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Καρκίνος και θρομβοπροφύλαξη
Αρναούτογλου Ε.
Επίκ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (VTE) εμφανίζεται στο 20% των ασθενών με καρκίνο και εκδηλώνεται σαν
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) ή πνευμονική εμβολή (PE). Αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη
θνητότητας και τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στους ασθενείς με καρκίνο. Επιπλέον, οι ασθενείς με
καρκίνο και VTE έχουν μικρότερη επιβίωση σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο και
λαμβάνουν την ίδια αντικαρκινική αγωγή και αυξημένη πιθανότητα για αιμορραγίες, επανεμφάνιση της νόσου
και επιδείνωση της ποιότητας της ζωής.
Οι παράγοντες κινδύνου για VTE διακρίνονται σε εκείνους που έχουν σχέση:
με τον ίδιο τον καρκίνο (αυξημένος κίνδυνος σε καρκίνο του εγκεφάλου, παγκρέατος, στομάχου,
πνεύμονα, νεφρών, ωοθηκών και αιματολογικών κακοηθειών, σε προχωρημένο καρκίνο και κατά τους
πρώτους 3-6 μήνες από τη διάγνωση).
με τη θεραπεία (χημειοθεραπεία, αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, ορμονική θεραπεία, ακτινοθεραπεία,
χειορυργική επέμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των 60 λεπτών, παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης,
μεταγγίσεις, μόνιμοι φλεβικοί καθετήρες).
με τον ίδιο τον ασθενή (μεγάλη ηλικία, εθνικότητα-αυξημένος κίνδυνος σε Αφροαμερικανούς-,
συνοσηρότητα-λοίμωξη, νεφρική και πνευμονική νόσος, αρτηριακή θρομβοεμβολή, ιστορικό προηγούμενης
VTE-, παχυσαρκία, νοσηλεία ή μεγάλη χειρουργική επέμβαση).
με βιοχημικούς δείκτες (PLT > 350,000/μL, WBC > 11,000/μL, Hb < 10 g/dL).
Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με καρκίνο προτείνουν:1,2
οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη σε όλη
τη διάρκεια νοσηλείας τους με μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη (LMWH), κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH)
ή fondaparinux [1B].
η θρομβοπροφύλαξη δεν προτείνεται ως αγωγή ρουτίνας για τους εξωτερικούς ασθενείς με καρκίνο [1B].
Από περιορισμένες τυχαιοποιημένες μελέτες φαίνεται ότι μπορεί να χορηγηθεί εξατομικευμένα σε
επιλεγμένους ασθενείς με συμπαγείς όγκους, οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία, όπως αυτοί με τοπικά
προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος [1B] ή πνεύμονα [2B] και μικρό κίνδυνο για αιμορραγίες.
Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για την αβεβαιότητα όσον αφορά την ωφέλεια και τους κινδύνους από
αυτή τη φαρμακευτική παρέμβαση, όπως επίσης για τη δοσολογία και τη διάρκεια χορήγησης. Ασθενείς με
πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι λαμβάνουν αντιαγγειογενετικούς παράγοντες με χημειοθεραπεία και/ή
δεξαμεθαζόνη θα πρέπει να τους χορηγηθεί προφύλαξη με ασπιρίνη ή με LMWH σε αυτούς με χαμηλό
κίνδυνο, ενώ σε αυτούς με υψηλό κίνδυνο LMWH [2C].
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οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση για την εξαίρεση του όγκου θα πρέπει να
λαμβάνουν προφύλαξη που ξεκινά 12-2 ώρες πριν τη χειρουργική επέμβαση και συνεχίζεται για τουλάχιστον
7-10 ημέρες. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και σε όσους υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική επέμβαση. Η
μηχανική προφύλαξη μπορεί να προστεθεί στη φαρμακευτική, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα σε
ασθενείς μεγάλου κινδύνου για VTE, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες που αντενδείκνυται η φαρμακευτική αγωγή εξαιτίας ενεργής αιμορραγίας ή υψηλού
αιμορραγικού κινδύνου [2C]. Η επέκταση της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι και 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά,
κρίνεται απαραίτητη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση εξαίρεσης όγκου κοιλίας
ή πυέλου και έχουν παράγοντες κίνδυνου για θρόμβωση, όπως περιορισμένη κινητικότητα, παχυσαρκία ή
ιστορικό προηγούμενης θρομβοεμβολικής νόσου [2Β]. Οι LMWH αποτελούν την πιο συχνή φαρμακευτική
παρέμβαση, χωρίς να αποκλείεται και η χορήγηση μικρής δοσολογίας UFH. Δεν υπάρχουν δεδομένα που
υποστηρίζουν ότι υπερτερεί μια συγκεκριμένη LMWH [1Α] ούτε ότι υπερτερεί το fondaparinux [2C].
οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για VTE. Ένα μοντέλο κινδύνου για VTE έχει
πρόσφατα αναπτυχθεί (πίνακας).3 Παρά τις προηγούμενες οδηγίες και τις αποτελεσματικές φαρμακευτικές
παρεμβάσεις πολλοί ογκολογικοί ασθενείς δεν λαμβάνουν κατάλληλη θρομβοπροφύλαξη. Είναι χρέος των
ογκολόγων αλλά και όσων διαχειρίζονται ασθενείς με καρκίνο να τους παρέχουν γνώση και ευαισθητοποίηση
για την συμπτωματολογία της θρομβοεμβολικής νόσου.
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Γενικά
Ο καρκινικός πόνος μπορεί να προκαλείται από το πρωτοπαθές ή μεταστατικό νεόπλασμα αλλά και από τις
ίδιες τις θεραπείες ή τις διαγνωστικές τεχνικές. Θεραπείες για τον καρκίνο οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν
πόνο είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία και η
ορμονοθεραπεία. Ωστόσο είναι σημαντικό πριν επιλέξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκινικού πόνου,
να αναγνωρίσουμε το είδος του πόνου, την ακριβή εντόπισή του και την αιτία που τον προκαλεί, ώστε να
σχεδιάσουμε με τον αποτελεσματικότερο και λιγότερο ανώδυνο για τον πάσχοντα τρόπο, την αντιμετώπιση
του με φάρμακα, επεμβατικές τεχνικές, ψυχοθεραπεία ή και συνδυασμό αυτών. Κατά τη διερεύνηση της
αιτίας του πόνου θα πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι οι καρκινοπαθείς δεν έχουν ανοσία σε καταστάσεις που
προκαλούν πόνο και σε έναν μη καρκινοπαθή.
Ο καρκινικός πόνος μπορεί να είναι σωματικός, σπλαγχνικός, νευροπαθητικός ή και συνδυασμός αυτών. Οι
επεμβατικές θεραπείες του καρκινικού πόνου συμπληρώνουν την φαρμακευτική θεραπεία όταν αυτή είναι
αναποτελεσματική ή προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και πολλές φορές εφαρμόζονται και ως
εναλλακτική λύση πριν από την έναρξη λήψης οπιοειδών φαρμάκων.
Ισχυρός καρκινικός πόνος βασανίζει το 33% των ασθενών που ακολουθούν ήδη θεραπευτικό σχήμα για τη
νόσο τους και το 67% των ασθενών με προχωρημένη νόσο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 46% των ανθρώπων
που πεθαίνουν από καρκίνο δεν τυγχάνουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης του πόνου τους
Είδη επεμβατικής θεραπείας καρκινικού πόνου
Οι επεμβατικές τεχνικές εφαρμόζονται με σκοπό τη διακοπή ή την τροποποίηση της νευρικής αγωγιμότητας
ώστε να περιοριστεί ο πόνος σε συγκεκριμένη περιοχή που αντιστοιχεί στο νευρικό στόχο. Οι νευρικοί στόχοι
μπορεί να ανήκουν στο κεντρικό, περιφερικό ή αυτόνομο νευρικό σύστημα.
Οι επεμβατικές τεχνικές διακρίνονται σε επεμβάσεις νευροτροποποίησης (διέγερση νωτιαίου μυελού ή
περιφερικών νεύρων, υπαραχνοειδής χορήγηση δραστικών φαρμάκων με καθετήρα και αποκλεισμός νεύρων
με τοπικό αναισθητικό) και επεμβάσεις καταστροφής νεύρων ή/και γαγγλίων.
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Εφαρμογές Ραδιοσυχνοτήτων
Η εφαρμογή παλμικού ραδιοσυχνοτικού μαγνητικού πεδίου είναι η μια μορφή ραδιοσυχνότητας με την οποία
η θερμοκρασία του ιστού στόχος δεν ξεπερνάει τους 42 βαθμούς Celsius και επομένως η δράση της είναι
νευροτροποποιητική και όχι καταστρεπτική.
Η εφαρμογή θερμικής ραδιοκαύσης είναι η δεύτερη μορφή ραδιοσυχνότητας με την οποία αναπτύσσονται
υψηλές θερμοκρασίες στον τελικό στόχο και έτσι επιτυγχάνεται απόλυτα στοχευμένη καταστροφή νεύρων
ή/και γαγγλίων, σε αντίθεση με τον παραδοσιακή χημική νευρόλυση η οποία είναι σχετικά ανεξέλεγκτη.
Νευρικοί στόχοι
Κεντρικό νευρικό σύστημα.
Εφαρμογή θερμικής ραδιοκαύσης στο νωτιαιοθαλαμικό δεμάτιο με εισαγωγή βελόνας ραδιοσυχνότητας στο
προσθιοπλάγιο κέρας του νωτιαίου μυελού. Η προσπέλαση γίνεται διαδερμικά και πλάγια της σπονδυλικής
στήλης, στο μεσοσπονδύλιο διάστημα Α 1-Α2, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, τοπική αναισθησία και
ενσυνείδητη ενδοφλέβια καταστολή του ασθενούς.
Η τεχνική εφαρμόζεται στο αντίθετο πλάγιο του νωτιαίου μυελού από την πλευρά του πόνου και ως
επακόλουθο εκτός από την μείωση έως και εξαφάνιση του πόνου ετερόπλευρα κάτω από το δερμοτόμιο του
Α5, προκαλείται ελάττωση της αίσθησης της αφής και της θερμοκρασίας στην πάσχουσα πλευρά του
σώματος.
Η κατάλυση του νωτιαιοθαλαμικού δεματίου με ραδιοσυχνότητα είναι μια αποτελεσματική θεραπεία πόνου
που συμβαίνει στην μια πλευρά του σώματος και είναι ανθεκτικός στη φαρμακευτική θεραπεία, όπως στη
διήθηση του υπεζωκότα στο μεσοθηλίωμα, στη διήθηση του βραχιονίου πλέγματος σε καρκίνο Pancoast και
στη διήθηση του οσφυϊκού πλέγματος.
Περιφερικό νευρικό σύστημα
Η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας αλλά και γενικότερα αποκλεισμών στα περιφερικά νεύρα, έχει περιορισμένο
ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου.
Θερμική ραδιοκαύση των μεσοπλεύριων νεύρων είναι μια αποτελεσματική τεχνική για τη θεραπεία του πόνου
που οφείλεται σε μεταστατικά κατάγματα των πλευρών.
Η νευροτροποποίηση του γαγγλίου της οπίσθιας νωτιαίας ρίζας με εφαρμογή παλμικής ραδιοσυχνότητας είναι
μια τεχνική μη τεκμηριωμένη με RCT μελέτες, για την αντιμετώπιση του περιορισμένου σε συγκεκριμένα
δερμοτόμια νευροπαθητικού πόνου, λόγω του όγκου ή των θεραπειών που εφαρμόστηκαν στον ασθενή.
Αυτόνομο νευρικό σύστημα
1. Η νευρόλυση των θωρακικών σπλαγχνικών νεύρων με ραδιοσυχνότητα είναι μια τεκμηριωμένη και
εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση του σπλαγχνικού καρκινικού πόνου των οργάνων
της άνω κοιλίας και ιδιαίτερα του ανθεκτικού ζωστηροειδούς πόνου που προκαλεί ο καρκίνος του
παγκρέατος.
Τα θωρακικά σπλαγχνικά νεύρα σχηματίζονται από τις προγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες που αναδύονται
από το προσθιοπλάγιο κέρας του νωτιαίου μυελού από τα επίπεδα Θ5 –Θ12, αμφοτερόπλευρα.
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Το μείζον το έλασσον και το μικρότερο σπλαγχνικά νεύρα νευρολύονται με διαδερμική τοποθέτηση βελόνας
ραδιοσυχνότητας στα πλάγια των Θ11 και Θ12 σπονδύλων σε επαφή με τα σώματα τους, οπισθοπεριτοναϊκά
και αμφοτερόπλευρα. Η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή σε πρηνή θέση, υπό τοπική αναισθησία,
ενσυνείδητη ενδοφλέβια καταστολή και ακτινοσκοπική καθοδήγηση.
2. Η νευρόλυση του άνω υπογάστριου πλέγματος με ραδιοσυχνότητα είναι μια μη τεκμηριωμένη με RCT
μελέτες τεχνική για την αντιμετώπιση του σπλαγχνικού πόνου των οργάνων της κάτω κοιλίας ο οποίος
προκαλείται από καρκίνο των οργάνων της πυέλου. Η τεχνική έχει αξιολογηθεί με καλά αποτελέσματα, σε
μελέτες παρατήρησης.
Το άνω υπογάστριο πλέγμα είναι μια οπισθοπεριτοναϊκή δομή η οποία αναπτύσσεται αμφοτερόπλευρα
ακριβώς μπροστά από τη σπονδυλική στήλη, ανάμεσα στο κατώτερο τριτημόριο το 5ου οσφυϊκού
σπονδύλου και το άνω τριτημόριο του 1ου ιερού σπονδύλου. Σχηματίζεται από πυελικές σπλαγχνικές
κεντρομόλες και φυγόκεντρες συμπαθητικές νευρικές ίνες, από κλάδους του αορτικού πλέγματος και κλάδους
των σπλαγχνικών νεύρων. Νευρώνει την πλειονότητα των πυελικών σπλάγχνων. (κύστη, ουρήθρα, μήτρα,
αιδοίο, κόλπο, περίνεο, προστάτης, πέος, όρχεις, ορθό και κατιόν κόλο). Πόνος κακοήθους αιτιολογίας που
προέρχεται από τα παραπάνω όργανα μπορεί πιθανότατα να ανακουφιστεί από τη νευρόλυση με θερμική
ραδιοκαύση του άνω υπογάστριου πλέγματος.
3. Το γάγγλιο του Impar είναι το τελευταίο γάγγλιο στο οποίο καταλήγουν και οι δύο συμπαθητικές αλυσίδες.
Βρίσκεται μπροστά από την ιεροκοκκυγική άρθρωση, οπισθοπεριτοναϊκά.
Παρόλα αυτά από διάφορες
μελέτες βρέθηκε ότι η θέση, το σχήμα και το μέγεθος του γαγγλίου ποικίλλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Αυτή η ανατομική ποικιλία που παρατηρείται είναι η αιτία της πιθανής αποτυχίας του αποκλεισμού .
Το γάγγλιο του IMPAR δέχεται κεντρομόλες αισθητικές ίνες που μεταφέρουν τα σήματα πόνου από το
περίνεο, την ουρήθρα, το αιδοίο, το έξω τριτημόριο του κόλπου, τον πρωκτό, το απομακρυσμένο τμήμα του
ορθού, τον κόκκυγα και ο αποκλεισμός του μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο που προέρχεται από τις
παραπάνω περιοχές.
Η καταστροφή του γαγγλίου με θερμική ραδιοκαύση είναι μια τεχνική η οποία σε μελέτες
παρατήρησης έχει φανεί ότι μπορεί να αποτελέσει μια καλή επιλογή για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού
στη συντηρητική αγωγή περινεϊκού πόνου λόγω κακοήθειας οργάνων της πυέλου ή μετά από χειρουργική
επέμβαση εξαίρεσης καρκινικής μάζας στην περιοχή του ορθοσιγμοειδούς.
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The Anesthesiologist and end-of-life care
Philippe Mavrocordatos, MD, FIPP
Anesthesiology FMH, Pain Management SSIPM, FIPP, Director Multidisciplinary Pain Center, President Swiss
Society for Interventional Pain Management (SSIPM), President and Founder PAin fondation, WIP chairman
Switzerland, Clinique Cecil, Lausanne, Switzerland

Less than 10% of the population die suddenly, unexpectedly, 90% die after a long disease process and not
only from cancer. This is worth a few questions: Are we doing the right thing? What are the ethical,
economical, social consequences of our medical attitudes?
For centuries physicians have been limited in the treatment process by a lack of understanding of the
disease and moreover by therapeutic options. Patients were dying because we did not get the adequate
therapy, it simply did not exist.
This dramatically changed during the 20th century. Antibiotics, progresses in anesthesia and as a
consequence in surgery, are important examples of these changes.
It then became obvious that we had to fight the disease up to a point where there was nothing left to do, in
terms of therapy. The philosophy became to treat at any cost, not speaking only economically.
During all these years, we had a tendency to forget the « do not harm » aspect. Looking too much at the
cure, the risk was to forget quality of life of the patient, moreover quality of death and it happened. In fact
we did go too far. Not looking at the big picture, some of us did and still do inapropriate treatments until the
patient finally and obviously, as expected for days, dies.
During the last 20 years, palliative care became a medical specialty, an important amount of work was done
to adress the economical, the social and the ethical aspect of the end-of-life process. The concept of quality
of death and socio-economic studies have shown that the implementation of palliative care medicine may
have a significant impact.
In this presentation we will review these problems and look at the studies and guidelines established by
expert groups in the recent litterature. The role or the anesthesiologist in the end-or-life process is of course
to offer a patient the best analgesic technique, medication or sedation but maybe we should also do what
we do everyday: protect the patient from medical or surgical trauma. We have a unique pharmacological
and interventional experience and we can help the palliative care physician to ensure patients an optimal
quality of death.
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Εξάρτηση από Γκαμπαπεντίνη-Πρεγκαμπαλίνη.
Σπάνιο αλλά υπαρκτό πρόβλημα-Αντιμετώπιση
Φραντζέσκος Γιώργος
Δ/ντής Αναισθησιολογικής Κλινικής & Ιατρείου Πόνου ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

•
•
•
•
•

Υπάρχει Eξάρτηση από Γκαμπαπεντίνη-Πρεγκαμπαλίνη?
Ενδείξεις Γκαμπαπεντίνης (GBP) – Πρεγκαμπαλίνης (PRG)
Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
Εστιακή επιληψία
Νευροπαθητικός πόνος
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης από τις βενζοδιαζεπίνες και την αιθυλική αλκοόλη
Ινομυαλγία ( μόνο η PRG)
Μηχανισμός δράσης GBP - PRG
Οι ουσίες αυτές αν και δομικά μοιάζουν με το GΑΒΑ, δεν δρουν μέσω των GΑΒΑ μηχανισμών. Ο ακριβής
μηχανισμός δράσης δεν είναι τελείως γνωστός, πιστεύεται όμως ότι συνδέονται με την α2-δ υπομονάδα των
τασεοεξαρτώμενων διαύλων Ca++ των προσυναπτικών νευρώνων και αναστέλλουν τη ροή των ιόντων
αυτών, μέσα στους νευρώνες. Έτσι παρεμποδίζεται η απελευθέρωση από τους
νευρώνες των διεγερτικών νευροδιαβιβαστών γλουταμικού, νοραδρεναλίνης και ουσίας P, με αποτέλεσμα την
(έμμεση) αύξηση του GABA στον εγκέφαλο και ελάττωση της κεντρικής νευρωνικής δραστηριότητας. Η PRG
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ισχύ (2.5 φορές), ταχύτερη απορρόφηση και μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα
σε σχέση με την GBP.
GBP - PRG και πιθανότητα εξάρτησης
Η πρώτη αναφορά για στερητικά συμπτώματα με GBP έρχεται το 20071 και για την PRG το 20092. Tα
στοιχεία που έχουμε ως σήμερα, προέρχονται από περιορισμένο αριθμό μελετών και case reports. Στις
περισσότερες μελέτες δεν γίνεται διάκριση μεταξύ εθισμού και εξάρτησης, ενώ τα στοιχεία είναι αρκετές
φορές ελλιπή.

Εξάρτηση από GBP
Τα στοιχεία που έχουμε για εξάρτηση από την GBP προέρχονται από τις εξής βάσεις δεδομένων:
1. Rev Prescrire3 (γαλλική μηνιαία επιθεώρηση που ασχολείται με τις εξελίξεις στα φάρμακα, την ιατρική
τεχνολογία κ.α). Καταγεγραμμένοι 21 ασθενείς. Από αυτούς 3 ελάμβαναν την GBP για αντιμετώπιση πόνου,
7 για ΄΄ψυχαγωγία΄΄ (recreational), 5 λόγω ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και 4 λόγω διαταραχών της
διάθεσης. Οι δόσεις κυμάνθηκαν από 600 – 27000mg/d. Δεν αναφέρεται ιστορικό προηγούμενης χρήσης.
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2. Τhe Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency4 (ΜHRA-το αντίστοιχο του FDA στην Αγγλία).Σε
σύνολο 20 ετών (1993-2013) αναφέρονται 8 περιπτώσεις εθισμού και ανοχής και 24 με στερητικά
συμπτώματα.
Εξάρτηση από PRG
Τα στοιχεία προέρχονται από τις εξής βάσεις δεδομένων:
1. Swedis5 (Σουηδικό κέντρο φαρμακοεπαγρύπνησης)
Το 2010 το Swedis ανακοίνωσε την ανάλυση των αναφορών για εξάρτηση από PRG για τα έτη 2008- 2009.
Υπήρξαν αναφορές για 16 ασθενείς. Σε 13 απ’ αυτούς υπήρχε προηγούμενο ιστορικό χρήσης ουσιών. Η αιτία
λήψης ήταν, σε ένα ασθενή πόνος και άγχος και σε πέντε το άγχος (για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν
στοιχεία). Δόσεις 300- 4200mg (κυρίως λαμβανόμενα σαν εφάπαξ δόσεις).
2. Afssaps6 (Γαλλικό κέντρο φαρμακοεπαγρύπνησης)
Έως τo 2011 υπάρχουν αναφορές για 12 ασθενείς. Αιτία λήψης σε 9 ασθενείς ήταν ο πόνος και σε 1 η
επιληψία. Κανείς δεν είχε ιστορικό προηγούμενης χρήσης.
3. BfArM7 (Γερμανικό ομοσπονδιακό κέντρο για φάρμακα και συσκευές)
Την τετραετία
2008 – 2012 καταγεγραμμένοι 55 ασθενείς (44 με εξάρτηση – 11 με εθισμό). Μέση ημερήσια δόση 1400 mg
. Ιστορικό πρόσφατης ή προηγούμενης χρήσης ουσιών στο 49.1 % ενώ 23.6% είχαν ψυχιατρική διάγνωση.
4. ΜHRA (Αγγλία). Σε περίοδο 10 ετών(2004-2013), 80 ασθενείς αναφέρονται με εθισμό ή εξάρτηση και 48
με στερητικά4.
5. Ανάλυση ατεκμηρίωτων αναφορών στο διαδίκτυο, από 108 websites σε οκτώ Ευρωπαϊκές γλώσσες
(1/1/2008-31/8/2010),όπου φαίνεται ότι η PRG, χρησιμοποιείται σαν φάρμακο ΄΄ψυχαγωγίας΄΄ με ιδιότητες
ευφορικές και απόσχισης από το περιβάλλον8. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ένα case report, η δόση αυξήθηκε στα
88.500 mg σε διάστημα 28 ημερών9, και σ΄ένα άλλο στα 7500 mg/ημέρα10 , σε διάστημα ενός μηνός.
Στερητικά συμπτώματα GBP
Από τους 21 ασθενείς που αναφέρθηκε εξάρτηση, οι 10 εμφάνισαν στερητικά μέσα στην 1 η εβδομάδα από
την διακοπή του. Αυτά ήταν εφιδρώσεις, σπασμοί, άγχος, σύγχυση, αϋπνία, διεγερσιμότητα, αίσθημα
παλμών, πόνος, μυϊκός τρόμος, ωχρότητα, εξόφθαλμος. 7 ασθενείς χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ενώ σε 5 με
ιδεοψυχαναγκαστική ψύχωση, όταν διέκοψαν την λήψη του φαρμάκου επιδεινώθηκαν τα αρχικά ψυχιατρικά
τους συμπτώματα (ψυχαναγκαστικές σκέψεις, κατάθλιψη και αϋπνία 5). Περιγράφεται επίσης στερητικό
παρόμοιο με αυτό της διακοπής του αλκοόλ ή των βενζοδιαζεπινών13. Το πλέον ανησυχητικό σύμπτωμα είναι
οι σπασμοί οι οποίο μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη ένταση14. Η διακοπή πρέπει να είναι αργή με ελάχιστη
περίοδο την μία εβδομάδα.
Στερητικά συμπτώματα PRG
7/12 ασθενείς της Γαλλικής μελέτης, είχαν στερητικά όταν διέκοψαν το φάρμακο. 4/12 νοσηλεύθηκαν για
ναυτία, εμέτους, εφιδρώσεις, σπασμούς, σύγχυση, παραισθήσεις, βίαια συμπεριφορά, συναισθηματική
αστάθεια, κατάθλιψη και συνεχές κλάμα. Παρόμοια στερητικά παρουσιάστηκαν σε 18/55 ασθενείς της
Γερμανικής μελέτης. Περίπου 50% των ασθενών χρειάσθηκε να νοσηλευθούν. Σε ένα ασθενή με νόσο
Alzheimer επιδεινώθηκε η συμπτωματολογία της νόσου του με επιθετικότητα, σπασμούς, λογόρροια και
ψευδαισθήσεις.
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Ευφορικές ιδιότητες PRG – GBP
Κλινικές μελέτες που περιέλαβαν 5500 ασθενείς, έδειξαν ότι τα ευφορικά φαινόμενα ήταν πιο συχνά στην
ομάδα της PRG συγκριτικά με την ομάδα placebo (4% vs. 1% αντίστοιχα13). Επίσης σε συστηματική
ανασκόπηση και μεταανάλυση 38 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών διάρκειας
τουλάχιστον 4 εβδομάδων, βρέθηκε ότι η ευφορία ήταν 6 φορές συχνότερη στους ασθενείς που ελάμβαναν
PRG συγκριτικά με placebo14. Η PRG περιγράφεται σαν ιδανικό ευφορικό με επιδράσεις παρόμοιες των
βενζοδιαζεπινών ή του αλκοόλ, δοσοεξαρτώμενες και παρόμοιες με της GBP8. Η ανάλυση ατεκμηρίωτων
αναφορών του διαδικτύου, αναδεικνύει τις ευφορικές ιδιότητες των δύο φαρμάκων, με την PRG να
υπερισχύει της GBP. Το προφίλ των χρηστών της PRG, δείχνει κυρίως άτομα με ιστορικό χρήσης πολλών
ουσιών8. Οι ευφορικές ιδιότητες φαίνεται να συμβαίνουν πέραν των μέγιστων θεραπευτικών (από 600mg –
5gr). To φάρμακο έχει χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό,όχι μόνο από το στόμα αλλά και με διάφορους
άλλους ΄΄ευρηματικούς΄΄ τρόπους, όπως ενδοφλέβια, από το ορθό αλλά και με ρινική εισπνοή. Η έναρξη
δράσης ήταν μεταξύ 10min και 2ώρες, εξαρτώμενο από την οδό χορήγησης. Όσον αφορά την GBP,
περιγράφονται ιδιότητες ψυχεδελικές αλλά και μεγάλης καταστολής. H ευφορία που προκαλεί η PRG γρήγορα
επιφέρει ανοχή (το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της GBP), με τον χρήστη συχνά να διπλασιάζει την
δόση μέσα σε 1-2 ημέρες. Όμως η δόση της PRG ήταν πολύ μικρότερη της GBP για να επιτευχθεί το ίδιο
ευφορικό «ανέβασμα», στοιχείο το οποίο συμφωνεί με την φαρμακοκινητική, αφού η PRG χαρακτηρίζεται
από 2.5 φορές μεγαλύτερη ισχύ, γρηγορότερο ρυθμό απορρόφησης αλλά και βιοδιαθεσιμότητα από την
GBP7.
Πιθανότητα εθισμού
Στην Αμερική η Αρχή για τον Έλεγχο των Εθιστικών Ουσιών ( U.S. Controlled Substance Act) ταξινομεί όλα
τα φάρμακα σε πέντε κατηγορίες (Schedules I-V). Η PRG κατατάσσεται στην κατηγορία V, που σημαίνει ότι
έχει χαμηλή πιθανότητα για εθισμό και σωματική ή ψυχολογική εξάρτηση, συγκρινόμενη με φάρμακα της
κατηγορίας IV όπως είναι οι βενζοδιαζεπίνες. Η GBP δεν ταξινομείται, δηλαδή δεν θεωρείται ότι μπορεί να
προκαλέσει εθισμό. Στα ίδια συμπεράσματα, δηλαδή χαμηλή πιθανότητα εθισμού για την PRG, καταλήγουν
και οι τρεις προαναφερθείσες μελέτες Σουηδική (Swedis), Γερμανική (BfArM) και Γαλλική (Afssaps).

•

Eθισμός σε PRG- GBP. Είναι προυπόθεση να υπάρχει ιστορικό εθισμού σε άλλες ουσίες?
Τα στοιχεία από τις μελέτες δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει προηγούμενο ή πρόσφατο ιστορικό
εθισμού σε άλλες ουσίες για να εθισθεί κάποιος στις GBP – PRG.
Afssaps: κανείς από τους 12 εθισμένους ασθενείς στην PRG δεν ήταν χρήστης.
Swedis : 3 /16 ασθενείς που ελάμβαναν PRG δεν ήταν χρήστες
BfArM : 28/55 ασθενείς που ελάμβαναν PRG δεν ήταν χρήστες
12/18 δημοσιευμένες περιπτώσεις με στερητικά για την GBP δεν ήταν χρήστες
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•
•
•
•
•

Συμπεράσματα
Από τις μέχρι τώρα μελέτες φαίνεται ότι η PRG (κυρίως) και η GBP (λιγότερο) έχουν μικρή αλλά υπαρκτή
πιθανότητα εθισμού.
Τα ευφορικά αποτελέσματα συμβαίνουν με δόσεις πέραν των θεραπευτικών, εξασθενούν γρήγορα και δεν
επιμένουν σε μακρόχρονη χρήση, εκτός κι αν οι δόσεις αυξάνονται συνεχώς.
Eθισμός σε αυτά τα φάρμακα μπορεί να υπάρξει χωρίς να υπάρχει ιστορικό χρήσης ουσιών.
H σχέση όφελος/ κίνδυνος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, να αποφεύγονται όταν οι ενδείξεις δεν είναι σαφείς,
οι δόσεις να εξατομικεύονται και οι ασθενείς να είναι καλά ενημερωμένοι.
Σε καμιά περίπτωση τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι οριστικά.
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Προεγχειρητικό QST, CPM(Conditioned Pain Modulation) & οξύς μετεγχειρητικός
πόνος: αποτελούν προγνωστικούς δείκτες του Persistent Postsurgical Pain (PPSP);
Έφη Σταυροπούλου
Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών "Η Ελπίς"

