
4        deQI nr 1 2018

Problemstilling
For nesten to dekader siden ble det gjennomført to store 
tyske akupunkturstudier med tusenvis av smertepasienter 
med ulike diagnoser, art (randomiserte forsøk på aku-
punktur) og gerac (tyske akupunkturstudier). Disse studi-
ene ble finansiert fra flere helseforsikringsselskaper og fant 
overbevisende resultater for effekt av akupunktur. Samti-
dig oppstod det mange ubesvarte spørsmål. I de fire art-
studiene ble for eksempel verumakupunktur sammenlignet 
med minimal akupunktur og ventelistekontroll for diag-
nosene migrene, spenningshodepine, kroniske ryggsmerter 
og gonartrose (1-4). For diagnosen gonartrose var det 
verumakupunktur som viste betydelig effekt. For alle de 
andre diagnosene var både verum- og minimal akupunk-
tur overlegne sammenlignet med ventelistekontrollene. 
gerac-studiene brukte et litt annet design da de sammen-
lignet verumakupunktur med narreakupunktur/minimal 
akupunktur og standard medisinsk behandling (5, 6). 
Uansett var resultatene like, behandlingseffekten av både 
akupunktur og narreakupunktur var dobbelt så stor som 
for standard medisinsk behandling og det fantes vanligvis 
ingen signifikante forskjeller mellom akupunkturbeting- 
elsene (7).

Selv en systematisk oversiktsstudie fant ingen evidens 
for at verumakupunktur var bedre enn narreakupunktur 
(8). Oversiktsarbeid, som inkluderte 22 kliniske studier 
med totalt 4.419 pasienter, viste at akupunktur er minst 
like effektivt for migreneprofylakse som forebyggende 
legemidler, men har færre bivirkninger. Det ble imidlertid 

ikke funnet evidens for at verumakupunktur var bedre 
enn narreakupunktur i denne metaanalysen. I en annen 
systematisk oversiktsstudie om akupunktur for spennings-
hodepine (9) var de inkluderte studiene mer heterogene 
(11 studier med 2.317 pasienter) når det gjaldt kontroll-
intervensjonene. Dette gjorde at det var vanskeligere å 
tolke resultatene. Forfatterne konkluderte imidlertid 
med at akupunktur er et verdifullt ikke-farmakologisk 
behandlingsalternativ. 

Konklusjonen om at narreakupunktur eller minimal 
akupunktur var like effektivt eller nesten like effektivt 
som verumakupunktur, har skapt diskusjoner om at aku-
punktur er en spesielt effektiv placebobehandling. Da er 
spørsmålet, hvor klinisk effektiv er egentlig et «placebo»?

Metaanalyser som undersøker klinisk relevans av  
placeboeffekten i kliniske studier 
Betydning av placeboeffekten og spesielt den potensi-
elt kliniske relevansen av denne er heller ikke endelig 
avklart. Mens forskere innen basalfag mente at placebo 
er en sterk effekt (10), konkluderte forfatterne av den 
første store Cochrane-oversikten om placebo (11) at det 
ikke fantes evidens for at placebointervensjoner generelt 
sett har en klinisk effekt. Dessuten, den eneste kliniske 
tilstanden der man fant en signifikant placeboeffekt, var 
på smerter. Effekten var derimot begrenset til subjektive 
resultat og kunne ikke skilles helt klart fra bias (11). Selv 
når de inkluderte ny evidens og studier, kom forfatterne 
til samme konklusjon (12, 13). Når søket ble utvidet til 

Er smertelindring fra 
akupunkturbehandling en placeboeffekt?
Mange pasienter opplever smertelindring for kroniske smerter etter akupunkturbehandling. Det 
er per dags dato uavklart hvordan akupunkturbehandling for smerte virker. I denne artikkelen 
prøver vi å finne svar på om denne smertelindringen skyldes en placeboeffekt eller om den 
kan tilskrives andre mekanismer som er spesifikke for akupunktur. Dette er mye omdiskutert.  
Derfor gjennomgikk vi gjeldende litteratur om smertefysiologi, akupunkturens nevrobiologi 
samt nevrobiologiske studier av placeboeffekten. 

Konklusjonen er at den fysiologiske mekanismen «Diffuse Noxious Inhibitory Control» (DNIC), spiller 
trolig en rolle i akupunktur og er spesifikk for denne type behandling. I tillegg har smertelindring fra 
akupunkturbehandling nevrobiologiske kjennetegn som ligner på placeboindusert smertelindring, 
og da spesielt den forventningsinduserte placeboeffekten. Vår konklusjon er at smertelindring fra 
akupunktur skyldes både nevrobiologiske mekanismer som a) utløses spesifikt av akupunktur og 
b) mekanismer som ligner den forventningsinduserte placeboeffekten.
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flere kliniske tilstander, var konklusjonen fremdeles at 
placebointervensjoner generelt sett ikke har noen relevant 
klinisk effekt (14).

