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Καράβατος Θ.
Α΄ Ψυχιατρική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.
Ας ελπίσουµε ότι το µέλλον θα µας µάθει να δρούµε πάνω στις ποσότητες της ενέργειας και της κατανοµής
της εντός του ψυχικού οργάνου µε τρόπο άµεσο, µε τη βοήθεια µερικών χηµικών ουσιών.
S. Freud1
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αποκατάσταση του νοήµατος (...) δεν µπορεί να επιτευχθεί µε µόνο τον
λόγο, καθώς η σχέση των αλλοτριωτικών δυνάµεων είναι υπερβολικά δυσµενής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
χηµειοθεραπείες προσφέρουν την απαραίτητη αποκατάσταση και τάξη ώστε η επικοινωνία να είναι δυνατή.
A. Green2

1. Πριν από µερικά χρόνια, το περιοδικό Psychiatrie Française,
αντιδρώντας έντονα σε άρθρο του, επίσης γαλλικού, περιοδικού εκλαϊκευµένης ψυχολογίας Psychologies (1997, 156,
52) που έφερε τον τίτλο «Ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος,
ψυχαναλυτής, ... : η διαφορά», σηµείωνε µε φανερή δυσφορία: «τα αποσιωποιητικά είµαστε εµείς οι ψυχίατροι, διότι το
κεντρικό σηµείο του άρθρου στοχεύει στο να µας αφαιρεθεί κάθε αρµοδιότητα σχετικά µε την ψυχοθεραπεία και τη
γνώση του ασυνειδήτου. Αν πιστέψουµε τον συγγραφέα
πρέπει να κλειστούµε στο ιατρικό γκέτο, περιορίζοντας τις
παρεµβάσεις µας στη συνταγογράφηση φαρµάκων»3.
∆ηλαδή, ό,τι περίπου κανοναρχείται ήδη και από την «αντίπερα όχθη», από µια ορισµένη αντίληψη στον χώρο των
νευροεπιστηµών. Να περιοριστούµε µόνο στα φάρµακα, µας
προτρέπουν οι µεν, για τα οποία είµαστε, άλλωστε, προορισµένοι, διατείνονται οι δε. Η σύµπτωση των άκρων στην
πρόθεση και το αποτέλεσµα. ∆ιότι, αφαιρώντας από την
ψυχιατρική την ψυχοθεραπεία ή ωθώντας την στο κυνήγι
µιας «αµόλυντης» θετικιστικής επιστήµης, την αναγκάζεις
να περιοριστεί –εν µέσω πληθώρας στατιστικών και ταξινοµικών συστηµάτων- σε µια ισοπεδωµένη κλινική προσέγγιση και µια αιτιοπαθογένεια που θυµίζει έντονα τον µηχανιστικό υλισµό του 19ου αιώνα. ∆ίκαιη, λοιπόν, η αντίδραση
πλην όµως άστοχη κατά τη γνώµη µου. Πρώτον, διότι ο
χώρος της ιατρικής δεν είναι γκέτο για την ψυχιατρική4, και
δεύτερον, διότι πριν από 10 περίπου χρόνια, ο Γάλλος
ψυχαναλυτής Daniel Widlocher έθετε κάπως διαφορετικά
τον προβληµατισµό: Είναι τα ψυχοτρόπα ένας τρόπος να
στοχαστούµε πάνω στον ψυχισµό; ρωτούσε από τον τίτλο
κιόλας ενός µικρού βιβλίου όπου έδινε µια ξεκάθαρα θετική απάντηση5.
2. Το περιοδικό L’ Evolution Psychiatrique είναι από τα σηµαντικότερα ψυχιατρικά περιοδικά του καιρού µας, όχι γιατί
διαθέτει υψηλό impact factor –που δεν έχει- αλλά γιατί
παραµένει ένα από τα λίγα περιοδικά του χώρου µας που
ασχολείται ακόµα µε την ψυχοπαθολογία, όντας το περιοδικό που λάµπρυνε για πολλά χρόνια ο τελευταίος των

µεγάλων ψυχοπαθολόγων, ο Henri Ey. Ανατρέχοντας στο
4o τεύχος του έτους 1980, που ήταν αφιερωµένο στα ψυχοφάρµακα, βρίσκουµε την ακόλουθη, καθόλου ενθαρρυντική,
απόφανση: ο κλινικός ψυχίατρος που επιχειρεί να συµβουλευτεί ένα εξειδικευµένο στη ψυχοφαρµακολογία περιοδικό
καταλαµβάνεται γρήγορα από ίλιγγο. Συγγραφέας του
άρθρου ο J.D. Guelfi, καθηγητής σήµερα και επιµελητής
τότε στην Clinique des Maladies Mentales et de l’ Encephale
(Hopital Sainte Anne), υπό την διεύθυνση του καθηγητή P.
Pichot. Απαισιόδοξη και η προοπτική του εκείνης της εποχής: αν και παρατηρούσε ότι τα σχετικά µε τους µηχανισµούς δράσης των φαρµάκων άρθρα πολλαπλασιάζονταν,
εντούτοις δεν έβλεπε να διαφωτίζονται αντίστοιχα και οι
πρακτικές τους συνέπειες6.