Παρ’ότι τελευταία έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε πλήρως το διεγχειρητικό και άμεσο μετεγχειρητικό
πόνο με τη χρήση τοπικών αναισθητικών, οπιοειδών, αναστολέων της κυκλοξυγενάσης κ.λ.π. δε συμβαίνει το
ίδιο με τον πόνο που παραμένει μετά την επούλωση της πληγής . Αυτός ο πόνος γνωστός ως χρόνιος
μετεγχειρητικός η κατά τη διεθνή ορολογία «persistent postsurgical pain=PPSP» έχει οριστεί από την
International Association for the study of Pain(IASP) ως ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από 3-6 μήνες
μετά τη χειρουργική επέμβαση και αν και συχνά υποεκτιμάται, αποτελεί ένα σοβαρό και δυσεπίλυτο
πρόβλημα. Η συχνότητα του κυμαίνεται από 10 έως 50%, οι επεμβάσεις στις οποίες εμφανίζεται πιο συχνά
είναι η μαστεκτομή (30-50%), η θωρακοτομή (30-40%), η αποκατάσταση βουβωνοκήλης (10%), η
αορτοστεφανιαία παράκαμψη (30-50%), η καισαρική τομή (10%) και οι ακρωτηριασμοί μελών. 2-10% των
ασθενών με PPSP εμφανίζουν σοβαρό και δύσκολα αντιμετωπίσιμο χρόνιο πόνο.
Δεδομένου ότι όλοι οι ασθενείς δεν αναπτύσσουν PPSP, ενδιαφέρον εμφανίζει η μελέτη των παραγόντων
που προδιαθέτουν στη χρονιότητα του πόνου. Οι κυριότεροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη δημιουργία
του δεν έχουν πλήρως διαπιστωθεί αλλά φαίνεται ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν : 1. Ο γενετικός
πολυμορφισμός 2. Η ύπαρξη προεγχειρητικού πόνου και η ανάπτυξη έντονου οξέως μετεγχειρητικού πόνου
3. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (ανησυχία, τάσεις απαισιοδοξίας και καταστροφικότητας προεγχειρητκά και
άμεσα μετεγχειρητικά) 4. Η ηλικία και το φύλο (νεαρή ηλικία-γυναίκες).
Γενικά στην εγκατάσταση του χρόνιου πόνου, ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται ότι ίσως παίζει η λειτουργία του
ενδογενούς συστήματος αναλγησίας. Τα νευρικά μηνύματα από βλαβερά ερεθίσματα ανεβαίνουν από τα
περιφερικά νεύρα προς το νωτιαίο μυελό, μετά προς το στέλεχος και τέλος προς τον εγκεφαλικό φλοιό όπου
γίνονται αντιληπτά. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να τροποποιηθούν σε διάφορα σημεία της πορείας τους
προς το φλοιό από έναν αριθμό ενδογενών ανασταλτικών συστημάτων σε διάφορα επίπεδα του Κ.Ν.Σ. Αυτά
τα συστήματα τροποποιούν εξατομικευμένα τον πόνο. Η εξατομίκευση εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες(γνωστικούς, συναισθηματικούς, μορφωτικούς)γι αυτό και τελικά η αντίληψη του πόνου διαφέρει
από ασθενή σε ασθενή.
Όσο αφορά τον PPSP, τόσο ο πόνος πριν τη χειρουργική επέμβαση, ο άμεσος μετεγχειρητικός πόνος όσο
η συνύπαρξη χρόνιου πόνου έχουν εξεταστεί και έχει φανεί ότι ίσως είναι σημαντικοί προγνωστικοί
παράγοντες του γιατί αυξάνουν την είσοδο ερεθισμάτων από το χειρουργικό τραύμα προκαλώντας
περιφερική ευαισθητοποίηση αλλά και διευκόλυνση και υπερερεθισιμότητα των νευρώνων των οπισθίων
κεράτων μαζί και αύξηση της νευροπλαστικότητας με αποτέλεσμα την κεντρική ευαισθητοποίηση.
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Το QST(quantative sensory testing ) είναι μία ψυχοφυσιολογική εργαστηριακή εξέταση με την οποία
μπορούν να καταγραφούν ο ουδός αισθητικότητας-πόνου(pain threshold), η ένταση του πόνου που προκαλεί
ένα ερέθισμα πάνω από τον ουδό του πόνου(suprathreshold nociceptive stimuli) και ο ουδός αντοχής του
πόνου(tolerance). Aυτές οι μετρήσεις αποτελούν στατικές παραμέτρους του πόνου, γιατί είναι ενδεικτικές
συγκεκριμένων σημείων της διαδικασίας του και είναι λιγότερο ενδεικτικές της διαδικασίας τροποποίησης του
πόνου που μπορεί να συμβεί μετεγχειρητικά.
Κατά την εφαρμογή του QST έχουν δοκιμαστεί διάφορα αισθητικά ερεθίσματα με σκοπό να μελετηθεί ο
pain threshold, suprathreshold nociceptive stimuli και tolerance όπως μηχανικό ερέθισμα (πίεση, τρύπημα,
δόνηση και ελαφρά πίεση), θερμικό ερέθισμα(επώδυνη εφαρμογή πάγου,δροσερού, θερμού και καυτού) και
ηλεκτρικό ερέθισμα.
Η CPM(Conditioned pain modulation) που παλαιότερα ονομαζόταν DNIC(Diffuse noxious inhibitory
control) είναι μία δυναμική ψυχοφυσιολογική εργαστηριακή εξέταση που εξετάζει τη διαδικασία
τροποποίησης του ενδογενούς συστήματος αναλγησίας το οποίο εδράζεται στην ελεγχόμενη από τον
εγκέφαλο αγκύλη του νωτιαίου μυελού-προμήκους-στελέχους, η οποία είναι νοραδρενεργική,
σεροτονινεργική και λειτουργεί και με τη μεσολάβηση των οπιοειδών και προάγει τη διευκόλυνση η την
αναστολή ενός αλγαισθητικού ερεθίσματος. Ο DNIC εκφράζει το φαινόμενο « ο πόνος αναστέλει η ελαττώνει
τον πόνο» με τον εξής τρόπο: σε εφαρμογή στο εργαστήριο αν εφαρμόσουμε ένα τονικό επώδυνο ερέθισμα
σε μία περιοχή μακριά από την περιοχή που εφαρμόζεται ταυτόχρονα ένα άλλο φασικό επώδυνο ερέθισμα
τότε ελαττώνεται η καταργείται η ένταση του φασικού ερεθίσματος. Σε αυτή τη δοκιμασία έχει φανεί ότι όσο
πιο μεγάλη είναι η ελάττωση του πόνου τόσο πιο επαρκώς λειτουργεί το ενδογενές ανασταλτικό σύστημα.
Κακή λειτουργία του CPM έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με μυοσκελετικό και νευροπαθητικό πόνο.
Το 2005 στο περιοδικό Neurology ο Edwards εισήγαγε την άποψη ότι μια προϋπάρχουσα ευπάθεια των
ενδογενών ανασταλτικών συστημάτων, όπως αυτή εκφράζεται με την ανεπάρκεια της CPM και του QST,
κάνει τους ασθενείς ευάλωτους στο να νοσήσουν από χρόνια κλινικά σύνδρομα πόνου. Σε αυτό τη
διαπίστωση στηρίχτηκαν μελέτες, πολύ λίγες στον αριθμό, για να διαπιστώσουν κατά πόσο αυτές οι
δοκιμασίες όταν είναι παθολογικές πριν από μία χειρουργική επέμβαση προδιαθέτουν σε PPSP. Την ίδια
χρονιά βέβαια, ο Bisgaard διαπίστωσε,εκτός των άλλων, ότι η ανάπτυξη χρόνιου πόνου μετά από
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή δεν σχετίζεται με τον ουδό του πόνου που προκαλεί ένα ερέθισμα πάγου
πίεσης. Λίγο πιο πριν, τo 2000, ο Nikolajsen πρότεινε σε δημοσίευσή του, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του
ουδού πίεσης και του πόνου κολοβώματος και μέλους φαντάσματος σε δεύτερο χρόνο(6 μήνες μετά).
Το 2007, μελέτη που ερεύνησε τη σχέση των τιμών του QST με την πιθανότητα ανάπτυξης του PPSP
περιέλαβε 69 ασθενείς που έκαναν ολική αρθροπλαστική γόνατος λόγω οστεοαρθρίτιδας. Φάνηκε ότι η
σχέση του πόνου 18 μήνες μετά την επέμβαση με τις προεγχειρητικές τιμές της ευαισθησίας σε ηλεκτρικό
ερέθισμα συσχετίζονται σημαντικά(odds ratio=9,19 με 95% CI, 1.69-50.7) δηλ. ελάττωση των τιμών QST
προκαλούν αύξηση της συχνότητας του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.
Σε μελέτη του Yarnitsky στο περιοδικό Pain του 2008 μελετάται η επίδραση της επάρκειας της CPM η
DNIC πριν από προσθιοπλάγιες θωρακοτομές στη δημιουργία του PPSP (το απομακρυσμένο ερέθισμα ήταν η
εμβύθυνση του χεριού σε καυτό νερό 44,6o C για 1 min και το βλαβερό ερέθισμα ήταν καυτό ερέθισμα που
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εφαρμοζόμενο για 30 min προκαλεί πόνο έντασης VAS =60/100) αλλά και οι τιμές του threshold &
suprathreshold του πόνου με το κλασικό QST. Ψηλές τιμές επάρκειας των DNIC βρέθηκε να σχετίζονται με
υποδιπλασιασμένο κίνδυνο ανάπτυξης PPSP[odds ratio 0,52(95%CI 0,33-0,77)] ενώ λιγότερο επαρκείς τιμές
DNIC σχετίζονταν με υψηλή συχνότητα PPSP. Oι στατικές παράμετροι του QST φάνηκε να έχουν μη
σημαντική προγνωστική αξία για τον PPSP.
Σε μια τελευταία μελέτη, το Φεβρουάριο του 2014 ο Grosen Κ. και συνεργάτες δημοσίευσαν ερευνητική
εργασία όπου φάνηκε ότι ασθενείς που έκαναν επέμβαση στο θωρακικό τοίχωμα δεν εμφάνιζαν στατιστικά
σημαντική μεταβολή της CPM όταν είχαν χρόνιο μετεγχειρητικό πόνo, σε σχέση με αυτούς που δεν
εμφάνισαν μετεγχειρητικό πόνο.
Κατά τη χειρουργική επέμβαση στο χειρουργικό πεδίο παράγονται φλεγμονώδεις μεσολαβητές στους
περιφερικούς αλγαισθητικούς υποδοχείς των αισθητικών νεύρων . Αυτοί οι μεσολαβητές ενεργοποιούν
ενδοκυττάρια μονοπάτια που οδηγούν στη φωσφορυλίωση των ιόντων ασβεστίου και των υποδοχέων στην
τελική αλγαισθητική μεμβράνη ελλατώνοντας τον ουδό και αυξάνοντας τη διεγερσιμότητα, με αποτέλεσμα οι
αλγαισθητικοί υποδοχείς να διεγείρονται με πολύ πιο χαμηλής έντασης ερεθίσματα οπότε παράγεται το
φαινόμενο της πρωτογενούς υπεραλγησίας(primary hyperalgesia) η οποία συνήθως είναι αντιστρεπτή μόλις
υποχωρήσουν οι μεσολαβητές.
Η κεντρική ευαισθητοποίηση είναι μία μορφή συναπτικής πλαστικότητας στο νωτιαίο μυελό που ενισχύει
το σήμα του πόνου λόγω των δυναμικών που παράγονται από τα έντονα επώδυνα χειρουργικά ερεθίσματα,
συνοδεύεται από επακόλουθη συναπτική δραστηριότητα στους νευρώνες των ραχιαίων κεράτων και
εξαρτάται από χυμικά σήματα από τους φλεγμονώδεις ιστούς, που δρουν στους ιστούς του Κ.Ν.Σ. Λίγες ώρες
μετά τη χειρουργική βλάβη παρουσιάζεται μεταβολή της μεταγραφής των αισθητικών νευρώνων στο νωτιαίο
μυελό που αυξάνει την έκλυση διεγερτικών και ελαττώνει την παραγωγή ανασταλτικών νευροδιβιβαστών.
Έτσι αυξάνεται η αντίδραση των νευρώνων σε φυσιολογικά μη επώδυνα ερεθίσματα, η οποία διαχέεται πέρα
από την περιοχή της χειρουργικής βλάβης οπότε παράγεται το φαινόμενο της δευτερογενούς υπεραλγησίας.
Οι βλάβες των νεύρων στο χειρουργικό πεδίο μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη δυσπροσαρμοστική
πλαστικότητα τόσο στους άμεσα καταστραμένους νευρώνες όσο και στους γειτονικούς που δεν έχουν
υποστεί βλάβη. Αυτό γίνεται μέσω της αυτόματης δημιουργίας δυναμικών ενέργειας και μέσω της
μεταβαλόμενης διακίνησης των διαύλων νατρίου. Αυτό συνεισφέρει στη δημιουργία αυθόρμητου πόνου,
στην αύξηση της ευαισθησίας και παράγει αλλοδυνία αφής. Επίσης έχουμε αλλαγές στην έκφραση γονιδίων
που ελέγχουν την απάντηση στον πόνο. Η χειρουργική βλάβη στους νευρώνες προκαλεί νευροανοσολογικές
αλληλεπιδράσεις (π.χ TNF) που αυξάνουν την έκτοπη δραστηριότητα. Κεντρικά μακροφάγα κύτταρα
ενεργοποιούνται στο νωτιαίο μυελό και παράγουν ουσίες που δρουν στα ραχιαία κέρατα και προκαλούν
υπερευαισθησία και αλλαγές στην έκφραση γονιδίων που παράγουν διεγερτικές πρωτεΐνες . Αυτές οι αλλαγές
ορισμένες φορές είναι μη αντιστρεπτές. Παράλληλα μπορεί να συμβεί θάνατος μικρών αισθητικών νευρώνων
που συνήθως είναι ανασταλτικοί νευρώνες . Οι βλάβες ορισμένες φορές επεκτείνονται και στον εγκεφαλικό
φλοιό οπότε ενισχύονται οι διεγερτικοί μηχανισμοί και βλάπτονται οι ανασταλτικοί μηχανισμοί.
Στους περισσότερους ασθενείς που πάσχουν από PPSP, οι χαρακτήρες του πόνου μοιάζουν να είναι
κυρίως νευροπαθητικού τύπου γιατί κυρίως υπάρχει τραυματισμός η καταστροφή των νεύρων που
διασχίζουν το χειρουργικό πεδίο. Έτσι σημεία νευρολογικής βλάβης όπως υπαισθησία-υποαλγησία έχουν
παρατηρηθεί μετά μαστεκτομή, πλαστική κοιλιακών τοιχωμάτων και οστεοτομία κροταφογναθικής. Σε
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θωρακοτομή έχουμε διαπιστώσει ηλεκτρομυογραφικά βλάβη των μεσοπλεύριων νεύρων λόγω της χρήσης
των διαστολέων των πλευρών . Μάλιστα ο βαθμός της βλάβης των νεύρων, όπως εκφράζεται από τον ουδό
αισθητικότητας σε ηλεκτρικό ερέθισμα σχετίζεται με την ένταση του χρόνιου πόνου.
Ο Mikkelsen και συνεργάτες σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό Anesth Analg το 2004 αναφέρουν ότι σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πλαστική κοιλιακών τοιχωμάτων για βουβωνοκήλη διαπίστωσαν ότι η
υποαισθησία και η αλλοδυνία αφής στην περιοχή της χειρουργικής τομής παρατηρήθηκε στο 51% των
ασθενών αλλά δε διέφερε στατιστικά σημαντικά η συχνότητά της μεταξύ των ασθενών που έπασχαν και των
ασθενών που δεν έπασχαν από PPSP.
Γενικά η σοβαρότητα του οξέως μετεγχειρητικού πόνου είναι σοβαρός προγνωστικός παράγοντας του
PPSP κι αυτό εν μέρει εξηγείται από το ότι η συνεχής διέγερση από τα αλγαισθητικά ερεθίσματα του
χειρουργικού πεδίου προκαλούν όπως προαναφέρθηκε μεταβολές στο νευρικό σύστημα του τύπου της
κεντρικής ευαισθητοποίησης. Ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος , όσο πιο δυνατός είναι, τόσο προδιαθέτει στην
εγκατάσταση του PPSP σε ορισμένα είδη επεμβάσεων, ιδίως των θωρακοχειρουργικών (Yarnitsky
2008:σχέση οξέως μετεγχειρητικού πόνου και PPSP με x2=8,36 και p=0,0038).
Σε ανασκόπηση του 2000 αναφέρεται ότι ο πιο εντυπωσιακός παράγοντας PPSP είναι ο η σοβαρότητα
του οξέως μετεγχειρητικού πόνου ιδίως σε επεμβάσεις για βουβωνοκήλη, μαστούς και θώρακα. Ο Dworkin
πρότεινε ότι εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες αλλά και η παθοφυσιολογία του
χειρουργικού τραύματος. Το 2004 ο Nikolajsen μέσω ερωτηματολογίου σε 244 ασθενείς υπολόγισε ότι ο
χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος μετά από καισαρική τομή ήταν συνέβαινε συχνότερα σε ασθενείς που
εμφάνισαν ισχυρό οξύ μετεγχειρητικό πόνο. Σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις φάνηκε ότι η καταστροφή
των μεσοπλεύριων νεύρων μπορεί να προκαλέσει νευροπαθητικό πόνο μέσω περιφερικής και κεντρικής
ευαισθητοποίησης πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε PPSP. Χρειάζεται επί πλέον έρευνα για να αποδειχτεί
ότι είναι σαφές εκλυτικό αίτιο PPSP.
Συμπερασματικά, ο PPSP ιδίως μετά ορισμένες επεμβάσεις όπως ακρωτηριασμός , η χειρουργική της
βουβωνοκήλης, οι επεμβάσεις στο μαστό, στη χοληδόχο κύστη και στο θώρακα είναι μια μορφή
νευροπαθητικού πόνου. Ένας από τους αιτιολογικούς του παράγοντες φαίνεται ότι είναι η ένταση του οξέως
μετεγχειρητικού πόνου που οδηγεί σε κεντρική και περιφερική ευαισθητοποίηση. Δεν είναι όμως
διευκρινισμένη αυτή η αιτιολογική σχέση και αν αρκεί μόνο η πρόληψη του οξέως μετεγχειρητικού πόνου για
την αποφυγή του PPSP, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι εκτός από την έκταση του τραύματος και την
καταστροφή νεύρων στην περιοχή, υπάρχουν και αρκετοί παράγοντες ψυχοκοινωνικοί και φυσιολογικοί που
παίζουν ρόλο εξ ίσου σημαντικό στην επέλευσή του.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ
Χλωροπούλου Παναγιώτα
Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η μακροχρόνια χρήση οπιοειδών ακροβατεί μεταξύ της αποτελεσματικής διαχείρισης του μη
καρκινικού πόνου και του σωρευτικού κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών.
Την τελευταία δεκαετία οι συζητήσεις για τη χρησιμοποίησή τους πύκνωσαν και ακούστηκαν
αμφιλεγόμενες, άλλοτε περισσότερο παραδοσιακές και άλλοτε πιο προωθημένες απόψεις. Η μάλλον γενικώς
αποδεκτή γνώμη είναι πως ένα επαρκές και διαρκές αναλγητικό αποτέλεσμα, χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες
ενέργειες μπορεί να εξασφαλιστεί με τη χρήση οπιοειδών, αρκεί όμως να αναφέρεται σε αυστηρά
επιλεγμένους ασθενείς. Ωστόσο η συντηρητικότερη και πιο μετριοπαθής θέση αποδίδει σε αυτή τη
θεραπευτική τακτική παροδικό αναλγητικό όφελος αλλά και την αναπόφευκτη ανοχή που περιορίζει δραστικά
την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η πλειοψηφία των ασθενών που παίρνουν οπιοειδή θα εμφανίσουν τουλάχιστον μια ανεπιθύμητη
ενέργεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, επομένως θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την έναρξη
της χορήγησης των φαρμάκων.
Οι συνηθέστερες είναι:
Ναυτία
Υπνηλία
Δυσκοιλιότητα
Κνησμός
Έμετος
Ζάλη
Συνήθως από τις πρώτες μέρες της θεραπείας αναπτύσσεται ανοχή σε αρκετές ανεπιθύμητες
ενέργειες, αλλά ο κνησμός και η δυσκοιλιότητα επιμένουν. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
αντιμετωπισθούν δραστικά με αντιεμετικά, αντιισταμινικά και υπακτικά.
Η αναπνευστική καταστολή είναι μια επικίνδυνη επιπλοκή η οποία όμως αποτελεί ένα δυνητικό
πρόβλημα στη μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών και σχετίζεται με μεγάλες και απότομες αλλαγές της
δοσολογίας, με τον τύπο του φαρμάκου και την οδό χορήγησης. Η συνηθέστερη αιτία της αναπνευστικής
καταστολής είναι η ακούσια υπερδοσολογία. Πιο ευάλωτοι στη επιπλοκή αυτή είναι ασθενείς που βρίσκονται
σε αγωγή με περισσότερα του ενός ηρεμιστικά φάρμακα και αυτοί με συνυπάρχουσες νόσους του
αναπνευστικού όπως αποφρακτικού τύπου πνευμονοπάθεια ή το σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
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Σε χρόνια χρήση οπιοειδών η αναπνευστική καταστολή δεν είναι συχνά εμφανιζόμενη λόγω της
γρήγορης ανάπτυξης ανοχής και των ασφαλών οδών χορήγησης του φαρμάκου. Τα συνήθως
χρησιμοποιούμενα οπιοειδή δεν διαφέρουν σημαντικά ως προς τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εντούτοις λόγω
της γενετικά καθορισμένης διαφοροποίησης στη φαρμακοδυναμική και φαρμακοκινητική ενός φαρμάκου από
άτομο σε άτομο, η ανταπόκριση (responsiveness) του ασθενούς σε ένα οπιοειδές μπορεί να είναι
περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή από ότι σε ένα άλλο οπιοειδές.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Ενδοκρινολογικές: Η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών σχετίζεται με ενδοκρινολογικές βλάβες σε άνδρες
και γυναίκες. Ασθενείς που παίρνουν per os θεραπεία, εμφανίζουν υπογοναδισμό και επινεφριδιακή
ανεπάρκεια λόγω της επίδρασης στους άξονες ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ-ΥΠΟΦΥΣΗ-ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ και
ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ-ΥΠΟΦΥΣΗ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ.
Ανοσολογικές: Η χρόνια χρήση οπιοειδών έχει ανασταλτικές επιπτώσεις τόσο στη χυμική όσο και στην
κυτταρική ανοσία παρεμβαίνοντας στην παραγωγή αντισωμάτων, στη δραστηριότητα των λεμφοκυττάρων,
των κυτοκινών και στη λειτουργία της φαγοκυττάρωσης. Η ανοσομετατροπή αυτή προκαλεί ανοσοκαταστολή
και οφείλεται στη διαδραστική σχέση των υποδοχέων των οπιοειδων στα ανοσοκύτταρα στο κεντρικό και στο
περιφερικό νευρικό σύστημα.
Κ.Ν.Σ.: Οι επιδράσεις στο Κ.Ν.Σ. κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες.
Πρώτη ομάδα: Υπνηλία, ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης και διαταραχές του ύπνου.
Δεύτερη ομάδα: Επηρεάζεται η γνωστική λειτουργία και η ικανότητα αντίδρασης, προκαλούνται
ψυχοκινητικές διαταραχές, ντελίριουμ, παραισθήσεις όνειρα και εφιάλτες.
Τρίτη ομάδα: Απευθείας δράση στους νευρώνες με εμφάνιση μυοκλωνιών υπεραλγησίας και ανοχής.
Υπεραλγησία: Κλινικά ο ασθενής σε μακροχρόνια θεραπεία με οπιοειδή μπορεί να παρουσιάσει αύξηση του
πόνου. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ποιοτικά από τον πόνο που σχετίζεται με την πρόοδο της νόσου ή
αυτό τον πόνο που οφείλεται σε ανάπτυξη ανοχής. Ο πόνος που σχετίζεται με υπεραλγησία είναι
περισσότερο διάχυτος από τον προϋπάρχοντα πόνο και λιγότερο οριοθετημένος. Η αντιμετώπιση της
υπεραλγησίας από οπιοειδή είναι η μείωση της δοσολογίας ή η αλλαγή σε ένα εναλλακτικό σκεύασμα
οπιοειδούς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
Τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή αποτελούν ένα πολύ ισχυρό σύμμαχο στην αντιμετώπιση του πόνου,το
πρόβλημα όμως της κατάχρησης( abuse) παραμένει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.Ο
κίνδυνος αυτός φαίνεται όλο και μεγαλύτερος τα τελευταία χρόνια αφού η χρήση τους πολλές φορές
διαφεύγει απόν ιατρικό έλεγχο.
Στις Η.Π.Α. 1 στους 12 μαθητές άνω ντων 15 ετών αναφέρει μη ιατρική χρήση Vicodin(Hydrocodone
/paracetamol) και 1 στους 20 κατάχρηση Oxycontin(Oxycodone
HCl) .’Οταν ρωτήθηκαν πως τα
προμηθεύθηκαν απάντησαν από ένα φίλο ή συγγενή.
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Οι παράγοντες που οδηγούν στη μεγάλη αύξηση της κατάχρησης των οπιοειδών είναι:
Η παρεξηγημένη άποψη πως εφόσον συνταγογραφούνται από ιατρούς είναι ασφαλή για χρήση σε κάθε
περίπτωση
Η αυξημένη διαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτών τα τελευταία χρόνια και η ευκολότερη πρόσβαση
σ’αυτά.Μεταξύ 1991 και2001 οι συνταγές για τα οπιοειδή αναλγητικά αυξήθηκαν από 75,5 εκατομμύρια σε
209,5 εκατομμύρια στις Η.Π.Α.
Τα πολλαπλά κίνητρα για την κατάχρηση:επιδίωξη ευφορίας,αντιμετώπιση του άγχους, του πόνου ή των
προβλημάτων ύπνου και η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών.
Οι κίνδυνοι από την κατάχρηση των συνήθως συνταγογραφούμενων οπιοειδών είναι:
H εξάρτηση
Η υπερδοσολογία
Η εμφάνιση συγγενων ανωμαλιων στα νεογνά
Η αύξηση του κινδύνου HIV και άλλων λοιμωδων νοσημάτων
Η μεγάλη αύξηση θανάτων από μη σκόπιμη χρήση.
Η διασαφήνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται και αφορά στη χρήση των οπιοειδών φαρμάκων είναι
απαραίτητη ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην εκτίμηση των προβλημάτων.
Ανοχή (tolerance): Χαρακτηρίζεται η κατάσταση της προσαρμογής κατα την οποία η χρόνια έκθεση σε ένα
φάρμακο προκαλεί μεταβολές που έχουν σαν αποτέλεσμα την άμβλυνση μιας ή περισσότερων δράσεων του
φαρμάκου με την πάροδο του χρόνου. Αυξημένες δόσεις απαιτούνται για να επιτευχθεί το ίδιο θεραπευτικό
αποτέλεσμα. Ανοχή αναπτύσσεται παράλληλα και για τις ανεπιθύμητες ενέργειες (ναυτία, αϋπνία,
αναπνευστική καταστολή) γεγονός που ευνοεί την αύξηση της δόσης σε επίπεδα επιτυχούς αναλγησίας.
Πάντως δεν είναι συνηθισμένο να εμφανίζεται κλινικά σημαντική ανοχή σε ασθενείς που ρυθμίζονται με
σταθερή δοσολογία, διατηρώντας θετικό το ισοζύγιο αναλγησίας–παρενεργειών. Η ανοχή σπανίως επηρεάζει
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, εξάλλου η αύξηση της δοσολογίας δεν αποκλείεται να οφείλεται σε
εξέλιξη της νόσου. Η διακοπή ή καθυστέρηση στην εφαρμογή θεραπευτικής δεν είναι δικαιολογημένη και ο
φόβος της ανοχής δεν πρέπει να θεωρείται δαμόκλειος σπάθη.
Σύνδρομο στέρησης (withdrawal): Το σύνδρομο στέρησης συνήθως συμβαίνει όταν τα οπιοειδή
διακόπτονται απότομα ή μειώνεται ταχέως η δόση ή χορηγείται ανταγωνιστής οπιοειδούς όπως η
ναλοξόνη.Στα
συμπτώματα
περιλαμβάνονται
ανησυχία,ευερεθιστότητα,ρίγος
εξάψεις,πόνοι
στις
αρθρώσεις,δακρύρροια,ρινόρροια,διαταραχές ύπνου,ναυτία,έμετο διάρροια Εκτός από το οξύ σύνδρομο
στέρησης μπορεί να υπάρξει και χρόνιο σύνδρομο στέρησης (protracted withdrawal) και χαρακτηρίζεται από
γενικά συμπτώματα όπως δυσφορία ανησυχία κόπωση χαμηλή ΑΠ και χαμηλούς καρδιακούς παλμούς και
υποθερμία. Διαρκεί 3-9 μήνες.
Εθισμός (addiction): Είναι μία πρωτογενής χρόνια νευροβιολογική πάθηση που η εμφάνιση και οι
εκδηλώσεις της έχουν σαν υπόστρωμα γενετικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.Σε αντίθεση με τη φυσική
εξάρτηση και την ανοχή ,ο εθισμός δεν αποτελεί μια προβλέψιμη παρενέργεια του φαρμάκου αλλά παριστά
μία ιδιοσυγκρασιακή
ανεπιθύμητη αντόδραση σε βιολογικά και ψυχολογικά ευαισθητοποιημένα
άτομα.Χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

22

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

αδυναμία ελέγχου χρήσης φαρμάκων
καταναγκαστική χρήση
εξακολουθητική χρήση παρά τις βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία
έντονη και ανεξέλεγκτη επιθυμία για χρήση του φαρμάκου
Η χρήση των συνταγογραφόμενων οπιοειδών για αντιμετώπιση του πόνου σπανίως προκαλούν εθισμό
ενώ αντίθετα εθισμός προκαλείται από μη συνταγογραφόμενα οπιοειδή που χρησιμοποιούντα παράνομα για
την δράση τους στη ψυχική διάθεση και στη νοητική λειτουργία.
Ψευδοεθισμός (pseudoaddiction): Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις όπου ο
ασθενής κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια να προμηθευθεί επιπλέον φάρμακα ,να αποθηκεύσει μεγάλες
ποσότητες και να συνταγογραφεί νωρίτερα τα φάρμακα πολλές φορές σε μεγαλύτερες δόσεις. Αυτό μπορεί
λανθασμένα να εκληφθεί σαν ενδειξη εθισμού αλλά στην ουσία πρόκειται για μια εντονη επιθυμία για
καλύτερη αντιμετώπιση του πόνου. Όταν ο πόνος υποχωρήσει παύει και η συμπεριφορά αυτή.
Φυσική εξάρτηση (physical dependence): Είναι μια κατάσταση προσαρμογής του ατόμου σε ένα
συγκεκριμένο φάρμακο. Απότομη διακοπή της θεραπείας ή σημαντική μείωση του φαρμάκου εμφανίζει
σύνδρομο στέρησης. Αν και η φυσική εξάρτηση όπως και η ανοχή θεωρούνται ότι είναι συνθετικά μέρη του
εθισμού, η κλινική εμπειρία που αποκτήθηκε υποδεικνύει πως ο εθισμός διαχωρίζεται πλήρως από τη φυσική
εξάρτηση.Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση αυτή καθώς η φυσική εξάρτηση μπορεί να συμβεί και στο
πλαίσιο ελεγχόμενης ιατρικής φροντίδας.Σύμφωνα με τον WHO “η ανάπτυξη ανοχής και φυσικής εξάρτησης
υποδηλώνει φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού στην παρουσία ενός οπιοειδούς “.H φυσική
εξάρτηση από μόνη της δεν αποκλείει την ομαλή έξοδο από τα οπιοειδή όπως καταδεικνύει η επιτυχία της
αποτοξίνωσης σε ειδικά προγράμματα και η ρουτίνα διακοπής των οπιοειδών σε καρκινοπαθείς που
μετέπεσαν σε πλήρη αναλγησία.
Κατάχρηση:(abuse) Με τον όρο αυτό περιγράφεται ως η κακή προσαρμογή στο θεραπευτικό σχήμα, που
προκαλεί βλάβη ή θέτει το άτομο σε κίνδυνο βλάβης.Κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων αφορά
στη χρήση των φαρμάκων με τρόπο που αποκλίνει από τα εγκεκριμένα ιατρικά,νομικά,και κοινωνικά πλαίσια
και στοχεύει την επίτευξη ευφορικής καταστασης (just to get high)ή της διατήρησης της εξάρτησης των
οπιοειδών.Είναι μια σκόπιμη χρήση φαρμάκων,κακή εφαρμογή του θεραπευτικού σχήματος(είτε
συνταγογραφούμενου είτε όχι) που οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές της συμπεριφοράς.
Εκτροπή(diversion)Παρέκκλιση ενός συνταγογραφημένου φαρμάκου από την νόμιμη στην παράνομη
χρήση που μπορεί να γίνει και για εγκληματικούς σκοπούς
Μη ιατρική χρήση(misuse) Η σκόπιμη ή μη σκόπιμη χρήση ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου με
τρόπο που αντίκειται στις οδηγίες,ασχέτως αν αυτό μπορεί να φέρει επικίνδυνες συνεπειες.
Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
Χρήση του φαρμάκου ανεξάρτητα από τις οδηγίες συνταγογράφησης
Χρήση χωρίς ιατρική έγκριση
Αλλαγή της οδού χορήγησης(ένεση,σύνθλιψη ταμπλέτας εισπνοή)
Πρόσβαση σε φάρμακα από άλλες πηγές(φιλικό περιβάλλον ,διαδύκτιο ,από το δρόμο)
Συμπεριφορά διαρκούς αναζήτησης
drug seekers με ενόχληση του προσωπικού για συνεχή
συνταγογράφηση
Διστακτικότητα για χρήση άλλων μεθόδων αντιμετώπισης του πόνου.
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Ο κίνδυνος της κατάχρησης (abuse) των οπιοειδών της παρεκκλίνουσας χρήσης (misuse) και του
ιατρογενούς εθισμού (iatrogenic addiction) αυξάνει σημαντικά με τη διευρυνση της ένδειξης χρήσης τους σε
μη καρκινικό πόνο. Η συνταγογράφηση των οπιοειδών βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ρυθμιστικών κανόνων
και αυστηρότερου ελέγχου και οι ιατροί που συνταγογραφούν αναλαμβάνουν προσωπική νομική ευθύνη και
οφείλουν να υπακούουν σε ειδικά προγράμματα συνταγογραφίας.
Η επιλογή του θεραπευτικού σχήματος με ιδανικό προφίλ: αποτελεσματικότητα, διάρκεια,
απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες ενέργειες, χωρίς προβλήματα ψυχοκοινωνικά και εξάρτησης, που να
απευθύνεται σε όλους χωρίς να απαιτείται επιλογή και να μην περικλείει κινδύνους παράνομης χρήσης, να
παράγει δηλαδή ένα πρωτογενες-θεραπευτικό-πλεόνασμα, θυμίζει την αναζήτηση του αγίου δισκοπότηρου,
μια γοητευτική ουτοπία.
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Αξιολόγηση του μετεγχειρητικού πόνου με επιστημονικά εργαλεία. Συμβολή στην
βελτίωση της ποιότητας μετεγχειρητικής αναλγησίας στα παιδιά.
Φωτεινή Μαυρίδη
Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Παιδοχειρουργική Κλινική ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”

Εισαγωγή
Ο πόνος είναι η πιο κοινή αιτία αναζήτησης υγειονομικής περίθαλψης, το οικονομικό κόστος για την
αντιμετώπιση του πόνου είναι τεράστιο, ενώ ο πόνος μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές
της ζωής (Stewart, Ricci, Chee, Morganstein, και Lipton, 2003). Η σημασία αξιολόγησης και εκτίμησης του
πόνου τονίζεται από την Κοινή Επιτροπή για τη διαπίστευση των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης
(JCAHO, Phillips, 2000) σύμφωνα με την οποία ο πόνος θα πρέπει να θεωρείται ως το «πέμπτο ζωτικό
σημείο» κατά την ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση του ασθενούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην είναι
άμεσα προφανές πώς θα πρέπει να παρακολουθείται ο πόνος.
Ο πόνος αποτελεί μια αισθητική και συναισθηματική προσωπική εμπειρία, γεγονός που καθιστά την
εκτίμησή του εξαιρετικά περίπλοκη (Melzack & Wall, 1965). Η εμπειρία του πόνου στα παιδιά περιλαμβάνει
την αλληλεπίδραση φυσιολογικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών, αναπτυξιακών και περιστασιακών
παραγόντων. Ο πόνος μπορεί να σχετίζεται με το άγχος, το φόβο, το στρες ή τη στεναχώρια (Reaney 2007).
Επιπλέον, ο πόνος εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των οξέων
τραυματισμών και νόσων, του υποτροπιάζοντα ή χρόνιου πόνου και του πόνου που σχετίζεται με τη χρόνια
νόσο (Cohen, MacLaren, & Lim, 2007).

Εκτίμηση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά
Η εκτίμηση του πόνου των παιδιών είναι ιδιαίτερα προβληματική, δεδομένου ότι τα μικρότερα παιδιά
ή τα άτομα με αναπτυξιακή καθυστέρηση συχνά δεν έχουν τη γλωσσική ή νοητική ικανότητα για να
περιγράψουν τον πόνο τους. Η ακριβής εκτίμηση του πόνου στην παιδική ηλικία είναι απαραίτητη για τη
διάγνωση ασθενειών αλλά και για την καθοδήγηση των παρεμβάσεων διαχείρισης του πόνου, αν λάβουμε
υπόψη την πληθώρα ερευνητικών δεδομένων που υποστηρίζουν ότι ο πόνος, όταν δε θεραπεύεται, μπορεί
να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές ή και μόνιμες επιπτώσεις στην ευαισθησία στον πόνο, στη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, στη νευροφυσιολογία, στη στάση και τη συμπεριφορά υγείας (Young, 2005).
Η χειρουργική επέμβαση από την ίδια τη φύση της προκαλεί πόνο. Ειδικά για τα παιδιά, το άγχος που
προκαλείται από ένα άγνωστο περιβάλλον και τις αλλαγές που εμφανίζονται στη φυσική λειτουργία τους μετά
την αφύπνιση μπορεί επιδεινώσει αυτήν την αίσθηση. Ανάλογα με την ηλικία τους, το φύλο, τις
προηγούμενες εμπειρίες του πόνου και τις δεξιότητες αντιμετώπισης και προσαρμογής, δύο παιδιά που
υποβάλλονται στην ίδια χειρουργική επέμβαση μπορεί να αντιδράσουν στον πόνο με εντελώς διαφορετικό
τρόπο (Gold et al. 2006). Η υποκειμενικότητα και ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του πόνου απαιτεί από τους
επαγγελματίες υγείας να προσεγγίσουν την αξιολόγηση του πόνου χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό λεκτικής
αναφοράς του παιδιού σε συνδυασμό με την παρατήρηση της συμπεριφοράς και των φυσιολογικών
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παραμέτρων. Η αναγνώριση, η θεραπεία, και η επανεκτίμηση αποτελούν βασικές συνιστώσες της εκτίμησης
του πόνου. Επομένως, οι επαγγελματίες υγείας προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική διαχείριση του
πόνου στα παιδιά, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης ανάλογα με την ηλικία και
το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού (The Royal College of Nursing 2009). Επιπλέον, η μέτρηση της έντασης
τόσο του οξέως όσο και του υποτροπιάζοντος και χρόνιου πόνου απαιτεί εργαλεία που μετρούν τη
συχνότητα, τη θέση, τη διάρκεια, την ποιότητα, την πορεία στο χρόνο και τις δραστηριότητες που
προκαλούν πόνο (Reaney 2007, The Royal College of Nursing 2009). Παρ 'όλα αυτά, δεν υπάρχει
ολοκληρωμένο εργαλείο που συνδυάζει όλες αυτές τις μεταβλητές. Ως εκ τούτου, πολλά διαφορετικά
εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης του πόνου (Merkel & Malviya 2000).
Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου μέτρησης επηρεάζεται από (Huguet 2010, The Royal College of
Nursing 2009):
● την ηλικιακή ομάδα για την οποία το εργαλείο έχει μελετηθεί
● τις κλινικές συνθήκες (όπως η μετεγχειρητική περίοδος) για τις οποίες το εργαλείο έχει μελετηθεί
● την πολιτιστική καταλληλότητα και τη γλώσσα του εργαλείου
● αν το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση από το ίδιο το παιδί, από τον επαγγελματία υγείας, ή από τους
γονείς
● τους πόρους που απαιτούνται για τη χρήση και εφαρμογή του εργαλείου
● την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του εργαλείου
● πρακτικούς λόγους που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη χρησιμότητα ενός εργαλείου (π.χ. εξοπλισμός,
κόστος, χρόνος εφαρμογής, μορφή εργαλείου)
● τους δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου.
Μετεγχειρητικό πόνο έχει αναφερθεί ότι βιώνουν μέχρι και 80% των ασθενών παρά τη χορήγηση
φαρμακευτικής αγωγής. Η εμφάνιση του πόνου μετά την επέμβαση πηγάζει από πολλούς παράγοντες, όπως
η θέση της χειρουργικής επέμβασης, το μέγεθος του τραύματος, η χειρουργική τεχνική, διάφοροι παράγοντες
που σχετίζονται με την αναισθησία, η προσωπική ευαισθησία στον πόνο και η προηγούμενη εμπειρία, η
προεγχειρητική ανακούφιση του πόνου, το περιβάλλον, και η προεγχειρητική εκπαίδευση των ασθενών
(Salanterä et al. 2006). Πολυάριθμα διεθνή εργαλεία αξιολόγησης του πόνου έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου
να διευκολυνθεί η εκτίμηση του πόνου στην παιδική ηλικία, τα περισσότερα από τα οποία μετρούν την
ένταση του πόνου. Ανεξάρτητα από την ποσότητα των εργαλείων μέτρησης πόνου, η χρήση τους είναι
ασαφής, και η αξιολόγηση του πόνου συχνά δεν πραγματοποιείται συστηματικά. (Pölkki 2008).