Imidlertid differensierer forfatterne konklusjonen 
sin basert på et utvidet datamateriale. De hevder at 
«i visse tilfeller kan placebointervensjoner påvirke pasient- 
rapporterte resultater, spesielt smerte og kvalme, men det 
er vanskelig å skille pasientrapportert effekt av placebo fra 
forutinntatt rapportering. Selv i studier med lav risiko for 
bias, varierte effekten på smerte fra ubetydelig til klinisk 
relevant. Disse forskjellene i placeboeffekt ble delvis for-
klart med at studiene ble utført på forskjellige måter og 
hvordan pasientene ble informert» (14). Derfor var det en 
intens og delvis het diskusjon om betydningen av placebo 
generelt sett og placeboens rolle for akupunktur (15).

Likevel ga en metaanalyse av akupunkturbehandling 
for smerte med en oversiktsstudie over randomiserte kli-
niske studier av akupunktur-, narreakupunktur- og ikke-
akupunkturgrupper ingen avgjørende resultat (16). Målet 
var å studere den analgesiske effekten av akupunktur og 
narreakupunktur, og undersøke om typen placeboaku-
punktur kan relateres til den antatte effekten av akupunk-
tur. Det var kun randomiserte kliniske studier med tre 
armer som ble inkludert. Resultatene og konklusjonen 
ble imidlertid ikke forandret: «Det ble funnet en liten 
analgesisk effekt av akupunktur, som ser ut til å mangle 
klinisk relevans og kan ikke skilles helt klart fra bias. 
Det er uklart om nåling i akupunkturpunkter eller på et 
hvilket som helst annet sted reduserer smerte uavhengig 
av den psykologiske påvirkningen av behandlingsritualet» 
(16). Fra en metaanalytisk tilnærming til placebo er den 
generelle konklusjonen derfor at placeboeffekten generelt 
sett er liten og akupunktureffekten i smertestudier er ikke 
entydige, noe som skyldes studiedesignet og resultatet, 
samt trolig et resultat av bias.

Metaanalyser av individuelle pasientdata og effekt av 
akupunktur i smertestudier
Imidlertid kom en ny metaanalysemetodikk i bruk, som 
kombinerer individuelle pasientdata i analysene (17). En 
første metaanalyse av individuelle pasientdata som brukte 
data fra 29 av 31 rct´er, som oppfylte inklusjonskriteriene 
med totalt 17.922 pasienter, konkluderte med at aku-
punktur er effektivt for å behandle kronisk smerte (18).

Det interessante i disse studiene var at det for første 
gang ble funnet små, men signifikante forskjeller mellom 
verumakupunktur og narreakupunktur. Forfatterne hevder 
imidlertid at «disse forskjellene er relativt beskjedne, som 
tyder på at det er andre faktorer, i tillegg til den spesi-
fikke effekten av nåling, som er viktige bidragsytere til den 
terapeutiske effekten av akupunktur». En ny oppdatering 
bekrefter disse resultatene, og konklusjonen (19) og en 
mer detaljert analyse av datasettet tyder på at de kliniske 
fordelene vedvarer over tid (20). 

Er akupunktur en «superplacebo»? 
Denne debatten pågår fortsatt, og evidensbasen er frus-
trerende for alle interessegrupper. Metaanalyser med 
individuelle pasientdata kunne tyde på at akupunktur er 
en meget effektiv placebo fordi narreakupunktur klinisk 
sett er ganske effektiv sammenlignet med standard medi-
sinsk behandling. Derimot tyder arbeidet til Hrobjartsson, 

Götsche og medforfattere helt klart på at det ikke finnes 
en klinisk relevant placeboeffekt, og at uansett hvilken 
effekt som blir funnet kan den relateres til smertestudier 
som bruker samme eksperimentelle kontrollbetingelser. 
Hvis disse studiene fjernes fra den generelle metaanalysen, 
forsvinner placeboeffekten. Samtidig er begge arbeidsgrup-
pene utvilsomt blant de beste på dette feltet, også meto-
dologisk sett, så hva nå?

Nøkkelen til disse grunnleggende motstridende resul-
tatene kan ligge i tolkningen av narreakupunkturen fordi 
den er alltid inkludert i metaanalyser av placebo som pla-
cebogruppe. I metaanalyser av placebo vil derfor de over-
raskende effektive narreakupunkturbetingelsene redusere 
forskjellen mellom narreakupunktur og verumakupunktur. 
I metaanalysene på akupunktur med individuelle pasient-
data er fokuset på forskjellen til andre behandlingsalter-
nativ. Det forbløffende resultatet her er den overbevisende 
kliniske effektiviteten til begge akupunkturbetingelsene, 
inkludert narreakupunktur som placebo. Resultatet, at 
det er en klinisk irrelevant, men statistisk signifikant 
forskjell mellom narreakupunktur og verumakupunktur  
i individuelle pasientdata metaanalyser, kan gi et spen-
nende tips om hvordan man kan finne en løsning på 
problemet. 

