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Er høyt forbruk skadelig for kroppen?
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Smerte, en definisjon
En følelse av fysisk lidelse fremkalt av skade eller sykdom
Følelsesmessig eller mental lidelse
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/pain_1?q=Pain

Smerte er en subjektiv opplevelse som ikke kan måles objektivt.
Smerteopplevelsen er privat, noe som oppleves av individet selv.
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Smerte som alarmklokke
Smerteimpulser generert av
skade ledes fra ekstremiteter
opp gjennom ryggmargen til:
Thalamus (viktig knutepunkt
sentralt i hjernen)
Fra thalamus går det impulser
Til primærsensorisk hjernebark
Til insula hjernebarken
Til prefrontal hjernebark
Til hjernebark over hjernebjelken
Smerte opplevelsen sitter ikke
i et bestemt område, men er
en aktivering av nettverk av
nerveceller i hjernen.
Smerte er livsviktig for å
beskytte individet!
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Sentral kontroll av smerte – litt smertefysiologi
Det viktige knutepunkt for
smerteimpulser til hjernebarken
er thalamus.
Det går 7 ganger så mange
fibre fra hjernebarken til
thalamus som fra thalamus til
hjernebarken.
I ryggmargen kan smerteimpulsene bremses av
aktivitet i nervebaner som
kommer fra høyereliggende
strukturer i hjernen.
Sensoriske impulser er regulert
for at vi kan være fokusert.
Brodal Sentralnervesystemet 2013
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Fortolkning av smerte – tilknytningsformer – mestring
Hvordan vi uttrykker og opplever smerte
har sammenheng med hvilken støtte og reaksjon
vi oppnår når vi formidlet smerte i familien.
Uttrykket og opplevelsen justeres for å få mest
omsorg fra foreldrene:
- Åpen klage  nær og konstant omsorg
- Undertrykket klage  avvisning
- Overdreven klage (katastrofe)  inkonsistent reaksjon
Hvordan vi uttrykker og opplever smerte
har sammenheng med hvordan vi
samvirker med omgivelsene under vår oppvekst.
Kozlowska. Pain 2009
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Intervju med en 16 år jente med høyt forbruk av smertestillende (hodepine):
Intervjuer:
Hva hvis det ikke fantes smertestillende?
Tenåringen:
Men jeg vet ikke jeg egentlig.
Hadde det ikke vært det, så tror jeg i hvert fall min smerte er litt sånn psykisk.
At det er sånn hvis jeg har litt vondt,
så får jeg meg selv til å tro at jeg har mye mer vondt.
For jeg har veldig, veldig lav smerteterskel.
Alt gjør litt vondt hele tiden liksom.
Så da tror jeg liksom at jeg får meg selv til å tro at jeg har litt mer vondt.
Og da tenker jeg at jeg bare kan ta en smertestillende.
Så føler jeg at jeg må ha såpass vondt for å kunne ta en smertestillende.
Så da tenker jeg at jeg har mer vondt enn jeg har.

Siv Skarstein, pers. meddelelse 2013
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Allostase
Stress = Omgivelsenes krav overstiger
vår evne til å mestre (Folkman 2000).
Allostase = biologisk svar på stress som
fremmer tilpassing ved å aktivere
• Det autonome ns (sympatikus)
• Hypofyse-binyrebark (kortison)
• Cytokiner (betennelse)
i et nettverk hvor de forskjellige
mediatorene påvirker hverandre.

Allostatisk overbelastning = slitasje i kroppen etter langvarig eller dårlig regulert
allostatisk respons.
Karatsoreos & McEwen. T CognSci 2011
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Tøft og vanskelig klima i familien bebuder fremvekst av tendens til å reagere
med betennelse hos ungdommen i familien
Økende grad av familiekonflikt
(gul til svart linje) er forbundet
med økt produksjon av IL-6
ved stimulering av hvite blodlegemer
med bakterier
(IL-6 kan fremme prostaglandin
produksjon som kan hemmes av
NSAIDs).
Økende grad av familiekonflikt
(gul til svart linje) er forbundet med
lavere følsomhet for kortison når
det gjelder å dempe IL-6 produksjon
Konflikt skaper en proinflammatorisk
tilstand hos ungdommene
Miller & Chen. Psycol Sci 2010
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Kjønnsforskjeller og smerte

Hansen et al. AnnPharmther 2003

Kvinner har en betydelig høyere risiko for smertetilstander enn menn.
Kvinner har større følsomhet for de fleste typer smerte enn menn.
- En faktor kan være hormoner: Testosteron hemmer mens østrogen fremmer
aktivitet i hypofyse-binyrebark. Kvinner mer følsomme for vedvarende stress.
- Sosialt engasjement og innlevelse i andres liv er ofte angitt større for kvinner
enn for menn.
Zah-Waxler et al. AnnuRevClinPsycol 2008
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Forbruk av reseptfrie smertestillende midler hos ungdom

Blant 15 – 16 åringer har ½ av guttene og ¾ av jentene
brukt reseptfrie smertestillende medisin siste måned i 2007
Tidsskrift for den norske legeforening
http://tidsskriftet.no/article/1869054
http://tidsskriftet.no/article/1869643

Blant 15 – 16 åringer har 1/4 av guttene og 1/2 av jentene
brukt reseptfrie smertestillende medisin siste måned i 2001
Furu et al Tnlf 2005
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Gutter

