat. Hasonlóan az áttekintett korábbi kutatásokhoz, saját vizsgálataink alapján 

is egyik fontos gyakorlati következtetés elsősorban etikai jellegű. A gyakorló szakember (edző, 

orvos, stb.) és a placebo-kezelést kapó személy (beteg, sportoló) közti bizalom sérülésének veszélye 

a félrevezetésen alapuló placebo-kezelés esetén egy olyan tényező, amivel mindenképpen számolni 

kell. Továbbá a mért placebo-hatások variabilitása miatt –, ami esetenként a szándékkal ellentétesen 

nocebo-hatást is jelenthet – megkérdőjelezhető a gyakorlati szempontból pozitív, kívánatos 

eredmény elérhetősége. Az előbb említett etikai dilemmával együtt ez is egy fontos és mérlegelendő 

szempont.  

 A placebo-hatás variabilitásának magyarázatára, ill. annak megértésére a jövőben szükség 

van még több, ezt a variabilitást magyarázó változókat vizsgáló kutatásra. A placebo-kezelés 

hatására mutatott teljesítményjavulás esetén feltételezhető, hogy ismeretlen, vagy nem mért, 

„rejtett” pszichológiai tényezők játszanak szerepet, ezért ezeknek a vizsgálatoknak ki kell terjednie 

nem csak a sportoló placebo-reszpondanciát meghatározó általános személyiségtulajdonságainak, 

hanem sport, ill. sportoló specifikus faktorok mérésére is – mint pl. teljesítménymotiváció, 

koncentrációs képesség, testi tudatosság, abszorpció és egyéb, a (kritikus) versenyhelyzetben a 

teljesítményt befolyásoló egyéni jellemzőkre. E mellett az edző, a környezet és a 

teljesítményfokozásban használt és szerepet játszó sportszerek, táplálékkiegészítők, stb. érzékszervi 

tulajdonságainak placebo-választ mediáló hatásának vizsgálatára is szükség van még, hogy jobbam 

megértsük a placebo-hatás fent említett viszonylag nagy variabilitását.  

 A placebo-jelenség saját jogán történő vizsgálata mellett a sport területén végzett placebo-

hatás kutatások segíthetnek a versenyhelyzetben nyújtott sportteljesítményt befolyásoló tényezők 

jobb megértésében.  
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