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Πόνος και Εθισμός
ΣΥΜΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Ο πόνος και ο εθισμός είναι και τα δύο σύνθετες κλινικές
οντότητες που έχουν χαρακτηριστικές εκδηλώσεις συμπε
ριφοράς και καταστρεπτικές ψυχολογικές και κοινωνικές
συνέπειες. Ο εθισμός είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα
κατάσταση, όπως είναι συνη θως και ο πόνος'.
Ο πόνος και ο εθισμός συμμετέχουν τουλάχιστον σε μερι
κούς κοινούς φυσιολογικούς μηχανισμούς και το πιο προ
φανές παράδειγμα είναι ο ρόλος των εξωγενών aπιοειδών
σαν μέσων ανακούφισης του πόνου και σαν αντικείμενα
εθισμού.
Υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτ1Ίματα σε πολλά κοινά
σημεία του πόνου και του εθισμού'. Κάτω από ποιες συν
θήκες συμβαίνει η αναλγητική αντοχή στα aπιοειδή; Πώς
μπορούμε να διακρίνουμε το επείγον του υποκείμενου
πόνου από τον πόνο της στέρησης των aπιοειδών μετά από
θεραπεία μακράς διάρκειας; Μπορεί η χρόνια χρ1Ίση
aπιοειδών να αυξ1Ίσει τον πόνο; Υπάρχει αι•ξημένη :τιθα
νότητα εθισμού, περιλαμβανομένου zαι του εθισμού στην
αλκοόλη 1l άλλα φάρμακα μεταξύ ατόμων με χρόνιο :τόνο:
Είναι αποτελεσματική η θεραπεία μακράς διάρzειας με
aπιοειδή στον χρόνιο πόνο καλο1Ίθους αιτιολογίας:
Οι ειδικοί στον πόνο περνούν την ζωή τους εκτιμώντας
και θεραπεύοντας τα συστατικά του πόνου, ενώ οι ειδικοί
στον εθισμό σταθερά ασχολούνται με τα ολέθρια αποτελέ
σματα του εθισμού.
Η εικόνα που αντιμετωπίζεται και από τις δύο ειδικότη
τες είναι παρόμοια: καθολική αποδιοργάνωση του ατόμου,
διαταραχές ύπνου, συναισθηματικές αλλαγές, λειτουργι
κές αν.ικανότητες, κακ1Ί σχέση με την οικογένεια.

του συνδρόμου στέρησης όταν τα aπιοειδή διακόπτονται
απότομα.
Η αντοχή, η ελαττωμένη αποτελεσματικότητα ενός φαρ
μάκου μετά από συνεχή χρήση στην ίδια δόση, επίσης δεν
πρέπει να εξισώνεται με τον εθισμό. Δυστυχώς, ο γενικός
πληθυσμός και πολλοί δημόσιοι λειτουργοί της υγείας,
πιστεύουν ότι τα aπιοειδή είναι φάρμακα που προκαλούν
φυσική και ψυχολογική εξάρτηση, η οποία οδηγεί στην
ακαταμάχητη, υποχρεωτικ1Ί χρήση, που είναι ο εθισμόςΌ
Αυτή η λανθασμένη αντίληψη επικρατεί και όταν τα aπιο
ειδή χορηγούνται για μικρό χρονικό διάστημα για κατάλ
ληλους ιατρικούς λόγους και σε αρρώστους χωρίς ιστορικό
εθισμού. Ίσως εκείνο που ενισχύει αυτή την αντίληψη,
είναι η ευφορία ll ευθυμία 7του 7τροκαλείται από την χορή
γηση ενό; ο7τιοειδού;. Αν και οι χρ1Ίστες των aπιοειδών
αναφέρουν αυηΊ την εμ7τειρία, άρρωστοι με χρόνιο πόνο
σ:τcίνια την :τεριγράφουν=. Αντίθετα αυτοί οι άρρωστοι
αναφέρουν συχνά δυσφορία. Έτσι, η 7τιθανότητα του εθι
σμού δεν οφείλεται μόνο στι; ενισχυτικές ιδιότητες των
ο:τιοειδών αλλά απαιτείται ένας συνδυασμός αυτών των
ιδιοηΊτων zαι διαφόρων φυσιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών :ταραγόντων που προδιαθέτουν το άτομο2• Ο
φόβο; του πιθανού εθισμού στα οπιοειδ1Ί έχει σαν αποτέ
λεσμα την υποθεραπεία του χρόνιου και οξέος πόνου.
Αυτός ο παράλογος φόβος έχει ονομασθεί 'Όπιοφοβία".
Εν τούτοις έρευνες σε ζώα αποδεικνύουν ότι ο πόνος και
το επακόλουθο stress αναστέλλουν την άμυνα του οργανι
σμού και διευκολύνουν την αύξηση του όγκου και υποδει
κνύουν ότι ίσως είναι επικίνδυνο να μην χορηγούνται
αναλγητικά φάρμακα σε αρρώστους με πόνο3•

ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΠΟΝΟΥ. ΕΚτΙΜΗΣΗ ΕΘΙΣΜΟΥ.