Mens. Smerte

Jenter

59 %

Lett hodepine

52 %

66 %

Sterk hodepine

17 %

23 %

Nakke/skulder smerter

24 %

39 %

Ryggsmerter

28 %

36 %

5%

16 %

Mageknip

13 %

29 %

Idrettssmerte

29 %

20 %

Vondt i kroppen

Omtrent 50 % av alle smerteepisoder ble behandlet med smertestillende,
71 % av episodene med mens. smerter ble behandlet med smertestillende.
Nesten alle behandlet sterk hodepine med smertestillende og ½ parten
av dem med sterk hodepine brukte smertestillende daglig til ukentlig
12

Gutt

Jente

Har hjemme - kan ta selv

72 %

77 %

Får hjemme av voksne

48 %

44 %

Har ikke hjemme

4%

2%

Fra venn/venninne

9%

31 %

Fra idrettstrener

6%

9%

Til eget bruk på apotek

7%

10 %

Til eget bruk matbutikk ol

6%

9%

Har med meg i skolesekk

8%

30 %

Den viktigste kilde for reseptfri smertestillende medisin er hjemme i
kjøkkenskapet eller på badet. Medisinen tas ofte uten foreldrenes samtykke.
Råd: Hold regnskap med medisinlagret i hjemmet.
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Er høyt forbruk skadelig for kroppen?
Vedvarende høyt forbruk av
smertestillende – paracetamol
eller ibuprofen – kan indusere
til medikamentindusert hodepine!
Forekomst hos vel 1% i den voksne
befolkning, oftere hos kvinner enn
hos menn.
Høyere psykososialt stress med mer
angst og stemningsforstyrrelser,
lavere utdannelse og
arbeidsløshet er risikofaktorer

Dagbladet 28. juli 2013
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Hodepinen er skiftende og kan likne på tensjonshodepine eller migrene.
Overforbruk angis som forbruk i vanlige doser 2 eller flere av ukens 7 dager.
Obs ungdom som klager over at hodepinetabletter ikke virker lengre!

Evers S, Marziniak M. Lancet Neurol 2010; 9: 391-401
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En stor internasjonal studie
omkring astma i mange land –
ISAAC studien publisert
i Lancet 2008 - har vist en tydelig
assosiasjon mellom bruk
av paracetamol og senere
utvikling av astma (OR 1.46).
Flere andre studier, også en norsk,
har gitt tilsvarende funn.
Om det er paracetamol som
er årsaken kan kun RCT studier
vise. Slike studier vil neppe
bli gjennomført.
Oppfordre til restriktivt bruk av
paracetamol og ibuprofen ved feber.

VG 4. desember 2012
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Salg av paracetamol i pakninger beregnet for barn;
mikstur 24 mg/ml, tabletter 250 mg, stikkpiller 60, 125 & 250 mg
0,35

DDD/1000 Innbyggere/dag

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Sullivan JE, Farrar HC.
Fever and antipyretic use in children
Pediatrics 2011; 127: 580
www.apotek.no
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Høyt forbruk en varsellampe for vanskelig livssituasjon
15 % av 15 – 16 åringer har brukt smertestillende ukentlig siste måned.
10 % av 15 – 16 åringer har brukt smertestillende daglig siste måned.
Karakteristika for høyforbrukere (1 smertestillende eller mer per uke)
Ikke forskjell på kjønn
Ikke tydelig forskjell i opplevd økonomi
Oftere smerte i 3 eller flere kroppsdeler
Sjeldnere planer om høyere utdannelse
Oftere ekstrajobb i fritid
Færre søvntimer
Høyere forbruk av koffeinholdige drikker
Oftere episoder med fyll
Oftere fravær fra skolen
Oftere lavere selvbilde (self-esteem)
I forhold til lavforbrukere (0 - <1 smertestillende per uke)
Høyforbruk er signal på at ungdommen ikke har det bra!
Skarstein et al. ScandJClinCare 2013
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Oppsummering:
Smerte er en subjektiv opplevelse.
Flere hjerneområder samordnet i et nettverk er med i
opplevelse og fortolkning av smerte.
Smerteinformasjon til hjernen er under kontroll av sentralnervesystemet.
Fortolkning av smerteimpulser har sammenheng med den reaksjon vi får
fra omgivelsene gjennom oppveksten når vi har vondt.

Stress motvirkes av et samspill, allostase, mellom autonome nervesystem,
hypofyse-binyre aksen (kortison) og inflammatoriske lokalhormoner (cytokiner).
Under vedvarende stress blir det allostatisk overbelastning med overproduksjon
av betennelsesfremkallende stoffer (IL-6) og resistens mot betennelsesdempende
stoffer (kortison): Kroppen blir lettere satt i en betennelsestilstand som kan gi smerter.
Kvinner kan oppleve mer smerte enn menn pga hormoner (østrogen),
men også på grunn av større sosial involvering (større stress).
Forbruket av smertestillende øker hos ungdom, særlig har andel høyforbrukere økt.
Høyforbruk kan gi medikamentindusert hodepine og disponere for allergi.
Høyt forbruke er uttrykk for at personen lever et vanskelig, stressende liv.
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Hvem gir ungdom informasjon om bruk av smertestillende?
Gutter
Mor, far, voksne hjemme

Jenter

83 %

88 %

6%

4%

Apotekpersonalet

10 %

11 %

Pakningsvedlegget

35 %

59 %

Venner/Venninner

5%

10 %

29 %

13 %

8%

5%

Helsesøster

14 %

15 %

Lege

30 %

29 %

Søsken

Program/reklame på TV
Lærer
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Holdninger til smertestillende blant foreldre og venner / venninner
former vår bruk av smertestillende.
Hatchette JE, McGrath PJ, Murray M, Finley GA. BMC Pediatrics 2008; 8: 2

Din holdning betyr noe for andre!

Takk for oppmerksomheten.
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