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Aurkezpena

Errehabilitazioan diren Jokalarien Arabako Elkarteak (ASAJER), 
beste profesional eta kolektibo batzuek bezalaxe, ausazko jokoen 
erabilerarekin lotutako kontrolik ezaren arazoa substantziekiko 
adikzioarekin hainbat kontzeptu (besteak beste, tolerantzia, 
mendekotasuna, salientzia, gatazka edota berriro adikzioan 
erortzea) partekatzen dituen adikzio bat dela uste du.

2013an Psikiatriako Amerikako Elkarteak, DSM-5 izeneko bere 
eskuliburuan, nahasmendu batzuen sailkapenarekin lotutako 
zenbait aldaketa egiten ditu, eta Joko Patologikoa “Substantziekin 
lotutako Nahasmenduak eta adikziozko nahasmenduak” atalean 
barneratzen du, “Jokoaren Nahasmendu” izenarekin (“ausazko” 
gaineratuko genuke). Azkenik, substantzien erabilerarekin lotutarik 
ez duen adikziozko portaera bat adikziozko nahasmendu bat dela 
aitortzen da eta substantzien kontsumoarekin lotutako adikziozko 
nahasmenduek agertzen dituztenen antzeko ezaugarriak dituena. 
Antzekotasun horiek ezaugarri emozional, portaerazko, kognitibo 
eta etiopatogenikoekin egongo dira lotuta. 

Adikzioa euforia sorrarazi, tentsioa arindu eta are, plazera 
sorrarazten duen portaera bat egiteko premia hori da, nahiz eta 
portaera horrek ondorio negatiboak ekar diezazkiokeen pertsonari 
epe ertain eta luzera so. Ondorio negatibo horiek kontuan izaten 
baldin baditugu, pertsona batek portaera berarekin jarrai dezan 
zer gertatzen den galdetu beharko genuke. Eta garunean zer 
gertatzen den hori gerta dadin. 

Buletin honen helburua adikzio baten inguruan mintzo garenean 
garunean zer gertatzen den eta hartan zein mekanismo dauden 
inplikatuta aztertzera eta adikzioaren arazoa alderdi psikologiko 
eta sozialetik soilik ezin dela ulertu, baizik eta faktore biologikoa 
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ere kontuan izan beharko dela ulertzera hurbilduko gara apur 
bat, ahalik eta modu errazenean egiten saiatuz. 

Adikzioa ulertzeko modu horren oinarrian Eredu Biopsikosoziala 
dago, buletin honetan bere tartea izango duena.

Adikziozko portaeretan nahasita dauden garuneko egitura eta 
sistema nagusiak zein diren ikusiko dugu. Eta zein den horien funtzioa.

Garunari eta adikzioari buruz apur bat gehiago jakiten 
ahaleginduko gara, eta baita garunari eta ausazko jokoekiko 
adikzioari buruz.

Gai horren inguruan gehiago ezagutzera hurbilduko gaituen testu 
bat eta adikzioa duen garunaz modu argian hitz egiten digun 
bideo bat gomendatuko ditugu.

Idoia Axpe Ormaechea
ASAJER Elkarteko psikologoa
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Eredu Biopsikosoziala George Engelsek garatu zuen 1977an. 
Aldaketa handia ekarri zuen gaixotasuna modu biologikoan 
azaltzen duen eredu biologiko tradizionalean. Adierazi behar da 
eredu honetan arazoaren ardatza dagoeneko ez dela substantzia 
edo arazoa sorrarazten duen portaera, baizik eta pertsona.

Eredu Biopsikosozialaren arabera, hala osasunean nola 
gaixotasunean kontuan izateko hiru faktore daude: faktore 
biologikoak, faktore psikologikoak eta faktore sozialak. 

Eredu biopsikosoziala

1. Artikulua

Faktore Biologikoek pertsonaren biologiarekin eta bere genetika, 
anatomia eta fisiologiarekin dute zerikusia.

Faktore Psikologikoek Pertsonarekin dute zerikusia. Kontuan 
izango dira izaera, autoestimua, interesak, premiak, iguripenak, 
emozioak eta motibazioak, norberarekiko kontzeptua, aurre 
egiteko estiloak...

Faktore Sozialetan hainbat alderdi sartuko lirateke, esate 
baterako, pertsonaren komunitate eta familia ingurunea eta 

Faktore
psicologikoak

Faktore
biologikoak

Faktore
sozialak
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Eredu biopsikosoziala

1. Artikulua

ingurune soziokulturala. Senitarteko harremanak eta beste 
pertsona batzuekiko harremanak kontuan izango lirateke, eta 
baita eskolarekin edota erreferentziazko beste talde batzuekin 
finkatutako harremanak, eta baita egoera ekonomikoa eta 
lanekoa, balioak, aurreiritziak...