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ.

Πολλοί γιατροί, που δεν είναι οικείοι με τον εθισμό, εξι
σώνουν την φυσική εξάρτηση με τον εθισμό. Αυτή η εξίσω
ση πρέπει να αποφεύγεται όταν έχουμε να κάνουμε με
αρρώστους που παίρνουν aπιοειδή για αναλγησία. Η
φυσικ1Ί εξάρτηση στα οπιοειδ1Ί είναι δυνατόν να αναπτυ
χθεί ακόμη και μετά από σύντομη χρ1Ίση, μεγαλύτερη όμως
από 48 ώρες, όπως για μετεγχειρητικό πόνο, μεσογειακή
αναιμία, ισχυαλγία και γίνεται εμφανής με την εμφάνιση

Δεν υπάρχει σαφής ή ικανοποιητικός ορισμός του εθι
σμού που έχει σχέση με τον χρόνιο πόνο. Οι McNairy και
συνεργάτες4 ανέπτυξαν πρωτόκολλο έρευνας για να προσ
διορίσουν τους χρήστες ή τους εξαρτώμενους από τα aπιο
ειδή. Σύμφωνα με τα κριτήρια τους, ένας άρρωστος με
χρόνιο πόνο που οφείλεται σε συγκεκριμένη οργανική
αιτία, δεν βαπτίζεται σαν χρήστης ή εξαρτώμενος, ακόμη
και όταν χρησιμοποιεί καθημερινά φάρμακα. Αντίθετα,
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επί απουσίας ιατρικής εξ1iγησης του πόνου του αρρώστου,
η συνεχιζόμενη λ1iψη φαρμάκων ονομάζεται "χρήση" ανε
ξάρτητα από το ψυχοκοινωνικό όφελος.
Ο Portenoy1 επιχειρηματολογεί ότι η πιθανότης δημιουρ
γίας ιατρογενούς εθισμού είναι μόνο μια από τις τρεις
εκδοχές που πρέπει να σκεπτόμασθε όταν σχεδιάζουμε
την χορ1iγηση aπιοειδών για αντιμετώπιση του χρόνιου
πόνου. Οι άλλες περικλείουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα
και την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Ο εθισμός προσδιορίζεται σαν ένα σύνδρομο ψυχολογικό
και συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζεται από:
α) Έντονη επιθυμία για το φάρμακο και συνταρακτικές
αναφορές εκ μέρους του αρρώστου σχετικά με τη συνεχι
ζόμενη διαθεσιμότητα του (ψυχολογικ1i εξάρτηση) β)
Ένδειξη μιας Ίl περισσοτέρων ομάδων συμπεριφοράς, που
περιλαμβάνουν την μεταχείριση του θεράποντος ιατρού Ίl
του ιατρικού συστ1iματος για επιπλέον χορ1iγηση φαρμά
κου, εύρεση φαρμάκου από άλλες ιατρικές Ιl μη πηγέ;,
απόκρυψη ή αποθ1iκευση φαρμάκου Ιl αναπόδεικτη χρΙiση
άλλων φαρμάκων, ιδιαίτερα αλκοόλης Ίl άλλων κατασταλ
τικών υπνωτικών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με οπιο
ειδΊi.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κριτήρια για εξαρ
τηση από ψυχοδραστικ1i ουσία, DSM-111-R (Diagnostic
and Mental Manual of Mental Disorders) σύμφωνα με την
Αμερικανική Ψυχιατρικ1i �Ενωση (ΑΡΑ).
Αυτά τα κριηiρια δεν είναι επαρκ1Ί για την εκτίμηση του
εθισμού σε αρρώστους με χρόνιο πόνο. Για να στηρίξει
κάποιος την διάγνωση, απαιτούνται τουλάχιστον τρία από

τα εννιά κριτήρια και επιμονή μερικών από τα συμπτώμα
τα τουλάχιστον επί ένα μήνα ή επανειλημένη εμφάνιση σε
μεγάλο χρονικό διάστημα5.
Πέντε από τα εννιά κριτήρια (κριτήρια 1,2 και 7-9) έχουν
ουσιαστική σχέση με την φυσική εξάρτηση και αντοχή. Τα
περισσότερα ή όλα απ' αυτά τα πέντε κριτ1iρια συναντώ
νται εύκολα σε άρρωστο που παίρνει aπιοειδή για μεγάλο
χρονικό διάστημα για χρόνιο πόνο''.
Μόνο τέσσερα από τα εννιά κριτήρια (3-6) έχουν σχέση
με το λειτουργικό επίπεδο του αρρώστου και την παθολο
γικΙi, aρρωστημένη συμπεριφορά, όπως περιγράφεται στα
κριτ1iρια αυτά, που χαρακτηρίζει τον εθισμό.
Το δεύτερο κριηiριο συναντάται συχνά. Όταν ένας
άρρωστος είναι σε χρόνια λ1Ίψη aπιοειδών για έλεγχο του
πόνου, είναι σύνηθες για τον θεράποντα ιατρό να ελαττώ
νει την δόση και να αποδεσμεύει τελικά τον άρρωστο από
τα οπιοειδ1Ί για να επανεκτι�ηiσει το σύνδρομο του πόνου
τοt•. Εξαρτάται από την πορεία του προβλ1iματος αν θα
ξαναρχίσει τα οπιοειδΙi. Αυτές οι περίοδοι αποδέσμευσης
θεωρούνται σαν "ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής"6,
γιατί επανέρχεται ο πόνος και γίνεται απαραίτητη η χορΊi
γηση του aπιοειδούς.
Τα κριτ1iρια 7-9 σχετίζονται με αναμενόμενες φαρμακο
λογικές επιδράσεις των aπιοειδών που περιγράφονται σαν
αντοχ1i και σύνδρομο στέρησης. Είναι όμως φανερό ότι η
αντοχή στην αναλγησία δεν αναπτύσσεται τόσο γρ1iγορα
όπως η αντοχ1i στις άλλες ιδιότητες, όπως η ευφορία σ'
αυτούς τους αρρώστους1'7. Αν όμως συμβεί, πρέπει η δόση
να αυξηθεί και τις περισσότερες φορές οφείλεται στην
αύξηση της έντασης του πόνου από επιδείνωση της υποκεί-

ΚΡΙτΉΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΔΡΑΣτΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (DSM-111-R).
Α. Τ ουλάχιστον 3 από τα ακόλουθα
:

1. Η ουσία λαμβάνεται σε μεγαλύτερη ποσότητα Ίl μεγαλύτερη χρονικ1i διάρκεια απ' ότι προβλέπεται.
2. Επίμονη επιθυμία ή μια και περισσότερες προσπάθειες διακοπ1Ίς 1l ελέγχου της χρήσης της ουσίας.

3. Δαπάνη χρόνου σε δραστηριότητες απαραίτητες για να αποκηΊσει την ουσία, παίρνοντας την ουσία ή ανανίπτο
ντας από τις επιδράσεις της.
4. Συχν1Ί δηλητηρίαση ή συμπτώματα στέρησης όταν πρόκειται να εκτελέσει υποχρεώσεις στο σχολείο, στην εργα
σία, στο σπίτι 1l όταν η χρήση της ουσίας είναι φυσιολογικά επικίνδυνη (οδηγεί σαν μεθυσμένος).
5. Σημαντικές κοινωνικές, επαγγελματικές Ιl ψυχαγωγικές δραστηριότητες παραμελούνται εξαιτίας της χρήσης της
ουσίας.
6. Συνεχιζόμενη κακ1i χρΊiση της ουσίας (drug abuse) παρά την γνώση του επίμονου ή επαναλαμβανόμενου κοινωνι
κού, ψυχολογικού ή φυσικού προβλψιατος που προκαλείται ή επαυξάνεται από την χρ1iση της.
7. Αντοχή, δηλαδ1Ί ανάγκη για σημαντικά αυξημένες ποσότητες της ουσίας (τουλάχιστον 50% αύξηση) για να επι
τευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα Ιl σημαντικά ελαττωμένο αποτέλεσμα με την ίδια ποσότητα.
8. Χαρακτηριστικό σύνδρομο στέρησης.
9. Η ουσία συχνά λαμβάνεται για να ανακουφίσει Ίl να αποφευχθεί το σύνδρομο στέρησης.
Β. Μ ερικά συμπτώματα επιμένουν τουλάχιστον ένα μήνα ή συμβαίνουν επανειλημμένα επί μακρό χρονικό διάστημα.
Πίνακας l
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μενης νόσου'''.
Η διαφορικ1j διάγνωση μεταξύ αναλγητικ1jς αντοχ1jς και
αυξανόμενης έντασης του πόνου σαν αιτία αύξησης της
απαιτούμενης δόσης είναι συχνά δύσκολη.
Συμπτώματα στέρησης (κριτήριο 8) μπορεί να εμφανι
σθούν, όπως 1jδη αναφέρθηκε, και μετά από σύντομη
περίοδο χρήσης, όπως 48 ώρες. Αν η εμφανιση συμπτωμά
των στέρησης σημαίνει ότι ένας άρρωστος είναι εθισμέ
νος, τότε όλοι οι άρρωστοι που παίρνουν aπιοειδή είναι
εθισμένοι. Πολλοί ιατροί κάνουν το σφάλμα να εξισώνουν
το φαινόμενο της στέρησης με το φαινόμενο του εθισμού.
Αντίθετα, στους αρρώστους αυτούς σπανιότατα παρατη
ρείται αυτό το πρόβλημα.
Εμείς από την εμ,ιειρία μας στο Ιατρείο Πόνοι• τοι• Θεα
γένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου (Θ.Α.Ν.). ό;τοι•
χορηγ1jσαμε σε περίπου 2300 αρρώστοt•; ε;τισκί.ηριδίω;
μορφίνη για μετεγχειρητική αναλγησία. δεν ;ωρατηρJjσcι
με 1j τουλάχιστον δεν υπέπεσε στην αντίληψ1j μα; καμμι(ι
περίπτωση συνδρόμου στέρηση; μετά την διακο:τ1j τη;
χορήγησης μορφίνης. Η διάρκεια κυμαινόταν α;τό 2 έω;
και 11 ημέρες σε ορισμένες χειρουργικέ; επεμ βάσεις.
Έτσι, όταν εκτιμούμε τον εθισμό σε άρρωστο ποt• παίρ
νει χρονίως οπιοειδ1j για αναλγησία, δεν ;τρέ;τει να χρησι
μοποιούμε τα κριηjρια 1,2 και 7-9. ΕνcΔ η έννοια του εθι
σμού μπορεί να περιλαμβάνει τα συfι.,ιτώματα τη; q:ωικ1j;
εξάρτησης και τη; αντοχ1jς, η φυσικ1j εξαρτηση και αντοχ1j
δεν εξισώνονται με τον εθισμό. Σε άρρωστο με χρόνιο
πόνο που παίρνει οπιοειδ1j, μπορεί να σt•μβεί q:t•σικJj
εξάρτηση και αντοχή αλλά δεν αναμένεται η aρρωστημένη
συμ,ιεριφορά που παρατηρείται στον εθισμό. Η ι'παρξη 1j
η διαπίστωση αυτής της συμπεριφοράς στηρίζει την διά
γνωση του εθισμού και περιλαμβάνεται στα κριηjρια 3-6".
Ο ψευδοεθισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται
αναφορικά με τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι εκδηλώνουν
συμπεριφορά παρόμοια με τον εθισμό10• Σε όλες σχεδόν
τις περιπτώσεις αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στην υπο
θεραπεία του πόνου και είναι ιατρογενής. Ικανοποιητική
ανακούφιση του πόνου εξαφανίζει αυηj την συμπεριφορά.
Αν πράγματι υπάρχει εθισμός, ενδείκνυται θεραπεία. Αν
ο πόνος επιμένει και τα aπιοειδή είναι απαραίτητα για την
αντιμετώπισ1j του, πρέπει να γίνει ένας επανέλεγχος στην
όλη φαρμακευτικ1j υποσηjριξη του αρρώστου.
Στον πίνακα 2 δίδεται μια λίστα ερωηjσεων, και οι απα
ντΊjσεις σ' αυτές βοηθούν να καταλάβουμε, αν τα φάρμακα
και ειδικά τα οπιοειδ1j, χρησιμοποιούνται από τον άρρω
στο με εσφαλμένο τρόπο''.
Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να γίνονται και σε μέλη της
οικογένειας για επιβεβαίωση του ιστορικού του αρρώ
στου. Από την στιγfηj που θα γίνει από τον ειδικό γιατρό η
εκτίμηση της εξάρτησης και του βαθμού του εθισμού ενός
αρρώστου με χρ6νιο πόνο, πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο
θεραπείας και μάλιστα γραπτό''. Ο άρρωστος πρέπει να