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση και αξιολόγηση του πόνου
Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο μετεγχειρητικός πόνος υποθεραπεύεται στα παιδιά είναι η
δυσκολία στην εκτίμησή του, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων λεκτικών και γνωστικών δεξιοτήτων,
ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν τη φύση του πόνου. Η αποτελεσματική διαχείριση του πόνου, ως εκ
τούτου, εξαρτάται από την ικανότητα των επαγγελματιών υγείας να παρατηρούνε και να εκτιμούνε την
παρουσία και την ένταση του πόνου με αξιόπιστο τρόπο ( Malviya et al . 2006 ). Η έλλειψη γνώσεων των
νοσηλευτών σχετικά με τον πόνο στην παιδική ηλικία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τη σωστή εκτίμηση
του πόνου σε αυτή την ειδική ομάδα ασθενών (Simons & Roberson 2002, Μάτζιου 2008). Οι κύριοι
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παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση των νοσηλευτών όσον αφορά τον πόνο στα παιδιά είναι η
ιατρική διάγνωση, τα χαρακτηριστικά του νοσηλευτή και τα χαρακτηριστικά του παιδιού (Gimbler-Berglund
2008).
Οι στάσεις των νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση του πόνου μπορούν επίσης να επηρεάσουν την
αξιολόγησή του. Χαρακτηριστικά όπως η ηλικία των νοσηλευτών, η εκπαίδευση, η εμπειρία, ο τόπος εργασίας
και ο τομέας εξειδίκευσης δεν επηρεάζουν τόσο σημαντικά τη στάση απέναντι στη διαχείριση του πόνου, όσο
τα χαρακτηριστικά του ίδιου του νοσηλευτή (Gimbler-Berglund 2008). Η στάση των νοσηλευτών όσον
αφορά το άλγος στα παιδιά έχει αντίκτυπο στην έκφραση του πόνου, και ως εκ τούτου στην πραγματική
εκτίμηση και διαχείριση του πόνου (νοη Baeyer & Spagrud 2006).
Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο αξιολόγησης πόνου για κάθε παιδιατρική περίπτωση είναι
σημαντικό για την ορθή έκβαση της αξιολόγησης του πόνου. Οι νέοι νοσηλευτές φαίνεται να έχουν
μεγαλύτερη επίγνωση των εργαλείων μέτρησης του πόνου από ό, τι οι μεγαλύτερης ηλικίας νοσηλευτές, ενώ
οι νοσηλευτές με περισσότερη εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης πόνου φαίνεται να έχουν
πιο θετική στάση απέναντι στη χρήση τους ( Young et al . 2006, Μάτζιου-Μεγαπάνου & Κυρίτση 2007).
Οι Coffman και συν. ( 1997 ) διεξήγαγαν μία μελέτη με σκοπό να διερευνήσουν πώς οι νοσηλευτές
αξιολογούν τον πόνο σε βαρέως πάσχοντα παιδιά. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν ότι ο
μέσος αριθμός των διαφορετικών δεικτών πόνου που επιλέχθηκε από τους νοσηλευτές ήταν σημαντικά
υψηλότεροι στους χειρουργικούς ασθενείς και τα μικρότερα παιδιά σε σύγκριση με άλλες παιδιατρικές ομάδες
ασθενών. Επίσης οι νοσηλευτές με περισσότερη επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση και προσωπική
εμπειρία ήταν σε θέση να επιλέξουν περισσότερους δείκτες πόνου, ενώ οι νοσηλευτές με προσωπική εμπειρία
πόνου, που αφορούσε τους ίδιους ή κάποιο μέλος της οικογένειας, εκτιμούσαν τον πόνο πληρέστερα από
νοσηλευτές χωρίς προσωπική εμπειρία.
Στο μετεγχειρητικό περιβάλλον, η καλή επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών και των γονέων
αποτελεί βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του πόνου. Η κακή επικοινωνία
νοσηλευτών-γονέων και η έλλειψη γνώσεων των νοσηλευτών δημιουργούν εμπόδια στην αποτελεσματική
διαχείριση του πόνου. Ακόμα κι αν οι νοσηλευτές είναι καλοί στο να παρέχουν στους γονείς πληροφορίες για
τον πόνο προεγχειρητικά, συχνά υστερούν στην αξιολόγηση της κατανόησης των γονέων μετεγχειρητικά
(Simons & Roberson 2002).
Είναι σημαντικό για τους νοσηλευτές να αντιληφθούν τα συμφραζόμενα και τους πολιτισμικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του πόνου στα παιδιά . Αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για τη
σωστή διεξαγωγή αξιολόγησης του πόνου ( von Baeyer & Spagrud 2006).
Η τεκμηρίωση είναι ένα ουσιαστικό μέρος της αξιολόγησης του πόνου. Η βέλτιστη εκτίμηση του
πόνου στηρίζεται στην παρατήρηση και ποσοτικοποίηση της κατάστασης πόνου και των εμπειριών του
ασθενούς, και η κατάλληλη τεκμηρίωση καθιστά αυτό δυνατό για τους νοσηλευτές (Treadwell et al. 2002). Η
ένταση, η διάρκεια, η ποιότητα και οι μη φαρμακολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης του πόνου συχνά
παρουσιάζουν ελλιπή τεκμηρίωση (Shrestha-Ranjit 2010, Taylor 2008).
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Βελτίωση της ποιότητας της μετεγχειρητικής αναλγησίας στα παιδιά
Η ορθή πρακτική αξιολόγησης του πόνου είναι το θεμέλιο για την επιτυχή διαχείρισή του. Η βέλτιστη
εκτίμηση του πόνου στηρίζεται στην παρατήρηση και ποσοτικοποίηση της κατάστασης πόνου και των
εμπειριών του ασθενούς, τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και παρέχει τη βάση για
την αποτελεσματική διαχείριση του πόνου (Dalton 1996). Οι κατευθυντήριες οδηγίες τονίζουν τη δέσμευση
των θεσμικών οργάνων για την αντιμετώπιση του πόνου, όπως φαίνεται με την παροχή στήριξης για την
ανταπόκριση του προσωπικού σε καταστάσεις ανεπίλυτου πόνου, την ενθάρρυνση της επικοινωνίας των
ασθενών για τον πόνο, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, καθώς και την παρακολούθηση της
παροχής ποιοτικής φροντίδας (American Pain Society Quality of Care Committee 1995). Πρόσφατα, η Κοινή
Επιτροπή για τη διαπίστευση των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης ( JCAHO ) παρουσίασε πρότυπα για
τη διαχείριση του πόνου (Chapman 2000). Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων προτύπων απαιτούν οι
οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν ενδείξεις ότι : (α) όλοι οι ασθενείς αξιολογούνται για τον
πόνο που βιώνουν, (β) οι πολιτικές και διαδικασίες είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική
διαχείριση του πόνου από το αρμόδιο προσωπικό και (γ) οι ασθενείς και οι οικογένειες εκπαιδεύονται για τον
πόνο και τη διαχείρισή του, ιδιαίτερα στη φάση προετοιμασίας για την έξοδο από το νοσοκομείο.
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας αποσκοπεί στη μείωση των
σφαλμάτων και των επιπλοκών και στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών αυξάνοντας τη συνέπεια στην
τήρηση πρακτικών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence-based practice) (Meissner 2011). Επιπλέον,
περιλαμβάνει την παρακολούθηση κλινικών δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
της ποιότητας σημαντικών παρεμβάσεων φροντίδας των ασθενών (Meissner 2011, Avansino 2013). Η
προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών, την υλοποίηση των
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές και τον εκ νέου έλεγχο
προκειμένου να καθοριστεί εάν επιτεύχθηκε η αναμενόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Πρόγραμμα Κλινικής Διαχείρισης του Παιδικού Πόνου
Στα πλαίσια διαχείρισης του παιδιατρικού πόνου το Αναισθησιολογικό Τμήμα και το Γραφείο
Εκπαίδευσης του ΓΝΠΑ «Π & Α Κυριακού» σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδιοργάνωσαν πρόγραμμα «Κλινικής Διαχείρισης του παιδικού
πόνου και αξιολόγησής του με επιστημονικά εργαλεία». Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρακολούθηση κύκλου
εκπαιδευτικών σεμιναριακών μαθημάτων σχετικά με την εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης του πόνου και
αντιμετώπισής του και στη συνέχεια εφαρμογή ειδικής φόρμας καταγραφής στα τμήματα με τίτλο
«Νοσηλευτική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση του Πόνου», η οποία αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν:
Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού των χειρουργικών κλινικών και του αναισθησιολογικού στην
εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης της έντασης του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά
διερεύνηση της αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης αναλγητικής θεραπείας.
Η ανάπτυξη διεπιστημονικής συνεργασίας νοσηλευτών και αναισθησιολόγων
Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση
εκτίμηση του μετεγχειρητικού πόνου
διαμόρφωση ειδικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισής του
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης το εν λόγω πρόγραμμα βελτίωσε τη γρήγορη και έγκαιρη
αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων έντασης πόνου και την επικοινωνία νοσηλευτή-αναισθησιολόγου,
συνέβαλε στην επαγρύπνηση και άμεση αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών των αναλγητικών ή
τεχνικών δυσκολιών, αλλά και στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης παιδιού/οικογένειας και νοσηλευτή, ενώ
παράλληλα παρείχε τη δυνατότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και τη δυνατότητα feedback.
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ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μαλισιώβα Άννα
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”,Αθήνα

ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
Το Φεβρουάριο του 2012 δημοσιεύθηκε στο Anesthesia and Analgesia μια σημαντική μεταανάλυση 299
μελετών σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για το
μετεγχειρητικό παιδιατρικό πόνο. 1 Από τα 125 άρθρα τα οποία τελικά επιλέχθηκαν προέκυψε ότι η
συγχορήγηση οπιοειδών και ΜΣΑΦ σε παιδιά και βρέφη κατά την περιεγχειρητική περίοδο:
μείωσε τη μετεγχειρητικές ανάγκες σε οπιοειδή στη ΜΜΑΦ αλλά και στις πρώτες 24 μετεγχειρητικές ώρες
μείωσε την ένταση του πόνου στη ΜΜΑΦ
δεν επηρέασε την ένταση του πόνου τις πρώτες 24 μετεγχειρητικές ώρες
δεν επηρέασε την επίπτωση της ναυτίας και του εμέτου κατά την παραμονή στη ΜΜΑΦ, την κατακράτηση
ούρων και τον κνησμό.
Οι αναλύσεις των υποομάδων σύμφωνα με το χρόνο χορήγησης των ΜΣΑΦ (διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά),
τον τύπο της επέμβασης ή τη συγχορήγηση παρακεταμόλης απέδειξαν:
μείωση της έντασης του πόνου κατά τις πρώτες 24 ώρες
μείωση της επίπτωσης της ναυτίας και του εμέτου.
Αν και τα οπιοειδή θεωρούνται τα ισχυρότερα φάρμακα για την ανακούφιση του μετρίου έως σοβαρού
μετεγχειρητικού πόνου πρόσφατη ποιοτική μεταανάλυση απέδειξε ότι δεν υπερτερούν από τα μη οπιοειδή ή
την περιοχική αναλγησία για την ανακούφιση του πόνου των παιδιών. 2 Με βάση αυτά τα δεδομένα η
εξισορροπημένη αναλγησία διαχειρίζεται καλύτερα τον παιδικό μετεγχειρητικό πόνο.
Δικλοφενάκη
Η δικλοφενάκη ( αναστολέας των COX-1 και COX-2) είναι ένα ΜΣΑΦ το οποίο χρησιμoποιείται μεν για την
αντιμετώπιση του οξέος πόνου των παιδιών, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη άδεια για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Το 2011 δημοσιεύθηκε μία ανασκόπηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών από 17 βάσεις δεδομένων
της Cochrane. 3 Την πλειοψηφία των μελετών αποτελούσε η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου.
Η Δικλοφενάκη αποδείχθηκε αποτελεσματικό αναλγητικό για την αντιμετώπιση του οξέος πόνου των παιδιών.
Μείωσε σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που χρειάστηκε επιπλέον αναλγητικό σε σύγκριση με πλασέμπο
και παρακεταμόλη (αν και μη στατιστικά σημαντικό)
Η βέλτιστη δόση δικλοφενάκης για τον οξύ πόνο των παιδιών παραμένει ακόμη προς προσδιορισμό καθώς
αυτή η ανασκόπηση βρήκε εφ άπαξ δόσεις από 0,5 έως 2,5 mg/kg χορηγηθέντων ΙΜ, IV, από το στόμα ή
από το ορθό.
Δεν φαίνεται να αυξάνει τη συχνότητα της περιεγχειρητικής αιμορραγίας αν και απαιτείται μεγαλύτερος
αριθμός ασθενών για να τεκμηριωθεί αυτό το αποτέλεσμα.
Η χρήση της σαν μέρους του αναλγητικού σχήματος στην περιεγχειρητική περίοδο φαίνεται να ελαττώνει τη
συχνότητα της ναυτίας και του εμέτου σε σύγκριση με παιδιά τα οποία λάμβαναν άλλα σχήματα.
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Η συχνότητα του βρογχοσπάσμου σε ασθματικά παιδιά στα οποία χορηγείται δικλοφενάκη είναι άγνωστη. Θα
έπρεπε σε μελλοντικές μελέτες να αναφερθεί ο αριθμός των ασθματικών παιδιών τα οποία συμμετέχουν
ώστε να εξακριβωθεί η συχνότητα του βρογχοσπάσμου ώστε αυτά να μη στερούνται άδικα ένα
αποτελεσματικό αναλγητικό.

Άλλωστε στη γνωστή μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη με 1879 ασθματικά παιδιά τα οποία έλαβαν ως
αντιπυρετικό ιβουπροφαίνη ή παρακεταμόλη προέκυψε παράδοξα σημαντική μείωση στη νοσηρότητα του
άσθματος στην ομάδα της ιβουπροφαίνης, γεγονός το οποίο πιθανόν να καθιστά την ανησυχία για την
πρόκληση βρογχοσπάσμου από τα ΜΣΑΦ χωρίς βάση . 4
Η συχνότητα (95% CI) σοβαρών παρενεργειών του φαρμάκου όταν χρησιμοποιείται μετεγχειρητικά είναι
0,08% (0,02-0,24%).
Με τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να συμφωνεί μία προοπτική μελέτη παρατήρησης 385 περιστατικών από
την Αγγλία η οποία συμπεριέλαβε και ασθματικά παιδιά. H εφ άπαξ δόση δικλοφενάκης ήταν 1 mg/kg. Η
συχνότητα των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (ερύθημα, ελάσσονες διαταραχές ΚΝΣ, εντερικός
ερεθισμός από τα υπόθετα και διάρροιες) προσδιορίσθηκε στο <0,8% (95% CI). 5
ΟΠΙΟΕΙΔΗ
Κωδεΐνη
Η κωδεΐνη είναι ένα ευρύτατα συνταγογραφούμενο φάρμακο γιά ήπιο έως μέτριο πόνο. Στον κατάλογο του
ΠΟΥ αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι της αναλγητικής κλίμακας για την ανακούφιση του καρκινικού πόνου. Η
κωδεΐνη είναι μία πρόδρομη ουσία της οποίας το φαρμακολογικό-αναλγητικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι
εξαρτάται από τη μετατροπή της σε μορφίνη με Ο-απομεθυλίωση μέσω του κυτοχρώματος CYP2D6 (0-3%).
Το μεγάλο εύρος της κλινικής της δραστικότητας οφείλεται σε γενετικό πολυμορφισμό. Υπάρχουν
τουλάχιστον 70 αλληλόμορφα γονίδια και το κάθε ένα καθορίζει ένα επίπεδο ενζυμικής δραστηριότητας (
φυσιολογική λειτουργία=1, ελαττωμένη λειτουργία=0,5 και απουσία λειτουργίας=0)
Επειδή κάθε άτομο κληρονομεί ένα γονίδιο από κάθε γονέα η λειτουργία των δύο γονιδίων προστίθεται.
Άτομα με
δραστικότητα 1,0-2,0 ονομάζονται Εκτενώς Μεταβολίζοντες (extensive metabolisers) και
αντιπροσωπεύουν το 77-92% της Καυκασίας φυλής. Άτομα με δραστικότητα 0,5 ονομάζονται Ενδιάμεσοι
Μεταβολίζοντες (intermediate metabolisers) και με δραστικότητα 0 Πτωχοί Μεταβολίζοντες (poor
netabolisers). Οι Πτωχοί Μεταβολίζοντες αποτελούν το 5-10% της Καυκασίας φυλής και δεν επωφελούνται
αναλγησίας διότι δεν μεταβολίζουν την κωδεΐνη σε μορφίνη. Οι ασθενείς αυτοί υπολογίζονται σε 9% του
ενήλικα πληθυσμού και έως 36% του παιδιατρικού 6,7 Παρόμοια, φάρμακα που συναγωνίζονται το κυτόχρωμα
CYP2D6 (παροξετίνη) μειώνουν το αναλγητικό αποτέλεσμα της κωδεΐνης.8
Αντίθετα οι ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν υπερδιπλασιασμό του γονιδίου του κυτοχρώματος CYP2D6 με
δραστικότητα 3 ή μεγαλύτερη και ονομάζονται Ταχύτατα Μεταβολίζοντες (Ultra Rapid Metabolizers UM)
εμφανίζουν επιπλοκές όπως αναπνευστική καταστολή και θάνατο από την απότομη άνοδο των επιπέδων
μορφίνης στο αίμα μετά τη λήψη κωδεΐνης. Θεωρείται ότι 10% της Καυκάσιας φυλής είναι UM αλλά η
επικράτηση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη φυλετική ή εθνική ομάδα.
Έχει ήδη αποδειχθεί ο θάνατος ενός βρέφους 1 μηνός το οποίο λάμβανε συνδυασμούς αντιβηχικών
φαρμάκων που περιείχαν κωδεΐνη και παρουσίασε μοιραία αναπνευστική καταστολή στο σπίτι με συνολική
δόση κωδεΐνης 1,26 mg/kg μέσα σε 6 ώρες.9 Επίσης η χρήση κωδεΐνης δε συνιστάται σε θηλάζουσες μητέρες
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μετά το θάνατο ενός βρέφους από αναπνευστική καταστολή του οποίου η μητέρα ήταν UM.10 Έχει
αναφερθεί άπνοια και θάνατος στο σπίτι μετά τη χορήγηση κωδεΐνης από του στόματος σε 4 υγιή παιδιά 2-5
ετών 1-2 μέρες μετά αμυγδαλεκτομή στη Βόρειο Αμερική. 11 Τα επίπεδα μορφίνης στο αίμα των παιδιών
αυτών ήταν 18-32 ng/ml, ικανά να προκαλέσουν αναπνευστική καταστολή.
Η ερώτηση που τίθεται είναι γιατί οι θάνατοι αυτοί συνέβησαν μόνο στη Βόρειο Αμερική. Πιθανόν να
οφείλεται σε εθνικές, φυλετικές και γονιδιακές διαφορές αλλά και στη διαφορετική συνταγογράφηση των
μετεγχειρητικών αναλγητικών φαρμάκων μετά αμυγδαλεκτομή. Στην Ευρώπη το σύνηθες σχήμα είναι
συνδυασμός παρακεταμόλης-ΜΣΑΦ.
Έχει αναφερθεί ότι τα επανειλημμένα επεισόδια υποξαιμίας πιθανόν να προκαλούν αλλαγές στους μ
υποδοχείς και έτσι μια συνηθισμένη δόση οπιοειδών να μετατρέπεται σε υπερδοσολογία σε παιδιά με άπνοια
ύπνου.12 Τον Ιανουάριο του 2012 το FDA εξέδωσε συναγερμό ασφάλειας για τη χρήση κωδεΐνης μετά από
αμυγδαλεκτομή σε ορισμένα παιδιά. Το Φεβρουάριο του 2012 δημοσίευσε προειδοποίηση black box για τη
μη χρησιμοποίηση της κωδεΐνης σε παιδιά μετά από αμυγδαλεκτομή.
Το European Medicines Agency εξέδωσε ανακοίνωση ότι υιοθετεί τις ακόλουθες συστάσεις της επιτροπής
Φαρμακοεπαγρύπνησης:
Τα φάρμακα που περιέχουν κωδεΐνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παιδιά άνω των 12 ετών και
μόνο όταν ο πόνος τους δεν ανακουφίζεται από άλλα αναλγητικά όπως παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη λόγω
του κινδύνου αναπνευστικής καταστολής που σχετίζεται με τη χρήση της κωδεΐνης.
Η κωδεΐνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθόλου σε παιδιά κάτω των 18 ετών τα οποία υποβάλλονται σε
αδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή για τη θεραπεία υπνικής άπνοιας διότι αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο
από αναπνευστική καταστολή.
Το φυλλάδιο των φαρμάκων αυτών θα πρέπει να φέρει προειδοποίηση ότι τα παιδιά με αναπνευστικά
προβλήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κωδεΐνη.

EMA/385716/2013
28 June 2013
ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
Η βάση της επιστήμης της φαρμακογενετικής είναι ο τρόπος με τον οποίο ο γενετικός κώδικας ενός ατόμου
επηρεάζει τη δράση ενός φαρμάκου ή την κλινική του απάντηση.
Σαν αναισθησιολόγοι έχουμε βιώσει από παλιά την επίδραση του πολυμορφισμού ενός νουκλεoτιδίου (SNP)
στην περίπτωση της σουκιννυλχολίνης. Πολλαπλοί πολυμορφισμοί συνδυάζονται στην απορρόφηση, το
μεταβολισμό, τη μεταφορά του φαρμάκου ή τη δράση στους υποδοχείς καθιστώντας δύσκολο να
προσδιοριστεί γιατί ένα άτομο έχει διαφοροποιημένη απάντηση σε κάποιο φάρμακο.
Ταυτόχρονα η Επιγενετική είναι επιστήμη η οποία μελετά τη τις αλλαγές στη λειτουργία του ενός γονιδίου
στο οποίο δεν έχει μεν αλλάξει η δομή του DNA αλλά προκαλεί μεγάλες αλλαγές στη δράση του φαρμάκου.
Σήμερα ξέρουμε ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζαμε ως «ιδιοσυγκρασία» οφείλονται σε
ατομικές διαφορές του γονότυπου. 13
Την τελευταία δεκαετία υπήρξε αισιοδοξία ότι η φαρμακογενετική θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια
των αναισθησιολόγων και των αλγολόγων ώστε να προσαρμόσουν τα αναλγητικά σχήματα με αποτέλεσμα
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αναλγησία.
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Μία πρόσφατη φιλόδοξη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης έθεσε ενδείξεις για πολυγονιδιακή
ευαισθησία στον πόνο μελετώντας μετεγχειρητικά 168 παιδιά σε σχέση με 6 γονίδια τα οποία εμπλέκονται με
τις οδούς μεταφοράς του πόνου και τα οποία έχουν ήδη μελετηθεί σε κλινικές μελέτες ενηλίκων. Τα γονίδια
αυτά αφορούν
τους μ-υποδοχείς, (OPRM1)
την Ρ γλυκοπρωτεΐνη η οποία απομακρύνει τα εξωγενή οπιοειδή από τον εγκέφαλο, (ABCB1)
την COMT η οποία απενεργοποιεί τους νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη, επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη, (COMT)
τη νευροτροφική κινάση της τυροσίνης των υποδοχέων τύπου Ι η οποία παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη
των υποδοχέων το πόνου, (NTRK1)
το κυτόχρωμα Ρ 450 το οποίο δρα σε κρίσιμα βήματα της ενδογενούς βιοσύνθεσης μορφίνης (βλ. κωδεΐνη)
(CYP2D6) και
την προπιομελανοκορτίνη η οποία δρα στη σύνθεση των ενδορφινών (POMC).
Τα αποτελέσματα μάλλον απογοήτευσαν τους ερευνητές. Προέκυψαν ενδείξεις ότι τα δύο πρώτα γονίδια
έχουν κάποια επίδραση στην αντίληψη του πόνου. Αντίθετα για τα άλλα 4 γονίδια οι ενδείξεις είναι ισχνές.
Το κυριότερο εύρημα είναι ότι καμία ομάδα δεν εμφάνισε διαφορά στην κατανάλωση των οπιοειδών τις
πρώτες 24 ώρες. 14
Η ανάλυση του μετεγχειρητικού πόνου φαινοτυπικά είναι μία πολύπλοκη διαδικασία είτε λαμβάνονται οι
γενετικοί παράγοντες υπόψη είτε όχι. Τα οριακά ευρήματα της μελέτης αυτής σε συνδυασμό με ευρήματα
από μελέτες ενηλίκων υποδεικνύουν ότι η συμβολή κοινών γενετικών μεταβλητών στην ανάλυση της
ποικιλότητας της μετεγχειρητικής αντίληψης του πόνου και της κατανάλωσης οπιοειδών είτε στα παιδιά είτε
στους ενήλικες δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και ότι η προσαρμογή της αναλγησίας με οπιοειδή πάνω σε
ειδικούς γονότυπους είναι μάλλον δύσκολο να εφαρμοσθεί σύντομα. 15Περιμένουμε από τη
Φαρμακογενετική, την Επιγενετική και από πιθανόν μεταβολές στον τρόπο εκτίμησης του μετεγχειρητικού
πόνου να διαφωτίσουν το πεδίο αυτό στο μέλλον.

ΥΠΕΡΑΛΓΗΣΙΑ
Πρόσφατες πειραματικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι συνάψεις διαθέτουν ηλικιοεξαρτώμενη ενεργό
πλαστικότητα η οποία προκαλεί υπεραλγησία μετά από τραυματισμό περιφερικών νεύρων. 16,17 Έχει επίσης
αποδειχθεί ότι οι επώδυνες εμπειρίες κατά τη βρεφική ηλικία επάγουν την υπεραλγησία στα παιδιά. 18,19 Αυτά
τα δεδομένα σαφέστατα υποδεικνύουν ότι η χειρουργική επέμβαση έχει κάθε πιθανότητα να προκαλέσει
αυτό το φαινόμενο στα βρέφη και στα παιδιά. 20 Υπάρχουν ήδη μελέτες οι οποίες υποδεικνύουν ότι η
υπεραλγησία δεν περιορίζεται μόνο στον ενήλικα πληθυσμό. 21 Οι στρατηγικές πρόληψης της υπεραλγησίας
όπως η χορήγηση κεταμίνης ή η μικρή αρχική δόση οπιοειδούς δεν είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της
κατανάλωσης οπιοειδών στα παιδιά. 22,23
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Παιδιατρικό ιατρείο πόνου
Ελεάνα Γαρίνη
Επιμελήτρια Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Eπίμονος πόνος στα παιδιά
Παρά τη γενική εντύπωση ότι τα παιδιά δεν πάσχουν από χρόνιο πόνο, οι επιδημιολογικές μελέτες (μέσω
ερωτηματολογίων στο γενικό παιδικό πληθυσμό) δείχνουν ότι τα ποσοστά χρόνιου -αλλά όχι σοβαρού
πόνου- κυμαίνονται σε 25%-37,3%. Το ποσοστό των παιδιών που πάσχουν από επίμονο σοβαρό πόνο και
μείωση της λειτουργικότητας εκτιμάται στο 3-5%. Τα παιδιά αυτά εμποδίζονται στις καθημερινές τους
δραστηριότητες, αναγκάζονται σε συχνές σχολικές απουσίες και παρουσιάζουν μεγάλη συναισθηματική
επιβάρυνση. Στατιστικά, μεγαλύτερη επιβάρυνση έχουν τα κορίτσια.
Οι αιτίες του παιδικού πόνου διαφέρουν από αυτές που συναντώνται στους ενήλικες. Τα συχνότερα αίτια
αποτελούν η κεφαλγία (68%), το άτυπο κοιλιακό άλγος (63%), πόνος κάποιου μέλους (47%), οσφυαλγία
(25%). Ένας τύπος ινομυαλγίας και μυοσκελετικοί πόνοι συναντώνται επίσης, ειδικά σε εφήβους. Ο
νευροπαθητικός πόνος στα παιδιά μπορεί να προέρχεται από σπάνιες μεταβολικές ή γενετικές διαταραχές
αλλά και με μορφές που συναντώνται και στους ενήλικες.
Πόνος και παιδί σήμερα
Ο πόνος στα παιδιά αποτελεί θέμα δημοσίας υγείας υψίστης σημασίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Αν
και τα μέσα και οι γνώσεις για την ανακούφιση του πόνου υπάρχουν, ο πόνος των παιδιών συχνά δεν
αναγνωρίζεται, αγνοείται ή γίνεται ακόμη και αντικείμενο άρνησης.
Η απουσία οργανωμένων υπηρεσιών πόνου έχει να κάνει με φραγμούς όπως: δυσκολίες να αλλάξει η κλινική
παράδοση και η κουλτούρα («τα παιδιά δεν πονάνε», “ο πόνος είναι σύμπτωμα, δεν προκαλεί βλάβη», “η
πολύ αναλγησία είναι επικίνδυνη γιατί δυσχεραίνει τη διάγνωση») η μη ομοιογενής πρακτική, η οπιοφοβία, η
έλλειψη εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των ιατρικών σπουδών, αρνητικές αντιλήψεις από γονείς και
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό γύρω από την αναζήτηση αναλγησίας («κάνε υπομονή»).
Οργάνωση υπηρεσιών αντιμετώπισης πόνου
Ένα ιδανικό τμήμα αντιμετώπισης πόνου πρέπει να μπορεί να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τον οξύ,
επίμονο (χρόνιο) πόνο, τον πόνο από ιατρικές πράξεις και τέλος τον καρκινικό πόνο στα πλαίσια μιας
παρηγορικής φροντίδας. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε μια ομάδα αντιμετώπισης οξέος και χρόνιου (πχ
καρκινικού) πόνου σε νοσηλευόμενα παιδια και ένα εξωτερικό ιατρείο. Κάθε τμήμα προσαρμόζεται ανάλογα
με τα περιστατικά και τις δυνατότητες του.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

36

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

Αντιμετώπιση επίμονου πόνου
Το θεωρητικό μοντέλο που επικρατεί στη μελέτη και αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου είναι το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η τελική εμπειρία του πόνου είναι ένας συνδυασμός αισθητηριακής
διάκρισης, γνωσιακής αξιολόγησης και μηχανισμών κινήτρων. Ταυτόχρονα ο ψυχικός-συναισθηματικός
παράγοντας καθορίζει τόσο την αντίληψη όσο και την αντίδραση στον πόνο μέσω του άγχους, της
αποφυγής κίνησης («catastrophising»), φόβος για μεγαλύτερη βλάβη με την κίνηση) κατάθλιψης,
απογοήτευσης και είναι σημαντικός μηχανισμός μετατροπής ενός συνδρόμου χρόνιου πόνου σε αναπηρία. Η
στάση απέναντι στον πόνο της οικογένειας, του σχολικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού του περίγυρου
υποστηρίξης παίζει επίσης ρόλο στις δυνατότητες αντιμετώπισης του από το παιδί. Τα παιδιατρικά είναι
κατεξοχήν ιατρεία που λειτουργούν επιστρατεύοντας μια σειρά από ειδικότητες για να απαντήσουν στις βιοψυχο-κοινωνικές διαστάσεις του πόνου.
Το διεπιστημονικό ιατρείο πόνου
Τα πρώτα διεπιστημονικά (multidisciplinary) παιδιατρικά ιατρεία πόνου εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’90.
Μια τέτοια δομή συνήθως αποτελείται από ιατρoύς εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού
πόνου (συνήθως αναισθησιολόγους), νοσηλευτές εξειδικευμένους στον πόνο και κλινικούς
παιδοψυχολόγους/παιδοψυχιάτρους, φυσιοθεραπευτές καθώς και άλλες ειδικότητες. Κάθε ειδικότητα
συνεισφέρει τις προτάσεις της λειτουργώντας σαν ομάδα. Ο εξειδικευμένος στον παιδιατρικό πόνο ιατρός
συντονίζει την εκτίμηση και εκπόνηση του θεραπευτικού πλάνου για το μικρό ασθενή και έχει τη συνολική
ευθύνη της παρακολούθησης του ασθενή.
Εκτίμηση του πόνου
Η εκτίμηση του χρόνιου πόνου γίνεται με τη λήψη λεπτομερειακού ιστορικού και τη φυσική εξέταση. Ξεκινάει
από την ένταση και χαρακτηριστικά του. Διερευνώνται οι μηχανισμοί που έχει (ή δεν έχει) αναπτύξει το παιδί
για να διαχειρίζεται τον πόνο του. Εξετάζεται επίσης η λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, στις
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις κοινωνικές του συναναστροφές. Αναζητώνται διαταραχές
του ύπνου και διαταραχές του συναισθήματος όπως άγχος, θλίψη απόσυρση.
Η εκτίμηση μπορεί να γίνει μέσω της συνέντευξης στα πλαίσια της εξέτασης ή με τη βοήθεια έγκυρων
εργαλείων όπως τα ημερολόγια και οι κλίμακες. Κλίμακες αυτοεκτίμησης όπως
οι FACES/ VAS ή
παρατήρησης όπως η FLACC είναι τεκμηριωμένες για τον προσδιορισμό της έντασης του πόνου, αλλά και
κλίμακες όπως η DN4 στα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση του νευροπαθητικού
στοιχείου. Τα ημερολόγια πόνου μπορούν να μας δώσουν μια ακριβέστερη εικόνα συγκριτικά με την
αναδρομική μνήμη επεισοδίων πόνου. Για τα παιδιά με ψυχοκινητικά προβήματα όπως εγκεφαλική παράλυση
ή αυτισμό υπάρχουν ειδικά εργαλεία όπως το Non-Communicating Children’s Pain Checklist και η εκτίμηση
στηρίζεται περισσότερο στην αναγνώριση των συμπεριφορών πόνου από τους γονείς ή αυτούς που
φροντίζουν το παιδί.
Το ιστορικό συμπληρώνεται με καταγραφή των θεραπειών που μπορεί να έχει λάβει ως την επίσκεψη, την
ικανοποίηση και τις παρενέργειες από αυτές αλλά και τις προσδοκίες για την παρούσα θεραπεία. Είναι
σημαντικό να λαμβάνονται ξεχωριστά τα στοιχεία του ιστορικού από το παιδί πρώτα και από τον γονέα
καθώς σαφώς αλληλοσυμπληρώνονται αλλά δεν υποκαθιστούν το ένα το άλλο. Μια συνηθισμένη πρακτική
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στα παιδιατρικά ιατρεία πόνου είναι κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης του μικρού ασθενούς που γίνεται
από τον αναισθησιολόγο και/η τον φυσιοθεραπευτή, ο ψυχίατρος/ψυχολόγος να κάνει κατ’ ιδίαν συνέντευξη
στο γονέα. Στην αξιολόγηση ενός παιδιού με επίμονο πόνο απαραίτητη συχνά είναι η συνεκτίμηση από άλλες
ειδικότητες όπως πχ ο ρευματολόγος, ο νευρολόγος κ.α. για τον αποκλεισμό αδιάγνωστων οξέων ή χρόνιων
παθήσεων.
Αντιμετώπιση του πόνου στα πλαίσια του διεπιστημονικού ιατρείου πόνου
Ο χρόνιος πόνος στα παιδιά ανεξαρτήτου αιτίας σπάνια ανταποκρίνεται σε ένα φάρμακο ή μια στρατηγική. Ο
πόνος τροποποιείται από τη δραστηριότητα ανώτερων φλοιικών κέντρων, τα οποία με τη σειρά τους
επηρεάζονται από γνωσιακούς παράγοντες και τη γενικότερη κατάσταση του παιδιού. Με βάση αυτό το
βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του πόνου αποτελεί την αποτελεσματικότερη
προσέγγιση.
Στην αντιμετώπιση του πόνου περιλαμβάνονται κυρίως η φαρμακοθεραπεία, οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι
και η κινησιοθεραπεία.
Οι κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του
επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις περιλαμβάνει:
α) στρατηγική δύο σταδίων
( στο πρώτο στάδιο αντιμετώπισης πόνου χορηγείται παρακεταμόλη-ιβουπροφαίνη ενώ στο δεύτερο στάδιο
προστίθεται οπιοειδές)
β) χορήγηση αναλγητικών σε τακτά διαστήματα
γ) xρήση της κατάλληλης οδού χορήγησης
δ) προσαρμογή της αγωγής στο συγκεκριμένο παιδί.
Ενώ η παρακεταμόλη, η ιβουπροφένη και τα οπιοειδή (μορφίνη, φεντανύλη κλπ) έχουν καλή τεκμηρίωση και
ισχυρή σύσταση, λείπουν ακόμα οι μελέτες εκείνες που θα τεκμηριώσουν την αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια των συμπηρωματικών φαρμάκων για τον παιδιατρικό νευροπαθητικό πόνο (αντιεπιληπτικά,
αντικαταθλιπτικά, κεταμίνη, συστηματικά τοπικά αναισθητικά). Παρόλα αυτά η συνταγογράφηση στα
παιδιατρικά ιατρεία πόνου περιλαμβάνουν ως ρουτίνα φάρμακα όπως γκαμπαπεντίνη, πρεγκαμπαλίνη,
αμιτρυπτιλίνη, νορτριπτυλίνη, αλλά και τοπικά επιθέματα λιδοκαΐνης, καψαϊκίνης αντανακλώντας τις ενδείξεις
από μελέτες σε ενήλικες. Σε πολλές περιπτώσεις η φαρμακοθεραπεία είναι μέσον για να υποχωρήσει η
ένταση του πόνου και να δώσει την ευκαιρία στην ψυχοθεραπεία και την κινησιοθεραπεία να δώσουν πιο
μακροπρόθεσμες λύσεις.
Οι μόνες θεραπείες στα παιδιά που έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους στις μετα-αναλύσεις
είναι οι ψυχολογικές θεραπείες. Επίσης οι μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι ψυχολογικές θεραπείες που
περιλαμβάνουν τους γονείς των παιδιών με επώδυνες καταστάσεις μπορούν να επιδράσουν στη μείωση του
παιδικού πόνου. Γι’ αυτό η συμβολή των ψυχιάτρων/ψυχολόγων στο ιατρείο πόνου είναι καθοριστική.
Η φυσιοθεραπεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας του χρόνιου πόνου στα παιδιά. Η επώδυνη
κατάσταση που περιορίζει την κίνηση δημιουργεί απώλεια μυικής μάζας, αποδυνάμωση και μεταβολή της
βιομηχανικής ισορροπίας και της καθημερινής λειτουργικότητας.
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Η κινησιοθεραπείας μπορεί να βελτιωθεί με περιοχικές τεχνικές. Σε εστιακά άλγη επίσης χρησιμοποιούνται
TENS, ενώ θέση έχει και ο βελονισμός ή άλλες συμπληρωματικές θεραπείες εφόσον γίνονται αποδεκτές από
το παιδί.
Η άποψη των γονιών για τα διεπιστημονικά ιατρεία πόνου φαίνεται να είναι θετική καθώς ποιοτικές μελέτες
δείχνουν υψηλά ποσοσοτά ικανοποίησης τόσο κατά απόλυτη τιμή όσο και σε σύγκριση με επισκέψεις τους σε
άλλου τύπου υπηρεσίες υγείας.
Σε περιστατικά σοβαρού χρόνιου πόνου, μεγάλης επιβάρυνσης, πολλά ιατρεία πόνου έχουν αναπτύξει
ενδονοσοκομειακά προγράμματα 2-3 εβδομάδων με εντατική κινησιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ενημέρωση
και εκπαίδευση γύρω από τον πόνο και την αντιμετώπισή του με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Στο Νοσοκομείο Παίδων “η Αγία Σοφία” θεμελιώνεται το πρώτο παιδιατρικό ιατρείο πόνου και παρηγορικής
θεραπείας με διεπιστημονικό χαρακτήρα, το οποίο έχει αρχίσει να λειτουργεί και επίκειται η επίσημή έναρξη
του τον επόμενο μήνα. Η αναισθησιολογική ομάδα που έχει αναλάβει τη λειτουργία του, έχει εκπονήσει
πρωτόκολλα για τον οξύ πόνο των νοσηλευόμενων παιδιών με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
αντιμετώπισης πόνου και να απαντήσει με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού.
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Αντιμετώπιση νευροπαθητικού πόνου στα παιδιά
Καρκάλα Ελισάβετ
Αναισθησιολογικό τμήμα Παίδων ‘Αγία Σοφία’