Mulige spesifikke mekanismer av akupunktur for smerte- 
lindring

Problem med placebo- og narreakupunktur som kontroll-
intervensjoner
Begrepet placebo beskriver en uvirksom/inert kontroll-
prosedyre i kliniske forsøk, vanligvis en pille uten aktiv 
substans. Dermed er placebo en inaktiv behandling eller 
narrebehandling som brukes som en farmakologisk kon-
troll når et aktivt legemiddel skal vurderes. Dette er et 
standardkrav i kliniske studier som er laget for å vurdere 
hvor effektiv en legemiddelbehandling er (21, 22).

Det er spesielt vanskelig å velge hensiktsmessige kon-
trollintervensjoner i kliniske akupunkturstudier for kro-
niske smertesyndromer. Nåling kan føles og en dobbelt 
blindet studiedesign, som i farmakologiske kliniske studier 
hvor akupunktør og pasient/studiedeltaker er blindet i 
forhold til hvilken intervensjon de mottar, er svært van-
skelig å gjennomføre.

De tre strategiene som ofte blir brukt kalles narre, minimal 
og/eller placeboakupunktur:
i) I narreakupunktur nåles andre punkter enn de såkalte 
verumpunktene. Verumpunkter er punkter som tradi-
sjonelt benyttes ved spesifikke symptomer og som skal 
behandles med tradisjonell akupunktur. Denne kontrollty-
pen brukes for å undersøke hvilke områder (eller punkter) 
som gir en spesifikk akupunktureffekt, noe som synes å 
være det viktigste spørsmålet i klinisk akupunkturfors-
kning (23). ii) I minimal akupunktur, nåles verumaku-
punkturpunktene, men bare meget forsiktig og med meget 
tynne nåler. Noen ganger kombineres disse to strategi-
ene (narre- og minimal akupunktur). Denne teknikken er 
egentlig ikke tolket som uvirksom, men muligens som svak 
og er dermed per definisjon ikke en placebo. Uansett ble 
den brukt som kontrollbetingelse for verumakupunktur 
i kliniske studier. iii) I den tredje prosedyren brukes den 
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såkalte «Streitbergernålen». Dette er et utstyr som ligner 
akupunkturnåler, men som ikke penetrerer huden (24).

De fleste av de kontrollbetingelser, såkalte «narre»- 
eller «sham»-akupunkturbetingelser tar punktspesifisitet 
som utgangspunkt. Punktspesifisitet betyr at når en gitt 
tilstand behandles, nåles bare bestemte, spesielt lokali-
serte punkter, eller når området er bredere definert, nåles 
bare et spesielt område. Det antydes at man ikke oppnår 
den ønskede effekten ved å nåle ikke-akupunkturpunkter. 
Dermed antar kontrollbetingelser i kliniske studier, der 
andre punkter enn verumpunktene nåles, at verumaku-
punkturpunktene er spesifikke (avgrenset).

Uansett, da narre- og minimal akupunktur var stort 
sett like effektive i de fleste store akupunkturstudier (f. eks. 
art og gerac), kan disse resultatene tyde på at effektene 
av den sensoriske stimuleringen som produseres av pla-
ceboakupunktur avhenger av smertens fysiologi (25) og 
at punktspesifisitet er muligens ikke gitt utelukkende når 
det gjelder akupunkturbehandling av smerter.

I eksperimentell forskning påvises for eksempel streng 
punktspesifisitet når man studerer effektene av akupunk-
tur på kardiovaskulære reflekser (26, 27). Det autonome 
nervesystemet er imidlertid betydelig forskjellig organisert 
sammenlignet med det somatosensoriske systemet som er 
det viktigste systemet for smertebehandling. Streng punkt-
spesifisitet for smertelindring ved akupunktur er ikke i 
tråd med den gjeldende nevrobiologiske  forståelsen av 
hvordan nociseptive signaler er bearbeidet i ryggmargen 
(28) der uspesifikke segmentale (gate control) (29, 30) og 
spino-medullære prosesser (Diffuse Noxious Inhibitory 
Control, dnic) (31-35) spiller en viktig rolle. 

Kan Diffuse Noxious Inhibitory Controls (DNIC) og/eller 
Heterotoptic Noxious Counter Stiumlation (HNCS) være 
en mulig spesifikk mekanisme i akupunktur for smerte-
behandling?
De såkalte «Wide Dynamic Range»-nevronene (wdr) spil-
ler en sentral rolle i det spinale smertenettverket og dens 
bearbeidelse av smerterelevante (nociseptive) signaler fra 
kroppens periferi (32, 35). wdr-nevroner er internevro-
ner i ryggmargen som formidler informasjon om mange 
forskjellige former for stimulering (f.eks. nociseptive, 
mekaniske og termiske). Derfor kalles de også «multire-
septive». wdr-nevroner er blant annet viktig for å utløse 
den velkjente «gate control»-effekten, samt dnic (32). 