Χ ρήσιμες ερωτήσεις για έρευνα του εθισμ ού σε
α ρρώστους με χρόνι ο πόνο.

Πρόσληψη φαρμάκων
-Παίρνει ο άρρωστος τα οπιοειδ1j 1j άλλα ψυχοδραστι
κά φάρμακα όπως συνταγογραφούνται
-Συχνότης. Δόση
Απώλεια ελέγχου χρ1jσης φαρμάκων
- Χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες στο σπίτι.
- Είναι διατεθειμένος να τα φέρει για επαλ1jθευση.
Ενδείξεις συμπεριφοράς αναζ!jτησης φαρμάκων
-Αναφέρει συχνά απώλεια φαρμάκων
-Απαιτεί ναρκωτικά
-Έχει συνταγές από πολλού; γιατρούς
-�Εχει συνταγές από πολλά φαρμακεία.
Χρησιμο;τοιεί φάρμακα εκτός από τα αναγραφόμενα.
- Αλκοόλη. Κοκαlνη. Μαριχουάνα, Ηρωlνη, Αμφεταμί
νη.
- Ο:τιοειδ1j. Βεν�οδιαζεπίνε;.
Ε:ταφ'; με χρ1jστε;
- Φίί.οι 1j μέλη τη; οικο•,ιένειας είναι χρ1jστες ναρκωτι
κcl)\'.

-Α·:ορCι�ει τέτοια q:άρμακα για οποιοδ1jποτε σκοπό.
Σι•νέ;τειε; ;τοι• δεν οφείλονται στον χρόνιο πόνο αλλά
στι; ε;τιδράσει; ο;τιοειδcl)ν 1j rΊ.λλων φαρμάκων.
- Ανικανότη; για εργασία.
- Α:τcω.εια q:ίλων 1j αποξένωση α;τ6 την οικογένεια.
- Εί.αττωμένο ενδιαφέρον για δημιουργικές δραστηριότητες.
Σι•νερ'_ιασία με ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας και
εναλλακτικέ; τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου.
-Α;τοφεύγει καταστάσεις που προκαλούν πόνο.
-Χρησιμο;τοιεί μη ναρκωτικά φάρμακα.
-Χρησιμοποιεί φυσικοθεραπεία.
- Χρησιμοποιεί TENS αν ενδείκνυται.
(τΕΝS= Transcutaneous Electric Nerve Stin1ulation)
Πίνακας 2