Gaixotasuna nahiz osasuna modu konplexuagoan ulertzen dira.  
GAIXOTASUNA pertsona bakoitzean modu bakar eta konplexuan 
elkar eragiten duten faktore biologiko, psikologiko, sozial eta 
kulturalen multzoak baldintzatuta dago.

OSASUNA ez dago soilik gaixotasun ezarekin lotuta (faktore 
biologikoa), baizik eta maila psikologiko eta sozialean ere 
funtzionamendu on bat kontuan izan behar da.
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Adikziozko portaeretan nahasitako 
garuneko egitura eta 
sistema nagusiak

2. Artikulua

Jose Maria Ruiz Sanchez de Leon eta Eduardo Jose Pedrero 
Perez, “Neuropsicología de las conductas adictivas” (Síntesis 
argitaletxea, 2019) liburuaren egileak dira. Haiek adierazten 
dutenez, Adikzioa ez da soilik indartzaileek eragindako neurriz 
gaineko motibazio bat, eta ez da azaltzen erantzun osasuntsuen 
alternatibak ez izatearekin edo erabaki desegokiak hartzearekin. 
Halaber, ez da estresaren kausa edo hura oker kudeatzearen 
ondorio, eta emozioak oker kudeatzearekin ere ez du zerikusirik. 
Haiek adierazten duten eran “Hori guztiori, eta askoz gehiago 
da”. Eta garunak, hartako egiturek eta haren funtzionamenduak 
ere badute zerikusia.

Hori dela eta, jarraian adikziozko portaeretan nahasita dauden 
garuneko zenbait egitura eta sistema aurkezten eta horiek zerekin 
arduratzen azaltzen hasiko gara.

Ordainaren zirkuitua

Bere dopamina-proiekzioak 
accumben nukleorantz 
bidaltzen ditu.

Sabelaldeko eremu 
tegmentarra

Kortex
Prefrontala

Núcleo
Accumbens

Funtzio kognitiboekin lotua, esate 
baterako, memoriarekin, espazioaren 
funtzioarekin, ikusmenarekin
eta ahozkoarekin.

Sabelaldeko eremu tegmentarrak 
askatutako dopamina kontrolatzeaz 
arduratzen da.
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Adikziozko portaeretan nahasitako garuneko egitura 
eta sistema nagusiak

2. Artikulua

Ordainaren zirkuituak funtsezko eginkizuna betetzen du adikzioaren 
garapen eta iraupenean. Antzinako garuneko zirkuitu bat da, 
gizakiak soilik ez, baizik eta animalia gehienek dutena. Egitura hori 
plazerezko sentsazioak erregulatzeaz, ikaskuntza ahalbidetzeaz 
eta testuinguruzko estimuluak memorizatzeaz arduratzen da, 
portaera bat errepikatzea ekar dezaketenak (Becoña-Iglesias eta 
Cortés-Tomas, 2016).

Ganglio Basalak eta harekin lotutako Garuneko Egiturak

Gongoil basalak
Globo zurizta
Talamoa

Substantzia beltza

Zerebeloa

Ganglio Basalen funtzio nagusiak mugimenduarekin du zerikusia. 

Ordainaren zirkuituan zeregin garrantzitsua betetzen du eta 
motibazioan eta ikaskuntzan inplikatuta egon daiteke.
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Adikziozko portaeretan nahasitako garuneko 
egitura eta sistema nagusiak

2. Artikulua

Kortex Prefrontala

Kortex Prefrontala

Garuneko eremu horrek emozioak eta gaitasun kognitiboak 
kontrolatzen ditu: memorizatzea, kontzentrazioa, gogoeta, 
arazoen ebazpena, portaera egokia hautatzeko trebetasuna.

Gorputz kailukara

Zinguluaren zirkunbulozioa
Fomixa

Talamoa

Hipokanpoa

Hipofisia
Hipotalamoa

Amigdala

Sistema Linbikoa emozioak erregulatzeaz arduratzen da eta zeregin 
garrantzitsua betetzen du ikaskuntzan eta memorian. Dauzkagun 
estimulu jakin batzuen aurrean (emozio jakin batzuk sorrarazten 
dituztenak, sumindura, poza eta beldurra kasu) fisiologikoki 
erantzuteko moduan zeregin garrantzitsua betetzen du.