Grunnlaget for undersøkelser av nociseptive reflekser 
på ryggmargsnivå er vanligvis et enkelt celleopptak fra 
en wdr-nevron. Her måler man reaksjonen av nevronet 
til en nociseptiv stimulus innenfor det reseptive feltet til 
det samme wdr-nevronet. I et neste steg undersøker man 
hvordan en tilleggsstimulering påvirker enkeltcelleoppta-
ket fra wdr-nevronet. For gate control-mekanismen vil 
f.eks en mekanosensorisk stimulering i det inhibitoriske 
reseptive feltet til wdr-nevronet føre til mindre aktivitet 
i responsen til det opprinnelige nociseptive stimuluset. 
Denne forminskningen i responsamplitude varer like lenge 
som den mekanosensoriske stimulasjonen. 

dnic er, som gate control, også en indre eller i ner-
vesystemet iboende mekanisme som reduserer smerter. 
Den aktiveres når ytterligere nociseptiv stimulering gis på 
et område som er langt fra (heterotopisk) det opprinne-
lige området som mottar nociseptiv stimulering (31-35). 

Dette fenomenet omtales ofte i forbindelse med begre-
pet «counter irritation» (31). Eksperimentelt sett utløses 
dnic-effekten ved nociseptive stimuleringer (f.eks. elek-
trisk A-stimulering) som fører til økt aktivitet av wdr-
nevroner i det tilhørende segmentet av ryggmargen (32, 
35). Deretter gis en nociseptiv stimulering i tillegg på et 
heterotopisk sted, for eksempel på den kontralaterale 
ekstremiteten eller på hodet. Denne tilleggsstimuleringen 
gir en markant og langvarig (flere minutter) hemning av 
den første nociseptive responsen og dermed av de akti-
verte wdr-nevronene i ryggmargen, som reagerte på den 
første stimulusen (33, 35). Det er viktig at denne noci-
septive tilleggsstimuleringen gis heterotopisk, det vil si på 
en annen plass enn den første nociseptive stimuleringen.  
I et eksperiment kan en slik nociseptiv tilleggsstimulering 
som varer for eksempel i ett minutt, hemme aktiviteten 
av wdr-nevronene med flere minutter (dermed er dnic 
ganske forskjellig fra gate control, som bare varer så lenge 
som den mekaniske tilleggsstimulasjonen varer). Det betyr 
at langtidspotenserte (long term potentiation, ltp) eller 
langtidsdepresjon (long term depression, ltd) kan være de 
involverte, nevrofysiologiske virkemekanismer i dnic. En 
slik respons er typisk for nevroplastiske endringer (33, 34). 

Fra et nevrofysiologisk synspunkt har dermed dnic en 
sterk langtidseffekt, fordi den fortsetter i flere minutter 
etter at den er indusert. Selv om evalueringene i den noe 
gamle akupunkturlitteraturen (36) er riktige, beskrives 
dnic i den aktuelle akupunkturlitteraturen ofte som kort-
varig effekt og relateres derfor ikke til effekt av akupunk-
tur. Denne vurderingen er imidlertid ikke holdbar fra et 
nevrofysiologisk synspunkt (34). dnic formidles gjennom 
en spino-medulær sløyfe (spino-medullary loop) (32, 34) 
(figur 1). Disse  dnic-homologe effektene har også blitt 
påvist på mennesker (33). 

Den biologiske hensikten til dnic-effekten kan være 
at det er nødvendig å rette oppmerksomheten på den 
nye smertestimuli mens andre smerteprosesser pågår. 
Disse såkalte «perception contrasts» oppstår i alle sen-
soriske systemer når nye stimuli skal skilles tydelig fra en 
bakgrunn med pågående stimulering. En slik forsterket 
«perseptions contrasts» i det somatosensoriske systemet 
ville være hensiktsmessig i en situasjon med en allerede 
eksisterende smertefull opplevelse fordi en nociseptiv 
stimulering representerer et viktig signal om ytterligere 
vevsskade. Dermed er det avgjørende at en nylig oppstått 
vevskade oppdages. En spatial summasjon av oppstigende 
nociseptiv informasjon (ascending nociceptive signal)  
i ryggmargen og hjernen hadde vært katastrofal fordi det 
ville vært umulig å lokalisere den nye smertekilden. Det 
faktumet at en ytterligere nociseptiv stimulering må være 
heterotopisk for å utløse dnic-effekten, støtter antakelsen 
om at dnic representerer en «perception» eller «simultan» 
contrast. Hvis dnic virkelig representerer en form  for  
«perception» contrast (32, 33), kan den trolig fremkalles 
av en svak smertestimulering (35), slik flere av narreaku-
punkturbetingelsene representerer.