έχει αντίγραφο αυτού του προγράμματος θεραπείας γιατί
διαφορετικά δεν θα συμμετέχει ουσιαστικά και δεν μπορεί
να καταλάβει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του.
Το πρόγραμμα της θεραπείας αρχίζει συν1jθως με την
αναγραφή των φαρμάκων για έλεγχο του πόνου αλλά
περιέχει και άλλους τρόπους αντιμετώπισης του πόνου,
όπως νευρικούς ωτοκλεισμούς, TENS 1j οποιαδήποτε χει
ρουργικΊj επέμβαση που θεωρείται απαραίτητη. Τα περισ
σότερα εσωτερικά ;τρογράμματα διαρκούν 4-8 εβδομάδες
ενώ σε εξωτερικούς αρρώστους πρέπει να εφαρμόζονται
τουλάχιστον επί 8 εβδομάδες. Ο θεράπων ιατρ6ς πρέπει
να έχει ένα προσεκτικό και λεπτομερές ιστορικό των φαρ
μάκων, που φαίνεται στον πίνακα 3.
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Ιστορικό φαρμακε υτική ς αγωγής.

-Ποιά ψαν τα φάρμακα, η δόση, ο τρόπος χορ1iγησης
και η συχνότητα.
-Πόσο χρονικό διάστημα
-Πότε έπαιρνεο άρρωστος τα φάρμακα
- Η χορ1iγηση γινόταν από τον ίδιο Ίl άλλους.
- Αν υπ1Ίρχαν ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρθηκαν ποτέ.
-Γιατί σταμάτησε η φαρμακευτικ1Ί αγωγ1i.
Πίνακας 3

Οι πληροφορίες που δίνει ο άρρωστος 7τρέ7τει να ε7ταλη
θεύονται α7τό τον θερά7τοντα ιατρό και τα μέλη της οικογέ
νειας.
Πολλοί συγγραφείς συμφωνούν ότι η διαηjρηση των
aπιοειδών είναι απαραίτητη ειδικά στους αρρώστους με
πόνο που οφείλεται σε καθορισμένη οργανικ1i αιτία', η
οποία συν1jθως ειναι μη αναστρέψιμη νευρικ1i βλάβη.

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

Τα κλινικά προβλ1iματα του χρόνιου πόνου και του εθι
σμού είναι και τα δύο σύνθετες έννοιες με βιολογικά,
ψυχοκοινωνικά, πνευματικά και λειτουργικά στοιχεία. Ο
πόνος λειτουργεί σαν φραγμός στην αναζ1jτηση τρόπου του
ατόμού για απεξάρτηση α7τό τον εθισμό, και ο εθισμός
μπορεί να επιπλέξει την θεραπεία του χρόνιου πόνου.
Η επιτυχ1iς αντιμετώπιση του αρρώστου με εθισμό και
χρόνιο πιSνο, συν1iθως απαιτεί α7τ6 τον ειδικιS θεράποντα
ιατρό να αναγνωρίσει την ύ7ταρξη του εθισμού, να καταλά
βει την κλινικ1i σημασία του και να γνωρίζει 7τως θα παρέμ
βει Χατάλληλα''.
Ο ιSρος χημικ1i εξάρτηση αναφέρεται σε μια σειρά φαινο
μένων που ξεκινούν απιS την απλ1i φυσικ1j εξάρτηση, που
οφείλεται στην κατάλληλη φαρμακευτικ1i αγωγ1j μέχρι την
υποχρεωτικ1i, αυτοκαταστροφικ1i κατάχρηση αλκοιSλης Ίl
άλλων ναρκωτικών φαρμάκων''.
Ο ιSρος εθισμιSς αναφέρεται στην κατάσταση που προδια
θέτει ένα άτομο στην χρ1jση μιας ουσίας 1j ουσιών με ανε
ξέλεγκτο, υ;τ:οχρεωτικό και δυνητικά καταστροφικιS τριSπο.
Το ενεργιS στάδιο του εθισμού χαρακτηρίζεται απιS την
υποχρεωτική ενασχόληση του ατιSμου για ανεύρεση Ίl λήψη
της ουσίας, απώλεια ελέγχου ιSσον αφορά την χρήση της
και συνεχιζόμενη χρήση, παρά τις δυσμενείς συνέπειες.
Έτσι ο εθισμιSς πρέπει να είναι δυνατιSν να διακρίνεται
από την φυσικ1i εξάρτηση. Η φυσική εξάρτηση αναφέρε
ται στην ανάπτυξη συνδριSμου στέρησης μετά απότομη δια
κοΠΊl του φαρμάκου Ίl χορήγηση ανταγωνισηi του.