Ο νευροπαθητικός πόνος (ΝΠ) ο οποίος ορίζεται ως ο πόνος που προκύπτει σαν άμεση συνέπεια βλάβης ή
ασθένειας που επηρεάζει το σωματοαισθητικό σύστημα, δεν είναι καλά τεκμηριωμένος και δεν έχει παρά
σπάνια μελετηθεί σε βρέφη, παιδιά και εφήβους. Ο νευροπαθητικός πόνος είναι μία κλινική διάγνωση, η
οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα παιδιά.
Παρά ταύτα η αναγνώριση του καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθώς τόσο οι μηχανισμοί του πόνου όσο και
η αντιμετώπιση και πρόγνωση αυτού διαφέρουν από τα άλλα είδη επίμονου πόνου.
Πολλές καταστάσεις με νευροπαθητικό πόνο που απαντώνται συχνά σε ενήλικες είναι σπάνιες σε παιδιά και
δεν παρατηρούνται στην παιδιατρική πρακτική.
Παρ’όλα αυτά ο νευροπαθητικός πόνος στα παιδιά έχει αναφερθεί, ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες.
Αίτια νευροπαθητικού πόνου στα παιδιά
Σύμφωνα με νεώτερα δεδομένα αν και ο νευροπαθητικός πόνος αναφέρεται σε παιδιατρικά ιατρεία πόνου, η
συχνότητα του είναι μικρότερη και οι κλινικές κατατάσεις με τις οποίες σχετίζεται διαφέρουν από αυτές που
αναφέρονται συχνότερα στους ενήλικες.
Επίσης είναι γνωστό ότι πολλά από τα αίτια νευροπαθητικού πόνου στους ενήλικες είναι είτε σπάνια στον
παιδιατρικό πληθυσμό είτε σχετίζονται σε μικρότερο ποσοστό με σοβαρό πόνο (μεθερπητική-,νευραλγία
τριδύμου, επώδυνη διαβητική νευροπάθεια).
Καθιερωμένα αίτια νευροπαθητικού πόνου στα παιδιά αποτελούν o πόνος μέλους-φάντασμα, o τραυματισμός
νωτιαίου μυελού, CPRS II, o μετεγχειρητικός νευροπαθητικός πόνος, οι εκφυλιστικές και αυτοάνοσες
νευροπάθειες (Guillain–Barré, Charcot-Marie-Tooth disease), στα πλαίσια του καρκινικού πόνου και της
θεραπείας του, στο AIDS κλπ.
Επίσης σπάνια σύνδρομα νευροπαθητικού πόνου παρατηρούνται σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά όπως η
ερυθρομελαλγία, οι τοξικές και μεταβολικές νευροπάθειες (μόλυβδος, υδράργυρος), μεταβολικές νόσοι
(νόσος Fabry) ή μιτοχονδριακές διαταραχές.
Αν και η αναγνώρισή του στα παιδιά έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, αξιόπιστες επιδημιολογικές
μελέτες εκλείπουν για να διαπιστωθεί η πραγματική συχνότητα και συσχέτισή των συνδρόμων
νευροπαθητικού πόνου.
Φαίνεται παρ’όλα αυτά, από τις έως τώρα μελέτες, ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στην αισθητική
απάντηση στον τραυματισμό νεύρων και στη βλάβη του ΚΝΣ οι οποίες σχετίζονται με την περίοδο ανάπτυξης
στα παιδιά.
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Αντιμετώπιση νευροπαθητικού πόνου
Η αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου (ΝΠ) θα πρέπει να συνίσταται στην επιλογή αναλγητικών ειδικά
για το μηχανισμό πόνου που θεωρείται οτι συμμετέχει και σε μία σειρά στρατηγικών αντιμετώπισης πόνου
κατάλληλης με τη κλινική διάγνωση του πόνου και της συνοδού λειτουργικής βλάβης.
Αυτό αντανακλάται στο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο μιας και ο πόνος διαμορφώνεται από τη δραστηριότητα
ανώτερων φλοιικών κέντρων, τα οποία επηρεάζονται τόσο από γνωσιακούς παράγοντες όσο και από τη
γενικότερη κατάσταση του παιδιού.
Αντίθετα από άλλα είδη πόνου, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν υψηλά ποσοστά επιτυχίας
μονομερούς θεραπείας του νευροπαθητικού πόνου.
Η αντιμετώπισή του μπορεί να είναι αρκετά στρεσογόνος τόσο για το παιδί όσο και για το οικογενειακό
περιβάλλον. Ο απώτερος σκοπός της θεραπευτικής αντιμετώπισης θα πρέπει να είναι η λειτουργική
αποκατάσταση του παιδιού (επιστροφή στην καθημερινότητά του) μιας και σε ορισμένες περιπτώσεις η
εκρίζωση του πόνου δεν είναι εφικτή.
Ως εκ τούτου η αντιμετώπισή του ΝΠ συνίσταται στη ψυχοθεραπεία (γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία),
κινησιοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία.
Ψυχολογική/γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία
Οι ψυχολογικές θεραπείες είναι οι μόνες επιστημονικά τεκμηριωμένες αποτελεσματικές θεραπείες στα παιδιά
έως σήμερα. Από κλινικές μελέτες φαίνεται ότι οι αθενείς μπορεί να ωφεληθούν από τη βιοανάδραση,
τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης πόνου καθώς και από τη γωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Επίσης
η συμμετοχή των γονέων στη ψυχοθεραπεία φαίνεται από μετα-αναλύσεις ότι επιδρούν θετικά στους
περισσότερους ασθενείς.
Το άγχος, η κατάθλιψη, η απουσία από το σχολείο και η δυσλειτουργία της οικογένειας είναι κοινά
χαρακτηριστικά στους ασθενείς αυτούς και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Φυσιοθεραπεία
Η φυσιοθεραπεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην αντιμετώπιση του ΝΠ. Ο στόχος είναι η επιστροφή στην
καθημερινότητα μέσω βελτίωσης της λειτουργικότητας όλων των συστημάτων συμπεριλαμβανομένου και
του συστήματος μετάδοσης πόνου.
Η διαδερμική απευαισθητοποίηση και το TENS μπορεί να ωφελήσουν παιδιά με αλλοδυνία. Ασκήσεις
αεροβικής, ενδυνάμωσης και στάσης φαίνεται οτι μπορούν να επαναφέρουν τη λειτουργικότητα σε ασθενείς
με επώδυνες καταστάσεις. Επίσης η φυσιοθεραπεία έχει πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση παιδιών με
CPRS.
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Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Ως επί τω πλείστον η φαρμακευτική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με ΝΠ κατευθύνεται σύμφωνα με τις
ενδείξεις από κλινικές μελέτες αντιμετώπισης ΝΠ στους ενήλικες.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο ΝΠ στα παιδιά είναι τα τικυκλικά αντικαταθλιπτικά
(αμιτρυπτιλίνη και νορτριπτυλίνη), η γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη. Επίσης σε αρκετά κέντρα έχει
αναφερθεί η χρήση
καρβαμαζεπίνης, οπιοειδών (τραμαδόλη, μορφίνη), μπουπρενορφίνης και σε
ενδονοσοκομειακούς ασθενείς η ενδοφλέβια έγχυση κεταμίνης, κλονιδίνης και λιδοκαίνης. Υπάρχουν ακόμη
αναφορές για τη χρήση τοπικών επιθεμάτων λιδοκαίνης 5% και καψαικίνης.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν μελέτες που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
συμπληρωματικών φαρμάκων στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Για τη θεραπεία του ΝΠ ισχύει η αντίληψη της αργής τιτλοποίησης των φαρμάκων έτσι ώστε να μετριασθούν
οι παρενέργειες, το ‘trial and error’ και η πολυφαρμακευτική προσέγγιση στις περισσότερες κατευθύντηριες
οδηγίες.

Στα πλαίσια της προσπάθειας τεκμηρίωσης της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών
σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στα παιδιά για την αντιμετώπιση του πόνου έχουν αρχίσει να
διεξάγονται ερευνητικά πρωτόκολλα, όπως η πολυκεντρική μελέτη που εκπονείται υπό την αιγίδα της
ευρωπαικής ένωσης (FP7) με τίτλο GAPP-gabbapentin in paediatric pain, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα και
συμμετέχει το νοσοκομείο μας.
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ
Ευγενία Κετικίδου
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Καβάλας

Η χρόνια παγκρεατίτιδα (ΧΠ) είναι «μια αινιγματική ασθένεια ακαθόριστης αιτιοπαθογένειας, με απρόβλεπτη
κλινική πορεία και ασαφή θεραπεία», όπως αναφέρεται σε άρθρο του New England Journal of Medicine, 20
χρόνια πριν, χωρίς να έχει γίνει κάποια επαναστατική αλλαγή μέχρι σήμερα.
Το κύριο σύμπτωμα της νόσου είναι ο πόνος σε ποσοστό ως και 90% των ασθενών. Πρόκειται για ένα
σύνθετο σύνδρομο πόνου του οποίου η αποτελεσματική θεραπεία δε φαίνεται ακόμα στον ορίζοντα. Η ΧΠ
συνοδεύεται από κακή θρέψη, κατάχρηση οπιοειδών λόγω του πόνου και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Ως ΧΠ ορίζεται η προοδευτική φλεγμονώδης βλάβη του παγκρέατος με μη αναστρέψιμες ιστολογικές
μεταβολές που καταλήγει σε ίνωση του παρεγχύματος με αποτέλεσμα ανεπάρκεια της λειτουργίας της
ενδοκρινούς και της εξωκρινούς μοίρας του οργάνου. Υπάρχουν δύο τύποι ΧΠ: Ο τύπος όπου προσβάλλονται
οι μεγάλοι πόροι με συνοδούς λίθους και αυτός των «μικρών πόρων».
Ο επιπολασμός της νόσου αναφέρεται ότι είναι από 0,4-5%. Ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο κοιλιακό πόνο
μπορεί στην πραγματικότητα να πάσχουν από αδιάγνωστη ΧΠ.
Αίτια
Στο δυτικό κόσμο η κατάχρηση αλκοόλ είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας. Από τους ασθενείς με ΧΠ ένα
ποσοστό 60-70%, έχουν ένα ιστορικό 6-12 χρόνων βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ (150-175gr/ημ.). Δεν είναι
σαφές ποιο είναι το όριο ασφάλειας της κατανάλωσης αλκοόλ σε σχέση με την εμφάνιση ΧΠ. Είναι ξεκάθαρο
όμως ότι η κατάχρηση αλκοόλ είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση
ΧΠ.
Τα αίτια της ΧΠ σύμφωνα με την αιτιολογική ταξινόμηση TIGAR-O (Toxic – Metabolic, Idiopathic, Genetic,
Autoimmune, Recurrent and Severe Acute Pancreatitis - Obstructive) είναι:
Τοξικά - Mεταβολικά: Aλκοόλ, κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, υπερασβεστιαιμία, ΧΝΑ.
Ιδιοπαθή: Tροπική νόσος, άγνωστης αιτιολογίας.
Γενετικά: Σωματικό επικρατούν γονίδιο, κατιονικό θρυψινογόνο, σωματικό υπολειπόμενο γονίδιο, CTRF και
SPINK1 μεταλλάξεις.
Αυτοάνοσα: Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα, παγκρεατίτιδα συνδεόμενη με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειτιδα,
σύνδρομο Sjogren, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου:
Νόσος Crohn και ελκώδης κολίτις), σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1.
Προηγηθείσα (Recurrent) οξεία παγκρεατίτιδα: Οξεία υποτροπιάζουσα, μετανεκρωτική, ισχαιμική (αγγειακές
παθήσεις , μετακτινική.
Αποφρακτικά (Obstructive ): Aπόφραξη των πόρων, δισχιδές πάγκρεας, απόφραξη στον σφιγκτήρα του Oddi
Η αναγνώριση του αιτίου της ΧΠ, όπου είναι δυνατόν, είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί η θεραπεία να
κατευθυνθεί σε συγκεκριμένους στόχους, ώστε να ελαττωθεί η καταστροφή του παγκρέατος με αποτέλεσμα
την επιβράδυνση της ασθένειας, την μικρότερου βαθμού ανεπάρκεια της ενδοκρινούς και της εξωκρινούς
μοίρας του παγκρέατος και κυρίως την ανακούφιση από τον έντονο κοιλιακό πόνο.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

Παθογένεια
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την αιτιοπαθογένεια της ΧΠ. Αναφέρονται :
Η θεωρία του οξειδωτικού stress στην οποία προτείνεται ότι η υπερδραστηριότητα των ηπατικών οξειδασών
επιταχύνει την παγκρεατική βλάβη. Έκκριση οξειδωμένων ενώσεων στη χολή επηρεάζει τους παγκρεατικούς
πόρους και οδηγεί σε βλάβη των κυττάρων των αδενοκυψελών και των πόρων. Αν η βλάβη παραταθεί, θα
έχει ως αποτέλεσμα φλεγμονή και ίνωση.
Η τοξική / μεταβολική θεωρία κατά την οποία ο ενδοκυττάριος μεταβολισμός των αδενοκυψελών
ελαττώνεται από την απευθείας τοξική επίδραση του αλκοόλ.
Η θεωρία της απόφραξης των πόρων από λίθους, καθώς το οινόπνευμα μεταβάλει την εξωκρινή λειτουργία
του παγκρέατος δημιουργώντας λίθους και βύσματα πρωτεϊνών στους παγκρεατικούς πόρους που με τη
σειρά τους προκαλούν ουλές, εξελκώσεις, απόφραξη, στάση, ατροφία και ίνωση.
Η θεωρία της νέκρωσης/ίνωσης που προϋποθέτει επαναλαμβανόμενες προσβολές οξείας παγκρεατίτιδας.
Η υπόθεση “sentinel acute pancreatitis event, SAPE hypothesis”, κατά την οποία το πρώτο επεισόδιο της
οξείας παγκρεατίτιδας οφείλεται σε λανθασμένη ενεργοποίηση της θρυψίνης. Προκαλείται μια μαζική
φλεγμονώδης αντίδραση με όλες τις ουσίες της φλεγμονής. Αν σταματήσει η επίδραση του εκλυτικού
παράγοντα (οξειδωτικού stress, οινοπνεύματος) το πάγκρεας θα ανανήψει, διαφορετικά θα διεγερθεί εκ νέου
η φλεγμονώδης διεργασία. Η θεωρία αυτή κατά κάποιο τρόπο συνδέει όλες τις άλλες θεωρίες και περιγράφει
ένα κοινό μονοπάτι για τα πολλά και διαφορετικά αίτια της ΧΠ.
Διάγνωση
Το πρώτο βήμα στη ΧΠ είναι η σωστή διάγνωση. Αυτό δεν είναι δύσκολο σε ασθενείς με την
ασβεστοποιητική μορφή της νόσου («μεγάλων πόρων»), καθώς υπάρχουν εκτεταμένες βλάβες στη δομή του
οργάνου που είναι σαφώς διακριτές, στην αξονική ή στη μαγνητική τομογραφία, στην ERCP στην
ενδοσκοπική υπερηχογραφία ακόμα και στην απλή ακτινογραφία. Στην περίπτωση της νόσου «των μικρών
πόρων», η διάγνωση δεν είναι τόσο εύκολη και χρειάζονται ειδικά tests όπως μαγνητική
χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) κατόπιν διέγερσης με σεκρετίνη.
Διαγνωστικά tests

Πιθανά ευρήματα στη
νόσο των μεγάλων πόρων

Ευρήματα στη νόσο των μικρών
πόρων

Παγκρεατική Ελαστάση κοπράνων
Θρυψίνη ορού
Κοιλιακή υπερηχογραφία

Συνήθως χαμηλή <100μ/g κοπράνων
Συνήθως χαμηλή<20ng/ml
Ατροφία,
διάταση
πόρων,
ασβεστοποίηση,
ψευδοκύστεις
Ατροφία,
διάταση
πόρων,
ασβεστοποίηση,
ψευδοκύστεις
Ατροφία,
διάταση
πόρων,
ασβεστοποίηση,
ανωμαλίες, ψευδοκύστεις
Μη φυσιολογική
Μη φυσιολογική

Συνήθως φυσιολογική
Συνήθως φυσιολογική
Συνήθως φυσιολογική

CT
MRI με MRCP
Ενδοσκοπική υπερηχογραφία
ERCP
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Αιτιοπαθογένεια του πόνου
Το κύριο σύμπτωμα στη ΧΠ είναι ο πόνος.
Η αιτιοπαθογένεια του πόνου της ΧΠ είναι ασαφής. Απόφραξη των παγκρεατικών πόρων ή/και
ευαισθητοποίηση των περιφερικών νευρώνων και του ΚΝΣ είναι τα αίτια στα οποία πιθανό οφείλεται ο πόνος
της ΧΠ.
Εδώ και πολλά χρόνια, προτείνεται ότι ο πόνος οφείλεται σε μηχανικά αίτια. Και ίσως αυτό να ισχύει στην
περίπτωση της νόσου των μεγάλων πόρων των οποίων η αύξηση της διαμέτρου οφείλεται σε λίθους ή
στενώσεις. Η απόφραξη μπορεί να είναι στο επίπεδο των ενδοπαγκρεατικών πόρων ή στη λήκυθο ή να είναι
αποτέλεσμα εξωπαγκρεατικών αιτίων όπως στενώσεις στο 12δάκτυλο ή στα χοληφόρα. Η αύξηση της πίεσης
στους πόρους και η ισχαιμία που ακολουθεί πιθανόν να δικαιολογεί τον πόνο. Ακόμη, μπορεί αιτία του πόνου
να είναι η έξοδος των ενζύμων από τα κυψελοειδή κύτταρα.
Δυστυχώς όμως η αντιμετώπιση της απόφραξης έχει μικρή επίδραση στην ανακούφιση του πόνου. Άλλο
μηχανικό αίτιο μπορεί να είναι η ύπαρξη ψευδοκύστεων που όταν είναι μεγάλες πιθανώς να προκαλούν πόνο,
παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς με πόνο σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχουν κύστεις. Επίσης έχει αποδειχθεί
ότι η αυξημένη ενδοπαγκρεατική πίεση στη ΧΠ, δε σχετίζεται με τον πόνο, η δε ελάττωσή της πίεσης
επεμβατικά δε συνοδεύεται με ανακούφιση από τον πόνο. Αλλά και ασθενείς με φυσιολογική πίεση στην
ERCP μπορεί να έχουν χρόνιο πόνο. Επίσης ασθενείς με επώδυνη ΧΠ μπορεί να εμφανίζουν τις ίδιες
μορφολογικές και ανατομικές αλλοιώσεις με ασθενείς που δεν έχουν πόνο.
Συνεπώς, τα αποφρακτικά αίτια δεν καλύπτουν το φάσμα των ασθενών με ΧΠ και χρόνιο πόνο και η άρση
του κωλύματος δε συνεπάγεται ανακούφιση από τον πόνο
Η αντίληψη του χρόνιου πόνου, γενικότερα, είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον περιφερικό νευρώνα,
το νευρώνα τάξης και το νευρώνα γ’ τάξης στο νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Το γεγονός ότι ο πόνος στη
ΧΠ είναι ένα πιο σύνθετο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί από άλλη προοπτική φαίνεται από το
γεγονός ότι ασθενείς που έχουν υποστεί ολική παγκρεατεκτομή για πόνο ΧΠ σε ένα ποσοστό μέχρι και 30%
δεν ανακουφίστηκαν.
Αναμφίβολα, ο νευρικός ιστός στο πάγκρεας επηρεάζεται από τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Η σύγχρονη
άποψη για την παθογένεια του πόνου στην ΧΠ είναι η νευρική βλάβη που οδηγεί σε περιφερική και κατ’
επέκταση κεντρική ευαισθητοποίηση, θεμελιώδης για την ανάπτυξη του επίμονου και συχνά ανθεκτικού στη
θεραπεία πόνου.
Η νεύρωση του παγκρέατος είναι σύνθετη και περιλαμβάνει σωματικά, σπλαγχνικά και αυτόνομα νεύρα. Τα
επώδυνα ερεθίσματα, όπως αυτά της πίεσης, της θερμότητας ή τα σήματα από την κυτταρική νέκρωση,
ενεργοποιούν τους υποδοχείς των σωματικών και σπλαγχνικών αλγαισθητικών νευρώνων μέσα στο
πάγκρεας. Μια ομάδα υποδοχέων που έχουν μελετηθεί καλά στην περιοχή, είναι οι TRPV-1 (transient
receptor potential vanilloid 1). Από τον υποδοχέα, το αλγεινό ερέθισμα με τις αμύελες C και τις εμμύελες Αδ
ίνες μέσω του κοιλιακού πλέγματος με το δεξιό και αριστερό μείζον σπλαγχνικό νεύρο φτάνει στα νωτιαία
γάγγλια των οπισθίων ριζών, στο επίπεδο Θ5-Θ9. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και πυρήνες των αισθητικών
νευρώνων των ραχιαίων και ορθών κοιλιακών μυών που δικαιολογεί την αντανάκλαση του πόνου στο
επιγάστριο και τη ράχη.
Τα επώδυνα ερεθίσματα που ενεργοποιούν τους νευρώνες στις διάφορες οδούς, προκαλούν και βλάβη στους
ιστούς και στα νεύρα του παγκρέατος. Απελευθερώνονται ουσίες όπως προστανοειδή, ταχυκινίνες,
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σεροτονίνη, βραδυκινίνη και άλλοι μη χαρακτηρισμένοι διαβιβαστές που προκαλούν ευαισθητοποίηση των
αισθητικών νευρώνων, με αποτέλεσμα υπεραλγησία και/ή αλλοδυνία.
Στην περιφέρεια, στο ίδιο το πάγκρεας οι νευροτροφικοί παράγοντες ανάπτυξης (nerve growth factor )
φαίνεται να έχουν αυξημένη δραστηριότητα στη ΧΠ. Σε πειραματική ΧΠ σε ποντίκια βρέθηκε αυξημένη
δραστηριότητα των TRPV-1. Μπορεί λοιπόν οι TRPV-1 να είναι ο νέος στόχος για τη θεραπεία του πόνου στη
ΧΠ.
Η θρυψίνη που είναι μια πρωτεάση που υπάρχει στο πάγκρεας, μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία στους
αισθητικούς νευρώνες του παγκρέατος ανεξάρτητα από το βλαβερό αποτέλεσμα της. Δρα μέσω ειδικών
υποδοχέων (protease-activated receptor 2, PAR-2 ). Σε πειραματικά μοντέλα, φαίνεται ότι ενεργοποιεί τους
διαύλους TRPV-1.
Μια άλλη ουσία που ενεργοποιεί τους PAR-2 είναι η τρυπτάση που βρίσκεται στα μαστοκύτταρα. Σε ασθενείς
με ΧΠ έχει βρεθεί μέχρι και 3.5 φορές αύξηση των μαστοκυττάρων. Σήμερα υπάρχουν σταθεροποιητές των
μαστοκυττάρων και ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να στραφεί η έρευνα για τη θεραπεία του
πόνου της ΧΠ.
Όπως σε κάθε περίπτωση χρόνιου πόνου, έτσι και στη ΧΠ συμβαίνουν τελικά αλλαγές και στο ΚΝΣ,
ειδικότερα στο λιμβικό σύστημα και στα φλοιώδη κέντρα.
Όσο καλύτερη κατανόηση γίνει όλων αυτών των διεργασιών τόσο πιο επικεντρωμένη και αποτελεσματική
μπορεί να γίνει και η θεραπεία του πόνου.
Ένας άλλος παράγοντας που πιθανά παίζει ρόλο στον πόνο της ΧΠ είναι η χολοκυστοκινίνη (CCK ). Σε
κάποιους ασθενείς σε πρώιμα στάδια ΧΠ βρέθηκε μέχρι και τρεις φορές πιο υψηλή. Δρώντας μέσω του
πνευμονογαστρικού, διεγείρει την έκκριση των ορμονών της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος. Στην
περίπτωση απόφραξης των πόρων, η αυξημένη πίεση προκαλεί ισχυρό πόνο. Πάντως δεν εμφανίζουν όλοι οι
ασθενείς με επώδυνη ΧΠ υψηλά επίπεδα CCK. H CCK πιθανόν να προκαλεί πόνο και μέσω άμεσης διέγερσης
υποδοχέων του ΚΝΣ. Αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται στον προμήκη στο κέντρο του εμέτου. Από εκεί το
ερέθισμα προχωρά στα κέντρα πόνου αλλά και σε περιοχές όπου γίνεται η συναισθηματική απάντηση στον
πόνο. Ο αποκλεισμός αυτών των υποδοχέων δε έχει αποδειχθεί ότι επιδρά στην ανακούφιση από τον πόνο.
Αντίθετα, αναστέλλοντας την έκκριση της CCK στο 12δάκτυλο, φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα.
Το προφίλ του πόνου της ΧΠ
Είναι ο τυπικός σπλαγχνικός πόνος. Δε συνδέεται πάντα με νέα βλάβη, και οι εξάρσεις του δε σημαίνουν
υποτροπή της παγκρεατίτιδας. Εντοπίζεται στο κοιλιακό τοίχωμα , σε περισσότερες από μια περιοχές, όπως
το επιγάστριο, με αντανάκλαση στην οσφύ, στο δεξιό ή αριστερό υποχόνδριο. Οι ασθενείς περιγράφουν τον
πόνο ως σοβαρό, συνεχή, ανυπόφορο. Συνήθως χειροτερεύει μετά το φαγητό και συνοδεύεται από
μεταγευματικό έμετο και ναυτία. Λόγω της ανεπάρκειας της εξωκρινούς μοίρας έχουν δυσαπορρόφηση και
κατά συνέπεια είναι υποσιτισμένοι γιατί αποφεύγουν τα γεύματα με την προοπτική έξαρσης του πόνου. Εκτός
από τη ναυτία υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις από το αυτόνομο και κινητικό σύστημα: αίσθημα παλμών,
εφιδρώσεις, σπασμός εντέρου, μετεωρισμός, μυϊκές κράμπες. Ακόμη, μπορεί να συνοδεύεται από περιοχές
υπεραλγησίας και αλλοδυνίας.
Εκτός από το σταθερό πόνο, όλοι σχεδόν οι ασθενείς κατά διαστήματα βιώνουν αιφνίδιο πόνο, που έρχεται
απροειδοποίητα. Συνήθως ο πόνος αυτός δεν ελέγχεται και ο ασθενής καταλήγει στο νοσοκομείο. Στην
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περίπτωση αυτή και εφόσον τα επεισόδια επαναλαμβάνονται θα πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια όπως
πεπτικό έλκος, απόφραξη χοληφόρων, ψευδοκύστεις και καρκίνος του παγκρέατος. Αν πρόκειται για εξάρσεις
του χρόνιου πόνου δε συντρέχει λόγος νοσηλείας.
Άλλοτε πάλι, ο ασθενής με ΧΠ μπορεί να εμφανίζει οξύ πόνο με μεγάλα μεσοδιαστήματα ηρεμίας, έως και
ένα χρόνο. Τα επεισόδια αυτά κρατούν έως 10 μέρες, οφείλονται σε υποτροπιάζουσα οξεία παγκρεατίτιδα
και απαιτούν νοσηλεία.
Το προφίλ του ασθενούς

Χρόνια παγκρεατίτιδα: η νόσος του αλκοολικού άνδρα (μόνο όμως το 3% των αλκοολικών
αναπτύσσει ΧΠ)

Συνεχείς εισαγωγές στο νοσοκομείο

Κοινωνικές/οικονομικές/οικογενειακές δυσκολίες

Κατάθλιψη/άγχος

Κακή ποιότητα ύπνου

Επιζητούν ένα αγαπημένο οπιοειδές

Προτιμούν την ΙΜ χορήγησης

Η πολυφαρμακία είναι συχνό φαινόμενο
Πρόκειται για μια κατάσταση που κυριαρχεί σε όλους τους τομείς της ζωή του ατόμου.
Οι ασθενείς αυτοί είναι γνωστοί στο νοσοκομείο της περιοχής τους γιατί εκεί βρίσκουν καταφύγιο.
Η καθημερινότητά του γίνεται κόλαση, όχι μόνο εξαιτίας του πόνου, αλλά της πολλαπλής επίδρασης της
νόσου στη ζωή του. Ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, κοινωνική απομόνωση, διαλυμένες προσωπικές σχέσεις,
και συνεχιζόμενη κατάχρηση οινοπνεύματος και φαρμάκων συνθέτουν ένα μείγμα ταλαιπωρίας και κακουχίας
που καθημερινά βιώνει το άτομο.
Αντιμετώπιση του πόνου στη ΧΠ
Η αντιμετώπιση του πόνου στη ΧΠ γίνεται πρωταρχικά με συντηρητικά μέσα.

Συντηρητική αντιμετώπιση
Αλλαγές στον τρόπο ζωής
Οινόπνευμα: Είτε πρόκειται για παγκρεατίτιδα που οφείλεται στην κατάχρηση οινοπνεύματος είτε όχι, οι
ασθενείς παροτρύνονται για πλήρη αποφυγή του.
Κάπνισμα: Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας
κινδύνου που επιταχύνει την εξέλιξη και επιδεινώνει την αντίληψη του πόνου.
Ομάδες υποστήριξης: Πολλοί ασθενείς βιώνουν δύσκολες καταστάσεις κοινωνικο, οικονομικές, και η
συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Επειδή και η νόσος και η θεραπεία
είναι ακόμη ασαφής, στις ομάδες αυτές μπορούν και ανταλλάσσονται εμπειρίες για την αντιμετώπιση του
πόνου, γεγονός που πιθανώς να βοηθάει ασθενείς και θεράποντες.
Γενικές διαιτητικές συστάσεις: Συστήνονται μικρά γεύματα, χαμηλά σε λιπαρά, και καλή ενυδάτωση.
Προσθήκη τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου μπορεί να βοηθήσουν ασθενείς με απώλεια βάρους και κακή
απάντηση στη δίαιτα και στη θεραπεία με ένζυμα. Για τη συγκεκριμένη ομάδα τριγλυκεριδίων δεν απαιτείται

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

48

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

χολή για την αποδόμησή τους, ενώ επιπλέον απορροφούνται από τον εντερικό βλεννογόνο και προκαλούν
ελάχιστη διέγερση της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος. Θεωρούνται ότι έχουν αντιοξειδωτική δράση.

Φαρμακευτική αγωγή
Αναλγητικά: Η αναλγητική κλίμακα της Π.Ο.Υ χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της ΧΠ. Δυστυχώς οι
ασθενείς γρήγορα ανεβαίνουν στο επόμενο επίπεδο της κλίμακας, καθώς οι περισσότεροι πάσχουν από
μέτριο εως ισχυρό πόνο.
Η αναλγητική αγωγή ξεκινά όπως πάντα με απλά αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ), προστίθενται ασθενή
οπιοειδή (κωδεΐνη, τραμαδόλη), συνοδά όπως αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά και ανταγωνιστές NMDA
υποδοχέων, και τελικά ισχυρά οπιοειδή.
Ασθενείς που πηγαίνουν με επεισόδια οξέος πόνου στα ΤΕΠ, χρήζουν οπιοειδούς και
συνήθως
αντιμετωπίζονται με πεθιδίνη ενδομυϊκά. Αυτή η πρακτική είναι ανεπαρκής να ελέγξει τον πόνο, απαιτεί
επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις γιατί το φάρμακο έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής, προάγει μια συμπεριφορά
ιεροτελεστίας στην αναζήτηση του οπιοειδούς, και εμπεριέχει τον κίνδυνο εμφάνισης τοξικότητας από το
μεταβολίτη νορπεθιδίνη. Στους ασθενείς αυτούς πρέπει από νωρίς να συνταγογραφείται οπιοειδές από άλλη
οδό χορήγησης.
Η πολυφαρμακία είναι συχνότατη στη ΧΠ. Πρόκειται για ασθενείς που είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν όλες
τις ανεπιθύμητες ενέργειες της κατάχρησης των φαρμάκων και ιδιαίτερα των οπιοειδών όχι μόνο σωματικά
(π.χ. δυσκοιλιότητα που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη διάγνωση του κοιλιακού πόνου) αλλά στη
συμπεριφορά. Τα άτομα αυτά μπορεί να επισκέπτονται περισσότερα από ένα νοσοκομεία και να κάνουν
συνταγογράφηση σε περισσότερους από ένα ειδικούς γιατρούς οι οποίοι αγνοούν μεταξύ τους τη
φαρμακευτική αγωγή που έχουν χορηγήσει.
Η από του στόματος αγωγή πρέπει να στηρίζεται στην απλότητα και την ασφάλεια. Φυσικά, ενθαρρύνεται η
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση με ένα φάρμακο από κάθε κατηγορία. Η προσθήκη οπιοειδών θα πρέπει να
γίνεται με πολύ προσοχή όταν όλα τα άλλα φάρμακα δεν αντιμετωπίζουν τον πόνο. Η χρήση οπιοειδών
ταχείας δράσης πρέπει να διατηρείται σ‘ ένα χαμηλό επίπεδο. Τα χορηγούμενα οπιοειδή θα πρέπει να είναι
βραδείας αποδέσμευσης. Προτεινόμενα οπιοειδή είναι η μορφίνη, το fentanyl, και η οξυκωδόνη, ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα.
Σήμερα, θεωρείται ότι ο πόνος της ΧΠ είναι βασικά νευροπαθητικός. Άρα η χρήση γκαμπαπεντίνης,
πρεγκαμπαλίνης και αμιτρυπτιλίνης είναι απαραίτητη και μάλιστα φαίνεται ότι σταθεροποιεί τη δόση των
οπιοειδών, εμποδίζει τη γρήγορη αύξησή τους και την εμφάνιση υπεραλγησίας.
Άλλα συμπληρωματικά φάρμακα
Παγκρεατικά ένζυμα: Τα χορηγούμενα παγκρεατικά ένζυμα καταστέλλουν την λειτουργία της εξωκρινούς
μοίρας του παγκρέατος και ανακουφίζουν μερικούς ασθενείς από τον πόνο.
Θεωρητικά, η ανακούφιση από τον πόνο οφείλεται σε καταστολή του μηχανισμού έκκρισης της
χολοκυστοκινίνης στο 12/δάκτυλο. Η χολοκυστοκινίνη διεγείρει την έκκριση των παγκρεατικών ενζύμων από
την εξωκρινή μοίρα του παγκρέατος. Η απελευθέρωση της χολοκυστοκινίνης από το 12/δάκτυλο ρυθμίζεται
από ειδικούς παράγοντες, που καταστρέφονται από τα ένζυμα. Όταν το πάγκρεας δεν παράγει επαρκή
ποσότητα θρυψίνης, η δράση της χολοκυστοκινίνης παρατείνεται και προκαλεί διέγερση του παγκρέατος και
πόνο. Η χορήγηση από του στόματος παγκρεατικών ενζύμων, προκαλεί αποδόμηση των παραγόντων που
προωθούν την απελευθέρωση της χολοκυστοκινίνης. Ο ρόλος της από του στόματος χορήγησης ενζύμων
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στην ανακούφιση του πόνου δεν είναι ξεκάθαρος. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί ποιας
κατηγορίας ΧΠ ασθενείς θα ωφεληθούν και με ποιο είδος σκευάσματος. Θεωρείται απαραίτητη η
συγχορήγηση Η2 αναστολέων ή αναστολέων της αντλίας πρωτονίων.
Αντιοξειδωτικά: Οι ασθενείς με ΧΠ έχουν ελαττωμένη πρόσληψη θρεπτικών μικροστοιχείων (βιτ. Ε,
ριβοφλαβίνη, χολίνη, μαγνήσιο, χαλκός, μαγγάνιο, θείο) εξαιτίας κακής διατροφής. Η ελλιπής πρόσληψη των
ιχνοστοιχείων μπορεί να συμβάλει σε αυξημένο οξειδωτικό stress. Δεν υπάρχουν όμως επαρκή στοιχεία που
να στηρίζουν τη χρήση αντιοξειδωτικών σε ασθενείς με ΧΠ., καθώς οι μελέτες που εκτιμούν την ευεργετική
επίδραση τους στον πόνο έχουν αντικρουόμενα συμπεράσματα. Οι θιασώτες της αντιοξειδωτικής αγωγής
προτείνουν μεθειονίνη, βιτ C και Ε και σελήνιο. Στους ασθενείς δίνονται πληροφορίες για τροφές πλούσιες σε
αυτές τις ενώσεις , και ακόμα προτείνονται τρόποι παρασκευής των γευμάτων για να μη καταστρέφονται.
Στα άτομα που θα υποβληθούν σε επεμβάσεις, προτείνεται θεραπεία 10 εβδομάδων.

Άλλα προβλήματα
Συνήθη προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι η στεατόρροια και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Η θεραπεία της στεατόρροιας ξεκινά με 30000 IU λιπάσης ανά γεύμα. Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται,
συστήνεται δίαιτα χαμηλών λιπαρών (50-75gr)/μέρα, αυξάνεται η δόση της λιπάσης και προστίθεται
αναστολέας της αντλίας πρωτονίων.
Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των λιποδιαλυτών βιταμινών
Ο σακχαρώδης διαβήτης εμφανίζεται όψιμα, είναι ινσουλινοεξαρτώμενος και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
υπογλυκαιμίας εξαιτίας της ανεπάρκειας του γλουκαγόνου.