Eksperimentelle paradigmer som tester dnic-homologe 
effekter hos mennesker kalles ofte Heterotopic Noxious 
Counter Stimulation (heterotopisk skadelige tilpasnings-
stimuleringer, hncs) (37). Disse undersøkes eksperimentelt 
ved at det gis en ytterligere smertestimuli på en allerede 
eksisterende eksperimentell smertestimulus. Sprenger  
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et al. (37) brukte for eksempel en tonic cold pressor task 
(isvanntest) og fasisk tilleggssmertestimulering i et fmri-
paradigme og fant en tydelig hncs-effekt med utpreget 
endogen analgesi. Dette resultatet ble ledsaget av redusert 
aktivitet i klassiske smerterelaterte hjernestrukturer og 
rekruttering av et opiatavhengig, nedgående smertekon-
trollsystem (påvist gjennom naloksonblokade). 

Er akupunktur fysiologisk sett en smertestimulus?
Når man undersøker mulige analogier mellom dnic/hncs 
og akupunkturrelaterte smertereduksjonseffekter, er det 
store spørsmålet om akupunktur eller noen annen form 
for nålingsprosedyrer fremkaller et nociseptivt og/eller et 
smertesignal. Ellers er det ikke mulig å utløse dnic/hncs-
effekter med akupunktur eller nåling. Mest sannsynlig 
er det slik: Nåling av akupunkturpunktet st36 aktiverer 
smerterelaterte hjernestrukturer (se oversikt (38-41) og 
diskusjon (42)) og aktiveringen avhenger av nålefølelsen 
(40). En metaanalyse av 28 fmri-studier med akupunktur-
nåling viste dessuten at smertematrisen (sensorimotorisk 
kortikalt nettverk, inkludert insulaen, thalamus, anterior 
cingulate kortex og den primære og sekundære somato-
sensoriske kortex) (43) ble aktivert. Vi konkluderer med 
at det er evidens for at akupunktur i seg selv representerer 
et nociseptiv/smertesignal.

Er da fenomenet «behandle smerte med smerte» eller 
hcns en potensiell forklaring på effekt av akupunktur? 
I et hcns-design reduserte akupunkturamplituden av 
somatosensoriske evoserte potensialer (somatosensory 
evoked potentials, sseps)  i respons på nociseptive stimuli 
hos frivillige forsøkspersoner under narkose (44). Dette 
resultatet viser tydelige akupunktureffekter på bearbei-
delse av nocispetive stimuli i hjernens smertenettverk hos 
bevisstløse mennesker. Dette er spesielt interessant fordi 
vi kan utelukke alle kortikale effekter, som forventninger, 
holdninger og tro som konfunderende faktorer hos for-
søksdeltakere i dyp narkose. Dessuten beviser fmri-studier 
som bruker et hcns-design at den menneskelige hjernen 
viser mindre hjerneaktivitet i de somatosensoriske områ-
der som reaksjon på smerte etter akupunkturstimulering 
(modulering av kald smerte) (45) og elektrisk smerte (41).

Akupunktur kan vise ganske betydelig effekt i et hcns-
paradigme: Det har vist seg at elektroakupunktur, som 
riktignok er en sterk akupunkturintervensjon, er like effek-
tiv som opiatet Tramadol, eller Vipassana-meditasjon hos 
meget erfarne meditører. I denne studien ble det brukt en 
eksperimentell standardtest placeboforskere gjerne bru-
ker som heter «submaximum effort tourniquet technique 
(sett)» (experimentell ischemisk smerte) (46, 47). sett 
betraktes som en ganske intens eksperimentell metode 
for å utløse smerte. Uansett viste akupunktur en statistisk 
signifikant og rimelig stor smertereduksjon på omtrent 
35% eller større.

Det er interessant å merke seg at det også finnes his-
torisk evidens på at oldtidens akupunktører var klar over 
den kliniske virksomhet av dnic/hncs. I kapittel 27 av 
The Yellow Emperor´s Inner Classic, som er den viktig-
ste klassiske boken om kinesisk medisin (3.-1. århundre 
f.Kr.), beskrives bruken av kontralateral og heterotopisk 
akupunkturnåling: «for å regulere, forsterke og svekke 
Qi». Dette innebærer stimulering av én side av krop-
pen ved nåling av den kontralaterale siden, og nåling av 

proksimale deler av kroppen for å stimulere distale deler 
og visa-versa. (48). 