Η φυσική εξάρτηση είναι αναμενιSμενη συνέπεια της
παρατεταμένης λ1iψης ουσιών που προκαλούν εξαρτηση
και μπορεί να συνοδεύεται απιS αντοχ1i στις φαρμακολογι
κές δράσεις της ουσίας. Αντοχή αναπτύσσεται ιSταν απαι
τούνται αυξημένες δ6σεις μιας ουσίας για το ίδιο αποτέλε
σμα.
Ο εθισμιSς αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα σύνθετων
αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιολογικής προδιάθεσης, ψυχο
κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραγιSντων και
χημικ1iς έκθεσης. Η εξέλιξη του εθισμού διαφέρει απιS
άτομο σε άτομο. Ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί αλκο
ιSλη 1j άλλες ουσίες και φάρμακα επί χριSνια με μη εθιστικιS
τρ67το, ;του μ7τορεί να '(ίνει ξαφνικά εθιστικιSς κάτω α7τ6
διάφορες συνθ1jκες. Το αντικείμενο του εθισμού μπορεί
να είναι σταθεριS 1j να αλλάζει.
Με θερcαεία 1j 7τf.Ίjρη α;τοχΙi, ένα άτομο μτωρεί να θερα
;τει•θεί. Ο εθισμιS;. α;τιS τη στιπηi 7του αναπτύσσεται, είναι
δύσκολο να θερα;τευθεί και μάλιστα θεωρείται απιS τους
;τερισσιSτερους σαν αθερά7τευτος11.
Υ7τάρχει διάκριση μεταξύ "πλ1iρους αποχ1iς" και "αποτο
ξίνωσης". Ένα άτομο που απέχει 7τλΊiρως απιS την ουσία
στην οποία έχει εθιστεί, αλλά δεν έχει αναπτύξει άλλες
δραστηριιSτητες για να ξεφύγει απιS το φυσιολογικιS stress
και τον πιSνο, που δεν έχει άλλες πηγές ευχαρίστησης, που
είναι απομονωμένο και μάχεται σταθερά για αποτοξίνω
ση, δεν σημαίνει ιSτι έχει aπεξαρτηθεί τελείως.
Η αποτοξίνωση γενικά περιλαμβάνει μια συνειδητ1i δια
δικασία του ατιSμου δια μέσου της οποίας καλλιεργούνται
ψυχολογικοί παράγοντες και διατηρείται καλ1j φυσικ1j
κατάσταση. Περιλαμβάνει την συνεχ1i ανάπτυξη aυτοεκτί
μησης και παροχ1i κοινωνικών υποστηρικτικών συστημά
των.
Οι διαδικασίες αποτοξίνωσης ποικίλλουν, αλλά συν1Ίθως
7τεριλαμβάνουν: l) Παρακολούθηση σε μια ερευνητικ1Ί
υ7τοστηρικτικ1j ομάδα, 67τως είναι στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες η Alcoholics Anonymous (ΑΑ) και η Narcotics
Anonymous (ΝΑ) 2) Προσδιορισμό ενιSς 7τε7τειραμένου
στην α7τοτοξίνωση ιατρού για υ7τοστ1jριξη του ατιSμου και
3) 7τροσχώρηση σ' ένα πριSγραμμα εργασίας που έχει
σχέση με τα ψυχολογικά και πνευματικά στοιχεία του εθι
σμού.
Πολλά άτομα με χριSνιο 7τ6νο 7του είναι ενεργά μέλη
τέτοιων υποστηρικτικών ομάδων, χρησιμοποιούν αποτελε
σματικά τα προγράμματα για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς
και την χημική εξάρτηση και τον πιSνο τους. Πολλές φορές
είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση φαρμάκων, ιSπως η
μεθαδόνη και η δισουλφιράμη, που διευκολύνουν την
αποχή από τα πιο επιβλαβ1i φάρμακα αντίστοιχα, όπως
είναι η ηρωtνη και η αλκοιSλη.
Ο αλκοολισμιSς είναι ο πιο συχνιSς τύπος εθισμού στο
σημερινιS κιSσμο. Οι αλκοολικοί είναι άτομα υψηλού κινδύ
νου για την ανάπτυξη εθισμού σε άλλες ουσίες και το αντί-
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θετο. Από έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας στην
Αμερικ1i βρέθηκε ότι το 84% των εθισμένων στην κοκαlνη,
το 50% στα οπιοειδ1i, το 37% στην μαριχουάνα και το 75%
στην αμφεταμίνη είχαν ιστορικό αλκοολισμού. Επίσης το
80-90% των αλκοολικών είναι εθισμένοι στη νικοτίνη,
συγκρινόμενοι με το 25-35% του μη αλκοολικού πληθυ
σμού. Η συχνότητα του αλκοολισμού μεταξύ των κα;τνι
στών είναι 10-14 φορές μεγαλύτερη α;τό τους μη καπνι
στές.

ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

1) Γενικός πληθυσμ6ς.

Στην Αμεριχ1i έχει βρεθεί12 ότι η συχνότητα του αλκοολι
σμού κυμαίνεται από 3-16% σε άτομα ηλικίας 18-29 χρο
νών και ελαττώνεται στο 5% σε ηλικίες μεγαλύτερες των
65 ετών. Η συχνότης του εθισμού σε διάφορα φάρμακα
είναι 5-6%.
2) Νοσοκομειακοί άρρωστοι με οξύ πόνο.