Επεμβατική αντιμετώπιση
Προς το παρόν, η επεμβατική αντιμετώπιση είναι δικαιολογημένη μόνο όταν πληρούνται τα παρακάτω
κριτήρια: μακροχρόνια χρήση οπιοειδών, κακή ποιότητα ζωής εξαιτίας του ανυπόφορου πόνου, επικίνδυνες
επιπτώσεις στη θρέψη του ασθενούς λόγω του πόνου, πόνος που δεν μπορεί να ελεγχθεί με μεγάλες αλλά
αποδεκτές δόσεις αναλγητικών όπως τα οπιοειδή και με ολιγοήμερες νοσηλείες.
Η επεμβατική αντιμετώπιση περιλαμβάνει αποκλεισμούς νεύρων, νευρόλυση, ενδοσκοπική ή χειρουργική
θεραπεία.

Αποκλεισμός κοιλιακού γαγγλίου-Νευρόλυση
Στον αποκλεισμό του κοιλιακού γαγγλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στεροειδές με τοπικό αναισθητικό ως
προσωρινή λύση, είτε μόνιμη νευρόλυση με αλκοόλη (μέθοδος που χρησιμοποιείται σε κακοήθειες). Η
διαδικασία μπορεί να γίνει με CT – καθοδήγηση ή με ενδοσκοπική υπερηχογραφία, που είναι πιο ασφαλής και
πιο αποτελεσματική. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αλκοόλη, τα αποτελέσματα είναι
προσωρινά. Γενικά, ο αποκλεισμός με στεροειδή έχει περιορισμένα οφέλη από καθόλου σ’ ένα μεγάλο
ποσοστό ασθενών, ως 2-6 μήνες σ’ άλλους. Το όφελος μπορεί να είναι σχετικό, γιατί ίσως μπορεί να γίνει η
προς τα κάτω ρύθμιση των οπιοειδών προσωρινά. Δε φαίνεται να ωφελούνται νεότεροι σε ηλικία και αυτοί
που έχουν χειρουργηθεί. Στο UpToDate με τελευταία ενημέρωση 10/13 δεν προτείνεται καθόλου.
Ένας άλλος τρόπος για να επιτευχθεί νευρόλυση είναι διατομή των σπλαγχνικών νεύρων
με
θωρακοσκόπηση. Συνήθως είναι εύκολη η πρόσβαση στις ρίζες Θ5-Θ10, και γίνεται ετερόπλευρα ή
αμφοτερόπλευρα. Η ανακούφιση είναι άμεση στο 80% των ασθενών, αλλά μειώνεται κάτω από 50% πολύ
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γρήγορα, ίσως γιατί οι ρίζες των σπλαγχνικών νεύρων επεκτείνονται μέχρι και σε 10 νευροτόμια. Επίσης και ο
κεντρικός μηχανισμός του πόνου παίζει ρόλο στην επανεμφάνιση του. Η μέθοδος λόγω περιορισμένης
αποτελεσματικότητας έχει εγκαταλειφθεί σε πολλά κέντρα.

Ενδοσκοπική θεραπεία
Παρότι δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες, η ενδοσκοπική θεραπεία στόχο έχει να βελτιώσει, να
εξαλείψει ή να παρακάμψει οποιοδήποτε αποφρακτικό αίτιο που εντοπίζεται στον παγκρεατικό πόρο, με την
αιτιολόγηση ότι αύξηση της πίεσης στους πόρους οδηγεί σε πόνο.
Γίνεται σφιγκτηροτομή του παγκρεατικού πόρου (μείζονος ή και επικουρικού φύματος), διαστολή στενώσεων
(χοληδόχου ή / και παγκρεατικού πόρου), αφαίρεση λίθων (αν είναι κάτω από 1cm , μη καθηλωμένες στον
πόρο, στην κεφαλή του παγκρέατος , χωρίς στένωση ανάμεσα στο όργανο και το λίθο) και αντιμετώπιση
επιπλοκών όπως ψευδοκύστεις του παγκρέατος. Τοποθετείται ενδοπρόσθεση (stent) στον παγκρεατικό πόρο
για διαστολή στενώσεως, παράκαμψη αποφράξεως από λίθους και παροχέτευση ψευδοκύστεως που έχει
μεγάλη επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο.
Σε μια μεγάλη μελέτη από 8 κέντρα με 1018 ασθενείς (47% στένωση, 18% λίθοι, 35% και τα δύο) που
υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπική θεραπεία, η πενταετής παρακολούθηση έδειξε 60% πλήρη ίαση, 16%
συνεχιζόμενη ενδοσκοπική θεραπεία και 24% υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Ανακούφιση από τον
πόνο επιτεύχθηκε στο 86% του συνόλου. Η παγκρεατική λειτουργία δε βελτιώθηκε. Χρειάστηκαν κατά μέσο
όρο 3 ERCP , με συχνότητα 1-25. Οι ασθενείς είχαν επιλεγεί με μια συγκεκριμένη ανατομία των πόρων.

Εξωσωματική λιθοτριψία με υπέρηχους ( ESWL )
Είναι πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θραύση των λίθων και στη συνέχεια πιο
εύκολη παροχέτευση με την ενδοσκόπηση.
Και στην περίπτωση της ESWL ο ρόλος της παραμένει θολός, καθώς δεν έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι
ωφελεί.

Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική αντιμετώπιση εφαρμόζεται σε όσους ασθενείς απέτυχε η συντηρητική θεραπεία ή σαν πρώτης
γραμμής θεραπεία στην περίπτωση καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σ’ ένα ποσοστό μέχρι και 15% των
ασθενών που οδηγήθηκαν στο χειρουργείο με τη διάγνωση της ΧΠ, στην πραγματικότητα έπασχαν από
καρκίνο.
Ο χρόνος της επέμβασης είναι αμφιλεγόμενος. Ενώ μερικές μελέτες προτείνουν επέμβαση σε πρώιμα στάδια
για να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου, και να μειωθεί η ανάγκη για μακροχρόνια χρήση οπιοειδών, άλλες δε
φαίνεται να στηρίζουν αυτή την άποψη.
Το είδος της επέμβασης θα εξαρτηθεί από την περιοχή του παγκρέατος που είναι επηρεασμένη και από το
κατά πόσο ο παγκρεατικός πόρος είναι διευρυμένος.
Οι επεμβάσεις είναι δύο ειδών: επεμβάσεις αποσυμπίεσης / παροχέτευσης και εκτομές τμήματος του
παγκρέατος.
Επεμβάσεις παροχέτευσης γίνονται στις περιπτώσεις που ο παγκρεατικός πόρος είναι
5-6mm διάμετρος, ενώ άλλοι απαιτούν μέχρι και 10mm.
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Η πιο δημοφιλής επέμβαση είναι η επιμήκης παγκρεατικονηστιδοστομία (τροποποιημένη Puestow).
Ανακούφιση από τον πόνο επιτυγχάνεται αρχικά σ’ ένα ποσοστό 80% των ασθενών, με μια ελάττωση στο
60% μετά από δύο χρόνια.
Εκτομή τμήματος ή και όλου του παγκρέατος γίνεται όταν: 1. Ο πόνος είναι ανυπόφορος και ανθεκτικός
στις άλλες θεραπείες, 2. Πρόκειται για νόσο των μικρών πόρων, 3. Υπάρχει υποψία κακοήθειας, 4.
Προηγούμενη παγκρεατικονηστιδοστομία έχει αποτύχει. Συνήθως αφαιρείται η κεφαλή ή η ουρά και
σπανιότερα όλο το όργανο. Τέτοιες επεμβάσεις είναι η Whipple (παγκρεατικοδωδεκαδακτυλεκτομή),
περιφερική παγκρεατεκτομή, ολική παγκρεατεκτομή, εκτομή της κεφαλής με διατήρηση του 12/δακτύλου και
παγκρεατικοδωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση του πυλωρού.
Οι ασθενείς που έχουν υποστεί παγκρεατεκτομή μπορεί να εμφανίσουν ανεπάρκεια και της ενδοκρινούς και
της εξωκρινούς λειτουργίας του παγκρέατος. Ένα 20% υγιούς παγκρεατικού ιστού επαρκεί για τις ανάγκες
ενός ατόμου. Στην περίπτωση της ΧΠ όμως, το παρέγχυμα που μένει πάσχει με αποτέλεσμα να μην επαρκεί
λειτουργικά.
Η θεραπεία του διαβήτη στους ασθενείς αυτούς βρίσκεται πιθανά στην αυτόλογη μεταμόσχευση των
νησιδίων του Langerhans. Τα νησίδια αποσπώνται από τον παγκρεατικό ιστό και εγχέονται στην πυλαία
φλέβα. Πολλοί απ’ αυτούς τους ασθενείς είχαν νορμογλυκαιμία και φυσιολογική απάντηση στο test γλυκόζης
μέχρι και 7 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση.
Η ΧΠ και ο πόνος που τη συνοδεύει είναι καταστροφικοί για τον ασθενή. Ανεξάρτητα από το πλήθος των
αιτίων και των θεωριών της παθογένειας της νόσου, το κοινό χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτής της
ετερογενούς ομάδας ασθενών είναι ο πόνος, ανυπόφορος και αμείλικτος, όπως περιγράφεται. Είναι ο πόνος
που κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Οι ασθενείς συχνά εξαρτώνται από τα οπιοειδή, με όλα
τα επακόλουθα της χρόνιας χρήσης τους.
Μία πλειάδα ειδικών ασχολείται με τη θεραπεία της ΧΠ. Η προσέγγισή της επιβάλλεται να γίνεται από πολλές
πλευρές για να έχει αποτελέσματα. Γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας, γαστρεντερολόγοι, αναισθησιολόγοι,
χειρουργοί παγκρέατος, ψυχολόγοι, όλοι παίζουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΧΠ.
Η κατανόηση της πολύπλοκης παθοφυσιολογίας της θα μας φέρει πιο κοντά και στην αντιμετώπιση της.
Πάντως, η επανάσταση στη θεραπεία του πόνου της ΧΠ δεν έχει γίνει ακόμα.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
Μήτος Α. Γιακουμής
Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παν.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος διάμεση κυστίτιδα (Interstitial Cystitis - IC) περιγράφει μία χρόνια κατάσταση της ουροδόχου
κύστης, που εκτός από πόνο, μπορεί να προκαλέσει μια πληθώρα συμπτωμάτων από το ουρογεννητικό, το
μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα. Η χρονιότητα του πόνου μπορεί να επιφέρει έναν καταρράκτη
διαταραχών τόσο στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα, όσο και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση
του πάσχοντος. Η κλασσική - μέχρι πρότινος - θεώρηση ύπαρξης ελκών στο εσωτερικό του τοιχώματος της
κύστης περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Guy LeRoy Hunner (1868 - 1957), γυναικολόγο στο
νοσοκομείο John Hopkins της Βαλτιμόρης. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει αποδείξει ότι τέτοια έλκη αφορούν
10-50% των πασχόντων. Οι συν τω χρόνω μελέτες ανέδειξαν πως ο όρος IC περιλαμβάνει ένα ευρύ
ετερογενές φάσμα διαταραχών με διαφορετικά ενδοσκοπικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα, με την ύπαρξη
φλεγμονής να αποτελεί σημαντικό εύρημα σε μία μόνο υποομάδα πασχόντων από IC. Ο όρος, λοιπόν,
κυστίτιδα, που παραπέμπει ετυμολογικά σε ύπαρξη φλεγμονής δεν αντικατοπτρίζει την αληθή
παθοφυσιολογία της κατάστασης. Η μεγάλη ετερογένεια στα συμπτώματα μεταξύ πασχόντων δεν επιτρέπει
την ένταξή τους στον παλαιό μονοσήμαντο όρο «διάμεση κυστίτιδα», αλλά αναγκάζει τους μελετητές να
μιλούν για σύνδρομο με μεγάλη ποικιλία στη φαινοτυπική του έκφραση. Συμπερασματικά, έχει προταθεί ο
όρος «σύνδρομο επώδυνης κύστης» ή «σύνδρομο πόνου της κύστης» (Painful Bladder Syndrome - PBS ή
BPS), ώστε να περιλάβει όλους τους ασθενείς που πάσχουν από άλγος προερχόμενο από την περιοχή της
ουροδόχου κύστης. Επιπλέον, η εμφάνιση IC με έλκη Hunner θεωρείται υποτύπος του συνδρόμου. Ο όρος
PBS προτάθηκε από τη διεθνή οργάνωση μελέτης της διάμεσης κυστίτιδας (ESSIC) και υιοθετήθηκε από
εταιρείες που ασχολούνται και μελετούν το σύνδρομο, όπως η παγκόσμια οργάνωση για τη μελέτη του
πόνου (IASP) και η ευρωπαϊκή εταιρεία ουρολόγων (EAU). Η ESSIC έχει προτείνει την ταξινόμηση των
υποτύπων του PBS βάσει ευρημάτων από την κυστεοσκόπηση με υδροδιάταση και βάσει βιοψιών (πίν. 1).
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η NIDDK (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases) θέσπισε κριτήρια για τη διάγνωση
της IC το 1987. Αυτά δεν προορίζονταν για κλινική εφαρμογή, αλλά μόνο για έρευνα και σύγκριση μελετών
μεταξύ τους με στόχο την αρτίωση της γνώσης στην κατανόηση και αντιμετώπιση του συνδρόμου. Κατόπιν,
έγινε κατανοητό πως υπήρχε η ανάγκη εύρεσης νέων κριτηρίων - κλινικά εφαρμόσιμων - καθώς πολλοί
ασθενείς εξαιρούνταν της διάγνωσης και συνακολούθως της κατάλληλης θεραπείας. Έτσι, προσφάτως, η
ESSIC δημοσίευσε σαφή διαγνωστικά κριτήρια βοηθώντας στην κατεύθυνση τόσο της έρευνας όσο και της
διάγνωσης. Ο όρος PBS προτιμήθηκε ως ο καταλληλότερος, καθόσον ταιριάζει με την τρέχουσα ταξινόμηση
των συνδρόμων χρόνιου πόνου.
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Η τρέχουσα θεώρηση εμπλέκει μία αρχική άγνωστη προσβολή στην κύστη, που πυροδοτεί φλεγμονώδη,
ενδοκρινικά και νευρικά φαινόμενα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ασθενείς με υποκείμενη συστηματική
διαταραχή. Πράγματι, το PBS συχνά προηγείται, συνοδεύει ή έπεται λειτουργικών σωματικών συνδρόμων,
όπως η ινομυαλγία, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Εμφανίζεται
κυρίως στις γυναίκες, ο πόνος είναι το κύριο σύμπτωμα, απουσιάζουν παθολογικά εργαστηριακά ή ανατομικά
ευρήματα και τα συμπτώματα εντείνονται με το στρες. Σε επίπεδο τοιχώματος κύστης πολλοί μηχανισμοί
ακόμα διερευνούνται.
Δεν έχει συσχετιστεί άμεσα ο παράγων λοίμωξη. Η συχνότητα εμφάνισης ουρολοίμωξης είναι η ίδια σε
αυτούς που υποφέρουν από PBS και στους υγιείς. Ωστόσο, η παρουσία έντονης έπειξης προς ούρηση και
συχνών ουρολοιμώξεων στην παιδική και εφηβική ηλικία, έχει συσχετιστεί θετικά με την εμφάνιση PBS στην
ενηλικίωση. Η πανκυστίτιδα με φλεγμονώδεις περινευρικές διηθήσεις αποτελεί βασικό στοιχείο του τύπου 3C
PBS, αλλά είναι σπάνια σε μη ελκωτικό PBS. Στον τύπο 3C υπάρχει επίσης 10πλάσια αύξηση του αριθμού των
μαστοκυττάρων στο τοίχωμα της κύστης και ανάλογη αύξηση των φλεγμονωδών μεσολαβητών που
εκκρίνουν αυτά, πάλι σε σχέση με το μη ελκωτικό PBS, στο οποίο υπάρχει μόνο μικρή αύξηση.
Τόσο στον ελκωτικό όσο και στον μη ελκωτικό τύπο PBS, η κυστεοσκόπηση και η βιοψία καταδεικνύουν
αλλοιώσεις στη στοιβάδα γλυκοζαμινογλυκανών του ουροθηλίου, που εκθέτουν τις υποβλεννογόνιες νευρικές
απολήξεις σε αλγογόνες ουσίες των ούρων. Τα επίπεδα ουρονικών αλάτων και θειικών γλυκοζαμινογλυκανών
είναι αυξημένα σε ασθενείς με βαρύ PBS. Οι υποδοχείς ουροπλακίνης ΙΙΙ-δ4 και καβεολλίνης-1, οι οξεοευαίσθητοι δίαυλοι 2a και 3, οι μουσκαρινικοί (Μ2-5) και πουρινεργικοί υποδοχείς (P2X2 & P2X1), οι
υποδοχείς βραδυκινίνης Β1 και οι υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 εμφανίζουν προς τα άνω ρύθμιση στους
πάσχοντες από PBS. Επίσης παρατηρείται αυξημένη ευαισθησία του ουροθηλίου στο carbachol (μη ειδικό
χολινομιμητικό). Αντιθέτως, η έκφραση γονιδίων που έχουν σχέση με τη διακυττάρια επικοινωνία, όπως τα
tight junction proteins zona occludens-1, junctional adherins molecule-1 και occluding γονίδια, έχει προς τα
κάτω ρύθμιση. Η συγκέντρωση του NO στα ούρα και η επαγώγιμη δραστηριότητα της συνθετάσης του NO
(iNOS) ευρίσκονται αυξημένες στους πάσχοντες από PBS. Περισσότερο αυξημένη είναι η συγκέντρωση του
ΝΟ στον ελκωτικό τύπο (και μειώνεται με τη θεραπεία), παρά στον μη ελκωτικό. Η παραγωγή ΝΟ μέσω iNOS
μπορεί να εμπλέκεται στη δυσλειτουργία του ουροθηλίου. Τα ανωτέρω υποδεικνύουν την αυξημένη
διαπερατότητα του ουροθηλίου. Τα συστατικά των ούρων εγείρουν κυτταροτοξικές δράσεις, ιδίως σε
καταστάσεις αυξημένης διαπερατότητας του ουροθηλίου και ύπαρξης Tamm-Horsefall πρωτεϊνών μη
συζευγμένων με σιαλικό οξύ. Όλα αυτά μαζί με αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση, μεταγραφή και μετάφραση
ενδέχεται να διαιωνίζουν την απάντηση του οργανισμού σε μία αρχική προσβολή της κύστης και να κάνουν
την απάντηση αυτή πιο επιθετική με το πέρασμα του χρόνου.
Στο PBS έχουν βρεθεί και μικροαγγειακές αλλαγές. Αν και ο απόλυτος αριθμός των μικροαγγείων δεν αλλάζει,
μειώνεται ο λόγος ώριμων / συνολικών αγγείων. Φαίνεται πως με το γέμισμα της κύστης με ούρα και την
επερχόμενη διάταση, ελαττώνεται η αιματική της άρδευση. Επίσης η γονιδιακή έκφραση του ενδοθηλιακού
αυξητικού παράγοντα και του από την υποξία επαγόμενου παράγοντα (HIF-1) αυξάνεται στους PBS
πάσχοντες.
Η ύπαρξη νευρογενούς φλεγμονής πυροδοτεί έναν καταρράκτη φαινομένων, με τελικό αποτέλεσμα την
κεντρική και περιφερική ευαισθητοποίηση. Στους πάσχοντες υπάρχει αυξημένη πυκνότητα αισθητικών
νευρικών απολήξεων, αυξημένη παραγωγή νευροδιαβιβαστών και έκφραση υποδοχέων τόσο στις σωματικές
όσο και στις συμπαθητικές ίνες.
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Κάποιοι ασθενείς εμφανίζονται με κλινικά ή ιστοπαθολογικά σημεία παρόμοια αυτοάνοσων νοσημάτων.
Ωστόσο μόνο σε λίγους ευρίσκονται αυτοαντισώματα ή ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Σημειωτέον,
στον τύπο BPS 3 C ανευρίσκονται διηθήσεις Τ-κυττάρων και οζίδια Β-κυττάρων.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι αναφορές στον επιπολασμό του PBS διαφέρουν πολύ, λόγω διαφοροποίησης των διαγνωστικών κριτηρίων
και της ετερογένειας των μελετημένων πληθυσμών. Οι πιο πρόσφατες μελέτες δίνουν ποσοστά 0,06-30%, με
προσβολή κυρίως των γυναικών και αναλογία γυναικών / αντρών 10:1. Δε φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην
εμφάνιση της νόσου μεταξύ φυλών ή εθνικοτήτων, όπως πιστευόταν παλαιότερα. Η αναλογία μεταξύ
ελκωτικού και μη PBS είναι ακόμη ασαφής. Η επίπτωση της νόσου κυμαίνεται μεταξύ 5 και 50%.
Σήμερα επίσης πιστεύουμε πως περιβαλλοντικοί - και όχι γενετικοί - παράγοντες παίζουν τον κυριότερο ρόλο
στην εκδήλωση του συνδρόμου.
Το οικονομικό κόστος είναι σημαντικό. Το άμεσο κόστος στις ΗΠΑ έχει υπολογισθεί στα 750 εκατομμύρια
δολάρια το χρόνο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση του συνδρόμου γίνεται εξ αποκλεισμού, βάσει συμπτωμάτων, φυσικής εξέτασης, εξέτασης των
ούρων, κυστεοσκόπησης με υδροδιάταση και βιοψία.
Τίθεται, λοιπόν, σε ασθενείς: α) με χρόνιο (>6 μήνες) πόνο, πίεση ή δυσφορία που σχετίζεται με την
ουροδόχο κύστη και που συνοδεύεται τουλάχιστον με ένα σύμπτωμα (όπως η συχνοουρία τη μέρα ή/και τη
νύχτα), β) με αδυναμία συσχέτισης των συμπτωμάτων με άλλη σαφή νόσο και γ) με χρήση της
κυστεοσκόπησης με υδροδιάταση – όπου ενδείκνυται. Οι χαρακτήρες του πόνου είναι το σημείο κλειδί : 1)
πόνος, πίεση ή δυσφορία εκλαμβανόμενη ως από την κύστη, που εντείνεται με την πλήρωσή της, 2)
εντοπίζεται υπερηβικά, ακτινοβολώντας στους βουβώνες, τον κόλπο, το ορθό ή το ιερό οστό, 3) υφίεται με
την κένωση της κύστης, αλλά γρήγορα επιστρέφει, 4) εντείνεται με λήψη συγκεκριμένων τροφών ή ποτών.
Συστήνεται η χρήση κλιμάκων συμπτωμάτων, όπως ο δείκτης O’Leary-Sant, γνωστός και ως Δείκτης
Συμπτωμάτων Διάμεσης Κυστίτιδας (Interstitial Cystitis Symptom Index - ICSI). Ο δείκτης αυτός αξιολογεί
την ένταση της ανάγκης για ούρηση και τη συχνότητά της μέσα στο 24ωρο.
Εκτός από την κατάταξη των ασθενών στους υποτύπους του συνδρόμου PBS, είναι απαραίτητη και η
κατάταξη βάσει φαινοτύπου, ώστε να διευκολυνθεί η έναρξη πολυπαραγοντικής θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς
με σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου δεν πάσχουν από τα ίδια συμπτώματα και η αιτιολογία του συνδρόμου
συχνά διαφέρει μεταξύ τους. Το σύστημα UPOINT (Urinary, Psychosocial, Organ specific, Inflammation,
Neurological/Systemic, Tenderness) βοηθά τον κλινικό ιατρό να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία και να
αποφύγει την άσκοπη. Για παράδειγμα, σε έναν ασθενή με αρνητικές καλλιέργειες ούρων δε θα πρέπει να
χορηγηθεί αντιβίωση, ενώ σε έναν με τάση μυών πυελικού εδάφους θα συστηθούν νευροληπτικά ή/και
φυσιοθεραπεία.
Κυστεοσκόπηση
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Στον μη ελκωτικό τύπο του συνδρόμου δεν ανευρίσκονται κυστεοσκοπικά ευρήματα. Σε γυναίκες χωρίς PBS,
που υπέστησαν κυστεοσκόπηση κατά τη διάρκεια απολίνωσης σαλπίγγων, και στις πάσχουσες δεν
προκύπτουν διαφορές από την κυστεοσκόπηση. Η εύρεση πετέχειων κατά την κυστεοσκόπηση με
υδροδιάταση είναι θετικό διαγνωστικό εύρημα, αλλά τα ευρήματα αυτά δεν είναι σταθερά προϊόντος του
συνδρόμου. Αρκετοί συγγραφείς επιμένουν ότι η κυστεοσκόπηση με υδροδιάταση δεν έχει να προσφέρει
πολλές πληροφορίες, αν λάβει κανείς καλό ιστορικό και αξιολογήσει ορθά την κλινική σημειολογία του
συνδρόμου. Άλλοι βρήκαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ κυστεοσκοπικών ευρημάτων και πόνου σε μη
λαμβάνοντες αγωγή ασθενείς. Οι διαφορές αυτές μεταξύ των μελετητών πιθανώς να οφείλονται στο γεγονός
ότι κάποιοι ασθενείς ελάμβαναν αγωγή και άλλοι όχι. Οι πετέχειες πιθανώς σχετίζονται με την παθογένεια του
συνδρόμου, καθώς συνυπάρχουν με υπερ-έκφραση αγγειακού αυξητικού παράγοντα στην κύστη και
νεοαγγείωση.
Βιοψία
Οι βιοψίες είναι χρήσιμες είτε για να τεθεί η διάγνωση είτε για να τεκμηριωθεί η κλινική διάγνωση τόσο σε
ελκωτική όσο και σε μη ελκωτική μορφή συνδρόμου. Από τις πιο σημαντικές νόσους από τις οποίες
διαφοροδιαγιγνώσκεται το PBS, μέσω ιστολογικής εξέτασης, είναι το καρκίνωμα in situ και η φυματιώδης
κυστίτιδα.
Δοκιμασία KCl
Η δοκιμασία διαπερατότητας της κύστης στο KCl έχει χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση, αλλά πρόσφατες
μελέτες δεν τη συστήνουν. Εν τούτοις, έχει προταθεί μια τροποποιημένη δοκιμασία με αραιότερο διάλυμα.
Αυτή αν και είναι ανώδυνη - σε σχέση με την παλαιότερη – μειώνει τον μέγιστο όγκο της κύστης κατά τη
λειτουργική κυστεοσκόπηση στο 90% των ασθενών με PBS, ενώ δεν επηρεάζει την ομάδα ελέγχου. Επίσης,
είναι χρήσιμη στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία με γλυκοζαμινογλυκάνες.
Βιολογικοί δείκτες
Η ιδέα εύρεσης ενός βιολογικού δείκτη που να υποστηρίζει ή ακόμα καλύτερα να τεκμηριώνει τη διάγνωση,
είναι ελκυστική. Δυστυχώς, η μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των διαγνωσθέντων με BPS παρεμποδίζει την
εύρεση ενός τέτοιου δείκτη. Πολλοί παράγοντες - APF (antiproliferating factor), uroplakin ΙΙΙ delta-4 mRNA,
YKL-40, heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor – μελετώνται ως υποψήφιοι. Το ΝΟ
παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς διακρίνει την κλασσική μορφή από τον μη ελκωτικό τύπο.
Κανένας τους όμως δεν έχει εγκριθεί.
BPS ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΡΕΝΕΣ
Σύμφωνα με τα κριτήρια της NIDDK, ηλικία μικρότερη των 18 ετών αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού από
τη διάγνωση. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Έχει βρεθεί πως παιδιά 2-11 ετών προσβάλλονται από BPS, αν και ο
επιπολασμός είναι χαμηλός.
Παλαιότερα υπήρχε η διένεξη για το αν το BPS και το PPS (Prostate Pain Syndrome) συνδέονται. Διαφορές
στους βιολογικούς δείκτες των ούρων, υποδεικνύουν ότι αποτελούν ξεχωριστές διαταραχές με ετερόμορφη
παθοφυσιολογία.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αναλγητικά
Ο πόνος είναι συχνά το επικρατούν σύμπτωμα. Ως εκ τούτου πολλοί ασθενείς λαμβάνουν κοινά αναλγητικά
κάποια στιγμή κατά την εξέλιξη του συνδρόμου. Η ανακούφιση όμως δεν είναι ικανοποιητική, γιατί ο
σπλαγχνικός πόνος που βιώνει κανείς με BPS δεν απαντά στα συνήθη αναλγητικά. Δεν έχουν εκπονηθεί
ακόμη συστηματικές μελέτες που να διερευνούν τη χρήση συμβατικών αναλγητικών στο BPS. Βραχείας
δράσης οπιοειδή ενδέχεται να ενδείκνυνται για τον παροξυσμικό πόνο. Οπιοειδή μεγάλης διάρκειας δράσης
χρησιμοποιούνται όταν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες θεραπευτικές επιλογές.
Κορτικοστεροειδή
Οι αναφορές από τη χρήση στεροειδών είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά και απογοητευτικές συγχρόνως. Οι
Soucy et al. πρότειναν τη χρήση πρεδνιζόνης (25mg/ημερησίως για 1-2 μήνες και μείωση τόσο ώστε να μην
υπάρχουν συμπτώματα) σε ασθενείς με βαρύ, μη αποκρινόμενο σε άλλα θεραπευτικά μέσα ελκωτικό BPS. Η
χρήση τους όμως προκαλεί βαρύτατες πολυσυστηματικές επιπλοκές, μη διευκολύνοντας την a priori και
αβασάνιστη χρήση τους.
Αντιαλλεργικά
Τα μαστοκύτταρα παίζουν κάποιο ρόλο στο BPS και η ισταμίνη είναι μια ουσία που παράγουν. Ανταγωνιστές
των Η1 και Η2 υποδοχέων έχουν χρησιμοποιηθεί με ποικίλα αποτελέσματα.
Η υδροξυζίνη ως ανταγωνιστής των Η1 υποδοχέων, αποτρέπει τη νευρογενή ενεργοποίηση των
μαστοκυττάρων, αποτρέποντας της έκκριση ισταμίνης από μαστοκύτταρα στο θάλαμο και από νευρικά
κύτταρα. Χορηγείται με τη μορφή υδροχλωρικής υδροξυζίνης, ξεκινώντας από 25mg πριν τη βραδινή
κατάκλιση και αυξάνοντας τη δόση έως 50-75mg/ημέρα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η
υπνηλία και η γενικευμένη αδυναμία, που υποχωρούν μετά από λίγο καιρό. Στις σχετικές μελέτες πάνω από
90% των ασθενών ανακουφίστηκαν από τα συμπτώματα του BPS, αλλά και από τα συνοδά, όπως η
ημικρανία, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και οι αλλεργίες. Μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη
υδροξυζίνης ή sodium pentosan polysulphate σε σχέση με placebo δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές
διαφορές. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά για το ικανό του δείγματος της μελέτης. Παρόλα αυτά, στη
συνδυασμένη θεραπεία απάντησαν το 40%, ενώ στο placebo το 13%.
Αντικαταθλιπτικά
Αμιτριπτιλίνη - Νορτριπτιλίνη
Η αμιτριπτιλίνη είναι τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό και έχει χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τα
συμπτώματα του BPS. Πιθανώς δρα μέσω αποκλεισμού χολινεργικών υποδοχέων, αναστολής
επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης και αποκλεισμού Η1 ισταμινικών υποδοχέων. Δρα και ως
αγχολυτικό. Η δόση κλιμακώνεται από 25mg και με διαλείμματα μιας εβδομάδας φτάνει τα 100mg. Η χρήση
της βελτίωσε σημαντικά τα συμπτώματα του πόνου και της έντονης έπειξης, ενώ η συχνοουρία και η
λειτουργική χωρητικότητα της κύστης βελτιώθηκαν μεν, αλλά όχι σημαντικά. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
(ξηροστομία, αύξηση βάρους) από την αντιχολινεργική της δράση είναι επίσης συχνές και αποτελούν το
βασικό μειονέκτημα της χρήσης της. Το αίσθημα ζαλάδας που μπορεί να προκαλέσει είναι κι αυτό ένα
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μειονέκτημα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται η έναρξη με 10mg ή η αντικατάστασή της από
νορτριπτιλίνη.
Duloxetine
Αναστέλλει την επαναπρόσληψη σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης. Δεν μπορεί να προταθεί ως θεραπευτικό
μέσο, γιατί οι μελέτες που αναφέρονται σε αυτήν δεν παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι
περισσότεροι ασθενείς δεν ανέχθηκαν καλά την αγωγή, κυρίως λόγω ναυτίας.
Pentosan Polysulphate Sodium (PPS)
Το PPS θεωρείται πως δρα προάγοντας την επούλωση της στοιβάδας γλυκοζαμινογλυκανών της κύστης. Σε
μελέτες φάνηκε η βελτίωση του πόνου, της έντονης έπειξης και της συχνοουρίας, αλλά όχι της νυχτουρίας.
Μελέτες , επίσης, έδειξαν πως είναι περισσότερο αποτελεσματική στον τύπο 3 C BPS, παρά στον μη ελκωτικό
τύπο. Οι συνήθεις δόσεις είναι 150-200mg 2 φορές την ημέρα μεταξύ των γευμάτων, αλλά η απορρόφησή
του είναι ατελής. Μέσα από την έρευνα διαφαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας συνδέεται
κυρίως με τη διάρκειά της και όχι με το μέγεθος της δόσης σε mg/ ημέρα. Σε μία μελέτη αναφέρεται η
συγχορήγηση ηπαρίνης υποδορίως σε ασθενείς με κακή αρχική ανταπόκριση στο PPS.
Αντιβιοτικά
Ο ρόλος τους είναι περιορισμένος στη θεραπεία του BPS. Δεν ανακουφίζουν από τα συμπτώματα σε
στατιστικά σημαντικό βαθμό είτε χορηγούμενα ως μονοθεραπεία είτε ως συνοδευτικά στη συνολική αγωγή.
Ανοσοκατασταλτικά
Δόθηκε αζαθειοπρίμη (50-100mg/ ημέρα) σε 38 ασθενείς, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του πόνου σε 22
ασθενείς και τη συχνοουρία σε 20. Η κυκλοσπορίνη Α (CyA) και η μεθοτρεξάτη φάνηκε να ανακουφίζουν
ικανοποιητικά από τον πόνο, αλλά όχι από την έντονη έπειξη και τη συχνοουρία. Πιο πρόσφατες μελέτες
δείχνουν πως η CyA βελτίωσε τη συχνότητα των ημερήσιων κενώσεων, τη μέγιστη χωρητικότητα της κύστης
και τον όγκο κάθε κένωσης σημαντικά μετά από θεραπεία ενός έτους σε 23 ασθενείς. Τα αποτελέσματα
διατηρήθηκαν στο 5ετές follow up των ασθενών αυτών και 20 από τους 23 δεν είχαν καθόλου πόνο. Τα
συμπτώματα δυστυχώς επανήλθαν λίγους μήνες μετά από τη διακοπή της θεραπείας. Σε μια άλλη μελέτη 64
ασθενών, που πληρούσαν τα ΝΙΗ (National Institutes of Health) κριτήρια, τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες :
μία που έλαβε CyA 1,5mg δυο φορές την ημέρα και μία με χαμηλή δόση PPS 3×100 mg για 6 μήνες. Η CyA
ήταν ανώτερη του PPS σε όλες τις μετρούμενες κλινικές παραμέτρους. Στην ομάδα της CyA υπήρξαν όμως
περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως τριχοφυΐα, υπερπλασία και άλγος ούλων, παραισθησίες στα
άκρα, κοιλιακός πόνος, flushing, τρόμος και πόνος στους μύες. Κατά τη θεραπεία με CyA επιβάλλεται η
τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της κρεατινίνης.
Αντιεπιληπτικά
Γκαμπαπεντίνη
Είναι αντιεπιληπτικό, που χρησιμοποιείται σα συνοδό στη θεραπεία του πόνου. Βοηθά στη μείωση των άλλων
συγχορηγούμενων φαρμάκων, όπως τα οπιοειδή. Φαίνεται να βοηθά τόσο στον πόνο όσο και στη
λειτουργικότητα της κύστης, εκκρεμούν όμως μελέτες που να τεκμηριώνουν το γεγονός αυτό. Οι
δημοσιεύσεις που αφορούν στην γκαμπαπεντίνη μελετούν μικρά δείγματα ασθενών.
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Πρεγκαμπαλίνη
Είναι α (2)-δέλτα σύνδεμα που συνδέεται και τροποποιεί τον τασεοεξαρτώμενο δίαυλο ασβεστίου,
μειώνοντας το νευροπαθητικό πόνο. Λείπουν και σε αυτήν την περίπτωση μελέτες.
Suplatast tosilate (IPD-1151T)
Είναι ένα από του στόματος ανοσοτροποποιητικό , που καταστέλλει τις αλλεργικές αντιδράσεις, στις οποίες
μεσολαβούν τα βοηθητικά Τ κύτταρα. Εκκρεμούν συγκριτικές μελέτες.
Quercetin
Ανήκει στα βιοφλαβονοειδή και ενδέχεται να βοηθά στο σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου στους άνδρες.
Εκκρεμούν και για αυτό μελέτες.

ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Με την ενδοκυστική εφαρμογή φαρμάκων επιτυγχάνεται υψηλή συγκέντρωση φαρμάκου στην περιοχή
στόχο με λίγες συστηματικές επιπλοκές. Η ανάγκη για διαλείποντες καθετηριασμούς της κύστης (που ιδίως σε
αυτούς τους ασθενείς θα είναι επώδυνοι), το κόστος και ο κίνδυνος λοίμωξης είναι μειονεκτήματα της
μεθόδου.
Τοπικά αναισθητικά
Υπάρχουν σποραδικές αναφορές ενδοκυστικής ενστάλλαξης λιδοκαΐνης. Η αλκαλοποίηση του διαλύματος
βελτιώνει τη φαρμακοκινητική. Περιγράφεται επίσης συνδυασμός με ηπαρίνη – 40.000IU ηπαρίνης, 2%
λιδοκαΐνης (160mg), 3ml 8,4% NaHCO3.
PPS
Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη με σκοπό δράσης την αναπλήρωση της στοιβάδας γλυκοζαμινογλυκανών, που
χορηγείται ενδοκυστικά – η per os χορήγηση έχει μικρή βιοδιαθεσιμότητα.
Ηπαρίνη
Έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο επάλειψης του τοιχώματος της κύστης. Υπάρχουν μελέτες σε ασθενείς, στους
οποίους χορηγήθηκαν 10.000IU ηπαρίνης σε 10ml στείρου νερού 3 φορές εβδομαδιαίως για 3 μήνες και
στους οποίους υποχώρησαν τα συμπτώματα.
Υαλουρονικό οξύ
Έχει παρόμοια δράση στη στοιβάδα γλυκοζαμινογλυκανών. Λείπουν τυχαιοποιημένες μελέτες, αλλά αυτές
που υπάρχουν αναφέρουν καλά αποτελέσματα, με ύφεση των συμπτωμάτων, κυρίως την έβδομη εβδομάδα,
και χωρίς τοξικές επιδράσεις.
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Chondroitin sulphate
Είναι γλυκοζαμινογλυκάνη συζευγμένη με μια θείο-ομάδα. Έχει χορηγηθεί κι αυτή, με καλά αποτελέσματα
ιδίως σε ασθενείς με θετική δοκιμασία KCl. Εκκρεμούν περισσότερες μελέτες.
Dimethyl sulphoxide (DMSO)
Είναι οργανική ένωση, που εύκολα διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη. Έχει αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές,
κολλαγονολυτικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. Λειτουργεί επίσης ως καθαρκτικό των ενδοκυττάριων ριζών
OH⁻, που θεωρείται ότι πυροδοτούν τη φλεγμονή. Μετά από ενδοκυστική ενστάλλαξη DMSO η ύφεση των
συμπτωμάτων διαρκεί 16-72 μήνες. Υπάρχει μία αναφορά περιστατικού το 2001, που παρουσίασε
κεχρωσμένες εναποθέσεις στον κερατοειδή.
Βάκιλος Calmette Guērin (BCG)
Το εμβόλιο BCG κατά της φυματίωσης χρησιμοποιείται ενδοκυστικά στη θεραπεία του επιφανειακού
καρκινώματος της κύστης λόγω των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων του. Ενώ αρχικά αποτελέσματα
μελετών εξήραν τη δράση του, πρόσφατες, πιο καλά οργανωμένες μελέτες, δε βρίσκουν στατιστικά
σημαντική διαφορά με την ομάδα placebo.
Vanilloids
Τα βανιλλοειδή χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του πόνου. Υπάρχουν αναφορές στη χρήση
resiniferatoxin (RTX), - φυτικής προέλευσης ουσίας, ανάλογης και πολύ ισχυρότερης της καψαϊκίνης – με
αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα.

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Διάταση κύστης
Υπάρχουν αναφορές, από το 1930 ακόμη, που περιγράφουν την τεχνική της υδροδιάτασης της κύστης. Οι
μελέτες όμως δεν ήταν καλά σχεδιασμένες και με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν, ακόμη από τη
δεκαετία του 1970, αναφορές έκπτυξης μπαλονιού ενδοκυστικά, που ασκεί πίεση ίση με τη συστολική
αρτηριακή για 3 ώρες. Κάποιες από αυτές εξάγουν ωφέλιμα αποτελέσματα, άλλες όχι , ενώ αναφέρονται
περιπτώσεις νέκρωσης ή ρήξης της κύστης. Σύμφωνα με νεότερες μελέτες η νέκρωση της κύστης μετά από
υδροδιάταση είναι εξαιρετικά σπάνια.
Οι Rose et al. αναφέρουν υδροδιάταση με ηλεκτροδιεγερτική χορήγηση φαρμάκων (electromotive drug
administration-EMDA), σαν εναλλακτική τεχνική της γενικής αναισθησίας ή του κεντρικού νευρικού
αποκλεισμού. Τοποθετούνται ηλεκτρόδια στο δέρμα της κάτω κοιλίας και με τον καθετηριασμό της κύστης
χορηγείται το διάλυμα που περιέχει και λιδοκαΐνη. Με την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος, η λιδοκαΐνη
διαχέεται στο τοίχωμα της κύστης, προκαλώντας αναισθησία και αύξηση του ουδού εμφάνισης πόνου με την
προοδευτική διάτασή της. Οι μέχρι τώρα μελέτες αδυνατούν να τεκμηριώσουν αντικειμενικά τα
αποτελέσματά τους και να εξηγήσουν τον ακριβή μηχανισμό δράσης των τεχνικών, αν και η εφαρμογή
καθετηριασμού και διάτασης της κύστης είναι συνήθης πρακτική. Αποτελεί περισσότερο διαγνωστικό
εργαλείο, παρά θεραπευτικό μέσο.
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Διουρηθρική Εκτομή Ελκών - Laser
Δεν εφαρμόζεται στον μη ελκώδη τύπο του συνδρόμου. Διουρηθρικά εκτέμνονται ή ακτινοβολούνται τα
έλκη. Υπάρχουν αναφορές για βελτίωση των συμπτωμάτων με ικανοποιητικό follow up, λείπουν όμως ακόμα
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες.
Botulinum toxin A (BTX-A)
Η BTX-A προκαλεί αναλγησία δρώντας στις προσαγωγές αισθητικές ίνες της κύστης, βελτιώνοντας τόσο τα
συμπτώματα, όσο και τις ουροδυναμικές παραμέτρους. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με
υποβλεννογόνια έγχυση στο τρίγωνο της κύστης. Σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη διερευνήθηκε η
διαφορά υδροδιάτασης και υδροδιάτασης με BTX-A. Από τους 67 ασθενείς οι 44 χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
: η μία έλαβε 200IU και η άλλη 100IU BTX-A, ενώ οι υπόλοιποι 23 υποβλήθηκαν μόνο σε υδροδιάταση. Όλοι
οι ασθενείς βρήκαν όφελος από τη θεραπεία. Στο 70% της ομάδας που υπεβλήθη μόνο σε υδροδιάταση τα
συμπτώματα επανήλθαν μετά από ένα μήνα, ενώ η ομάδα της BTX-A είχε σαφή βελτίωση (κλίμακας VAS,
λειτουργική χωρητικότητα κύστης) ακόμη και 3 μήνες μετά. Το ποσοστό διατήρησης της ανακούφισης από
τα συμπτώματα ήταν: για την ομάδα της υδροδιάτασης 26% στους 12 μήνες και 17% στους 24 μήνες, για
την ομάδα της BTX-A 55% και 30% αντίστοιχα. Θεωρείται μια θεραπεία αποτελεσματική, ασφαλής, που
μπορεί να επαναληφθεί.
Υπερβαρικό οξυγόνο (HBO)
Αποτελέσματα ερευνών την παρουσιάζουν ως ασφαλή και με μέτρια αποτελέσματα. Είναι όμως ακριβή,
χρονοβόρα και λίγα κέντρα την εφαρμόζουν.
Νευροτροποποίηση
Σε μία προοπτική, απλή κλινική μελέτη μελετήθηκαν τα αποτελέσματα θεραπείας με διέγερση του αιδοιϊκού
(PNS) ή του ιερού πλέγματος (SNS) σε 22 ασθενείς με BPS. Η ομάδα PNS παρουσίασε βελτίωση των
συμπτωμάτων κατά 59% και η ομάδα SNS κατά 44%. Σε μία αναδρομική μελέτη 78 ασθενών (1994-2004)
μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της θεραπείας σε βάθος χρόνου. Τοποθετήθηκε μόνιμος νευροδιεγέρτης SNS
σε ασθενείς που παρουσίασαν τουλάχιστον 50% βελτίωση των συμπτωμάτων κατά τις συνεδρίες παροδικής
διέγερσης του νεύρου. Καλά ήταν τα αποτελέσματα για 72% των ασθενών. 28% του συνόλου αφαίρεσαν το
διεγέρτη, με πιο συχνή αιτία τη μη βελτίωση.
Θεραπείες : Περιορισμένης Αποτελεσματικότητας – Στερούμενες Πρόσφατων Δημοσιεύσεων
Σιμετιδίνη
Υπάρχουν αναφορές χρήσης Η2 – ανταγωνιστών. Τριάντα έξι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν σε μία διπλή
τυφλή μελέτη με placebo ή σιμετιδίνη για 3 μήνες. Οι λαμβάνοντες σιμετιδίνη βελτιώθηκαν στον πόνο και τη
νυχτουρία, αλλά ιστολογικά καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε σε καμία ομάδα.
Προσταγλανδίνες
Υπάρχει μία μελέτη χρήσης Misoprostol σε 25 ασθενείς (600μg/ημέρα για 3 μήνες - με τους καλά
ανταποκρινόμενους στη θεραπεία να συνεχίζουν για ακόμη 6 μήνες). Δέκα τέσσερεις από αυτούς
βελτιώθηκαν και 12 διατήρησαν τα καλά αποτελέσματα για 6 μήνες ακόμη. Επί τω συνόλω, 64% εμφάνισαν
ανεπιθύμητες ενέργειες.
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L-αργινίνη
Χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα παραγωγής ΝΟ. Τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα.
Αντιχολινεργικά
Χρησιμοποιήθηκε oxybutynin ενδοκυστικά για θεραπεία υπεραντιδραστικού εξωστήρα κύστης. Σε μία μελέτη
βελτιώθηκαν οι ογκομετρικές παράμετροι, αλλά καμία αναφορά δεν υπήρξε για τον πόνο.
Clorpactin
Έχει αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιήθηκε ενδοκυστικά από το 1970 ακόμη. Δε συστήνεται, λόγω
υψηλού ποσοστού εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.
Μη Φαρμακευτικές Θεραπείες
Η εφαρμογή τεχνικών εξάσκησης της κύστης είναι ελκυστικές για ασθενείς με συμπτώματα συχνοουρίας και
έντονης έπειξης, χωρίς πόνο. Οι Parsons et al. συμπεριέλαβαν 21 ασθενείς σε ένα πρωτόκολλο με στόχο την
επιμήκυνση των μεσοδιαστημάτων ούρησης τη νύχτα. Δέκα πέντε από αυτούς βελτιώθηκαν κατά 50% στα
συμπτώματα. Οι Chaiken et al. το 1993 μελέτησαν αναδρομικά 42 ασθενείς, στους οποίους δόθηκαν οδηγίες
να κρατούν ημερολόγιο με τις κενώσεις, να κενώνουν σε τακτά διαστήματα, να πίνουν ελεγχόμενα και να
κάνουν ασκήσεις πυελικού εδάφους. Μετά από 12 μήνες τα μεσοδιαστήματα των κενώσεων αυξήθηκαν κατά
93 λεπτά και ο απόλυτος αριθμός των κενώσεων μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 9.
Διατροφή
Υπάρχουν αρκετές μελέτες, αλλά καμία δεν μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη οφέλους με την έναρξη
συγκεκριμένης δίαιτας. Υπάρχουν τροφές που πυροδοτούν τα συμπτώματα, αλλά κάθε ασθενής μόνος του
πρέπει να τις αναγνωρίσει. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πλατφόρμες που βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ωστόσο, καμία αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες δε φαίνεται να είναι ικανή από μόνη της να ανακουφίσει
από τα συμπτώματα του συνδρόμου.
Βελονισμός
Οι πάσχοντες από ανίατες και επώδυνες νόσους δικαιολογημένα καταφεύγουν σε εναλλακτικές πρακτικές,
όπως ο βελονισμός. Η επιστημονική τεκμηρίωση όμως εφαρμογής βελονισμού στους BPS πάσχοντες λείπει.
Από τις μελέτες που υπάρχουν, άλλες τον εξαίρουν και άλλες δε βρίσκουν διαφορά στα αποτελέσματα σε
σχέση με τη συμβατική δυτική θεραπεία.
Ύπνωση
Είναι μια εφαρμοζόμενη συμπληρωματική τεχνική στη διαχείριση ασθενών με καρκίνο, χειρουργικές παθήσεις
ή χρόνιο πόνο. Λείπουν επιστημονικές τεκμηριώσεις.
Φυσικοθεραπεία
Η σωματική άσκηση μπορεί γενικά να βελτιώσει τα συμπτώματα. Μία μη ελεγχόμενη μελέτη 21 ασθενών με
δυσλειτουργία πυελικού εδάφους, που υποβλήθηκαν σε διακολπική χειρωνακτική θεραπεία των μυών της
περιοχής, εμφάνισαν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Υπάρχουν ακόμη αναφορές διήθησης
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επώδυνων σημείων του ανελκτήρα του πρωκτού. Διακολπικά ανιχνεύονταν τα σημεία και διηθούνταν με 5ml
από διάλυμα: 10ml βουπιβακαΐνης 0,25%, 10ml λιδοκαΐνης 2% και 1ml (40mg) τριαμσινολόνης. 72% αυτών
βελτιώθηκαν και 6 ιάθηκαν από τον πόνο.
Ενδοκολπική Νευροδιέγερση
Εφαρμόσθηκε σε 24 γυναίκες με σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους με τη μορφή 30λεπτων συνεδριών, 2-3
φορές/εβδομάδα. Η ανακούφιση από τον πόνο ήταν ικανοποιητική, όπως αξιολογήθηκε με τη λήξη της
συνεδρίας, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες και 7 μήνες μετά.
Χειρουργική Θεραπεία
Η τελευταία επιλογή στη θεραπεία του συνδρόμου είναι η εκτομή τμήματος ή όλης της κύστης. Τρεις κύριες
τεχνικές εφαρμόζονται : εκτομή άνωθεν του τριγώνου της κύστης, κάτωθεν του τριγώνου ή ριζική
κυστεκτομή με ουρηθρεκτομή. Σε όλες αντικαθίσταται το εκτετμημένο μέρος από τμήμα εντέρου. Επίσης,
από το 1967 ακόμη, έχουν περιγραφεί τεχνικές άνευ κυστεκτομής, αλλά με εκτροπή των ούρων.
Επιλογή Ασθενών και Τεχνικής
Το BPS δεν είναι πάθηση απειλητική για τη ζωή, οπότε το χειρουργείο θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία
λύση σε ασθενείς που υποφέρουν επί μακρόν και δεν ανακουφίζονται από τη συντηρητική αγωγή. Έμπειροι
χειρουργοί πρέπει να αναλαμβάνουν αυτούς τους ασθενείς. Ο υπολογισμός της έκτασης του προς εκτομή
μέρους της κύστης υπολογίζεται βάσει των ευρημάτων της κυστεοσκόπησης και της ιστοπαθολογικής
εξέτασης. Κάποιοι χειρουργοί προτείνουν την προεγχειρητική κυστεοσκόπηση και το βαθμό της
χωρητικότητας της κύστης σαν προγνωστικούς δείκτες επιτυχίας της επέμβασης. Οι Peeker et al. βρήκαν ότι
οι ασθενείς με BPS τύπου 3 τελικού σταδίου είχαν έξοχα αποτελέσματα μετά από ειλεοκυστεοπλαστική, ενώ
οι ασθενείς με μη ελκωτικό τύπο BPS δε βοηθήθηκαν. Μια αναδρομική μελέτη 47 ασθενών που πληρούσαν
τα κριτήρια κατά NΙΗ και υπεβλήθησαν σε επανορθωτική χειρουργική διαφόρων τεχνικών την περίοδο 19782003, κατέδειξε την πλήρη ανακούφιση στους 32 από τους 34 ασθενείς με τον κλασσικό ελκωτικό τύπο
Hunner. Μόνο όμως 3 από τους 13 με μη ελκωτικό τύπο βελτιώθηκαν.
Η τεχνική της κυστεκτομής με χρήση μοσχεύματος ειλεού είναι η πιο συχνά επιλεγόμενη τεχνική στις ΗΠΑ.
Μετά από ορθοτοπική κυστεοπλαστική και ιδίως όπου αφαιρείται το τρίγωνο, η κένωση μπορεί να είναι
ατελής και να χρειάζεται διαλείπων αυτοκαθετηριασμός. Η απόφαση για μείζον επανορθωτικό χειρουργείο
στην κύστη, ιδίως σε νέες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πρέπει να λαμβάνεται μετά από λεπτομερή
κλινική εξέταση, συζήτηση όλων των ενδεχομένων και ποτέ αβασάνιστα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαχείριση ασθενών με σύνδρομο επώδυνης κύστης είναι μία πρόκληση. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες
για το χρόνιο πυελικό πόνο που προτείνουν θεραπευτικές στρατηγικές. Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να τις
συμβουλευτεί πριν αποφασίσει μαζί με τον ασθενή το δικό τους θεραπευτικό πλάνο. Από νωρίς οφείλει να
κατατάξει τον ασθενή στον κατάλληλο τύπο του συνδρόμου, αποφεύγοντας τις περιττές εξετάσεις και
αποκλείοντας άλλη νόσο. Ο καθορισμός του φαινοτύπου είναι επίσης σημαντικός, γιατί κατευθύνει τη
στοχευμένη θεραπεία. Η θεραπεία πρέπει να είναι πολυπαραγοντική, καθώς φαίνεται μέχρι τώρα πως η
μονοπαραγοντική θεραπεία έχει αποτύχει. Σκοπός της είναι εξαρχής η αντιμετώπιση του πόνου και κατά
δεύτερο σκοπό η αντιμετώπιση των δευτερογενών βλαβών και ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων. Εκκρεμούν
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ακόμη μελέτες για την τεκμηρίωση των οφελών από το σύστημα UPOINT. Προϊούσης της γνώσης και της
έρευνας, δεν αποκλείεται να προκύψουν αλλαγές στις μέχρι σήμερα θεωρήσεις και συστάσεις.
Πίν.1 Κατάταξη κατά ESSIC του BPS βασισμένη στην κυστεοσκόπηση με υδροδιάταση και τη
βιοψία
Βιοψία
Κυστεοσκόπηση με υδροδιάταση
Δεν έγινε
Φυσιολογική
Στικτές πετέχειες Έλκος Hunner με
βαθμού 2-3
ή χωρίς στικτές
πετέχειες
Δεν έγινε
XX
1X
2X
3X
Φυσιολογική
XA
1A
2A
3A
Μη διαγνωστική
XB
1B
2B
3B
Θετική*
XC
1C
2C
3C
* : ιστοπαθολογικά ευρήματα φλεγμονώδους διήθησης και/ή μαστοκύττωση του εξωστήρα και/ή
κοκκιοματώδη ιστό και/ή ίνωση του χορίου
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ΠΕΡΙΝΕΪΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
Τσιρογιάννη Αικατερίνη
Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Κατερίνης

Περινεϊκή χώρα ή περίνεο είναι η χώρα που αντιστοιχεί στο κάτω στόμιο (στην έξοδο) της ελάσσονος
πυέλου. Έχει σχήμα ρόμβου, με πρόσθιο όριο την ηβική καμάρα, οπίσθιο την κορυφή του κόκκυγα, δεξιά και
αριστερά τον κάτω ηβοϊσχιακό κλάδο, το ισχιακό κύρτωμα και τον μείζονα ισχιοϊερό σύνδεσμο. Υποδιαιρείται
στο πρόσθιο ή ουρογεννητικό τρίγωνο, από όπου διέρχεται ο ουρογεννητικός σωλήνας, και το οπίσθιο ή
πρωκτικό, από όπου διέρχεται το απευθυσμένο, με μεταξύ τους όριο την εγκάρσια γραμμή που ενώνει τα
δύο ισχιακά κυρτώματα.
Η περιοχή του πυελικού εδάφους - περινέου νευρώνεται από το αιδοιικό νεύρο, που περιλαμβάνει
~20% κινητικές, ~50% αισθητικές και ~30% αυτόνομες νευρικές ίνες προερχόμενες από τις ρίζες των Ι2, Ι3
και Ι4 νευροτομίων. Η ιδιαιτερότητα αυτή του αιδοιικού νεύρου εξασφαλίζει τις εσκεμμένες κινήσεις των
δομών του πυελικού εδάφους μέσω των κινητικών ινών, τη μεταφορά των ερεθισμάτων στο ΚΝΣ μέσω των
αισθητικών και τη διατήρηση του μυϊκού τόνου στο πυελικό έδαφος για την εξασφάλιση της σταθερότητάς
του μέσω των αυτόνομων. Τυπικά το αιδοιικό νεύρο αποσχίζεται στα κάτω αιμορροϊδικά νεύρα (rectal n.), το
περινεϊκό και το ραχιαίο νεύρο του πέους ή της κλειτορίδας. Εξέρχεται από την πύελο από το υπαπιοειδές
τρήμα μαζί με τα έσω αιδοιικά αγγεία, περικάμπτοντας την ισχιακή άκανθα και ισχιοϊερό σύνδεσμο εισδύει
από το έλασσον ισχιακό τρήμα στον ευθυϊσχιακό βόθρο, πορεύεται στο έξω τοίχωμα αυτού, στον αιδοιικό
σωλήνα ή σωλήνα του Alcock, (ένα σωληνώδες έλυτρο προερχόμενο από την περιτονία του θυροειδούς
μυός, που περιβάλλει τα έσω αιδοιικά αγγεία και το αιδοιικό νεύρο), όπου αποσχίζεται στους δύο τελικούς
κλάδους. Οι ισχιακή άκανθα, οι σύνδεσμοι, ο αιδοιικός σωλήνας, ο απιοειδής μυς είναι θέσεις όπου το νεύρο
είναι ευαίσθητο σε πίεση ή παγίδευση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές παραλλαγές - μετατοπίσεις
στην πορεία των κλάδων, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν και τις διαφορές στην συμπτωματολογία.
Ως γενικό σύμπτωμα ο πόνος στο περίνεο αφορά α) σε ειδικές νόσους σχετιζόμενες με πυελικό –
περινεϊκό πόνο και αποτελεί σύμπτωμα οξείας ή χρόνιας βλάβης στα κοιλιακά ή πυελικά όργανα και β) σε
άλλες χρόνιες καταστάσεις, χωρίς εμφανή υποκείμενη παθολογία.
Χαρακτηρίζεται χρόνιος όταν επιμένει για περισσότερο από 6 μήνες. Ο χρόνιος περινεϊκός πόνος
αποδίδεται α) σε μη εμφανή αίτια, οπότε χαρακτηρίζεται ως επώδυνο σύνδρομο του αιδοιικού νεύρου, β) σε
βλάβη νεύρων, ως νευραλγία του αιδοιικού νεύρου και γ) σε λειτουργικές διαταραχές του πυελικού εδάφους.
Πρακτικά μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά νευροπαθητικού, σπλαχνικού και μυοπεριτονιακού άλγους.
Σύμφωνα με την προσπάθεια ταξινόμησης των χρόνιων παθήσεων της πυέλου της EAU (European
Association of Urology, 2012) το περινεϊκό επώδυνο σύνδρομο αποτελεί νευροπαθητικού τύπου πόνο στην
περιοχή κατανομής του αιδοιικού νεύρου και μπορεί να συνδυάζεται με συμπτώματα και σημεία από το ορθό,
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την ουρήθρα ή με σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Συχνά σχετίζεται με αρνητικά γνωστικά, συμπεριφορικά,
σεξουαλικά και συναισθηματικά επακόλουθα. Ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία του Χρόνιου Πυελικού
Επώδυνου Συνδρόμου (CPPS). Αφορά σε κατάσταση που προκύπτει μέσω αποκλεισμού ενδείξεων λοίμωξης
ή φλεγμονής. Στην περίπτωση αυτή ο πόνος αποτελεί κύριο σύμπτωμα χρόνιου σπλαχνικού επώδυνου
συνδρόμου και μπορεί να αποκτήσει και τα χαρακτηριστικά περιοχικού επώδυνου συνδρόμου.
Για την κατανόησή του είναι απαραίτητη η γνώση, εκτός της ανατομίας του περινέου, και της
νευροφυσιολογίας του. Τα όργανα της πυέλου και οι δομές επικοινωνούν μέσω νευρικών συνδέσεων ή
αντανακλαστικών, είτε άμεσα είτε μέσω των συγκλινουσών οδών σε επίπεδο ΝΜ. Πιστεύεται ότι μέσω
αυτών των ίδιων οδών, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διεξαγωγή της φυσιολογικής λειτουργίας της
πυέλου, μπορεί να αναπτυχθεί «διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση», σύμφωνα με την οποία οξύς ή χρόνιος
ερεθισμός ενός πυελικού οργάνου μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη δραστηριότητα, ευαισθησία, ή ακόμα και
νευρογενή (nervemediated) φλεγμονή ενός άλλου παρακείμενου, χωρίς έτσι αναγνωριζόμενη υποκείμενη
παθολογική κατάσταση. Στην ευαισθητοποίηση συμμετέχουν εκτός των περιφερικών και νωτιαίων
μηχανισμών και υπερνωτιαίοι μηχανισμοί, οι τελευταίοι μέσω κατιουσών ανασταλτικών ή ενισχυτικών οδών.
Στο σύνολο αυτών των μηχανισμών φαίνεται να κρύβεται η απάντηση του πόνου χωρίς εμφανή υποκείμενη
παθολογία
Η νευραλγία του αιδοιικού νεύρου (Pudendal Neuralgia) είναι νευροπαθητικός πόνος που αφορά
στην περιοχή κατανομής του αιδοιικού νεύρου και οφείλεται σε βλάβη του. Μπορεί δηλαδή να οφείλεται α)
σε παγίδευση (Pudendal Nerve Entrapment) ή συμπίεση του νεύρου, β) σε δυσλειτουργία του εδάφους της
πυέλου μετά από πτώση επί του κόκκυγα, κάκωση λεκάνης, τραύμα κατά τον τοκετό, χειρουργική επέμβαση,
χειρισμούς ή εκτατικές ασκήσεις που επιβαρύνουν το έδαφος της πυέλου, δυσκοιλιότητα,
επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς όπως από εργασία σε κακή θέση ή ορθοστασία, ποδηλασία, πολύωρα
ταξίδια, ή γ) σε οποιοδήποτε συστηματικό αίτιο μπορεί να βλάψει το νεύρο (σακχαρώδη διαβήτη,
αλκοολισμό, έλλειψη βιταμίνης D). Οι ασθενείς υποφέρουν από καυστικό πόνο, τσούξιμο, αίσθηση σαν
μαχαιριά ή ηλεκτρικό ρεύμα, ή αίσθηση ξένου σώματος στην ουρογεννητική και πρωκτική χώρα. Μπορεί να
συνυπάρχει με άλλες νευροπάθειες στην περιοχή του υπογαστρίου και της πυέλου.
Η διάγνωση της νευροπάθειας του αιδοιικού είναι κυρίως κλινική και στηρίζεται σε σημεία,
συμπτώματα και στο ιστορικό του ασθενή, παρά σε εργαστηριακές και απεικονιστικές μεθόδους.
Διαγιγνώσκεται με τα τρία κλινικά σημεία: α) δοκιμασία με βελόνη όπου παρατηρείται υπερευαισθησία
(αλλοδυνία, υπεραλγησία) ή υπαισθησία στην περιοχή του οσχέου ή περιπρωκτικά, β) δοκιμασία Tinel’s Sign
(όπου ελαφρό κτύπημα επί του αιδοιικού νεύρου κατόπιν ψηλάφησής του κάτω από την ισχιακή άκανθα
κατά την διορθική εξέταση εκλύει αίσθηση τσουξίματος ή σαν βελόνες και καρφίτσες κατά το μήκος της
κατανομής του νεύρου), και γ) με την επώδυνη δοκιμασία skin rolling test στις αντίστοιχες περιοχές.
Χρησιμοποιούμενες νευροφυσιολογικές δοκιμασίες είναι: Ηλεκτρομυογράφημα και PNTMLT (pudendal nerve
terminal motor latency test) που ελέγχει την λειτουργία των κινητικών ινών. Η MRI βοηθά στη
διαφοροδιάγνωση παθήσεων της πυέλου. Όσον αφορά στη νευραλγία που οφείλεται σε σύνδρομο
παγίδευσης του αιδοιικού νεύρου, τα κριτήρια Nantes αποτελούν μια προσπάθεια πιο συστηματοποιημένης
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διάγνωσης: Πόνος στην ανατομική κατανομή του αιδοιικού νεύρου, επιδεινώνεται με το κάθισμα, δεν
αφυπνίζει τον ασθενή τη νύχτα, δεν συνοδεύεται με αντικειμενικό αισθητικό έλλειμμα κατά την κλινική
εξέταση και είναι θετικό το αποτέλεσμα του αναισθητικού αποκλεισμού του νεύρου. Από τη διάγνωση
απομακρύνει συμπτωματολογία πόνου στον κόκκυγα, στους γλουτούς ή το υπογάστριο, αποκλειστικά
παροξυσμικός πόνος, κνησμός και διαπίστωση ανωμαλιών ικανών να εξηγήσουν τα συμπτώματα.
Μυϊκή ευαισθησία και trigger points φαίνεται να εμπλέκονται στο περινεϊκό επώδυνο σύνδρομο,
αποτελώντας πηγή προέλευσης του πόνου, ενώ παράλληλα κεντρικοί μηχανισμοί ενοχοποιούνται για την
παθογένεση της υπεραλγησίας των μυών. Πρόκειται για μυοπεριτονιακό επώδυνο σύνδρομο του πυελικού
εδάφους που ξεκινά από trigger points ή μυαλγία τάσης του πυελικού εδάφους (μυϊκός πόνος χωρίς trigger
points). Η ψηλάφηση αποκαλύπτει υπερτονικότητα και αναπαραγωγή των επώδυνων συμπτωμάτων. Η
αποτυχία έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης οδηγεί σε ανεπαρκή ανακούφιση και μπορεί να
επιδεινώσει συμπτώματα άλλων επώδυνων καταστάσεων που μπορεί να συνυπάρχουν.
Η έναρξη της αντιμετώπισης προϋποθέτει την αναζήτηση της τυχόν υποκείμενης αιτίας, η οποία
πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ουσιαστικά προηγείται η
διαφοροδιάγνωση των παθήσεων που ανήκουν στο φάσμα του χρόνιου πυελικού πόνου (σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, κυστικό επώδυνο σύνδρομο, χρόνια μη μικροβιακή προστατίτιδα, σύνδρομο του
ανελκτήρα του πρωκτού, αιδοιοδυνία, σύνδρομο αγγειακής συμφόρησης της πυέλου κλπ). Η θεραπευτική
προσέγγιση πρέπει να είναι πολυδύναμη και ολιστική, με συνδυασμό αναλγησίας, φυσικοθεραπείας και
ψυχολογικής στήριξης. Συνιστάται αλλαγή συνηθειών που επιβαρύνουν τους μύες του πυελικού εδάφους,
φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή με SNRIs, αντιεπιληπτικά (πρεγκαμπαλίνη ή γκαμπαπεντίνη),
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, οπιοειδή. Προτείνονται νευρικοί αποκλεισμοί του αιδοιικού νεύρου, botox και
νευροτροποποίηση σε νευραλγία του αιδοιικού ν. Για την παγίδευση του αιδοιικού, σε αποτυχία
συντηρητικής θεραπείας και μη διάρκειας του αποτελέσματος του νευρικού αποκλεισμού, προτείνεται η
χειρουργική αποσυμπίεση του αιδοιικού νεύρου.
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Διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης
(temporomandibular joint disorders TMD)
Βασιλική Τσιρτσιρίδου
Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Κέντρου Πόνου Γ.Ν. Αθήνας "Ιπποκράτειο"

1. Ο όρος χρόνιος στοματοπροσωπικός πόνος αποτελεί μία ομπρέλα κάτω από την οποία περιγράφονται
επώδυνα περιοχικά σύνδρομα με χρόνια μη υποχωρούσα εικόνα και τα οποία απαιτούν εξατομικευμένη
διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία. (1,2,3). Για κλινικούς σκοπούς περιγράφονται τρεις βασικές
κατηγορίες: ο μυοσκελετικός, ο νευραγγειακός και ο νευροπαθητικός πόνος. Η συχνότητα εμφάνισης στο
γενικό πληθυσμό είναι 17- 26%, εκ της οποίας 7-11% είναι χρόνια (4). Μυοσκελετικός πόνος. Σ`αυτή την
κατηγορία περιλαμβάνονται οι πόνοι από διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης ή των μυών της
μάσησης και ονομάζονται με τον γενικό όρο κροταφογναθικές διαταραχές (ΚΓΔ) (
(Temporomandibular disorders TMD). Ο όρος είναι αδόκιμος καθώς συμπεριλαμβάνει αγγειακά, μυικά
και άλλα προβλήματα που απαιτούν διαφορετικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα
συμπτώματα είναι: α) πόνος στους μασητήρες και ή στις ΚΓΑ β) ήχοι από την ΚΓΑ (κλικ, τρίξιμο) γ)
μεταβολές στις κινήσεις της σιαγόνας κυρίως δε περιορισμό στο άνοιγμα του στόματος. Η
προσωπαλγία που σχετίζεται με την ΚΓΑ εμφανίζεται στο 4-12% του πληθυσμού, από το οποίο το 10%
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Χαρακτηριστικό κλικ στην άρθρωση εμφανίζει το 20-30% αυτών, το 311% θεωρείται από ειδικούς ότι χρειάζεται θεραπεία, ενώ ζητά βοήθεια το 7% του γενικού πληθυσμού για
τέτοιου είδους πόνους (5). Ευαισθησία στους μασητήρες μύες και στην ΚΓΑ έχει το 15 και 5% του γενικού
πληθυσμού αντίστοιχα. Παρόλαυτα στο ένα τρίτο αυτών αυτή η ευαισθησία είναι «ασυμπτωματική».

Παθοφυσιολογία Είναι άγνωστη καθώς υπάρχουν διάφοροι παράγοντες ανατομικοί,
ψυχολογικοί, ψυχοκοινωνικοί, νευροβιολογικοί που φαίνεται να σχετίζονται με το πρόβλημα. Έτσι οι
διαταραχές της ΚΓΑ θεωρούνται πολυπαραγοντικά προβλήματα που για τον κάθε ασθενή αποτελούν
ιδιοπαθή αλγεινή κατάσταση.
ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΗΤΗΡΩΝ (εμμένων στοματοπροσωπικός μυικός πόνος)
Χαρακτηρίζεται από πόνο και ευαισθησία των μυών που συσπούν τη σιαγόνα προκειμένου να κλείσει,
με τελική δυσλειτουργία στη μάσηση. Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση. (6)
Κλινικά εμφανίζεται ετερόπλευρος πόνος γύρω από το αυτί, τη γωνία και το σώμα της κάτω γνάθου
και την κροταφική περιοχή. Αναφερόμενος πόνος μπορεί να εμφανίζεται μέσα στο στόμα, στην
περιοχή μεταξύ του αυτιού και του κροτάφου, στην υπερκόγχια περιοχή, στην άνω γναθο, ανάλογα με τους
εμπλεκόμενους μύες και την ένταση του πόνου. (7) Αναφορά στα δόντια μπορεί να είναι μόνιμη. Ευαίσθητα
σημεία πυροδότησης βαθιά στο μασητήρα μπορεί να αναφέρονται στην ΚΓΑ και στο αυτί και έτσι
να διαγνωσθεί λανθασμένα διαταραχή ενδοαρθρική ή προερχόμενη από το αυτί. Τυπικά ο πόνος αυτός είναι
ετερόπλευρος αλλά όταν σχετίζεται με γενικευμένες διαταραχές όπως η ινομυαλγία μπορεί να είναι και

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

αμφοτερόπλευρος. Είναι βύθιος, αμβλύς, μαλακός αλλά και συσφιγκτικός. Η ένταση κυμαίνεται στη διάρκεια
της μέρας, αλλά με βάση την οπτική αναλογική κλίμακα έχει συνήθως βαθμό 3-5. Συνυπάρχουν αίσθηση
πληρότητας του αυτιού, ζάλη, πόνος στον αυχένα. Η ζάλη συσχετίστηκε με πόνο στον
στερνοκλειδομαστοειδή μυ και η πληρότητα στο αυτί με σπασμό του μέσου πτερυγοειδή μυός.
Η κλινική εξέταση συνήθως αποκαλύπτει περιορισμό στη διάνοιξη του στόματος ( κάτω από 40
χιλ ανάμεσα στα μπροστινά δόντια) καθώς και απόκλιση της σιαγόνας κατά τη διάνοιξη. Το σημείο αυτό
μπορεί να υποκρύπτει παθολογία της ΚΓΑ σε ασθενή με μυοπεριτονιακό σύνδρομο των μασητήρων. Στους
ασθενείς αυτούς εντοπισμένες ευαίσθητες περιοχές και σημεία πυροδότησης ( trigger points) στον
ομόπλευρο μασητήρα, τον τένοντα ή την περιτονία αποτελούν διακριτά και χαρακτηριστικά στοιχεία. (8) Το
σημείο πυροδότησης είναι μία δέσμη ή ένας όζος από μυικές ίνες σκληρότερες του φυσιολογικού. Μπορεί να
είναι ενεργό, δηλαδή με συμπτώματα ή λανθάνων, δηλαδή να εκλύει πόνο μόνο στη διέγερση. Σε ποσοστό
>60% εμπλέκεται ο μασητήρας, ενώ ο μέσος πτερυγοειδής και ο κροταφικός μυς είναι ευαίσθητοι στο 4050% των περιπτώσεων συνήθως ετερόπλευρα. Ο στερνοκλειδομαστοειδής, ο τραπεζοειδής και ο υποκόγχιος
μυς είναι συνήθως ευαίσθητοι στο 30-45% πολύ συχνά αμφοτερόπλευρα.
Διαφορική διάγνωση
1. παθολογία των δοντιών: η αναφορά του πόνου στα δόντια οδηγεί πολύ συχνά σε λανθασμένη διάγνωση
και αναποτελεσματική οδοντική θεραπεία.
2. επώδυνες διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΑ): η αλληλοεπικάλυψη στη
συμπτωματολογία (περιοχικός πόνος, εντόπιση αναφερόμενου πόνου και πόνος εκλυόμενος από την κίνηση
της σιαγόνας) περιπλέκει εξαιρετικά τη διάγνωση.
3. συνύπαρξη συστηματικών νοσημάτων: ινομυαλγία, αρθρίτιδα, υποθυρεοειδισμός, παθήσεις του
συνδετικού ιστού, AIDS μπορεί να συμμετέχουν στην παθολογία.
4. κεφαλαλγία τάσης: έχει δύο βασικούς περιορισμούς, ο πόνος είναι ετερόπλευρος και εντοπίζεται γύρω
από τη γωνία της γνάθου και το αυτί. Ακόμα και αν ο πόνος σε μυοπεριτονιακό σύνδρομο των μασητήρων
είναι αμφοτερόπλευρος, η εντόπισή του στη γνάθο και το αυτί είναι χαρακτηριστική και τον διαχωρίζει από
την κεφαλαλγία τάσης. Επίσης υπάρχει άλληλοεπικάλυψη και στην παθοφυσιολογία μεταξύ των δύο
νοσολογικών οντοτήτων.
Παθοφυσιολογία του εμμένοντα μυικού στοματοπροσωπικού πόνου. Είναι σαφές οτι πολλοί ενεργοί
παράγοντες εμπλέκονται στην αιτιολογία του εμμένοντα στοματοπροσωπικού πόνου ( εικόνα 1 ). Η
δεκτικότητα του ατόμου έχει σημαντικότατο ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Γενετικά επηρρεαζόμενα φυσιολογικά
αποτυπώματα του ατόμου όπως η τροποποίηση του πόνου, η δράση των φαρμάκων ( pharmacogenomics)
με βάση το κάθε γονιδιακό υπόστρωμα, καθώς και τα ψυχολογικά δεδομένα, όλα μαζί και σε διαφορετικό
βαθμό φαίνεται να καθορίζουν την έναρξη της νόσου και την εξέλιξή της ή όχι σε εμμένοντα μυικό
στοματοπροσωπικό πόνο. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης του πόνου και η αναζήτηση θεραπείας από το κάθε
άτομο εξαρτώνται επίσης από παράγοντες όπως το έθνος, η κουλτούρα αλλά και το στρες. Η επίδραση του
φύλου είναι μέγιστη και μπορεί να εκφραστεί μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ ορμονών και αλγαισθητικών
οδών, όπως και η επίδραση περιβαλλοντικών και πολιτισμικών παραγόντων.
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Σε κάθε άτομο για την ανάπτυξη εμμένοντα μυικού στοματοπροσωπικού πόνου πρέπει να
συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι παράγοντες, αλλά είναι ακόμα αδύνατη η ταυτοποίησή τους σε
μεμονωμένα άτομα, όπως και η σχεδίαση στοχοποιημένης με βάση τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό
θεραπείας. Για τις περισσότερες περιπτώσεις εμμένοντα στοματοπροσωπικού πόνου δεν υπάρχουν ακόμη
αξιόλογες θεραπευτικές δυνατότητες.