Narreakupunktur og minimal akupunktur som kontroll-
betingelser i kliniske studier av akupunktureffekt på 
smerte?
Fra et nevrofysiologisk synspunkt er derfor nåling av ikke-
akupunkturpunkter trolig en ikke uvirksom behandling 
(49). Denne type narreakupunktur, som i seg selv gir 
målbare kliniske effekter (50), kan ikke regnes som en 
optimal kontrollprosedyre for kliniske studier på smer-
tebehandling ved akupunktur. Minimal akupunktur, der 
det settes spesielle tynne nåler i akupunkturpunktene, er 
heller ikke en kontrollbehandling, men en svakere/annen 
form for akupunktur. 

Til tross for mange forskjellige og noen ganger kreative 
tilnærminger som teleskopnåling eller Streitbergernåler 
(24) som ikke penetrerer huden, er det nesten umulig å 
kontrollere akupunkturbehandling for kronisk smerte på 
en tilfredsstillende, eksperimentell måte, spesielt fordi aku-
punktøren ikke kan blindes. I tillegg er det blitt påvist at 
studiedeltakere som var naive med hensyn til akupunktur 
kunne skille mellom en virkelig penetrering av huden og 
Streitbergernålen. White (51) oppdaget at 40% av delta-
kerne i hans studie oppfattet denne forskjellen. 

For å oppsummere brukes stort sett tre prosedyrer  
i kliniske akupunkturstudier: i) ikke-invasive kontrollpro-
sedyrer, for eksempel Streitbergernåler som trolig bare gir 
placeboeffekt, ii) invasive kontrollprosedyrer som narre-
akupunktur som gir trolig placebo- og fysiologisk effekt 
og iii) verumakupunktur som trolig gir placebo-, nonspe-
sifikk og spesifikk fysiologisk effekt.

Narreakupunktur uansett hvilken type synes å ha en 
fysiologisk smertereduserende effekt. Konklusjonene til 
art- og gerac-studiene at narreakupunktur er like effek-
tivt som tradisjonell akupunktur, og at dermed akupunk-
tur er placebo, er ikke holdbare. Uansett, den kliniske 
akupunkturkonteksten, anses som meget pasientorientert 
og ganske unik. Dermed  gjenstår fortsatt spørsmålet om 
det finnes aspekter ved akupunkturbehandlingen som 
baseres på individuelle placeboresponser (21). 

Paralleller mellom eksperimentell placeboanalgesi og 
akupunkturbehandling av kronisk smerte

Mekanismer ved placeboanalgesi
Den ekte placeboresponsen må skilles fra regresjon mot 
gjennomsnittet (regression to the mean), som er en ren 
statistisk effekt, og symptomforbedring som skyldes det 
naturlige sykdomsforløpet (the natural course of disease) 
(21, 52).  Den ekte placeboresponsen i seg selv kan bestå 
av mange faktorer som forventning, klassisk kondisjone-
ring (betinget respons) av kroppens funksjoner (classical 
conditioning), holdninger, tro, osv. Disse faktorene kan 
oppstå isolert eller kombinert, som er det mest sannsyn-
lige (21). 

F. Benedetti og gruppen hans har undersøkt grundig 
den individuelle placeboresponsen (10, 53-55). I disse stu-
diene kombineres ofte et eksperimentelt smerteparadigme 
med et «ville vært» analgetikum. Prosedyren reduserer 
vanligvis smertesensitiviteten hos en bestemt prosentan-
del av forsøksdeltakerne (økningen av smertetoleranse = 
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placeboanalgesi). Benedetti og hans samarbeidspartnere 
kunne vise at både betinget (conditioning) og forventede 
prosesser spiller en rolle i placeobanalgesi. Den forvent-
ningsinduserte placeboresponsen kan blokkeres fullstendig 
av opioidantagonisten nalokson (54), mens den betin-
gede placeboresponsen bare kan blokkeres av nalokson 
når betingelsen har oppstått på grunn av en opioid og 
er dermed selv forårsaket av dette systemet (55). Derfor 
formidles forventningsavhengig placeborespons av det 
endogene opioidsystemet, mens effektene av den betingede 
placeboresponsen avhenger av det bestemte delsystemet 
som er betinget. 

Denne opioidavhengige mekanismen av forventnings-
indusert placeboanalgesi støttes også av nevrofysiologiske 
imaging-studier på mennesker som viser at det aktiveres 
et opioidavhengig kortikalt nettverk i løpet av placebo- 
responsen (56, 57). I tillegg kan den forventningsavhen-
gige placeboresponsen forsterkes slik at den blir nesten 
like effektiv som den spesifikke opioide medisinen hvis 
den kombineres med cholecystokinin (cck) antagonist 
proglumid (10, 53).

Akupunkturanalgesi ligner på den forventningsav-
hengige placeboeffekten fordi den kan også blokkeres av 
nalokson. Det betyr også at den er opioidavhengig (29). 
Derfor kan forventningsavhengig placeboanalgesi, fra et 
nevrofysiologisk synspunkt, bruke de samme mekanis-
mene som i visse  aspekter av akupunktureffekten (29, 30). 