Sistema Linbikoa
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Adikziozko portaeretan nahasitako garuneko 
egitura eta sistema nagusiak

2. Artikulua

Hipotalamo-Hipofisi Ardatz Adrenala

Kortisol mailak erregulatzen ditu. Gizakiok estresaren aurrean 
fisiologikoki erantzuteko moduari dagokionez ardatz hori oso 
garrantzitsua da.

Lehenetsitako sarea

Lehenetsitako sare neuronala pertsona kanpoko munduan 
zentratuta ez dagoenean martxan ipintzen den garuneko 
geruzaren funtzio bat da. Oroitzapenak, pentsamenduak, 

Hipotalamoa

Atzeko hipofisia

CRH

ACTH

Giltzurrun gaineko geruza

Kortisola
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Adikziozko portaeretan nahasitako garuneko 
egitura eta sistema nagusiak

2. Artikulua

esperientzia pertsonalak... Jariatu egiten dira norberari begirako 
jarduera bat izanik. Norberaren baitakoarekin du zerikusia, 
“barneko bizitzarekin”.

Laburbilduz zera adieraz daiteke (Ruiz Sanchez de Leon eta 
Pedrero Perez, 2019):

•Ordainaren zirkuitua portaeraren ondoriozko sarien 
bilaketa eta lorpena indartzeaz arduratzen da.

•Ganglio basalak ikasitako aztura eta errutinak gorde eta 
berreskuratzeaz arduratzen dira.

•Cortex Prefrontala portaera autoerregulatzeaz, jokabide 
berriak sortzeaz eta azturen inhibizioaz arduratzen da.

•Sistema Linbikoa memoriarekin eta emozioak 
prozesatzearekin dago lotuta, funtsezkoa dena barneko 
egoerak eta kanpoko ingurunearen ondoriozko estimuluak 
balioesteko.

•Estresaren garuneko zirkuituaren desregulazioa adikzioa 
garatzeko hasierako zaurgarritasunarekin nahiz 
abstinentzia mantentzeko zailtasunarekin dago inplikatua. 
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Neurotransmisoreak garuneko mezulari neurokimikoak dira, 
neurona baten eta beste baten arteko komunikazioa ahalbidetzen 
dutenak. Neuronak neurotransmisore bat askatzen du haren eta 
hurrengo zelularen artean dagoen espazioan. Espazio horri sinapsi 
deritzo. Neurotransmisoreak espazio hori zeharkatzen du eta 
hurrengo neuronaren errezeptoreetara atxikitzen da, giltza bat 
sarraila batean sartzen den eran. Horrek aldaketa bat sorrarazten 
du neurona errezeptorean.

Adikziozko prozesuan nahasitako 
neurotransmisoreak

3. Artikulua

Hauek dira adikzio-prozesuan nahasitako neurotransmisore 
nagusiak:

DOPAMINA

Funtzio asko betetzen ditu garunean. Eragina du portaeran 
eta kognizioan, motibazioan eta ordainean. 

Neurona
postsinápticva

Mintz-errezeptoreak 

Neurotransmisores

Espazio intersinaptikoa 

 Neurona
presinaptikoa

Neurotransmisoreen 
behazunak
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Adikziozko prozesuan nahasitako 
neurotransmisoreak

3. Artikulua

SEROTONINA

Gogo-aldarteekin eta emozioekin lotzen da, eta baita 
loarekin ere.

GLUTAMATO

Nerbio sistema zentrala asaldatzen duen neurotransmisore 
bat da. Memoriarekin eta ikaskuntzarekin du zerikusia.

GABA

Nerbio sistema zentralaren neurotransmisore inhibitzaile 
nagusia da. Hestura eta depresioko prozesuekin, loarekin 
eta minarekin du zerikusia.

AZETILKOLINA

Bere funtzio nagusien artean aipatu behar da giharren 
nahigabeko mugimenduarekin, nerbio sistema 
autonomoaren jarduerarekin, lo paradoxikoarekin eta 
hormonen ekoizpen eta kudeaketarekin duen inplikazioa.

Adikzioan neurotransmisoreak asaldatu egiten dira. Pertsona 
batek droga bat erabiltzen duenean edo adikziozko portaera 
bat burutzen duenean esperimentatzen duenak asaldatzen 
dituen neurotransmisore zehatzen rol funtzionalak islatzen ditu.  
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Garuna eta adikzioa

4. Artikulua

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera (OME), ADIKZIOA 
gaixotasun fisiko eta psikoemozionala da, substantzia, jarduera 
edo harreman batekiko mendekotasun edo premia sorrarazten 
duena. Zenbait zantzu eta sintoma ditu ezaugarri eta horietan 
faktore biologiko, genetiko, psikologiko eta sozialak nahasten dira.