Εικόνα 1: Μια πολύπλοκη προοπτική ενός μοντέλου της νόσου του εμμένοντα στοματοπροσωπικού μυικού
πόνου. Όπως οι περισσότερες καταστάσεις εμμένοντα πόνου, θεωρείται αλληλεπίδραση γονιδίου και
περιβάλλοντος
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Πόνος σχετιζόμενος με την κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΓΑ)
Συνήθως υπάρχει μετατόπιση του αρθρικού δίσκου και φλεγμονή της άρθρωσης (9) Πιο σπάνιες είναι
η εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων, ή οι φλεγμονώδεις αρθροπάθειες που επηρεάζουν την ΚΓΑ. Σ` όλες
αυτές οι διαταραχές της ΚΓΑ συνυπάρχει μυικός πόνος, συνήθως μυοπεριτονιακό σύνδρομο των μασητήρων,
οπότε και απαιτείται συνδυασμένη αντιμετώπιση. Σπανιότερα η ΚΓΑ προσβάλλεται από λοιμώδεις ή
μεταβολικής αιτιολογίας αρθρίτιδες. (10)
Η μετατόπιση δίσκου σημαίνει ανώμαλη ανατομική σχέση μεταξύ του κονδύλου της κάτω γνάθου και
του αρθρικού δίσκου όταν το στόμα είναι κλειστό. Συνήθως ο δίσκος μετατοπίζεται προς τα εμπρός. Στους
ασθενείς με μπροστινή μετατόπιση του δίσκου και ανάταξη (ADDwR), κατά το άνοιγμα του στόματος ο
κόνδυλος της παθολογικής πλευράς συναντά την οπίσθια δέσμη του μετατοπισμένου δίσκου, βρίσκει κάποια
αντίσταση και μετακινείται κάτω από το δίσκο (ανάταξη). Με το κλείσιμο του στόματος, ο κόνδυλος θα
γλιστρήσει έξω από τον δίσκο και θα ξαναγυρίσει στον γλυνοειδή βόθρο. Ο ήχος που κάνει ο κόνδυλος
καθώς σκαρφαλώνει πάνω στον δίσκο κατά το άνοιγμα του στόματος και στη συνέχεια καθώς ξεγλιστρά
απ`αυτόν κατά το κλείσιμο, είναι το χαρακτηριστικό κλικ που ακούγεται στους ασθενείς αυτούς, ενώ η
κίνηση μπορεί να ψηλαφηθεί μπροστά από το αυτί. Οι ασθενείς μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικοί και
απλώς ν`αναφέρουν κλικ ή άλλο ήχο στην άρθρωση, τα οποία μπορεί να τους ανησυχούν ή όχι. Μπορεί
όμως να πονούν κατά τη μάσηση κυρίως σκληρών φαγητών. Η ΚΓΔ είναι ευαίσθητη στην ψηλάφηση. Ο
πόνος είναι συνήθως μέτριος αλλά μπορεί και να φτάσει το 6-7 στην κλίμακα πόνου, δηλ να γίνει δυνατός
έως πολύ δυνατός. Όταν ο δίσκος αποκλίνει προς μία πλευρά, η γνάθος αποκλίνει προς την πάσχουσα
πλευρά κατά το άνοιγμα του στόματος, μέχρι ν`ακουστεί το πρώτο κλικ, το οποίο και σημαίνει ανάταξη ή
επιστροφή στη φυσιολογική σχέση των δομών. Το άνοιγμα του στόματος συνεχίζεται τότε κανονικά και
συνήθως ανεμπόδιστα. Πόνος μπορεί να εμφανιστεί στη μέγιστη διάνοιξη του στόματος
Στους ασθενείς με μπροστινή μετατόπιση του δίσκου χωρίς ανάταξη (ADDwoR), ο κόνδυλος
μηχανικά δεν μπορεί να περάσει κάτω από τον δίσκο και έτσι δεν υπάρχει ανάταξη. Προσπάθειες για
μεγαλύτερο άνοιγμα του στόματος εκλύουν πόνο πάνω στην άρθρωση χωρίς αποτέλεσμα. Η άρθρωση είναι
συνήθως πολύ ευαίσθητη στην ψηλάφηση. Από την ανάλυση της σύστασης του αρθρικού υγρού μετά από
αρθροκέντηση προέκυψε παρουσία προφλεγμονωδών κυτοκινών, και επομένως ενεργού φλεγμονώδους
διαδικασίας. Ο πόνος στους ασθενείς αυτούς είναι πολύ σοβαρός 7-9 στην κλιμακα του πόνου και επηρεάζει
δραματικά τη λειτουργικότητά τους. Ο ασθενής εμφανίζεται με περιορισμένο άνοιγμα στόματος (20-25 χιλ)
και μία οξύτατη απόκλιση προς την πάσχουσα πλευρά όταν του ζητηθεί ν`ανοίξει το στόμα του. Η έναρξη
είναι συνήθως οξεία και μπορεί να προηγείται ιστορικό επώδυνου κλικ (ADDwR). Σε κάποιους ασθενείς μπορεί
να συμβεί αργή μετάβαση από ADDwR σε ADDwoR. Ο ασθενής έχει ένα σταθερό κλικ αλλά αναφέρει πως
κάποιες φορές παρουσιάζει περιορισμό στη διάνοιξη του στόματος αλλά χωρίς κλικ. Χειρισμοί στην άρθρωση
συχνά ανακουφίζουν από αυτήν τη κατάσταση και οι ασθενείς επιστρέφουν στην κατάσταση ADDwR και που
τότε ορίζεται σαν «ADDwR με παροδικό κλείδωμα». Εφόσον η κατάσταση ADDwoR δεν αντιμετωπιστεί,
συμβαίνει ένας βαθμός φυσιολογικής προσαρμογής όπου οι αρθρικές δομές διατείνονται και ο ασθενής
εμφανίζεται με ελάχιστο περιορισμό στη διάνοιξη του στόματος (30-35 χιλ) και που συνοδεύεται από
μικρότερο βαθμό απόκλισης.
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Εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων ( DJD)
Αποτελεί μια χρόνια μη φλεγμονώδη νόσο που προσβάλει τους αρθρικούς χόνδρους των υμενωδών
αρθρώσεων, κυρίως δε αυτών που φέρουν βάρος.
Ακτινολογικά ευρήματα εκφυλιστικής νόσου της ΚΓΑ εμφανίζονται με συχνότητα 14- 44% σε
ασυμπτωματικούς, αλλά μόνο 8-16% θα εκδηλώσουν κλινική σημειολογία. Η νόσος αφορά κυρίως γυναίκες
ηλικίας 40-50 ετών. Ο πόνος εντοπίζεται πάνω στην άρθρωση, γύρω από το αυτί και επεκτείνεται στους
γύρω συναφείς ιστούς. Κλινικά υπάρχει δυσκολία στη μάσηση, δυσκαμψία και κόπωση στην κάτω γνάθο. Η
δυσκαμψία είναι εντονότερη το βράδυ. Η ΚΓΑ και οι μασητήρες είναι πολύ ευαίσθητοι. Υπάρχει περιορισμός
στη διάνοιξη του στόματος και απόκλιση προς την πάσχουσα πλευρά. Συνήθως συνυπάρχει κριγμός πάνω
στην πάσχουσα άρθρωση. Οι απεικονιστικές μέθοδοι αποκαλύπτουν υποχόνδρια οστική σκλήρυνση,
επιπέδωση, ανάπτυξη οστεοφύτων και δημιουργία μικροκύστεων. Σύντομα αναπτύσσεται φλεγμονώδης
απάντηση. Μπορεί να προκληθεί μετά από τραύμα της ΚΓΑ και να έχει επιθετική εμφάνιση.
Φλεγμονώδης νόσος των αρθρώσεων
Η ΚΓΑ μπορεί να εμπλέκεται στην κλινική εκδήλωση ενός αριθμού συστηματικών αρθρίτιδων
περιλαμβανομένης της ρευματοειδούς και της ψωριασικής. Συνήθως η διάγνωση έχει ήδη γίνει και ο πόνος
και η δυσλειτουργία της ΚΓΑ αποτελούν σημεία επιδείνωσης της νόσου. Η αντιμετώπιση αυτών των
περιπτώσεων περιλαμβάνει την προσθήκη ειδικών θεραπειών για την ΚΓΑ στις προϋπάρχουσες θεραπείες. Η
ΚΓΑ μπορεί να είναι πολύ επώδυνη, οιδηματώδης και με περιορισμένη λειτουγικότητα. Οι απεικονιστικές
μέθοδοι παρουσιάζουν καταστροφή της άρθρωσης ανάλογη της εκφυλιστικής νόσου, αλλά με ταχύτερη
εξέλιξη. Οι ασθενείς μπορεί να παραπονούνται για αδυναμία επαφής των μπροστινών δοντιών, που είναι το
αποτέλεσμα κάθετης απώλειας του ύψους του κονδύλου. Τα εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να εμφανίζουν
αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αναιμία, λευκοκυτάρρωση καθώς και την
παρουσία αυτοαντισωμάτων.
Πρόγνωση και θεραπεία
Εφόσον είναι γνωστή η αιτιολογία του πόνου που σχετίζεται με την ΚΓΑ μπορεί και να
αντιμετωπιστεί. Καθώς όμως είναι κυρίως ιδιοπαθής πόνος, ρεαλιστικός στόχος είναι η ανακούφιση από τον
πόνο και η αποκατάσταση της λειτουργίας. Η αποτελεσματικότητα φυσικών τεχνικών όπως η παθητική
διάταση και η χαλάρωση προκύπτει από την κλινική εμπειρία. Η εφαρμογή του στοματικού νάρθηκα έχει ΝΝΤ
3-4 για το μυοπεριτονιακό πόνο και 5-6 για την αρθραλγία. (11) Ωστόσο, η προσωπική φροντίδα αποτελεί το
πρώτο και καθοριστικό βήμα για τις καταστάσεις αυτές. Στη φαρμακευτική θεραπεία για το μυοπεριτονιακό
πόνο συγκαταλέγονται τα ΜΣΑΦ σε συνδυασμό με βενζοδιαζεπίνες, τα μυοχαλαρωτικά (cyclobenzaprine,
flupirtine), όπως και τα αντιισταμινικά (doxylamine succinate) σε συνδυασμό με παρακεταμόλη και κωδεϊνη
καθώς και η γκαμπαπεντίνη και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. (12,13,14) Η ενδοαρθρική χορήγηση
μορφίνης σε μία δόση μείωσε τον πόνο και βελτίωσε την κινητικότητα, χωρίς όμως θεαματικά αποτελέσματα.
(15) Καθώς οι αξιόπιστες μελέτες για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου των διαταραχών της ΚΓΔ
είναι σποραδικές, δεν υπάρχουν ισχυρές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπάρχουν αξιόπιστα και αρκετά δεδομένα
πως η προσωπική φροντίδα και παρακολούθηση είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τις συνήθεις οδοντιατρικές
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προσεγγίσεις και πως σε ανθεκτικότερες περιπτώσεις απαιτείται η βοήθεια κλινικού ψυχολόγου. Απαιτείται η
εξατομίκευση της θεραπείας και η παρακολούθηση από ψυχολόγο να μη θεωρείται έσχατη λύση, αλλά
ταυτόχρονη με οδοντιατρικές και βιοϊατρικές θεραπείες. Οι σύγχρονες οδηγίες συνιστούν αντιστρεπτή και μη
επεμβατική αντιμετώπιση του πόνου που οφείλεται σε διαταραχές της ΚΓΔ. (16)
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Νευραλγίες εγκεφαλικών συζυγιών
Χρύσα Αρβανίτη, MD, PhD
Νευρολόγος, Επιμ. Α’ Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο

Πολλές καταστάσεις εκδηλώνονται με προσωπαλγία, ή κεφαλαλγία. Οι συνηθέστερες μη
νευρολογικές καταστάσεις που προκαλούν κυρίως προσωπαλγία είναι οι παθήσεις από τη μύτη ή τους
παραρρίνιους κόλπους και οι παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης.
Συνήθεις νευρολογικές αιτίες προσωπαλγίας είναι οι νευραλγίες των κρανιακών νεύρων που
αφορούν, σύμφωνα με την κατάταξη της Διεθνούς Εταιρίας Κεφαλαλγίας, κυρίως την νευραλγία τριδύμου, τη
γλωσσοφαρυγγική νευραλγία, τη νευραλγία του διάμεσου νεύρου, του άνω λαρυγγικού νεύρου, του
οφθαλμορινικού νεύρου, του υπερκόγχιου νεύρου, νευραλγίες από άλλους τελικούς κλάδους του τριδύμου,
την ινιακή νευραλγία, το σύνδρομο λαιμού-γλώσσας, την οπτική νευρίτιδα, τη διαβητική οφθαλμική
νευροπάθεια, την νευραλγία από έρπητα ζωστήρα.
Η διερεύνηση των αιτιών της προσωπαλγίας μπορεί ενίοτε να είναι δυσχερής λόγω της αντανάκλασης
του άλγους σε περιοχή άλλη από αυτή της βλάβης.
Τα χαρακτηριστικά του πόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάγνωση. Παροξυσμικός πόνος είναι
συνήθως νευραλγικός πόνος, ενώ ο μυοσκελετικός πόνος είναι πιο αμβλύς και η ψηλάφηση μπορεί να τον
επιδεινώσει. Επίσης ψυχολογικοί παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ένταση του πόνου.
Για την αντιμετώπιση των κρανιακών νευραλγιών εφαρμόζεται
επεμβατικές μέθοδοι.
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Λοιπά Σύνδρομα (Σύνδρομο καυσαλγίας του Στόματος - Επίμονος Ιδιοπαθής
Προσωπικός Πόνος)

Ελένη Σαρλάνη
Οδοντίατρος – Γναθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Maryland, USA
Diplomate American Academy of Orofacial Pain

Η καυσαλγία του στόματος εκδηλώνεται ως διάχυτος καυστικός πόνος εντοπιζόμενος στον
βλεννογόνο του στόματος, διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών. Για να περιγραφούν συμπτώματα καυσαλγίας,
έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι όροι, όπως στοματοδυνία και γλωσσοδυνία. Πιο πρόσφατα, στην Αγγλική
βιβλιογραφία, αναφέρεται ο όρος σύνδρομο καυσαλγίας στόματος (ΣΚΣ) ο οποίος υποδηλώνει ότι συχνά
εμφανίζονται συνοδά συμπτώματα. Το ΣΚΣ προσβάλλει 1-15% του ενήλικου πληθυσμού, συχνότερα
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε περιοχή του
στοματικού βλεννογόνου, μονόπλευρα ή αμφίπλευρα, συχνότερα όμως προσβάλλονται τα πρόσθια δύο τρίτα
και η κορυφή της γλώσσας καθώς και ο χειλικός βλεννογόνος. Η ένταση ποικίλλει από ήπια σε έντονη και
συνήθως ο πόνος εντείνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν διακόπτει τον ύπνο του ασθενή. Σε
περισσότερους από τους μισούς ασθενείς ο πόνος συνοδεύεται από πρόσθετα συμπτώματα. Το πιο συχνό
από αυτά είναι η αίσθηση ξηρότητας του στοματικού βλεννογόνου, αν και οι περισσότερες μελέτες μέτρησης
ροής σιάλου δεν έχουν δείξει αντικειμενική μείωση στην παραγωγή του. Επίσης, μπορεί να συνυπάρχουν
αλλοιώσεις στη γεύση όπως εμφάνιση επίμονης πικρής ή μεταλλικής γεύσης.
Το ΣΚΣ διακρίνεται σε πρωτοπαθές (ΠΣΚΣ) και δευτεροπαθές (ΔΣΚΣ). Το ΠΣΚΣ είναι αγνώστου
αιτιολογίας; η κλινική εξέταση και οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν κάποιον τοπικό ή
συστηματικό αιτιολογικό παράγοντα. Νευροπαθητικοί και ψυχογενείς μηχανισμοί πιθανώς εμπλέκονται στην
αιτιοπαθογένεια του πρωτοπαθούς συνδρόμου. Αντίθετα, το ΔΣΚΣ συσχετίζεται με υποκείμενη τοπική ή
συστηματική παθολογική εξεργασία. Μία πληθώρα τοπικών παθήσεων μπορούν να προκαλέσουν αίσθηση
καύσου στο στόμα, όπως διακριτές στοματικές βλάβες, καντιντίαση, ξηροστομία, αλλεργικές αντιδράσεις
υπερευαισθησίας ή τραυματισμοί από οδοντιατρικές αποκαταστάσεις. Συστηματικοί παράγοντες που πρέπει
να αποκλειστούν περιλαμβάνουν τις αναιμίες & ελλείψεις βιταμινών,
το σακχαρώδη διαβήτη, τον
υποθυρεοειδισμό, τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και παρενέργειες φαρμάκων. Το πρωτοπαθές και το
δευτεροπαθές ΣΚΣ μπορεί να εμφανιστούν με παρόμοια κλινικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Κατά
συνέπεια ο πρωταρχικός στόχος του θεράποντα πρέπει να είναι η αναζήτηση τοπικών και συστηματικών
παραγόντων που σχετίζονται με το ΔΣΚΣ.
Η θεραπεία του ΔΣΚΣ στοχεύει στην αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογικής κατάστασης.
Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ΠΣΚΣ παίζει η ενημέρωση του ασθενή ώστε να μειωθεί το άγχος
που συχνά τον διακατέχει για την ύπαρξη σοβαρής υποκείμενης νόσου. Η φαρμακευτική αγωγή του
πρωτοπαθούς συνδρόμου μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση ποικίλων φαρμάκων, όπως κλοναζεπάμης,
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άλφα λιποϊκού οξέος, αντικαταθλιπτικών και αντιεπιληπτικών. Συχνά η ανταπόκριση στην φαρμακευτική
αγωγή είναι μερική και μπορεί να απαιτηθεί συνδυασμός φαρμάκων για την ανακούφιση του ασθενή.
Ο επίμονος ιδιοπαθής προσωπικός πόνος (ΕΙΠΠ) – στο παρελθόν αναφερόμενος ως άτυπος
προσωπικός πόνος – ορίζεται από τη Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας ως πόνος στη στοματοπροσωπική περιοχή,
διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών ημερησίως για περισσότερο από τρεις μήνες, χωρίς παθολογικά
ευρήματα στις κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις. Ο ΕΙΠΠ είναι διάχυτος, μη καλά εντοπιζόμενος πόνος, ο
οποίος δεν ακολουθεί την κατανομή ενός περιφερικού νεύρου. Συχνά, αρχικά εμφανίζεται σε μία
περιορισμένη περιοχή του προσώπου και με την πάροδο του χρόνου επεκτείνεται σε γειτονικές περιοχές στην
ίδια ή και στην άλλη πλευρά. Περιγράφεται συνήθως ως αμβλύς, βύθιος πόνος με μέτρια ένταση, ενώ μπορεί
να συνυπάρχουν και εξάρσεις διαξιφιστικού πόνου.
Ο ΕΙΠΠ αποτελεί ουσιαστικά μία διάγνωση αποκλεισμού η οποία προϋποθέτει ενδελεχή κλινικό,
νευρολογικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται ο
μυοπεριτονιακός πόνος, όπου λεπτομερής ψηλάφηση των μυών της μάσησης αναπαράγει ή επιδεινώνει τα
συμπτώματα του ασθενή. Ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος για αποκλεισμό σπανιότερων παθήσεων πρέπει
να περιλαμβάνει όχι μόνο την περιοχή κεφαλής και τραχήλου, αλλά και το θώρακα καθώς έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις αδιάγνωστου καρκίνου του πνεύμονα με αρχικό σύμπτωμα προσωπικό πόνο.
Η ετιολογία και η παθοφυσιολογία του ΕΙΠΠ δεν είναι γνωστές. Ψυχολογικές διαταραχές, όπως
αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη, συχνά συνυπάρχουν. Επίσης, πολλοί ασθενείς αναφέρουν έναρξη του
πόνου μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο, γεγονός που υποδηλώνει εμπλοκή
νευροπαθητικών μηχανισμών. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από μελέτες που έχουν δείξει ότι οι απαντήσεις
ασθενών με ΕΙΠΠ σε ποσοτικές αισθητικές δοκιμασίες (quantitative sensory testing) προσομοιάζουν αυτές
ασθενών με τριδυμικό τραυματικό νευροπαθητικό πόνο.
Η αντιμετώπιση του ΕΙΠΠ περιλαμβάνει αντιεπιληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα, σε
συνδυασμό με ψυχολογικές θεραπείες. Η εφαρμογή παλμικής ραδιοσυχνότητας στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο
είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αναδρομική μελέτη ασθενών με ΕΙΠΠ.
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Κατευθυντήριες οδηγίες για επεμβατικές τεχνικές στο νευροπαθητικό πόνο
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος
Επιμελήτρια Β ΜΕΘ-ΑΝΘ Θεαγένειο

Ο νευροπαθητικός πόνος(neuropathic pain=NP),είναι συχνά ανθεκτικός στην φαρμακευτική αγωγή και οι
ασθενείς δεν απαντούν στη θεραπεία,νιώθοντας μόνο μερική ανακούφιση από τον πόνο,ή βιώνοντας μη
ανεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες.Επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και έχει εκτιμηθεί ότι αφορά
το 7% του πληθυσμού[1].Για τους παραπάνω λόγους,οι επεμβατικές τεχνικές αποτελούν αντικείμενο
συνεχιζόμενης έρευνας.
Ο νευροπαθητικός πόνος,έχει προσφάτως οριστεί ως «ο πόνος που προκαλείται από λύση ή νόσο του
σωματοαισθητικού συστήματος»[2].Ο περιφερικός νευροπαθητικός πόνος,περιλαμβάνει διαγνώσεις όπως,η
μεθερπητική
νευραλγία(postherpetic
neuralgia=PHN)
και
η
επώδυνη
διαβητική
περιφερική
νευροπάθεια(painful diabetic peripheral neuropathy=DPN).Όσον αφορά τον
κεντρικό νευροπαθητικό
πόνο,τα κύρια παραδείγματα είναι ο κεντρικός μετεμφραγματικός πόνος(central poststroke pain) ,ο πόνος
από βλάβη της σπονδυλικής στήλης(spinal cord injury pain),το πολύπλοκο περιοχικό σύνδρομο
πόνου(complex regional pain syndrome,CRPS) και το σύνδρομο μετά από αποτυχημένη επέμβαση(failed
back surgery syndrome,FBSS).
Η μεθοδολογία ,που χρησιμοποιείται στις υπάρχουσες μελέτες για το νευροπαθητικό πόνο(NP) ποικίλλει
ευρέως.Η βιβλιογραφία ,περιορίζεται λόγω έλλειψης διπλών-τυφλών μεθόδων,τυχαιοποίησης,δείγματος
ασθενών με παρόμοια νόσο,καταλλήλων ομάδων σύγκρισης,συγκεκριμένης εκτίμησης της έκβασης της
θεραπείας,καθώς και απόλυτης συμφωνίας για τον ορισμό της επιτυχούς απάντησης στη θεραπεία.Επίσης ,η
διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών(follow up),σε διασταυρούμενες μελέτες διαφέρει.Στον πίνακα 1
[3],[4]παρατίθενται τα κριτήρια για την ποιότητα της ένδειξης αλλά και τη δύναμη της σύστασης για
θεραπεία.
Α.Καταστάσεις περιφερικού νευροπαθητικού πόνου
1.Έρπης ζωστήρ
Τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών(RCT’s) ,συγκλίνουν με τις μελέτες παρατήρησεις σε ότι αφορά
την επισκληρίδιο χορήγηση τοπικού αναισθητικού,με ή χωρίς στεροειδή,για τη θεραπεία του έρπητα
ζωστήρ.Δύο RCT’s( [5],[6] ),συστήνουν την επισκληρίδιο χορήγηση,τόσο για τη θεραπεία του πόνου,όσο και
της αλλοδυνίας.Τα αποτελέσματα,επίσης,πρόσφατων RCT’s([7],[5] ),δείχνουν ότι οι νευρικοί
αποκλεισμοί,ίσως εμποδίσουν την εμφάνιση μεθερπητικής νευραλγίας.Απ’την άλλη πλευρά,μία μόνο
επισκληρίδιο έγχυση,7 ημέρες από την έναρξη του έρπητα,δε μείωσε σημαντικά την επίπτωση του πόνου,σε
follow up 6 μηνών[6].
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2.Μεθερπητική νευραλγία(PHN)
Με βάση τις διαθέσιμες ενδείξεις,η χρήση συμπαθητικών νευρικών αποκλεισμών σε PHN,θα πρέπει να
αποφεύγεται[6].Η αποτελεσματικότητα της ενδοραχιαίας χορήγησης μεθυλοπρεδνιζολόνης,έχει μελετηθεί σε
3 RCT’s,με έντονη κριτική στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε( [8],[9],[10]).Το 2013,μια ανεξάρτητη
ομάδα επανεξέτασε τα δεδομένα.Η μελέτη [11]σταμάτησε,όταν οι πρώτοι τυχαιοποιημένοι 6 ασθενείς
,εκδήλωσαν πόνο 8 εβδομάδες μετά.Σε ότι αφορά τη συνεχή χορήγηση οπιοειδών και μη,μέσω
εμφυτευμένων αντλιών, δεν υπάρχουν μελέτες αποκλειστικά για PHN.Μία πρόσφατη διπλή τυφλή
RCT,σύγκρινε την αποτελεσματικότητα της παλλόμενης ραδιοσυχνότητας,σε νευροπαθητικό πόνο στα
θωρακικά δερμοτόμια.[12],με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής,6 μήνες μετά την εφαρμογή της.
3.Διαβητική(DPN) και άλλες περιφερικές νευροπάθειες
Οι νευρικοί αποκλεισμοί δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με διαβητική ή άλλες νευροπάθειες.Πολύ μικρές
προοπτικές μελέτες ,αφορούν τη δράση της διέγερσης της σπονδυλικής στήλης(spinal cord
stimulation=SCS),σε ανθεκτική DPN.Σε μία απ’αυτές [13],η συχνότητα επιπλοκών έφτασε το 33%.
4.Βλάβη περιφερικών νεύρων
Για τη θεραπεία χρόνιου νευροπαθητικού πόνου,οι διαδικασίες εξαίρεσης του νεύρου,μπορούν να θεωρηθούν
θεραπεία.Δυστυχώς,η ποιότητα(evidence quality) που υποστηρίζει αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις είναι
χαμηλή και αναφέρεται ως σύσταση «inconclusive»(πίνακας 1).
Καταστάσεις κεντρικού νευροπαθητικού πόνου
1.ΝΡ από τραύμα σπονδυλικής στήλης
Χωρίς ισχυρή ένδειξη ,για την εφαρμογή διέγερσης της σπονδυλικής στήλης(SCS),καθώς και για την
αποτελεσματικότητα της ενδοραχιαίας έγχυσης,με εμφυτευμένη αντλία.
2.Κεντρικός μετεμφραγματικός πόνος
Αδύναμη σύσταση για την αποτελεσματικότητα της διέγερσης του κινητικού φλοιού(motor cortex
stimulation=MCS),στην αντιμετώπιση του πόνου[14].Η SCS,μελετήθηκε σε 45 ασθενείς με ανθεκτικό
μετεμφραγματικό πόνο[15]και μόνο σε 3,ο πόνος μειώθηκε κατά 60%.
Ριζοπάθεια και μετεγχειρητικά σύνδρομα
1.Οσφυοιερή και αυχενική ριζοπάθεια
Η χορήγηση επισκληριδίως στεροειδών,είναι συχνή παρέμβαση για τη θεραπεία της χρόνια οσφυαλγίας,σε
ασθενείς με ριζοπάθεια.Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση[3,APS=American pain society],έδωσε αδύναμη
σύσταση για τη χορήγηση στεροειδών επισκληριδίως,σε ασθενείς με ριζοπάθεια και προπίπτοντα οσφυїκό
σπόνδυλο.Η ASIPP(American Society Of Interventional Pain Physicians),κατατάσσει τις επισκληρίδιες
εγχύσεις για πρόπτωση δίσκου ή ριζίτιδα σε 3 κατηγορίες:ουραία,διαπεταλιακά και διατρηματικά[16].Άλλη
συστηματική ανασκόπηση στηριζόμενη σε RCT’s,συμπέρανε ότι η διατρηματική έγχυση έχει μικροπρόθεσμα
οφέλη,αλλά και μακροπρόθεσμα στην πρόληψη μελλοντικού χειρουργείου σπονδυλικής στήλης[17].Οι Cohen
et al[18],μετά από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση
μεταξύ ειδικότητας του συγγραφέως και αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων,καθώς και των RCT’s.Η
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χορήγηση στεροειδών στην αυχενική μοίρα,μπορεί να είναι αποτελεσματική.[19]Εντούτοις,αυτή η
προσέγγιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή,λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών και των
νευρολογικών
επιπλοκών.Επίσης,η
εφαρμογή
παλμικών
ραδιοσυχνοτήτων
δεν
θεωρείται
καταστροφική,εκθέτοντας το νευρικό ιστό σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρικό πεδίο,χωρίς να αυξάνεται η
θερμοκρασία του ηλεκτροδίου πάνω από 42°C.
2.Σύνδρομο αποτυχημένου χειρουργείου σπονδυλικής στήλης,με εμμένουσα ριζίτιδα(failed back
surgery syndrome,FBSS,with prominent radicular symptoms)
Υπάρχουν 2 RCT’s [20,21] που εκτιμούν την εφαρμογή SCS για αυτούς τους ασθενείς.Οπιοειδή και μη
οπιοειδή φάρμακα,έχουν χορηγηθεί με εμφυτευμένες αντλίες σε ασθενείς με ανθεκτικό πόνο.Η απουσία
μακροπρόθεσμων RCT’s και η ετερογένεια του δείγματος των ασθενών,δεν προσδίδουν στη μέθοδο ισχυρή
σύσταση.(“inconclusive recommendation”).

Σύνδρομο πολύπλοκου περιοχικού πόνου(Complex regional pain syndrome,CPRS)
Το δυνητικό όφελος του συμπαθητικού αποκλεισμού με τοπικό αναισθητικό,σε ασθενείς με CPRS έχει
μελετηθεί.Εντούτοις,καμία RCT δεν έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει όφελος για εβδομάδες ή μήνες. H SCS έχει
δείξει αποτελεσματικότητα σε τύπου 1 CPRS.Οι Kemler et al [22],έκαναν μία τυχαιοποιημένη,προοπτική
μελέτη σε 52 ασθενείς με τύπου 1 CPRS.Στους 6 μήνες,ο πόνος μειώθηκε στην ομάδα της SCS κατά
2,4cm,σε 10cm οπτική αναλογική κλίμακα.Δύο μικρές μελέτες [23,24]έδειξαν όφελος στην ενδοραχιαία
χορήγηση μπακλοφένης,στα πλαίσια δυστονίας,λόγω CPRS(“inconclusive recommendation”).