Α;τό διάφορες έρευνες έχει βρεθεί ότι ένα ;τοσοστό 1925% των νοσοκομειακών αρρώστων που αντιμετωπίζονται
για οξύ πόνο, είναι αλκοολικοί. Επομένως οι κλινικοί ;του
αντιμετωπίζουν τον οξύ πόνο πρέπει να έχουν κατά νου
τον αλκοολισμό Ιl άλλη χημικ1i εξάρτηση σε μια μεγάλη
αναλογία αρρώστων.
3) Καρκινοπαθείς

Δεν διαφέρουν από τον γενικό πληθυσμό, εκτός από το
γεγονός ότι πρόκειται για αρρώστους με χρόνιο πρόβλημα
πόνου, που οφείλεται σε κακοήθειες μετά από χρόνια
χρ1iση αλκοόλης ή καπνού, όπως ο ισοφαγικός, παγκρεατι 
κός, λαρυγγικός Ιl καρκίνος πνεύμονας.
4) Άρρωστο ι με χρόνιο πόνο καλοήθους αιτιολογίας.

Άγνωστη η πιθανότητα. Μια πρόσφατη αναδρο�ηi στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει μια συχνότητα χρ1iσης
φαρμάκων, εξάρτησης και εθισμού που κυμαίνεται από
3,2-18%1'. Μερικοί κλινικοί ;ταρατηρητές θεωρούν ότι ο
εθισμός είναι πιο συχνός σε αρρώστους των ιατρείων
πόνου απ' ότι στον γενικό πληθυσμό.
Στο Ιατρείο Πόνου του Θ.Α.Ν. αντιμετωπίζουμε τον χρ6νιο πcνο των καρκινοπαθών με επισκληρίδια χορ1iγηση
μορφίνης 1l συνδυασμού μορφίνης και κλονιδίνης με πολύ
καλά αποτελέσματα. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να
διακόψουμε απ6τομα την χορ1iγηση της μορφίνης είτε για
τεχνικούς λόγους (έξοδος 1i απόφραξη του καθεηiρα,
δημιουργία φλεγμον1iς Ιl συριγγίου) είτε γιατί το αναλγητι
κό αποτέλεσμα δεν είναι ικανο;τοιητικό. Στην δεύτερη
περίπτωση χορηγούμε επί 10-15 ημέρες μόνο διάλυμα

τοπικού αναισθητικού. Αυτό που παρατηρούμε είναι η
επανεμφάνιση του έντονου πόνου και όχι σύμπτωμα στέ
ρησης ή εθισμού.

ΆΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΆΡΡΩΣΤΩΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ
ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΆΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ

Η αντιμετώπιση του πόνου επί ύπαρξης χημικ1iς εξάρτη
σης είναι γενικά απλ1i, αν η φύση της είναι σαφ1iς και
συγκεκριμένη. Οι πιθαν6τητες περιλαμβάνουν:
1. Φυσικ1i εξάρτηση απ6 φάρμακα χωρίς κατάχρηση 1i
εθισμ6 και χωρίς ιστορικ6 προηγούμενου εθισμού.
2. Φυσική εξάρτηση από φάρμακα χωρίς κατάχρηση 1l
εθισμ6 αλλά με ιστορικ6 προηγούμενου εθισμού.
3. Εθισμό στα περιγραφόμενα φάρμακα.
4. Εθισμό στην αλκοόλη Ιl ναρκωτικά και ηρεμιστικά
φάρμακα.
5. Εθισμό στα συγκεκριμένα φάρμακα και σε άλλα.
6.Εθισμό στα συγκεκριμένα φάρμακα και μη, χωρίς
προηγούμενο ιστορικ6 εθισμού, αλλά με παράγοντες
κινδύνου για εθισμό (;τ.χ. ιατρογενής εθισμός).
Ο διαχωρισμ6ς γίνεται με την μέθοδο των Sees και Clark''
σύμφωνα με τα εννιά κριηiρια για εξάρτηση από ψυχο
δραστικΙi ουσία όπως προαναφέρθηκαν.
Γενικά, άτομα με χρ6νιο πόνο καλο1Ίθους αιτιολογίας
που δεν έχουν κάνει ;τροσπάθεια aπεξάρτησης από τα
οπιοειδΙi, τις βενζοδιαζεπίνες Ιl άλλα εξαρτησιογόνα φάρ
μακα, ;τρέπει να κάνουν μια τέτοια προσπάθεια τουλάχι
στον ωί 6 εβδομάδες.
Η λογικ1i της διακοπής είναι να προσδιορισθεί αν τα
φάρμακα μπορεί να δρούν και να διαιωνίζουν 1l να διευ
κολύνουν τον πόνο1Ό Η προτεινόμενη διάρκεια της διακο
ΠΊiς είναι εμπειρική.
Οι μεταβολές των aπιοειδών υποδοχέων που έχουν
σχέση με την προηγούμενη εξάρτηση μπορεί να επιμένουν
για απροσδιόριστη περίοδο, και μια σειρά φυσικών και
ψυχολογικών μεταβολι6ν που συνοδεύονται από εξάρτηση
άλλων φαρμάκων, μπορεί να διαρκέσουν από �l1iνες έως
χρόνια. Εν τούτοις, η κλινικΙi εμπειρία αποδεικνύει ότι οι
επιδράσεις της χημικΙiς εξάρτησης και της στέρησης που
έχοt•ν κλινιr:Ιi σημασία σε χρόνιο πόνο υποχωρούν, ως επί
το πλείστον, σε 6 εβδομάδες.
Ο π6νος μπορεί να ελαττωθεί, να εξαφανισθεί, 1i να εξα
κολουθεί με την ίδια ένταση μετά την διακοπή των φαρμά
κων. Αν όμως τα συμ;ττώματα αυξάνονται, δεν απαντούν
σε άλλες κατάλληλες θεραπευτικές μεθοδεύσεις, και αν η
προηγούμενη θεραπεία με aπιοειδή Ιl άλλα φάρμακα, δεν
χαρακτηρίζεται από "χρ1iση" ή ταχεία αντοχ1i, τότε θα
πρέπει να συνεχισθεί. Υπάρχουν πολλοί τρ6ποι διακωtΙiς
των φαρμάκων, εξαρτώμενοι απ6 τον βαθμό της φυσικής 1i
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ψυχολογικ1iς εξάρτησης, την συμπεριφορά του αρρώστου
και την εμπειρία του θεράποντα γιατρού. Μερικές φορές
α7ίλά μικρότερη δόση είναι αρκεηi και άλλες φορές ωται
τείται η χορ1iγηση υποκατάστατου φαρμάκου.
Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα αποτοξίνωσης από ειδι
κές ομάδες φαρμάκων. Η ψ7ίειρία των ανθρώπων που
ασχολούνται με το όλο πρόβλημα αποδεικνύει ότι οι εξω
τερικοί ασθενείς έχουν καλύτερη απάντηση όταν το πρω
τόκολλο της αποτοξίνωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε ο άρρω
στος να έχει το μικρότερο φυσιολογικό stress. Γι' αυτό το
λόγο χρησιμοποιείται η κλονιδίνη1" για τα οπιοειδ1i, η φαι
νοβαρβιτάλη για τις βενζοδιαζε7ίίνες1', και μακράς διάρ
κειας βενζοδια7ίεζίνες για την αλκοόλη. Επειδ1i η κλονιδί
νη παρέχει αναλγησία11' και έχει χρησιμοποιηθεί για την
διακοπ1i διαφόρων ουσιcδν1Ό η χρησιμότητά της σε αρρcΌ
στους με πόνο μπορεί να είναι ευρεία.
Από την στιηηj που εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο α7ίοτο
ξίνωσης. 7ίρέ7ίει να συνεχίζεται μέχρις ότου εμφανισθούν
αντικειμενικά σημεία φυσιολογικού stress. Η 7ιαροδικ1j
αύξηση του 7ίόνου 7ίρέπει να αντιμετωπίζεται με άλλο 7ίρό
γραμμα υποστήριξης που περιλαμβάνει χαλάρωση, άσκη
ση και παραγωγικ1j εργασία. Αν τα αντικειμενικά σημεία
της διακο7ι1jς δεν είναι ανεκτά, πρέ7ίει να γίνεται αναπρο-

σαρμογ1j του πρωτοκόλλου, όπως χορήγηση φαρμάκων
υποκατάστασης. Είναι σημαντικό για τον ειδικό ιατρό να
καταλάβει ότι η αποτοξίνωση μόνη δεν αντιπροσωπεύει
θεραπεία του εθισμού. Η θεραπεία πρέπει να περιλαμβά
νει παρακολούθηση από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό και
υποσηiριξη από ειδικ1j ομάδα για να αποφευχθεί η υπο
τροπή.
Συμπερασματικά αναφέρω ότι η εμφάνιση του εθισμού
σε αρρώστους με χρόνιο πόνο είναι τουλάχιστον ισοδύνα
μη με την εμφάνιση αυτού του φαινομένου στον γενικό
πληθυσμό11.
Θα πρέ7ίει να γίνεται προσεκτική εκτίμηση του αρρώστου
με χρόνω πόνο που είναι σε θεραπεία με οπιοειδ1j και να
μην συγχέεται η φυσική εξάρτηση και αντοχ1j με τον εθι
σμό. Είναι πιθανόν ο εθισμός να διαιωνίζει, να διευκολύ
νει 1j να αυξάνει τον πόνο δια μέσου διαφόρων μηχανι
σμών11. Ο προσδιορισμός και η κατάλληλη αντιμετώπιση
του εθισμού από τον ειδικό που ασχολείται με τον πόνο
μπορεί να βελτιώσει την όλη αντιμετώπιση του αρρώστου.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να καταλάβουμε τις νευ
ροφυσιολογικές και κλινικές συγγένειες ανάμεσα στον
πόνο και τον εθισμό.
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