Aurreko definizioan dagoeneko faktore biologikoak adierazten dira 
eta adikzio batera eraman gaitzaketen substantzia edo portaerak 
zergatik dauden eta gure garunak gertaera horretan nola parte 
hartzen duen galdegin dezakegu.

Pertsonok egunero gure jokabidea akuila dezaketen estimulu ugari 
ditugu aurrez aurre (liburu bat, joko bat, film bat, adorea emateko 
hitz bat, jaki bat, etab.).

Jokabideak emozio atseginak sorrarazten baldin baditu, errefortzu 
positiboaz mintzatuko gara. Jokabidearen ondorioz emozio 
desatseginak sortzen baldin badira, errefortzu negatiboz hitz 
egingo dugu.

Adikzioek garuna aldatu egiten dute, plazera erregistratzeko 
modua aldatu egiten dute.

Jokabide zehatz bat hartzeko aukera areagotu dadin, pertsonak 
emozio jakin batzuekin lotu behar du hura. Eta horrek behin 
eta berriz dopamina askatzea dakar. Domina plazerarekin, 
motibazioarekin, erabakiak hartzearekin edota ikaskuntzarekin 
lotzen den neurotransmisore bat da. 

Drogek dopaminaren ekoizpena areagotzen dute eta hura 
baztertzea (botatzea) ekiditen dute. Horren ondorioz, dopamina 
asko metatzen da. Hasierako plazerezko efektuekiko sentsibilitate 
handiagoa sortzen da. Horrenbestez, efektu bera lortzeko 
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Garuna eta adikzioa

4. Artikulua

dopamina kopuru gehiago behar da. Pertsonak jokabide hori 
areagotu egin behar da hasieran lortzen zituen efektu berak 
lortzeko. Hori da Tolerantzia izendatzen den fenomenoa.

Errefortzua lortzea dakarren jokabidea errepikatzen ez bada, 
ondorio negatiboak ematen dira, esate baterako, disforia, mina 
edota herstura. Abstinentzia Sindromeaz hitz egiten arituko ginateke.

Portaerazko Adikzioez hitz egiten baldin badugu, kontrolik gabe 
gauzatuz gero substantzia batek eragiten dituenaren antzeko 
efektuak sor ditzakete.

Zergatik erortzen dira pertsona batzuk adikzioan? Cortex 
Prefrontala da jokabidearen gaineko kontrola galtzearen eragilea. 
Adikzioa duen pertsonak substantziarekin edo jokabidearekin duen 
harremanean gogoetarik gabe jardun ohi du, bulkadak eramanda, 
modu konpultsiboan.

Sistema linbikoak ere eragiten du haren desegokitzapen 
emozionalean. Pertsonak sari modura ikusten ditu hala ez diren 
inguruar edo negatiboak, eta alde negatiboa ikustea kostatu 
egiten zaio. Beste alde batetik, organismoaren egonkortasuna 
mantentzeko grina dago, indartzailea (substantzia, jokabidea) 
irrikaz bilatuz lortzen dena.

Indartzailearen premiak eragindako estresaren ondorioz modu 
kronikoan kortisol maila handiak (alerta-egoera) ematen dira eta 
gorputza kortisolak ipintzen duen erritmo bizira ohitzen joaten da 
eta, zail da geldiarazten, behar bilakatzen baita.

Badira garuneko beste zirkuitu batzuetan pixkanaka ematen 
diren disfuntzioak baina prozesua, hein batean, uler daiteke 
adierazitakoak kontuan izanik.
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Argi dago ausazko jokoekiko Adikzioak Mendekotasuna, 
Cravinga, Tolerantzia eta Abstinentzia Sindromea partekatzen 
dituela substantziekiko adikzioarekin.

Joko Patologikoa “nahasmendu progresibo bat da, jokoaren 
gaineko kontrola modu jarraituan edo aldizka galtzea, jokoarekiko 
eta apustuan egiteko dirua eskuratzeko kezka, pentsamendu 
irrazionala eta ondorio negatiboak izan arren portaerarekin 
jarraitzeko joera dituena ezaugarri” (Rosenthal, 1992).

Felix Ruedaren arabera coinarri neurologikoez hitz egiten 
dugunean, ez dugu soilik garunaren barneko asaldurez hitz 
egiten arazoa garatzearen arrazoi gisa, (horiek ere izan daiteke), 
baizik eta modu konpultsiboan jokatzearen ondorioz gertatzen 
diren asaldurez ere bai, aldi berean, pertsonak arazo horretan 
mantentzea eragiten duen faktore bilakatzen dena. 