3. Σε παρακείµενο άρθρο, ένας άλλος µεγάλος της γαλλικής
ψυχιατρικής, ο René Angelergues, δηµηγορούσε υπέρ της
αναγκαιότητας µιας ψυχοφαρµακολογίας του ανθρώπου,
µιας ψυχοφαρµακολογίας δηλαδή που, ναι µεν θα βασίζεται στα µοντέλα της πειραµατικής φαρµακολογίας πάνω σε
ζώα, αλλά θα οικοδοµείται, κατά κύριο λόγο, πάνω στην
ψυχοπαθολογία, εξασφαλίζοντας έτσι και την εξέλιξη της
ίδιας της ψυχιατρικής, όπως ακριβώς, άλλωστε, τονιζόταν
και στον τίτλο του άρθρου. ∆ιότι, όσο είναι προφανής η
χρησιµότητα όλων των µοντέλων µε τα οποία προσεγγίζουµε τη ψυχική νόσο, είτε αυτά είναι βιοχηµικά ή φαρµακολογικά είτε είναι νευροπαθολογικά, νευροφυσιολογικά, ή
ψυχοπαθολογικά, άλλο τόσο (πρέπει να) γίνει κατανοητό
ότι τα τελευταία δεν ανάγονται στα προηγούµενα καθώς,
εδώ ακριβώς, διαπιστώνεται το απολύτως ανθρώπινο: η βιολογική συνέχεια και ασυνέχεια στην οργάνωση του ανθρώπινου ψυχισµού που οικοδοµεί το ψυχικό, δίνοντας ένα
νόηµα στις αναπαραστάσεις και το θυµικό. Μέσα από αυτό
το σκεπτικό ο Angelergues τόνιζε ότι «στην χηµειοθεραπευτική εµπειρία της ψυχικής νόσου δεν µπορούµε να διαχωρίσουµε τον τρόπο χορήγησης, δηλαδή τη σχέση µεταξύ
αυτού που δίνει και αυτού που παίρνει (...) δεν µπορούµε να
τον διαχωρίσουµε από αυτό που δίνεται, ούτε βέβαια να
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περιορίσουµε το αποτέλεσµα αυτού που δίνεται στον τρόπο
µε τον οποίο δίνεται»7.
4. Το πλαίσιο της σύγχρονης κλινικής φαρµακολογίας αρχίζει
να διαγράφεται: από την µια, οι σύγχρονες τεχνολογικές
ανακαλύψεις, από την άλλη, η ανάγκη να ενταχθούν αυτές
σε ένα συνολικότερο σχήµα που δεν θα αγνοεί την ψυχοπαθολογία. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να ευνοηθεί αν συµµεριστούµε την άποψη ότι ο χώρος της ψυχιατρικής είναι
πολύµορφος αλλά χωρίς ηγεµονική θεωρία. Η διακύµανση
µεταξύ οργανογένεσης και ψυχογένεσης, που αποτέλεσε
για αιώνες έναν δυναµικό ρυθµό στην εναλλαγή των θεωριών περί ψυχικής νόσου, σήµερα φαίνεται να ξεπερνιέται,
ακόµη και στο κατ’ εξοχήν πρακτικό πεδίο, το θεραπευτικό.
∆εν είναι πια η εναλλαγή τους το κύριο χαρακτηριστικό
αλλά η δυνατότητα της συνύπαρξής τους µέσα στον ίδιο
ευρύχωρο τόπο της ψυχιατρικής, που οφείλεται στην ιδιαιτερότητά της, στη δυνατότητα να αισθάνεται «βολικά» και
να αντλεί µέσα στο ευρύτατο επιστηµονικό πεδίο που ορίζουν, σχηµατικά, η κοινωνιολογία από τη µια και η µοριακή βιολογία από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτό οι φαρµακοθεραπείες και οι ψυχοθεραπείες δεν κατέχουν τις αντίπαλες
και αλληλοαποκλειόµενες θέσεις του παρελθόντος. Ακόµα
και η ψυχανάλυση µπορεί να θεωρηθεί σήµερα σε µια
«λογική συµπληρωµατικότητας» µε την φαρµακοθεραπεία. Η
γνωστή ψυχαναλύτρια Julia Kristeva δεν την προτείνει αλλά
και δεν την αρνείται, ιδίως όταν η κατάθλιψη είναι ιδιαίτερα «αβίωτη»8.