Det endogene opioidsystemet og kolecystokininens 
(CCK) rolle
I dyreforsøk er det stressorer (58) som aktiverer det endo-
gene opioidsystemet som består av strukturer i hjernen 
(amygdala, dorsal rafekjerne, ventral medulla) og rygg-
margen (59). Reaksjonen formidles sentralt av μ og δ 
opioidreseptorer, som har en tendens til å danne tole-
ranse og kan motvirkes av cck (60). Dette er grunnen til 
at cck-systemet også kalles «anti-opioid nevrotransmit-
tersystem» (61). Det endogene opioidsystemet og cck-
systemet er samlokalisert i hjernen og begge kan enkelt 
betinges av miljømessige stimuli, som f. eks. «sikkerhets-
signaler» (safety cues) (59, 60). Som nevnt tidligere kan 
proglumide motvirke cck-systemet (10, 53). Både cck- og 
det endogene opioidsystemet er en del av en kompleks 
atferdsmekanisme som aktiveres av trusselen om fare og 
stress. Mens den biologiske funksjonen til det endogene 
opioidsystemet skal muliggjøre en flukt eller «frys»-atferd 
som en defensiv mekanisme (62), støtter cck-systemet 
trolig sårstell og tilbaketrekking så fort det er biologisk 
fornuftig. Det er meget interessant at induseringen av en 
forventningsavhengig placebo også bygger på samspillet 
mellom disse to systemene.

Spiller endogene opioider og CCK-systemet noen rolle 
for effektene av akupunktur?
Stort sett er de nevrobiologiske fundamentene i akupunk-
turanalgesi blitt grundig undersøkt i de siste tiårene og 
kunnskapen øker (29, 30, 38-41, 43, 44, 63, 64). Det 
finnes rikelig evidens for at akupunktur er avhengig av 
endorfin (30). For eksempel kan forskjellige typer opioid- 
antagonister blokkere akupunkturindusert analgesi, og 
det er krysstoleranse mellom akupunkturanalgesi og mor-
finanalgesi. Atskillige andre funn antyder at akupunktur 

analgesi er tydelig knyttet til det endogene opioidsystemet. 
Ved å bruke elektroakupunktur ble det vist at forskjellige 
endorfinklasser ble frigitt, avhengig av frekvensen på den 
elektriske stimuleringen. Lavfrekvens induserte utløsnin-
gen av betaendorfiner og metenkefalin i ryggmargen og 
hjernen, mens høyfrekvent stimulering fremmet frigjøring 
av dynorfin i ryggmargen (65, 66). 

For å undersøke om det er noen paralleller mellom 
eksperimentell placeboanalgesi og akupunkturindusert 
analgesi, er det viktig å vise at akupunkturanalgesi er knyt-
tet til opioidsystemet og korrelert til cck-systemet. Her 
har dyreforsøk gitt betydelig evidens for at cck-systemet 
også kan motvirke akupunkturanalgesi. For eksempel økes 
akupunkturanalgesi i rotter med mangelfulle cck-resep-
torer (67). Korrelasjonen mellom cck-reseptordannelse 
og mottakelighet for akupunkturanalgesi er negative for 
rotter (68), og cck-reseptorene i den periakveduktale grå 
substansen hos rotter reduserer elektroakupunkturindu-
sert analgesi (69). 

Oppsummert, så synes det at det endogene opioid-
systemet spiller en viktig rolle i akupunkturanalgesi, og 
det kommer stadig flere bevis på at cck-systemet kan 
motvirke sistnevnte. I mellomtiden indikerer nevrofysiolo-
giske data fra mennesker at akupunkturanalgesi formidles 
gjennom de samme kortikale områdene som behandler det 
følelsesmessige-affektive smerteaspektet (39). Dessuten er 
disse viktige områder for formidlingen av placeboanalgesi 
(56, 57). 

Finnes det en uspesifikk placebokomponent i smerte- 
behandlingen med akpunktur?
De forventningsavhengige komponentene til placebo- 
analgesi formidles av det endogene opioidsystemet og kan 
blokkeres av nalokson. Dette gjelder også for akupunktur-
indusert analgesi. Samtidig øker proglumid, en uspesifikk 
cck-antagonist, placeboeffekten eksperimentelt sett. Det 
er kjent fra dyreforsøk at cck reduserer akupunkturin-
dusert analgesi. Derfor er det tydelige paralleller mellom 
akupunkturanalgesi og eksperimentell placeboanalgesi. 