Teoria batzuen arabera, neurotransmisoreek eragina dute 
ausazko jokoaren aurreko kontrola galtzearen arazoaren 
jatorrian. Baina ingurune faktoreak, faktore pertsonalak eta, are, 
familiarekin lotutako faktoreak ez ditugu ahantziko jokoarekin 
lotutako arazo baten garapenari dagokionez.

NEUROTRANSMISOREAK ETA AUSAZKO JOKOAREKIKO ADIKZIOA

Serotoninan defizitak aurkitu dira. Hura gogo-aldartearen, 
emozioen, minaren zein loaren eta esnatzearen erregulazioarekin 
lotuta dago, besteak beste.

Hori garrantzitsua da, izan ere, jokorako joerak serotonina mailak 
areagotzea badakar (minaren sentsazioa murrizten da, adore 

Ausazko jokoekiko adikzioa 
eta garuna

5. Artikulua
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Ausazko jokoekiko adikzioa 
eta garuna

5. Artikulua

gehiago), joeraren gabezian, kontrako efektua gertatuko da, 
eta Abstinentzia Sindromea agertuko da.

Dopaminari dagokionez, dopanimaren defizitaren ondorioz 
dopamina-sistemaren eraginkortasun ezak garunean dopamina 
mailak areagotzea dakarten substantzien abusua orekatzen 
duela proposatzen duen hipotesia kontuan izanik (Gil, Pastor, 
Paz, Barbosa eta Macias, 2003), eta horrekin lotuta egindako 
ikerketetako emaitzei so, antzeko datuak agertzen dira ausazko 
jokoarekin lotutako adikzioa duten pertsonen eta substantziekiko 
adikzioa duten pertsonen artean. Sistema hori, era berean, 
jokoan ari den pertsonak bere jokabidean arrakastarako aukera 
gehiegi balioesteko moduarekin nahasita egongo litzateke.

Noradrenalina mailan aldaketa baten ondorioz gerta liteke 
pertsonak estimulu bat behar izatea nerbio sistema kitzikatzeko 
eta hori ausazko jokoetan aurkituko litzateke. Neurotransmisore 
horren mailan ematen den igoera sentsazioen bilaketarako 
premiarekin lotuta egon liteke.

Ausazko jokoekiko adikzioarekin lotutako arazo bat duten 
pertsonek zirkuitu prefrontaletan asaldurak izan ditzakete eta, 
horren ondorioz, defizitak egongo lirateke erabakiak hartzeari, 
laneko memoriari, arretari eta bestelako funtzio betearazle 
batzuei dagokienez.

Garunaz hitz egiten ari gara, bertan gertatzen egon daitekeenaz, 
baina ezin dugu ahantzi garuna ingurunearekin konektatuta 
dagoela eta organo horretan gertatzen denaz gain ingurunean 
eta pertsonan zer gertatzen den era kontuan izan beharko dugu 
ezinbestean, faktore psikologikoak aintzatetsiz. 



Jokuz kanpo 
Aldizkaria

Gomendioa



2121

Gomendatutako liburua

Liburu honetan neuropsikologiaren azken aurrerapenak aurki 
daitezke adikziozko jokabideen ikerketari aplikatuta ikuspuntu 
biopsikosozial batetik. Ingurunearekin etengabeko elkarrekintzan, 
adikzioa duten pertsonek ageri dituzten asaldurak azaltzen 
dituzten alderdi neurobiologikoak jorratuko dira. Diagnosirako 
erabilgarrien diren ebaluazio kognitiboko probak azaltzen dira eta 
adikzioa duten eta tratamenduan diren pertsonen errehabilitazio 
neuropsikologikoaren efektuak aztertuko dira.

José María Sánchez de León
y Eduardo José Pedrero Pérez

Argitalpena: 2019

Argitaletxea: Síntesis

Neuropsicología
de las conductas
adictivas
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Gomendatutako bideoa

ADIKZIOA DUEN GARUNA
Nafarroako Unibertsitatearen dibulgazio bideoa.

El cerebro adicto vídeo divulgativo - YouTube

Bideo hau 3 galderekin abiatzen da, eta bideoan zehar horiek 
erantzuteko ahalegina egiten da:

Zein efektu eragiten dute drogek nire garunean?

Posible da Interneterako adikzioa izatea?

Zergatik gertatzen da adikzio bat?

¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro?
¿Es posible tener adicción a internet?

¿Por qué se produce una adicción?

http://El cerebro adicto vídeo divulgativo - YouTube