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trial)11. Χρειάστηκε, βέβαια, να περάσουν κάποιοι αιώνες
ώστε το εγχείρηµα να αναπτυχθεί και να συµπληρωθεί: το
1933, µε το placebo-controlled trial12, µε τη διπλή τυφλή
χορήγηση, το 195013. Ας σταθούµε, όµως, στους όρους της
σύγχρονης κλινικής φαρµακολογίας. Ως φαρµακοκινητική
ορίζεται η µελέτη της διέλευσης των φαρµάκων και των
µεταβολιτών τους δια µέσου του σώµατος14, είναι δηλαδή
η δράση του σώµατος σε αυτά15. ∆ιαφέρει, εποµένως, από
τη φαρµακοδυναµική, που διερευνά την ένταση των φαρµακολογικών δράσεων11, δηλαδή τη δράση των φαρµάκων
στο σώµα12. Στη κλινική φαρµακολογία, ιδιαίτερη θέση
κατέχει και η φαρµακογενετική, που αναπτύχθηκε µετά τις
πρώτες (από το 1948 κι έπειτα) παρατηρήσεις πως οι απαντήσεις στα φάρµακα ποικίλουν µεταξύ των ατόµων και των
φυλών16,17, όντας µερικές φορές γενετικώς καθορισµένες18.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και οι πρώτες µελέτες σχετικά µε τις ενζυµατικές επιδράσεις στη δράση των φαρµάκων στον άνθρωπο19,20. Έκτοτε, η εξατοµίκευση της φαρµακευτικής αγωγής αποτελεί, πλέον, σταθερό κανόνα της
κλινικής φαρµακολογίας21. Η γνώση της φαρµακοκινητικής
συµβάλλει σε αυτό το έργο11. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας
του ’60, προέκυψε και η κλινική φαρµακοκινητική που επέτρεψε σε πολλούς φαρµακολόγους να προσεγγίσουν το
κλινικό πεδίο και να εστιάσουν τη προσοχή τους περισσότερο στον άρρωστο22. Από την πλευρά τους, οι κλινικοί
αξιολογούν, ολοένα και περισσότερο κατά τα τελευταία
χρόνια, την εφαρµογή των κανόνων της φαρµακοκινητικής
κατά τον σχεδιασµό των φαρµακοθεραπευτικών τους σχηµάτων23. Όπως οφείλουµε να διερευνούµε και επιδηµιολογικά τη χρήση των ψυχοφαρµάκων στο γενικό πληθυσµό,
καθώς και τις απόψεις των γιατρών, του κοινού, των αρρώστων και των συγγενών τους για τα ψυχοφάρµακα αλλά,
επίσης, και τη σχέση κόστους-οφέλους µιας φαρµακοθεραπείας24.

5. Ας ξαναγυρίσουµε στο τεύχος της Evolution Psychiatrique
του 1980 κι ας δούµε το άρθρο µε τίτλο «Η συνεισφορά της
φαρµακοκινητικής στην παρακολούθηση των ψυχιατρικών
αρρώστων». Το κλινικό ενδιαφέρον της φαρµακοκινητικής
είναι συζητήσιµο, γράφει: από τη µια υπάρχουν οι πεπεισµένοι πως πρόκειται, απλώς, για µια ενδιαφέρουσα νοητική άσκηση χωρίς πρακτικές εφαρµογές, από την άλλη υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως επιτρέπει µια ορθολογικότερη θεραπευτική προσέγγιση9. Ο συγγραφέας του άρθρου
είναι µε το µέρος των δεύτερων, υποστηρίζοντας την ανάγκη µιας κλινικής φαρµακολογίας. Ως γνωστόν αυτή βρίσκεται σήµερα στο µεταίχµιο µεταξύ φαρµακολογίας και
κλινικής παθολογίας10. Αυτονόητη η σηµασία και της κλινικής ψυχοφαρµακολογίας, θέτοντας, βέβαια, την ψυχοπαθολογία στη θέση της κλινικής παθολογίας, για να ακολουθήσουµε την προτροπή του Angelergues. Στον τοµέα
αυτό, τα είκοσι χρόνια που πέρασαν έχουν προσθέσει έναν
σηµαντικότατο όγκο γνώσεων τον οποίο οι σηµερινοί νέοι
ψυχίατροι κατέχουν, χωρίς να ιλιγγιάζουν όπως εµείς οι
παλαιότεροι.

7. Στη σύγχρονή µας εποχή διαπιστώνουµε, ακόµη, την αναβίωση ενός γνωστού από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο κλινικού φαρµακολογικού σχεδιασµού: τότε ο πολεµικός σχεδιασµός απαιτούσε αντιβιοτικά, αναλγητικά και ανθελονοσικά φάρµακα, που η παραγωγή τους συνέβαλε στη νίκη
των συµµάχων, σήµερα το αίτηµα αφορά σε µια άλλη µείζονα «κρίση», το γήρας25. Αίτηµα σαφές αλλά µερικές
φορές και δηµιούργηµα της προσφοράς. Θα πρόσθετα ότι
σε εποχή αλόγιστης ιατρικοποίησης της καθηµερινής ζωής,
όπως σχετικά πρόσφατα καταγγελλόταν από τις στήλες του
εγκυρότατο New England Journal of Medicine26, εύκολα
δηµιουργείται ανάλογη σκέψη για το άγχος και την κατάθλιψη, ιδίως όταν υπερδιαγιγνώσκονται µε τη «βοήθεια» και
των σύγχρονων ταξινοµικών συστηµάτων.

6. Όταν το 1747 κάποιος James Lind επιχειρούσε να θεραπεύσει προσβεβληµένους από σκορβούτο ναύτες δοκιµάζοντας, διαδοχικά, χυµούς φρούτων, ξύδι, θαλασσινό νερό,
σκόρδο, µουστάρδα, δεν φανταζόταν ότι έθετε τις βάσεις
της κλινικής φαρµακολογίας καθώς πραγµατοποιούσε,
ουσιαστικά, κάποιες «ελεγχόµενες δοκιµές» (controlled

8. Ας σταθούµε κάπως περισσότερο στην φαρµακοκινητική.