Her kan forventningsavhengighet tilrettelegge for 
effektene. Det er interessant at fmri-resultatene de siste 
årene har vist at sensorisk opplevelse styres av subjektets 
forventning om stimulus i samme grad som den objek-
tive styrken til den stimulusen som anvendes (70, 71).  
I et veldesignet eksperiment ble deltakernes forventninger 
til behandlingen de ville få i eksperimentet betinget av et 
tidsintervall: Kort varslingstid betydde ikke smertefullt 
stimuli, lang varslingstid betydde en smertefull stimulus 
osv. I selve eksperimentet ble stimuleringen reversert i en 
viss prosentdel av tilfellene uten at deltakere ble varslet 
om dette. I dette eksperimentet ble det vist at både del-
takernes subjektive evalueringer av smerteintensitet og 
deres kortikale aktiveringsmønstre stemte overens med 
den forventede styrken på stimuliet, og ikke med den reelle 
styrken på stimuliet. På denne måten ble forventningen 
virkelighet, selv fra et nevrofysiologisk synspunkt!

Fasit 
Finnes det paralleller mellom akupunkturanalgesi og  
placeboanalgesi? Svaret er entydig bekreftende. Hva betyr 
dette når man skal finne ut hvordan akupunkturanalgesi 
virker? Det betyr trolig ikke mer enn for andre standard-



8        deQI nr 1 2018 deQI nr 1 2018        9        

behandlinger av smerte. Det finnes nå ganske solid nev-
robiologisk evidens at grader av subjektiv opplevd smerte 
og den «objektive» stimulusintensiteten er relatert til og 
avhengig av en rekke samtidige omstendigheter og betin-
gelser og på ingen måte linear. 

Disse omstendigheter omfatter tilstedeværelsen av 
andre somatiske stimuli som smerte med fenomenet 
dnic/hnic og psykologiske faktorer som oppmerksom-
het, opphisselse/opprømthet (arousal), stress, tro, forvent-
ning, m.fl. Dermed er smerteopplevelser høyest subjektiv 
og ikke et objektiv bilde på den målbare intensiteten av 
en smertestimulus, selv i et streng kontrollert eksperi- 
ment. 

Med så mange variabler minsker muligheten til å diffe-
rensiere «placeboeffekten» fra de «spesifikke nevrofysiolo-
giske effektene». Kanskje det ville vært mer hensiktsmessig 
å skille mellom metodespesifikke funksjonsmåter, som 
dnic/hnic for akupunkturanalgesi, og generelle effekter 
som ofte omtales i litteraturen som uspesifikke effekter. 
De sistnevnte effektene, for eksempel forventning, spiller 
trolig en rolle i alle intervensjoner som har vært effektive 
på et eller annet tidspunkt (f.eks. utdeling av piller). Dette 

skyldes at de skaper forventning om effekt med fornyet 
eksponering etter en vellykket kondisjonering (betinget 
respons). Figur 1 viser en oversikt over hypotesene til 
akupunkturanalgesi, som er diskutert her.

dnic/hnic, som kan anses som typisk for akupunktur, 
gir minst en nevrobiologisk forklaring på effektiviteten 
av narre- eller minimal akupunktur. Selv når det ikke 
tas hensyn til dnic/hnic, har akupunktur, som mange 
andre intervensjoner for smertebehandling, inkludert de 
farmakologiske, trolig effekt gjennom forventninger samt 
oppmerksomhetsavhengige og emosjonelle prosesser. Disse 
har igjen effekt på hvordan smerte oppleves gjennom det 
endogene opioidsystemet. 

Dette interne smertekontrollsystemet kan aktiveres av 
svært forskjellige stimuli som stress, forventning, aku-
punktur, sikkerhetssignaler, medisiner og mange andre 
faktorer. Til nå har det vært svært vanskelig i eksperimen-
ter med mennesker å differensiere effektene til disse inter-
vensjonene på et kortikalt nivå. Sett fra et nevrobiologisk 
synspunkt kan placeboresponsen derfor ikke avgrenses 
klart fra andre akupunkturspesifikke smertemodulerende 
påvirkninger. 5

Figur 1 

Figuren viser de hypotetiske funksjons-
måtene til akupunkturanalgesi. I ho-
minider, som i andre primater, hemmes 
smertesignaler som går inn i ryggmargen 
gjennom nedstigende kanaler av et indre 
smertekontrollsystem (28). Figuren viser 
de stigende nociseptive opplysningene 
og de nedstigende smertemodulerende 
kanalene, som trolig spiller en rolle i 
akupunkturindusert smertereduksjon. 
En optimal akupunkturkontekst for å 
behandle smerte kombinerer høyst sann-
synlig situasjonsspesifikke forventninger 
og metodespesifikke effekter som dnic 
(pag, periakveduktal grå substans; dlpt, 
dorsolateral pontine tegmentum; rvm, 
rostroventromedial medulla; sc, somato-
sensory cortices; acc, anterior cingulate 
gyrus; Th, thalamus; Ht, hypothalamus; 
dnic, diffuse noxious inhibitorycon-
trols). 
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