Αναφέρεται στην απορρόφηση, την κατανοµή, τον µεταβολισµό και την απέκκριση των φαρµάκων από τον οργανισµό27. Για τον µεταβολισµό των περισσοτέρων φαρµάκων
καθοριστικής σηµασίας είναι το ευρισκόµενο στο ήπαρ
σύστηµα ενζύµων του κυτοχρώµατος P450 (τα σηµαντικό-
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τερα: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,
CYP2E1, CYP3A4). Ταυτόχρονα, οι κυριότεροι µηχανισµοί
αλληλεπίδρασης µεταξύ φαρµάκων αφορούν στην µεταβολή του µεταβολισµού µέσω επαγωγής ή αναστολής των
ενζύµων του CYP45011. H αναστολή αυτή δεν είναι πάντοτε αναστρέψιµη, γεγονός που έχει τις συνέπειές του κατά
τη χρήση φαρµακευτικών συνδυασµών28. H πηγή της ευρύτατης µεταξύ των ατόµων µεταβολικής ποικιλότητας φαίνεται να είναι η πολυµορφική έκφραση τριών, κυρίως, από
αυτά τα ένζυµα (2D6, 2C9, 2C19) που προκαλούν και τις
γενετικές διαφορές µεταξύ δύο βασικών οµάδων ανθρώπων, των (ολίγων) «ανεπαρκώς µεταβολιζόντων», που είναι
επιρρεπείς στην εµφάνιση ανεπιθύµητων φαρµακολογικών
ενεργειών, ακόµα και µε συνήθεις δόσεις -ιδίως όταν το
θεραπευτικό εύρος είναι λίαν στενό- και των (πολλών)
«ισχυρώς µεταβολιζόντων»29. Αυτονόητα, από την πλευρά
της παθολογίας, τα ηπατικά νοσήµατα επηρεάζουν, κατά τον
βαθµό της βαρύτητάς τους, τα ανωτέρω ισοένζυµα (ιδίως τα
2C19, 2D6), µειώνοντας τη δράση τους30, η οποία, ας προσθέσω, µειώνεται και µε την ηλικία (-30% µετά τα 70 έτη)31.
9. Η αναζήτηση και χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ανάγεται στις
ρίζες του πολιτισµού, ενώ η παραγωγή και χρήση ψυχοτρόπων «φαρµάκων» ανάγεται στις ρίζες της ιατρικής32. Θα
χρειαστούν, βέβαια κάποιες χιλιάδες χρόνια ώστε το εγχείρηµα να πάρει στα 1920 το όνοµά του, όταν δηλαδή ο
φαρµακολόγος Mach θα παρατηρήσει ότι «ο αριθµός των
εργασιών στο τοµέα, που ας µας επιτραπεί να ονοµάσουµε
ψυχοφαρµακολογία, είναι βεβαίως λίαν ισχνός»33, για να
προσθέσει τον επόµενο χρόνο πως αυτό το νέο «παρθένο
έδαφος είναι γεµάτο µε δυνατότητες»34. ∆εν θα αρχίσουν
να φαίνονται παρά µόνο στη δεκαετία του ’50, αρχής γενοµένης µε τη χλωροπροµαζίνη (1952), που θα την ακολουθήσουν, σχεδόν ταυτόχρονα (1957-1960), η ιπρονιαζίνη
(αναστολέας της µονο-αµινο-οξειδάσης), η ιµιπραµίνη (τρικυκλικό) και το χλωριδιαζεποξίδιο. Την ίδια αυτή εποχή
τοποθετείται και η αρχή της θεραπείας µε λίθιο (1954), παρά
το γεγονός ότι πρωτοχρησιµοποιήθηκε το 1948 και διαδόθηκε µετά το 196735. Νέο δηµιουργικό έναυσµα ήταν η
αλοπεριδόλη (1959) κι αργότερα η κλοζαπίνη (γνωστή από
το 1958, εν χρήσει το1972, κυρίως όµως µετά το 1988).
Σήµερα, τα νέας γενεάς αντικαταθλιπτικά, τα άτυπα αντιψυχωτικά και τα νέα σταθεροποιητικά της διάθεσης φάρµακα,
αυξάνουν, φυσικά, τη ανάγκη να γνωρίσουµε καλύτερα τα
βασικά θέµατα της κλινικής φαρµακολογίας ώστε να είναι
ορθολογικότερη η χρήση τους, σε µονοθεραπεία, ιδίως
όµως όταν αποφασίζονται η λεγόµενη «πολυφαρµακεία».
10. Πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι ψυχίατροι είχαν
στη διάθεσή τους λίγες ψυχοδραστικές ουσίες, της κατηγορίας των «υπνωτικών» ή χρησιµοποιούσαν διάφορες
µεθόδους σοκ στο πλαίσιο πάντα της αντιµετώπισης «κρίσεων». Το σκηνικό άλλαξε άρδην στο τέλος του Πολέµου
και, κυρίως, στη δεκαετία του ’50. Η αρχή έγινε µέσω της
απο-ιατρικοποίησης της ψυχιατρικής, έργο κυρίως της
αµερικανικής ψυχανάλυσης, και συνεχίστηκε µέσω µιας
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άλλης, αντίθετης κίνησης, της δυνατότητας δηλαδή για
µακροχρόνια φροντίδα των ψυχωτικών, που εγκαινίασε η
επιτυχής χρήση της χλωροπροµαζίνης το 1952. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούσαν ευθέως στην τάση να περιοριστούν
τα µεγάλα Άσυλα, την οποία ενίσχυε και η δράση των
ψυχιάτρων της Κεντρικής Ευρώπης που είχαν γνωρίσει τα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Philippe
Pignarre36 περιγράφει την κατάσταση ως «παράδοξη»: οι
ψυχικές διαταραχές ορίζονταν µε ψυχολογικό τρόπο ενώ
η θεραπεία τους άρχιζε να παραπέµπει στη βιολογία. Είναι
γεγονός ότι οι ψυχαναλυτές προσέφεραν νέες έννοιες
που αποµάκρυναν από την πρακτική του εγκλεισµού και η
ψυχοφαρµακολογία προσέφερε τα µέσα για τις νέες απαιτήσεις. Έτσι, από τις θεραπείες «αποσταθεροποίησης» που
ήταν οι σωµατικές θεραπείες των κρίσεων, περάσαµε στις
φαρµακοθεραπείες «σταθεροποίησης» και δι αυτής στην
επανα-ιατρικοποίηση της ψυχιατρικής.
11. Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι µέσα σε αυτή την
φορά των πραγµάτων τα ψυχοτρόπα φάρµακα δεν «βρέθηκαν» στα νευροεπιστηµονικά εργαστήρια αλλά, κυριολεκτικά, µέσα από την κλινική πράξη. Ας παρακολουθήσουµε τη διήγησή του Edouard Zarifian37:
* η χλωροπροµαζίνη, το πρωτοπόρο largactil, παρασκευάστηκε στα εργαστήρια της Rhône-Poulenc Specia, όταν ο
Henri Laborit, χειρούργος του ναυτικού, ζήτησε να του
παρασκευάσουν κάποια ουσία που να µπλοκάρει την
ισταµίνη, γιατί έβλεπε στην καθηµερινή κλινική του
πράξη να χάνονται οι άνθρωποι από το µετεγχειρητικό
σοκ. Η ιδέα ήταν να αποκλειστεί ένας φυσιολογικός
µηχανισµός που ακολουθούσε την επιθετική ενέργεια
που ήταν η εγχείρηση. «Ένας χειρουργός άκουγε τους
εγχειρισµένους του». Τους άκουγε πριν, τους άκουγε και
µετά τη χορήγηση του largactil, ως κλινικός γιατρός που
έβλεπε τα «ηρεµιστικά» αποτελέσµατα µιας ουσίας που
θα γίνει το πρώτο νευροληπτικό φάρµακο. Θα συµµεριστεί τα αποτελέσµατα του µε δύο φίλους του στρατιωτικούς ψυχιάτρους που θα το χορηγήσουν σε ψυχασθενείς, πλην όµως µαζί µε βαρβιτουρικά. Έτσι, η «ανακάλυψη» θα πάει στον Jean Delay, που προτιµούσε να την
αποκαλεί «εύρηµα», καθώς ήταν αυτός που µαζί µε τον
Deniker αποφάσισαν να χορηγήσουν την νέα ουσία σε
νοσηλευόµενους ψυχασθενείς της Sainte Anne.
* Ανάλογη ήταν και η «εύρεση» της ιµιπραµίνης (tofranil).
Απλός και συνήθης ήταν ο χειρισµός της ευρωπαϊκής
φαρµακοβιοµηχανίας να αφαιρέσει «κάτι» από τον χηµικό τύπο του largactil για να δηµιουργήσει µια παρόµοια
ουσία αλλά και µε αποκλειστικά δικαιώµατα. ∆υστυχώς
δεν «περπάτησε», όχι µόνο δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα αλλά χειροτέρευε και την κατάσταση των
αρρώστων. Ευτυχώς που ο φαινοµενολόγος Ronald
Kuhn οδηγήθηκε µέσα από την κλινική του πράξη να το
χορηγήσει σε καταθλιπτικούς µε θαυµάσια αποτελέσµατα, εγκαινιάζοντας έτσι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
καθώς διέθετε «3 κύκλους του largactil».
* Ανάλογη, επίσης, ήταν και η «εύρεση» των αναστολέων
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της µονο-αµινο-οξειδάσης (ΙΜΑΟ). Ο αµερικανός
ψυχίατρος Nathan Kline δεν άφησε ανεκµετάλλευτη την
κλινική παρατήρηση φίλων του χειρουργών που παρακολουθούσαν φυµατικούς σε αγωγή µε ιπρονιαζίδη και
έβλεπαν την ευφορική της δράση.
12. Όπως η «ανακάλυψη-εύρεση» έτσι και η χρήση ενός
ψυχοφαρµάκου δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη από την
κλινική πράξη στο πλαίσιο της ψυχιατρικής φροντίδας.
«Φάρµακο δεν είναι απλώς κάτι που προστίθεται, είναι
κυρίως η παρέµβαση ενός τρίτου –µερικές φορές και του
ίδιου του αναλυτή», µας υπενθυµίζει ο Pierre Fédidala38.
Η συνταγογραφική πρακτική θα πάρει το συµβολικό της
νόηµα µέσα στην συνολική ψυχική ζωή του αρρώστου.
Πρέπει να ενδιαφερθούµε για το φάρµακο όπως για κάθε
ψυχαναλυτικό αντικείµενο: όχι µόνο για τη φαρµακολογική του δράση που ενδιαφέρει το Πραγµατικό, τον οργανισµό δηλαδή και την ίδια την ουσία, αλλά και τους δύο
άλλους καθοριστικούς παράγοντες του αντικειµένου
αυτού, τους Φαντασιακούς και Συµβολικούς παράγοντες,
ανάµεσα στους τελευταίους ακόµα και αυτό το ίδιο το
όνοµα του φαρµάκου39. Καµιά χρήση φαρµάκου δεν νοµιµοποιείται έξω από τη συνθήκη της ιατρικής φροντίδας,
µιας φροντίδας που λαµβάνει υπ’ όψιν της το πλαίσιο
εντός του οποίου χορηγείται το φάρµακο, την ψυχολογική
υποστήριξη που παρέχεται στον άρρωστο, τη θεραπευτική
σχέση γιατρού-αρρώστου, η οποία πολλαπλασιάζει τα
ευεργετικά αποτελέσµατα, προσθέτοντας τη δράσηplacebo της χορηγούµενης χηµικής ουσίας.
13. Πριν από δύο περίπου χρόνια δηµοσιεύτηκε στο American
Journal of Psychiatry ένα ιδιαίτερα σηµαντικό, κατά τη
γνώµη µου, κύριο άρθρο. Σηµαντικό, καθώς οµολογείται
εκεί ότι η ψυχιατρική, κυνηγώντας τελευταίως την απόλυτη ιατρικοποίησή της, εγκαταλείπει την ψυχοπαθολογία,
«χάνοντας» έτσι «τον άρρωστο και την ιστορία του»40. Θα
προσθέσω µια ακόµα διαπίστωση, αυτό που «βλέπει µε
βαριά καρδιά», ο Bernard Lown, οµότιµος καθηγητής καρδιολογίας στο Harvart και από τους ιδρυτές της ∆ιεθνούς
Ένωσης Ιατρών για την Πρόληψη ενός Πυρηνικού
Πολέµου, η οποία τιµήθηκε µε βραβείο Nobel το 1985:
παραδόξως, λέει, όλα άρχισαν όταν, µετά τον πόλεµο, η
ιατρική πραγµατοποίησε εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα. τότε άρχισε να µεταφέρεται το κύρος από τον
οικογενειακό γιατρό στον επιστήµονα ερευνητή αλλά και
οι άρρωστοι να χάνουν την ατοµική τους ταυτότητα, ενώ η
εµπιστοσύνη στο γιατρό τους ξέφτιζε41. Είναι προφανές, η
ψυχιατρική υποβαθµίζεται στο βαθµό που την κάνουν να
µοιάζει µε µια ιατρική που κι αυτή η ίδια αποµακρύνεται
από τον συστατικό της πυρήνα, τη σχέση αρρώστου-γιατρού. Ο αείµνηστος καθηγητής Γαρδίκας σηµείωνε ότι «ο
σηµερινός ιατρός είναι τεχνοκράτης, πάντοτε βιαστικός,
δεν µιλά, αλλά προπαντός δεν ακούει»42.
14. Την ίδια εποχή, το British Medical Journal εγκαινίαζε τη
στήλη Netlines για να τροφοδοτεί τους αναγνώστες του µε
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άφθονες, ποικίλου ιατρικού ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικές
διευθύνσεις στο Word Wide Web43. Προφανές το ενδιαφέρον, πλην όµως την προσοχή προσήλκυε ένα άλλο,
παρακείµενο, άρθρο που άρχιζε µε µια «απρόσµενη», εκ
πρώτης όψεως, διαπίστωση: «παραδόξως, στην εποχή της
µαζικής επικοινωνίας και της γενιάς του net βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε την κατάρρευση της επικοινωνίας µεταξύ
αρρώστων και γιατρών». Το άρθρο υποστηρίζει πως, ναι
µεν είναι διάχυτη µια γενική δυσαρέσκεια των αρρώστων
καθώς αυξάνουν συνεχώς οι καταγγελίες ή οι διεκδικήσεις για ιατρικές αµέλειες ή σφάλµατα, πλην όµως, τα
γενικότερα παράπονα φαίνεται να αφορούν περισσότερο
σε προβλήµατα επικοινωνίας παρά κλινικής επάρκειας των
γιατρών. οι άρρωστοι συνηθέστερα παραπονούνται επειδή
«οι γιατροί δεν τους µιλούν», όταν αυτό ακριβώς έχουν
ανάγκη, ζητώντας πληρέστερη ενηµέρωση για την πάθησή
τους, τις συγκινησιακές τους φορτίσεις ή τα χορηγούµενα
φάρµακα κτλ44. Από τη µια οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες, που µας καλωσορίζουν «στην εποχή της επικοινωνίας»45 κι από την άλλη το διαπιστούµενο έλλειµµα επικοινωνίας. Μήπως γι αυτό, άραγε, διαπιστώνεται επίσης
και µια αυξανόµενη στροφή των αρρώστων προς τις λεγόµενές εναλλακτικές (κατ’ άλλους, συµπληρωµατικές) ιατρικές; Οι απαντήσεις ποικίλουν στο µέγεθος της θετικής
απάντησης46-49.
15. To πρόβληµα δεν είναι απλό και σε παρόµοια θέµατα οι
υπερβολές δεν απουσιάζουν. Το BMJ άνοιξε µεγάλη
συζήτηση-έρευνα µεταξύ των αναγνωστών του γύρω από
το θέµα «patients as partners»: κάποιοι πιστεύουν πως οι
άρρωστοι πρέπει να έχουν άποψη για τη θεραπεία τους,
αφού ενηµερωθούν πλήρως και αµερόληπτα, άλλοι θεωρούν πως η ιδέα της συνεργασίας µε τους αρρώστους
ούτε εφικτή, ούτε επιθυµητή είναι. Οι «καταπονηµένοι και
ευάλωτοι, ιδιαίτερα, άρρωστοι (σχεδόν ο κάθε άρρωστος)
ζητούν από τους γιατρούς ό,τι ζητούν από κάθε επαγγελµατία: βοήθεια και καθοδήγηση. Θέλουν µια υπεύθυνη
γνώµη σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο θεραπευτικής αντιµετώπισης από ένα γιατρό που εµπιστεύονται. ∆εν επιθυµούν καθόλου να κατακλύζονται από σειρές αντικρουόµενων πληροφοριών και να τους ζητούν να αποφασίσουν
µόνοι τους»50. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι ο άρρωστος
αφήνεται παθητικά στα χέρια ενός «καλού γιατρού». ∆ιότι
η εµπιστοσύνη είναι κιόλας ενεργός συµµετοχή στο πλαίσιο της σχέσης γιατρός-άρρωστος, το πρώτο βήµα της
αναγκαίας θεραπευτικής συµµαχίας, όπου θα αναπτυχθούν οι µεταβιβαστικές και αντιµεταβιβαστικές δράσεις51. Εδώ, επίσης, θα εκδηλωθούν και οι πολιτισµικές
συνιστώσες που επιβάλλουν, µερικές φορές, εντός του
οικογενειακού ή και του ευρύτερου περιβάλλοντος την
ανάπτυξη θετικής στάσης έναντι της γνωστής σειράς διαδοχικών χειρισµών: ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση
φαρµάκων, άδεια από τη δουλειά, ανάπαυση, όπως και οι
ιδεολογικές στάσεις, εντός των οποίων ενυπάρχουν προσωπικές αξίες αλλά και ναρκισισµοί, για παράδειγµα ο
λόγος που ακούγεται από ποικίλες πλευρές: «δεν χρειά-
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ζονται φάρµακα, πρέπει να τα βγάλεις πέρα µόνος σου»52.
Το πρόβληµα δεν είναι θεωρητικό. Υπάρχουν άρρωστοι
που υποφέρουν εξ αυτού του λόγου ή επειδή βρίσκονται
υπό ατελή θεραπεία. Ο Zarifian προτείνει τον όρο «φαρµακοψυχολογία» για τη µελέτη των σχετικών µε τα φάρµακα ψυχικών αναπαραστάσεων -θετικών ή αρνητικώνπου εξηγούν µερικές φορές τις παρατηρούµενες διαφορές
στην αποτελεσµατικότητα των διαφόρων θεραπευτών µε
το ίδιο ακριβώς φάρµακο53.
16. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, οι ψυχιατρικές
θεραπευτικές µέθοδοι και το πλαίσιο εντός του οποίου
ασκούνται έχουν κατά πολύ αλλάξει. Πριν απ’ όλα έχουν
πολλαπλασιαστεί οι µέθοδοι ως αποτέλεσµα, κυρίως, της
προόδου των ψυχοπαθολογικών, βιολογικών και κοινωνικών µας γνώσεων που επέφεραν σηµαντικές τροποποιήσεις στους θεσµούς και τη νοµοθεσία. Η σύγχρονη αυτή
ανάπτυξη πολλαπλασίασε στο έπακρο τόσο τις έννοιες
όσο και τα θεραπευτικά µέσα, κάνοντας σχεδόν αδύνατη
τη γνώση και τον έλεγχο τους από κάθε ψυχίατρο. Βάσει
αυτών των διαπιστώσεων συζητείται, ήδη, το γεγονός ότι
ο εµπλουτισµός οδηγεί πλέον σε υπερειδικεύσεις εντός
µιας ειδικότητας που τείνει να διαρραγεί54. Οι αρνητικές
συνέπειες δεν αφορούν µόνο στη ψυχιατρική. ∆ιότι επισηµαίνεται επίσης ότι η αυξανόµενη πολυπλοκότητα και
υπερ-εξειδίκευση εντός της ιατρικής –αποτέλεσµα της επικράτησης µιας προσανατολισµένης στη γνώση µόνο προσέγγισης των αρρώστων- κάνουν ώστε οι πάσχοντες να
αισθάνονται χαµένοι µέσα στην ανωνυµία και την πολυπλοκότητα των νοσοκοµείων, έρµαιοι (πολλές φορές)
στους αυξηµένους κινδύνους των σύγχρονων θεραπειών55. Το πρόβληµα είναι κατά συνέπεια γενικό. Υπάρχει
σε όλες τις ειδικότητες και σχετίζεται µε αυτό που κάνει
την ιατρική περισσότερο µια τέχνη, ακριβέστερα, µια τέχνη
στο σταυροδρόµι πολλών επιστηµών56.
17. Ανάγκη, λοιπόν, να αναπτυχθεί µια ιατρική και µια ψυχιατρική καλά ισορροπηµένες ανάµεσα σε µια βασισµένη
στην επιστήµη γνώση και µια βασισµένη σε αξίες τέχνη
της επικοινωνίας57. Ο Hagop Akiskal, ο γείτονάς µας που
διαπρέπει στις ΗΠΑ ασχολούµενος κυρίως µε τη ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ Ι., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝ., ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΕΛ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝ.δ

ιπολική διαταραχή, διατύπωσε σε πρόσφατο Meeting
της APA κάτι που µάλλον ξεχνάµε τελευταίως ότι δηλαδή
η ψυχοφαρµακοθεραπεία δεν είναι λιγότερο τέχνη από ό,τι
είναι η ψυχοθεραπεία58. Τέχνη που χρειάζεται τη γνώση,
τη γνώση των φαρµάκων αλλά και του φαινοµένου
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placebo, από κοντά και τη γνώση αυτού που είναι η θεραπευτική σχέση. ∆εν λείπουν οι προσπάθειες. Όπως αυτή
του ψυχαναλυτή Βασίλη Καψαµπέλλη που προβληµατίζεται χρόνια τώρα γύρω από τη δράση των ψυχοφαρµάκων.
Θα κλείσω, επιχειρώντας να συµπυκνώσω κάποιες θέσεις
του, ελπίζοντας ότι η αναγκαστική σχηµατοποίηση θα
αποτελέσει επαρκές κίνητρο για να ανατρέξει κανείς στα
κείµενά του59-61.
18. Κάθε ανθρώπινο ον συγκροτείται µέσα από τις σχέσεις
του µε τα αντικείµενα. Το πρωταρχικό κατ’ αρχάς και όσα
θα επακολουθήσουν στη συνέχεια. Γνωστό επακόλουθο:
κάθε ψυχική οδύνη ή αρρώστια «δεν είναι παρά οι δυσκολίες του ανθρώπου να συνεχίσει αυτή την ψυχική εργασία
µε τα αντικείµενα». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο
ψυχίατρος, στον οποίο απευθύνεται ο άρρωστος, και ο
οποίος «καλείται να εκδηλωθεί µε το λόγο, τη σιωπή του,
τη συνταγή του, την απόφασή του». Θα είναι ο ενδιάµεσος που θα τον βοηθήσει να ξαναπιάσει την ψυχική του
εργασία µε τα αντικείµενα, τα παλιά και τα µελλοντικά.
Όχι φυσικά µε τον τρόπο του φίλου π.χ. που παρηγορεί,
αλλά µέσω της «θεραπευτικής διαδικασίας» -ανάλογης της
αναλυτικής διαδικασίας- που είναι «θεραπευτική» επειδή η
ιατρική ιδιότητα του ψυχιάτρου του παρέχει µια κοινή µε
τον άρρωστο αναπαράσταση, την «αναπαράσταση της αποθεραπείας». Η δράση του δεν απευθύνεται στον άρρωστο
αλλά σ’ αυτή τη διαδικασία που εκτυλίσσεται ανάµεσά
τους και την οποία υποστηρίζει και αναπτύσσει. Εδώ τοποθετείται και η συνταγογράφηση του ψυχιάτρου. Τα ψυχοφάρµακα θα πάρουν τη θέση τους εντός του πλαισίου της
µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης, αλλά όχι µόνο. Θα δράσουν και ως πραγµατικοί εξωτερικοί παράγοντες στους
τόπους των υποδοχέων τους –σήµερα τα ψυχοφάρµακα
δεν είναι placebo- διαπλεκόµενοι µε την ψυχική οικονοµία του αρρώστου. Ως γνωστόν, στην καθηµερινή µας ζωή
ζούµε πολλές στιγµές που σχηµατίζουν τις συνθήκες µιας
κρίσης άγχους, µιας κατάθλιψης µιας παρανοϊκότητας.
Γίνονται και ξεγίνονται, για αυτό και παραµένουν υποκλινικές καταστάσεις. Το ψυχικό σύµπτωµα, η ψυχική αρρώστια σηµαδεύει ένα σταµάτηµα σ’ αυτή τη συνεχή ροή.
∆εν εκδηλώνει µια ψυχική σύγκρουση αλλά µια σύγκρουση που σταµατάει να ζει. Τα φάρµακα ρευστοποιούν την
κατάσταση, κινητοποιούν κι αυτό είναι το κυριότερο µέσα
στην ψυχική οικονοµία. Βάζουν µπρος τη µηχανή. ∆ιπλός
ο στόχος του ψυχιάτρου, να είναι ο ίδιος το αντικείµενο
του αρρώστου αλλά και να κάνει τη «θεραπευτική διαδικασία» το δικό του αντικείµενο.
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