Νευραλγία και νευροπάθεια τριδύμου
Με βάση τις διαθέσιμες ανασκοπήσεις και τις κλινικές μελέτες [25,26,27,28,29,30],υπάρχει “inconclusive
recommendation” για τεχνικές,όπως η μικροαγγειακή αποσυμφόρηση,ριζοτομή με ραδιοσυχνότητα ή
γλυκερόλη,συμπίεση με μπαλόνι και στερεοτακτικό ραδιοχειρουργείο,στη θεραπεία ασθενών με νευραλγία
τριδύμου.
Συμπερασματικά ,η αποτελεσματικότητα των επεμβατικών μεθόδων για το νευροπαθητικό πόνο,συχνά
περιορίζεται,ενώ οι περισσότερες απ’αυτές προκαλούν μερική ανακούφιση από τον πόνο σε ποσοστό 40-60%
των ασθενών.Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη νέων τεχνικών,οι επιπλέον μελέτες αποκλειστικά ή όχι για το
νευροπαθητικό πόνο και η αυξανόμενη προσοχή στη λειτουργική και συναισθηματική έκβαση,είναι
απαραίτητα για την εξέλιξη των μεθόδων θεραπείας του νευροπαθητικού πόνου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Quality of evidence
High quality
Moderate quality

Low quality

Strength of recommendation
‘‘Strong’’ recommendation for using
the intervention

‘‘Weak’’ recommendation for using the
intervention

‘‘Inconclusive’’
Recommendation ‘‘against’’ using the
intervention

At least 2 high-quality, directly applicable randomized,
controlled trials with consistent results
At least 1 high-quality randomized, controlled trial or 2
or more high-quality observational studies with
consistent results, or
reasonable extrapolation of 2 or more high-quality
randomized, controlled trials
Some evidence of effect, but conclusions limited by
study design limitations, inconsistent results, or
extrapolation of
questionable reliability.
The balance of desirable effects vs harmful effects
substantially favors the desirable effects. Most patients
would want and
should receive the intervention.
The balance of desirable effects vs harmful effects
seems to favor the desirable effects. Most patients
would want the
intervention, but many would not; shared decisionmaking that explicitly incorporates the risks and
potential beneﬁts of the
procedure
and
the
patient’s
preferences
is
recommended.
There is insufﬁcient evidence to recommend for or
against the intervention.
At least fair evidence that the intervention is ineffective
or that anticipated harmful effects outweigh potential
for desirable
effects.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

80

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

Βιβλιογραφία
1.Bouhassira D, Lanteri-Minet M, Attal N, Laurent B, Touboul C. Prevalence of chronic pain with neuropathic
characteristics in the general population.
PAIN 2008;136:380–7.
2. Jensen TS, Baron R, Haanpää M, Kalso E, Loeser JD, Rice ASC, Treede RD. A new deﬁnition of neuropathic pain.
PAIN 2011;152:2204–5.
3. Chou R, Loeser JD, Owens DK, Rosenquist RW, Atlas SJ, Baisden J, Carragee EJ,Grabois M, Murphy DR, Resnick
DK, Stanos SP, Shaffer WO, Wall EM.
Interventional therapies, surgery, and interdisciplinary rehabilitation for low
back pain: an evidence-based clinical practice guideline from the American
Pain Society. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:1066–77 (Phila Pa 1976)
4. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Schünemann HJ. GRADE working group. GRADE: what is
‘‘quality of evidence’’ and why is it important to clinicians? BMJ 2008;336:995–8.
5. Pasqualucci A, Pasqualucci V, Galla F, De Angelis V, Marzocchi V, Colussi R,
Paoletti F, Girardis M, Lugano M, Del Sindaco F. Prevention of post-herpetic
neuralgia: acyclovir and prednisolone versus epidural local anesthetic and
methylprednisolone. Acta Anaesthesiol Scand 2000;44:910–8
6. van Wijck AJ, Opstelten W, Moons KG, van Essen GA, Stolker RJ, Kalkman CJ,Verheij TJ. The PINE study of
epidural steroids and local anaesthetics to
prevent postherpetic neuralgia: a randomised controlled trial. Lancet
2006;367:219–24.
7. Ji G, Niu J, Shi Y, Hou L, Lu Y, Xiong L. The effectiveness of repetitive
paravertebral injections with local anesthetics and steroids for the prevention
of postherpetic neuralgia in patients with acute herpes zoster. Anesth Analg
2009;109:1651–5.
8. Kikuchi A, Kotani N, Sato T, Takamura K, Sakai I, Matsuki A. Comparative
therapeutic evaluation of intrathecal versus epidural methylprednisolone for
long-term analgesia in patients with intractable postherpetic neuralgia. Reg
Anesth Pain Med 1999;24:287–93.
9. Kotani N, Kushikata T, Hashimoto H, Kimura F, Muraoka M, Yodono M, Asai
M, Matsuki A. Intrathecal methylprednisolone for intractable postherpetic
neuralgia. N Engl J Med 2000;343:1514–9
10. Srinivasan B. Intrathecal methylprednisolone for postherpetic neuralgia. N
Engl J Med 2001;344:1021.
11. Rijsdijk M, van Wijck AJ, Meulenhoff PC, Kavelaars A, van der Tweel I,
Kalkman CJ. No beneﬁcial effect of intrathecal methylprednisolone acetate in
postherpetic neuralgia patients. Eur J Pain 2013;17:714–23.
12. Ke M, Yinghui F, Xeuhua H, Xiaoming L, Zhijun C, Chao H, Yingwei W. Efﬁcacy of pulsed radiofrequency in the
treatment of thoracic postherpetic neuralgia from the angulus costae: a randomized, double-blinded, controlled trial.
Pain Physician 2013;16:15–25.
13. de Vos CC, Rajan V, Steenbergen W, van der Aa HE, Buschman HP. Effect and safety of spinal cord stimulation
for treatment of chronic pain caused by
diabetic neuropathy. J Diabetes Complications 2009;23:40–5.
14. Cruccu G, Aziz TZ, Garcia-Larrea L, Hansson P, Jensen TS, Lefaucheur JP,
Simpson BA, Taylor RS. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for
neuropathic pain. Eur J Neurol 2007;14:952–70
15. Katayama Y, Yamamoto T, Kobayashi K, Kasai M, Oshima H, Fukaya C. Motor cortex stimulation for post-stroke
pain: comparison of spinal cord and
thalamic stimulation. Stereotact Funct Neurosurg 2001;77:183–6.
16. Lutz GE, Vad VB, Wisneski RJ. Fluoroscopic transforaminal lumbar epidural

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

81

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

steroids: an outcome study. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:1362–6.
17. Levin JH. Prospective, double-blind, randomized placebo-controlled trials in
interventional spine: what the highest quality literature tells us. Spine J
2009;9:690–703.
18. Cohen SP, Bicket MC, Jamison D, Wilkinson I, Rathmell JP. Epidural steroids: a comprehensive, evidence-based
review. Reg Anesth Pain Med 2013;38: 175–200.
19. Manchikanti L, Boswell MV, Singh V, Benyamin RM, Fellows B, Abdi S,
Buenventura RM, Conn A, Datta S, Derby R, Falco FJ, Erhart S, Diwan S,
Hayek SM, Helm S, Parr AT, Schultz DM, Smith HS, Wolfer LR, Hirsch JA.
Comprehensive evidence-based guidelines for interventional techniques
in the management of chronic spinal pain. Pain Physician 2009;12:
699–802
20. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, Eldabe S, Meglio M, Molet J, Thomson S,
O’Callaghan J, Eisenberg E, Milbouw G, Buchser E, Fortini G, Richardson J,
North RB. Spinal cord stimulation versus conventional medical management
for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in patients
with failed back surgery syndrome. PAIN 2007;132:179–88.
21. North RB, Kidd DH, Farrokhi F, Piantadosi SA. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery
for chronic pain: a randomized,
controlled trial. Neurosurgery 2005;56:98–106
22. Kemler MA, Barendse GA, van Kleef M, de Vet HC, Rijks CP, Furnee CA, van den Wildenberg FA. Spinal cord
stimulation in patients with chronic reﬂex
sympathetic dystrophy. N Engl J Med 2000;343:618–24
23. Van Hilten BJ, van de Beek WJ, Hoff JI, Voormolen JH, Delhaas EM. Intrathecal baclofen for the treatment of
dystonia in patients with reﬂex sympathetic dystrophy. N Engl J Med 2000;343:625–30.
24. Van Rijn MA, Munts AG, Marinus J, Voormolen JHC, de Boer KS, Teepe-Twiss IM, van Dasselaar NT, Delhaas
EM, van Hilten JJ. Intrathecal baclofen for
dystonia of complex regional pain syndrome. PAIN 2009;143:41–7
25. Cetas JS, Saedi T, Burchiel KJ. Destructive procedures for the treatment of
nonmalignant pain: a structured literature review. J Neurosurg 2008;109:
389–404.
26. Cruccu G, Gronseth G, Alksne J, Argoff C, Brainin M, Burchiel K, Nurmikko T,Zakrzewska JM. AAN-EFNS
guidelines on trigeminal neuralgia management.
Eur J Neurol 2008;15:1013–28.
27. Gronseth G, Cruccu G, Alksne J, Argoff C, Brainin M, Burchiel K, Nurmikko T,Zakrzewska JM. Practice parameter:
the diagnostic evaluation and treatment
of trigeminal neuralgia (an evidence-based review): report of the Quality
Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the
European Federation of Neurological Sciences. Neurology 2008;71:1183–90
28. Lopez BC, Hamlyn PJ, Zakrzewska JM. Stereotactic radiosurgery for primary
trigeminal neuralgia: state of the evidence and recommendations for future
reports. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1019–24.
29. Lopez BC, Hamlyn PJ, Zakrzewska JM. Systematic review of ablative
neurosurgical techniques for the treatment of trigeminal neuralgia.
Neurosurgery 2004;54:973–83.
30. Zakrzewska JM, Akram H. Neurosurgical interventions for the treatment of
classical trigeminal neuralgia. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:
CD007312.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

82

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

Ποιος ο ρόλος των διαγνωστικών αποκλεισμών στις επεμβατικές τεχνικές
στη Σπονδυλική Στήλη
Αντώνης Ανδρέου
Αναισθησιολόγος, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Οι ασθενείς με πόνο σε κάποιο σημείο της σπονδυλικής στήλης, με ή χωρίς επέκταση των
συμπτωμάτων στα άνω ή στα κάτω άκρα, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ενασχόλησης
των ιατρών από την πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συχνά όμως και παρά την
πρόοδο της απεικόνισης στην σπονδυλική στήλη, είναι δύσκολο να επιτευχθεί οριστική διάγνωση. Αν
εξαιρεθούν τα κατάγματα, οι διαταραχές πέριξ της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν πόνο μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε συμπιεστικές, φλεγμονώδεις, εκφυλιστικές, ή/και πολυπαραγοντικές, ενώ οι δομές που
μπορεί να ευθύνονται για τον πόνο είναι και αυτές ποικίλες (μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, ζυγοαποφυσιακές
αρθρώσεις, ιερολαγόνια άρθρωση, οστά, σύνδεσμοι, μύες κλπ). Σε ορισμένους ασθενείς τα συμπτώματα από
τα άκρα οφείλεται σε πίεση μιας νευρικής ρίζας και αυτό αναφέρεται ως (αυχενική ή οσφυϊκή) ριζοπάθεια.
Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι ασθενείς με ριζοπάθεια από αυτούς με
αναφερόμενο σπονδυλικό πόνο, καθώς ο διαχωρισμός αυτός θα επηρεάσει και τη θεραπευτική επιλογή.
Κατάλληλα επιλεγμένοι ασθενείς ωφελούνται
από τη χειρουργική επέμβαση περισσότερο από τη
συντηρητική θεραπεία. Επίσης η διάγνωση σε έναν ασθενή με αυχεναλγία ή οσφυαλγία του συνδρόμου των
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων ως πηγή του πόνου του, θα επιτρέψει περισσότερο προχωρημένες
παρεμβάσεις (όπως οι ραδιοσυχνότητες) που πιθανόν να ανακουφίσουν τον ασθενή από τα συμπτώματά του.
Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών η διάγνωση προκύπτει από το συνδυασμό της λήψης του
ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των παρακλινικών – απεικονιστικών εξετάσεων. Σε κάποιους όμως
ασθενείς δεν είναι δυνατόν να προκύψει οριστική διάγνωση, ενώ μπορεί τα ευρήματα από την κλινική
εξέταση να έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα από τον απεικονιστικό έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές η
διαγνωστική αβεβαιότητα παραμένει, ενώ είναι δύσκολο να καθοριστεί και θεραπευτικό πλάνο. Σ’ αυτούς
τους ασθενείς και ειδικά σε αυτούς που οι περαιτέρω θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από την ακριβή
διάγνωση, ίσως έχουν θέση οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί.
Ιστορία
Η προσπάθεια για την απόκτηση διαγνωστικής πληροφορίας με τη χρήση αποκλεισμών δεν είναι
καινούργια. Ο von Gaza το 1920 προσπάθησε να αναγνωρίσει την πηγή του πόνου σε ασθενείς με
οσφυαλγία, χρησιμοποιώντας τοπικό αναισθητικό. Στα επόμενα χρόνια οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται έως και σήμερα, τόσο ως διαγνωστικά όσο και ως προγνωστικά προ
της επέμβασης εργαλεία, με ποικίλα αποτελέσματα.
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Ορισμός
Ο διαγνωστικός αποκλεισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η χορήγηση τοπικού αναισθητικού σε
συγκεκριμένη ανατομική δομή με σκοπό, ανάλογα με την ανακούφιση ή μη του ασθενούς από τον πόνο, την
ενοχοποίηση ή μη της συγκεκριμένης δομής ως πηγής του πόνου. Επομένως στην περίπτωση που
αναισθητοποιηθεί εκλεκτικά μια δομή και ο ασθενής αναφέρει ανακούφιση από τον πόνο για τη διάρκεια
δράσης του τοπικού αναισθητικού, τότε η συγκεκριμένη δομή μπορεί να θεωρηθεί ως η αιτία του πόνου. Η
μέθοδος αυτή μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την ανατομική εντόπιση του προβλήματος, δε μας δίνει
όμως πληροφορίες για την παθοφυσιολογία της διαταραχής (πχ φλεγμονώδης, νευροπαθητική κλπ).
Οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί αποτελούν ένα από τα στοιχεία, μαζί με τη φυσική εξέταση, το ιστορικό
και τις παρακλινικές - απεικονιστικές εξετάσεις, που συνδυάζονται για την ακριβή διάγνωση. Δεν υπάρχει,
ειδικά για την περίπτωση της οσφυοϊσχιαλγίας, η «χρυσή μέθοδος» για την οριστική διάγνωση. Οι
διαγνωστικοί αποκλεισμοί προστίθενται στο διαγνωστικό αλγόριθμο όταν τα αποτελέσματα από τις λοιπές
μεθόδους δεν είναι επαρκή ή είναι αντικρουόμενα, και στον ασθενή είναι απαραίτητο να επιτευχθεί βεβαία
διάγνωση, ώστε να επιλεγεί και η κατάλληλη αντιμετώπιση (πχ χειρουργική επέμβαση).
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα απόψεων σχετικά με την διαγνωστική ακρίβεια των αποκλεισμών
με τοπικό αναισθητικό. Επιπλέον προβλήματα
είναι πως πρόκειται για επεμβατικές μεθόδους που
συνοδεύονται από πιθανές επιπλοκές, απαιτούν εμπειρία και ειδικό εξοπλισμό (ακτινοσκόπηση) και έχουν
κόστος ενώ δεν είναι πάντα εύκολη η κλινική ερμηνεία του αποτελέσματος.
Διάρκεια του αποκλεισμού
Η χρονική περίοδος που ο ασθενής αναφέρει ανακούφιση από τον πόνο ποικίλει. Γενικά στη
βιβλιογραφία αναφέρονται ως μέση διάρκεια δράσης για μεν την ξυλοκαΐνη 2-4 ώρες (διάρκεια δράσης 7-10
ώρες δεν είναι απίθανη), ενώ για την βουπιβακαΐνη οι 4-8 ώρες (έως και 12 ώρες). Οι τιμές αυτές όμως δεν
είναι απαραίτητο να ισχύουν σε ασθενείς με χρόνιο ή επίμονο πόνο. Ιδιαίτερα οι ασθενείς με νευροπαθητικό
πόνο συχνά παρουσιάζουν υπερβολικά παρατεταμένη απάντηση ακόμα και στην ξυλοκαΐνη. Επομένως η
«κανονική» διάρκεια δράσης των τοπικών αναισθητικών στους ασθενείς με χρόνιο πόνο είναι δύσκολο να
καθοριστεί.
Βασικές αρχές
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί δεν είναι συνώνυμοι ούτε των θεραπευτικών
αποκλεισμών που πραγματοποιούνται σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, ούτε και με την περιοχική αναισθησία. Οι
διαγνωστικοί αποκλεισμοί πραγματοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση πληροφορίας για την
πηγή του πόνου και υπόκεινται σε διαφορετική αντιμετώπιση. Για να είναι αξιόπιστοι θα πρέπει να
παρουσιάζουν μικρό ποσοστό τόσο ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, όσο και ψευδώς αρνητικών. Για να
αυξηθεί επομένως η εγκυρότητα τους θα πρέπει να διέπονται από δύο βασικές αρχές: να είναι ακριβείς και
εντοπισμένοι (target specific) και να υπάρχει συγκριτικός έλεγχος (controlled).
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Ακρίβεια
Η πληροφορία που λαμβάνεται από τη διενέργεια ενός διαγνωστικού αποκλεισμού σε μια ανατομική
δομή, προκύπτει από την αξιολόγηση της απάντησης στον αποκλεισμό από τη δομή αυτή και μόνο και όχι
από γειτονικές δομές. Για να είναι η πληροφορία αυτή έγκυρη, θα πρέπει ο αποκλεισμός να είναι ιδανικά
ακριβής και εντοπισμένος, χωρίς επέκταση του τοπικού αναισθητικού σε γειτονικές δομές. Η διάχυση του
τοπικού αναισθητικού σε γειτονικές δομές αυξάνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Η ακρίβεια
επιτυγχάνεται τόσο με τη σωστή τοποθέτηση της βελόνας, όσο και με την έγχυση μικρής ποσότητας τοπικού
αναισθητικού.
Η θέση της βελόνας θα πρέπει να ελέγχεται με απεικόνιση (συνήθως χρησιμοποιείται ακτινοσκόπηση
και έγχυση σκιαγραφικού), ειδικά για δομές που δεν είναι επιφανειακές. Αναφέρεται ότι οι ακτινοσκοπικές
εικόνες θα πρέπει να καταγράφονται και να μελετώνται με προσοχή εκ των υστέρων κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του αποκλεισμού. Είναι πολύ δύσκολο στις εν τω βάθει δομές να προσδιοριστεί η
ακριβής θέση της βελόνας μόνο από την εμπειρία του ιατρού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bogduk
(2002): «η εμπιστοσύνη (του ιατρού) στην τεχνική του, δεν είναι υποκατάστατο για την αντικειμενική
απόδειξη της ακρίβειας».
Ο ακριβής όγκος του τοπικού αναισθητικού δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια. Στη βιβλιογραφία
προτείνονται όγκοι από 0.5 -2ml, ορισμένοι συγγραφείς όμως αναφέρουν (Shah, 2012), πως ακόμα και το
0.5 ml είναι πολύ και μπορεί να επηρεάσει την ειδικότητα ενός αποκλεισμού. Επομένως η διαγνωστική
ακρίβεια ενός αποκλεισμού, ακόμα και όταν η βελόνα είναι τοποθετημένη επακριβώς, επηρεάζεται και από
την πιθανότητα έγχυσης είτε μεγάλης σχετικά ποσότητας τοπικού αναισθητικού (αυξάνοντας τα ψευδώς
θετικά αποτελέσματα), είτε σχετικά μικρής (αυξάνοντας τα ψευδώς αρνητικά).
Συγκριτικοί αποκλεισμοί
Καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικά εργαλεία για την μέτρηση του πόνου, ο ίδιος ο ασθενής είναι ο
μόνος που μπορεί να βαθμολογήσει την ένταση του πόνου του. Η αναφορά του ασθενούς επομένως είναι το
μοναδικό στοιχείο για να αξιολογηθεί η ανακούφιση ή μη μετά από έναν διαγνωστικό αποκλεισμό. Οι
ασθενείς όμως είναι δυνατόν να αναφέρουν ανακούφιση από τον πόνο και για λόγους που δεν έχουν να
κάνουν με τη δράση του τοπικού αναισθητικού (αποτέλεσμα placebo). Μερικά παραδείγματα είναι ο ασθενής
που μπορεί να έχει αυξημένες προσδοκίες για την επιτυχία του αποκλεισμού, που πιθανώς να επιθυμεί να
είναι θετική η απάντηση ώστε να προχωρήσει η θεραπεία στο επόμενο στάδιο, το οποίο και αναμένουν να
τους απαλλάξει οριστικά από το πρόβλημά τους, ή επίσης μπορεί να επιθυμεί επιβεβαίωση της διάγνωσης για
ιατρονομικούς λόγους.
Επομένως για την εγκυρότητα της απάντησης και τη σωστή αξιολόγηση της πληροφορίας που
λαμβάνεται με το διαγνωστικό αποκλεισμό, είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιου είδος συγκριτικός
αποκλεισμός, ένας αποκλεισμός δηλαδή ελέγχου. Ο ιδανικός συγκριτικός αποκλεισμός είναι με τη χρήση
placebo, μία έγχυση δηλαδή με τοπικό αναισθητικό, και στη συνέχεια, «διπλά τυφλά», έγχυση ή τοπικού
αναισθητικού ή placebo. Η διαδικασία δηλαδή που ικανοποιεί τη στατιστική εγκυρότητα της διάγνωσης,
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θεωρείται ότι πρέπει να περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές εγχύσεις. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο
και κοστίζει. Για το λόγο αυτό συστήνεται να πραγματοποιούνται δύο συγκριτικοί αποκλεισμοί. Συνήθως δεν
χρησιμοποιείται placebo, αλλά δύο διαφορετικής διάρκειας δράσης τοπικά αναισθητικά (ένα μακράς διάρκειας
δράσης πχ βουπιβακαΐνη και ένα σύντομης διάρκειας δράσης, πχ ξυλοκαΐνη). Η απάντηση που λαμβάνεται ως
θετική, είναι ο ασθενής να αναφέρει ανακούφιση μεγαλύτερης διάρκειας από τον αποκλεισμό με τη
βουπιβακαΐνη και μικρότερης διάρκειας με την ξυλοκαΐνη. Η αναλογία αυτή στην ανακούφιση από το τοπικό
αναισθητικό αναφέρεται ως “concordant”.
Σε ορισμένους όμως ασθενείς παρατηρείται το εξής «παράδοξο»: η χρονική διάρκεια της
ανακούφισης από τον πόνο, είναι αντίστροφη της διάρκειας δράσης του τοπικού αναισθητικού. Δηλαδή οι
ασθενείς αναφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ανακούφισης κατά τον αποκλεισμό με ξυλοκαΐνη, από τη διάρκεια
ανακούφισης κατά τον αποκλεισμό με βουπιβακαΐνη. Η αντίστροφη αυτή αναλογία στην ανακούφιση από το
τοπικό αναισθητικό αναφέρεται ως “discordant”. Σε διάφορες μελέτες έχει αξιολογηθεί τόσο η ευαισθησία,
όσο και η ειδικότητα και των δύο κατηγοριών απαντήσεων (“concordant” και “discordant”) κυρίως για το
σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων στην αυχενική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
Αξιοπιστία διαγνωστικών αποκλεισμών σε διάφορες παθήσεις
Η εγκυρότητα των διαγνωστικών αποκλεισμών έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στο σύνδρομο
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων, όπου και υπάρχει καλή τεκμηρίωση για τη χρήση τους ως διαγνωστικό
εργαλείο. Εκεί που -παρά το πλήθος των μελετών- δεν υπάρχει δυνατότητα προς το παρόν για τεκμηρίωση,
είναι στην περίπτωση του ριζιτικού πόνου.
Σύνδρομο Ζυγοαποφυσιακών Αρθρώσεων στην Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.
Οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί των νευρικών κλάδων που νευρώνουν τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό του συνδρόμου, ως αίτιο αυχεναλγίας. Οι
αποκλεισμοί αυτοί αν εκτελεστούν σωστά, θεωρούνται και επικεντρωμένοι και ακριβείς, αρκεί να
χρησιμοποιηθεί μικρός όγκος τοπικού αναισθητικού. Για τη διάγνωση του συνδρόμου δεν αρκεί ένας
αποκλεισμός, καθώς στην περίπτωση αυτή αναφέρεται μεγάλο ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων που
αγγίζει το 30%. Ιδανικά θα πρέπει να πραγματοποιείται και αποκλεισμός με χρήση placebo, επειδή όμως
υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ηθική πλευρά της χρήσης placebo στην κλινική πράξη, οι περισσότεροι
συγγραφείς προτείνουν τη χρήση δύο αποκλεισμών με διαφορετικής διάρκειας δράσης τοπικά αναισθητικά
και την αξιολόγηση τόσο της ανακούφισης, όσο και της διάρκειάς της. Ειδικά για την περίπτωση της
αυχενικής μοίρας έχουν μελετηθεί εκτενώς ως προς την αξιοπιστία τους τόσο οι “concordant” όσο και οι
“discordant” απαντήσεις και θεωρούνται και οι δύο αποδεκτές ως θετικές. Αναφέρεται πως αν γίνει
παραδεκτή ως θετική απάντηση η ανακούφιση από τον πόνο και στους δυο αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από
τη χρονική διάρκεια της ανακούφισης, τότε το ποσοστό των ψευδώς θετικών απαντήσεων είναι περίπου
20%, ενώ πρακτικά δεν υπάρχουν ψευδώς αρνητικές απαντήσεις, δηλαδή διαγιγνώσκονται όλες οι
περιπτώσεις του συνδρόμου.
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Ως συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί ότι οι (διπλοί) διαγνωστικοί αποκλεισμοί στην περίπτωση της
διάγνωσης του συνδρόμου ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων στην αυχενική μοίρα της ΣΣ, έχουν τεκμηριωμένη
χρησιμότητα.
Σύνδρομο Ζυγοαποφυσιακών Αρθρώσεων στην Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης.
Όπως και στην περίπτωση της αυχενικής μοίρας, οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση του συνδρόμου και την εφαρμογή στον ασθενή εξειδικευμένης θεραπείας (πχ
ραδιοσυχνότητες). Όμως και στην οσφυϊκή μοίρα η αξιοπιστία της διάγνωσης επηρεάζεται από την ύπαρξη
ψευδώς θετικών απαντήσεων, ακόμα κι αν η βελόνα είναι στη σωστή θέση και εγχυθεί ο σωστός όγκος
τοπικού αναισθητικού. Αναφέρεται ότι αν για τη διάγνωση του συνδρόμου χρησιμοποιηθεί μόνο ένας
αποκλεισμός με τοπικό αναισθητικό, τότε το ποσοστό των ψευδώς θετικών απαντήσεων μπορεί να πλησιάζει
έως και το 40%. Σε αντίθεση με τη διάγνωση του συνδρόμου στην αυχενική μοίρα, η χρήση συγκριτικών
αποκλεισμών με δύο διαφορετικής διάρκειας δράσης τοπικά αναισθητικά δεν παρουσιάζει μεγάλη ειδικότητα
και ευαισθησία όταν χρησιμοποιείται σε ασθενείς νεαρής ηλικίας. Στους ασθενείς αυτούς προτείνεται η χρήση
διπλών αποκλεισμών με τη χρήση placebo και τοπικού αναισθητικού.
Πάντως όπως και στην αυχενική μοίρα, η χρήση των (διπλών) διαγνωστικών αποκλεισμών με τις
κατάλληλες προϋποθέσεις (χρήση placebo σε μη ηλικιωμένους ασθενείς) θεωρείται ότι έχει καλή τεκμηρίωση.
Ριζιτικός πόνος
Σε ορισμένους ασθενείς με ριζιτικό πόνο δεν είναι εύκολο να τεθεί επακριβής διάγνωση από την
κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο. Κάποιες φορές επίσης δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν τα
συμπτώματα του ασθενούς με τα απεικονιστικά ευρήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να
έρχονται σε αντίθεση. Σε αυτούς τους ασθενείς προτείνεται από ορισμένους ασθενείς ο διαγνωστικός έλεγχος
να συμπληρώνεται από εκλεκτικούς αποκλεισμούς στα νωτιαία νεύρα, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί
η συμμετοχή του συγκεκριμένου νεύρου στα συμπτώματα του ασθενούς. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες, αυτό
όμως που προκύπτει είναι πως οι αποκλεισμοί αυτοί έχουν μικρή ειδικότητα και μικρή ευαισθησία, οπότε δεν
υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση. Φαίνεται από κάποιες μελέτες ότι ίσως οι διαγνωστικοί αποκλεισμοί να είναι
χρήσιμοι για τη διάγνωση σε ασθενείς με ιστορικό χειρουργικής επέμβασης (και επομένως διαταραγμένη
ανατομία) στη σπονδυλική στήλη.
Έχουν γίνει επίσης μελέτες που προσπαθούν να αξιολογήσουν τους διαγνωστικούς αποκλεισμούς ως
προγνωστικό εργαλείο για την επιτυχή έκβαση μιας επικείμενης χειρουργικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα
όμως δεν παρέχουν ισχυρή τεκμηρίωση για τη χρήση των διαγνωστικών αποκλεισμών ως προγνωστικό
εργαλείο για την επιτυχή έκβαση μιας επέμβασης.
Επίλογος
Στην ιδανική διαγνωστική προσέγγιση δε θα υπήρχε θέση για επεμβατικές μεθόδους που
συνοδεύονται και από πιθανές επιπλοκές. Όλοι οι ασθενείς θα είχαν 100% ακριβή διάγνωση μόνο με τη
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βοήθεια μη επεμβατικών μεθόδων. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντα εφικτό και για το λόγο αυτό στην
προσπάθεια για καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση εμπλέκονται και επεμβατικές μέθοδοι. Ούτε όμως και
αυτές έχουν την απόλυτη διαγνωστική ακρίβεια και σίγουρα δεν αποτελούν το «gold standard», καθώς
υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να προκύψει ψευδές αποτέλεσμα, είτε θετικό, είτε αρνητικό. Κάποιοι από
τους λόγους αυτούς μπορεί να είναι: λάθη στην τεχνική, ανατομικές παραλλαγές, φαινόμενα placebo,
χορήγηση μεγάλου ή μικρού όγκου τοπικού αναισθητικού, λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων κ.α.
Επομένως το αποτέλεσμα του διαγνωστικού αποκλεισμού θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένα από τα κομμάτια
ενός πολύπλοκου παζλ και σε συνδυασμό με τη λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση, τις λοιπές
παρακλινικές μεθόδους αλλά και το ψυχολογικό και κοινωνικό προφίλ του ασθενούς θα οδηγήσουν στη
διάγνωση.
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ΔΙΑΛΕΞΗ
The MILD procedure to treat lumbar spinal stenosis: a possible new step
in the treatment algorithm
Philippe Mavrocordatos, MD, FIPP
Anesthesiology FMH, Pain Management SSIPM, FIPP, Director Multidisciplinary Pain Center, President Swiss
Society for Interventional Pain Management (SSIPM), President and Founder PAin fondation, WIP chairman
Switzerland, Clinique Cecil, Lausanne, Switzerland

Lumbar spinal stenosis (LSS) is an incrongruence between the spinal canal and its content causing tissue
compression. It can be congenital, acquired or combined. The typical clinical picture is neurogenic
claudication, back pain is not the main feature and usually results more from low back degeneration in
general. LSS is the first indication for spine surgery in older than 65 years old. MILD® (Minimally Invasive
Laminar Decompression) procedure is an emerging minimally invasive modality to treat patients suffering
from symptomatic LSS when ligamentum flavum hypertrophy is the predominant component.
We will describe the technique and the literature during the presentation.
Our center is the first and only center out of United States to perform this technique. We started to use this
technique in May 2013. We have done 23 procedures but collected 13 patients during a sufficient period of
time to show our data. We have followed a strict evaluation protocole used at baseline and during the
follow-up. All patients will be followed for 2 years.
All patients underwent the MILD® procedure between May 2013 and February 2014. Patients were
evaluated at baseline, 1, 2 and 4 months. Primary outcomes evaluated were the NRS (Numerical Rating
Scale) and the ODI (Oswestry Disability Index). Secondary outcomes included ZCQ (Zurich Claudication
Questionnaire), SF12, suppLESI (supplemental lumbar epidural steroid injections), and Postoperative LOS
(length of stay).
3 patients were excluded from the analysis due to incomplete data at baseline. The number of
supplementary LESI, PO analgesics consumption and LOS were recorded. All 10 remaining patients
completed the 4 months follow-up. We will show our results during the presentation.
Our study does not have enough power to demonstrate the effectiveness of MILD results are showing a
significant improvement of all measured variables.
Other studies have found positive results. MILD could be important step or alternative treatment before
more invasive procedures such as open laminectomy decompression is considered or when contraindicated
in debilitated patients.
1

Brown, L. A Double-blind, Randomized, Prospective Study of Epidural Steroid Injection vs. The mild® Procedure in
Patients with Symptomatic Lumbar Spinal Stenosis. Pain Practice, 2012.
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P1
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ,
ΚΟΚΚΥΓΟΔΥΝΙΑ, ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ρόβλιας Αριστείδης1, Χαλμούκη Γεωργία2, Παπαϊωάννου Μαριάννα2, Παπουτσάκης Δημήτριος1,
Σιακαβέλλα Μαρία1, Αρναουτάκης Εμμανουήλ2
1

Νευροχειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας
Αναισθησιολογικό Τμήμα - Ιατρείο Πόνου Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας

2

Εισαγωγή: Η ηλεκτρική νευροδιέγερση έχει καθιερωθεί ως μία αξιόπιστη μέθοδος αντιμετώπισης του
νευροπαθητικού πόνου, με συχνότερη ένδειξη το failed back syndrome. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παθήσεων όπου μπορεί να εφαρμοσθεί θεραπευτικά.
Σκοπός: Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την εφαρμογή της νευροδιεγέρσεως στην περίπτωση μίας
μεθερπητικής νευραλγίας, μίας κοκκυγοδυνίας, και περιγράφουμε την ανάστροφη τεχνική τοποθέτησης ενός
χειρουργικού ηλεκτροδίου σε βαριά κυφωτική παραμόρφωση ΘΟΜΣΣ.
Υλικό & Μέθοδος: 1) Γυναίκα, 44 ετών, με επίμονη μεθερπητική νευραλγία Θ4 - Θ6 δερμοτομίων από
έτους, που δεν ανταποκρίθηκε στα καθιερωμένα σκευάσματα κατά του νευροπαθητικού άλγους, στα τοπικά
επιθέματα, και στις περιοχικές διηθήσεις, αντιμετωπίσθηκε οριστικά με επισκληρίδιο νευροδιεγέρτη (1 x 4, Θ5
– Θ6).
2) Γυναίκα, 39 ετών, με ιστορικό πτώσεως και διπλού κατάγματος κόκκυγος και θλάσεως περινέου, προσήλθε
λόγω εμμένουσας κοκκυγοδυνίας που δεν ανακουφιζόταν με τα συνήθη συντηρητικά μέσα. Συζητήθηκε το
ενδεχόμενο της κοκκυγεκτομής, αλλά τελικά επελέγη η λύση της νευροδιέγερσης (2 x 8, Θ8 – Θ10).
3) Άνδρας, 49 ετών, αθλητής ΑΜΕΑ, με ιστορικό παλαιού κατάγματος Ο 1 που δεν είχε αντιμετωπισθεί
χειρουργικά και βαριά κυφωτική γωνίωση ΘΟΜΣΣ, παρεπέμφθη λόγω έντονου νευροπαθητικού πόνου κάτω
άκρων και δερμοτομίων στο εγκάρσιο ύψος της μυελικής βλάβης, και υπεβλήθη σε εμφύτευση επισκληρίδιου
νευροδιεγέρτη (2 x 8) που, λόγω της υπάρχουσας τεχνικής δυσκολίας, ετέθη ανάστροφα στο Θ 10 – Θ11, διά
μεσακανθίου πεταλοτομίας Θ9 – Θ10.
Αποτελέσματα: Η υποκειμενική συμπτωματολογία βελτιώθηκε σημαντικά σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
(μείωση του πόνου > 50% στην κλίμακα VAS), και οι ασθενείς επανήλθαν στις συνήθεις καθημερινές
δραστηριότητές τους, με παράλληλη μείωση ή και διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Ο αριθμός των περιστατικών με χρόνιο νευροπαθητικό πόνο αυξάνεται συνεχώς. Εκτός
από το σύνδρομο αποτυχημένης επέμβασης στην ΟΜΣΣ, η νευροδιέγερση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε
άλλες περιπτώσεις με αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας, αρκεί να γίνεται ορθή επιλογή ενδείξεων και να
υπάρχει εμπειρία στην τεχνική της τοποθέτησης.
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P2
ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ FAILED BACK SYNDROME - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ρόβλιας Αριστείδης1, Αρναουτάκης Εμμανουήλ2, Σιακαβέλλα Μαρία1, Παπουτσάκης Δημήτριος1,
Χαλμούκη Γεωργία2, Παπαϊωάννου Μαριάννα2
1

Νευροχειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας
Αναισθησιολογικό Τμήμα – Ιατρείο Πόνου Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας

2

Εισαγωγή: Στις τελευταίες δεκαετίες, η ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού έχει καθιερωθεί ως μία
αξιόπιστη μέθοδος αντιμετώπισης του νευροπαθητικού πόνου, με συχνότερη ένδειξη εφαρμογής το failed
back syndrome.
Σκοπός: Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την εφαρμογή της νευροδιεγέρσεως στην ακραία περίπτωση
μίας ασθενούς η οποία χειρουργήθηκε συνολικά τέσσερεις φορές (!) για εκφυλιστική νόσο της ΟΜΣΣ.
Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα, 64 ετών, με χρόνια οσφυοϊσχιαλγία λόγω στενώσεως ΟΜΣΣ, υπεβλήθη
αλλαχού κατά σειρά το 1987, το 1988, και το 1989 σε πεταλεκτομή Ο4 και Ο5, αμφοτερόπλευρη δισκεκτομή
και τρηματεκτομή Ο3 – Ο4, Ο4 – Ο5, και Ο5 – Ι1, συμφυσιόλυση, και αφαίρεση ουλώδους ιστού άμφω. Λόγω
επιμονής της συμπτωματολογίας της, το 1990 υπεβλήθη και σε σπονδυλοδεσία (στις ΗΠΑ), και επί μακρό
χρονικό διάστημα παρέμεινε ελεύθερη συμπτωμάτων. Μετά δεκαετία, η ασθενής επανέφερε προοδευτικά στο
προσκήνιο εμμένουσα ισχιάδα άμφω, με εντονώτατες καυσαλγίες, αιμωδίες και δυσαισθησίες κατά μήκος των
κάτω άκρων. Η συμπτωματολογία της δεν ανταποκρίθηκε στη συντηρητική αγωγή (TENS, gabapentin).
Βάσει του ιστορικού της, και εκτιμώντας ότι μία καινούργια διορθωτική επέμβαση δεν θα προσέφερε
περαιτέρω βοήθεια, υποβλήθηκε σε εμφύτευση συστήματος επισκληριδίου νευροδιεγέρσεως. Τοποθετήθηκε
χειρουργικό ηλεκτρόδιο οκτώ πόλων (2x4) που συνδέθηκε με νευροδιεγέρτη δύο καναλιών.
Αποτελέσματα: Η υποκειμενική συμπτωματολογία βελτιώθηκε σημαντικά, και η ασθενής επανήλθε στις
συνήθεις της δραστηριότητες. Λόγω αυξημένων αναγκών, μετά από μία τριετία, απαιτήθηκε αντικατάσταση
της μπαταρίας, και επελέγη επαναφορτιζόμενος νευροδιεγέρτης. Η ασθενής συνεχίζει να παραμένει σχεδόν
ασυμπτωματική, χωρίς ανάγκη ειδικής φαρμακευτικής υποστήριξης, περιοδικά ελέγχεται η καλή λειτουργία
του συστήματος, και συνεχίζει να μεταπαρακολουθείται.
Συμπεράσματα: Σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιου νευροπαθητικού πόνου, όπως στην περιγραφόμενη,
όπου μία καινούργια επέμβαση μόνο προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει, η λύση της νευροδιέγερσης
φαίνεται να είναι η μόνη ρεαλιστική, αρκεί να γίνεται ορθή επιλογή ασθενών και ενδείξεων. Η μελλοντική
χρήση πολυπρογραμματιζόμενων διεγερτών με πολλαπλάσιο αριθμό πόλων, που θα καλύπτουν μεγαλύτερες
περιοχές πόνου, υπόσχονται ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον τομέα της νευροτροποποίησης.
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P3
ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΙΖΟΠΑΘΕΙΑ Ι5

ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ

ΕΓΧΥΣΗ

Χαλμούκη Γεωργία, Πολυμενοπούλου Ειρήνη, Πιπερόπουλος Αλέξανδρος,
Αρναουτάκης Εμμανουήλ

Ιατρείο Πόνου, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας

Η επισκληρίδια έγχυση στεροειδών είναι μια συνηθισμένη συντηρητική θεραπεία της ριζοπάθειας, δεν είναι
όμως άμοιρη επιπλοκών. Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε εικόνα υπαραχνοειδούς
αποκλεισμού μετά από επισκληρίδια ιεροκοκκυγική έγχυση στεροειδών.
Πρόκειται για ασθενή 58 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, που προσήλθε στο ιατρείο πόνου για την αντιμετώπιση
καυσαλγίας στο αριστερό κάτω άκρο λόγω ριζίτιδας Ι5. Είχε λάβει αγωγή με πρεγκαμπαλίνη και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, χωρίς να παρουσιαστεί ύφεση των συμπτωμάτων και παραπέμφθηκε από ορθοπεδικό στο
ιατρείο πόνου για επισκληρίδια έγχυση στεροειδών. Η έγχυση έγινε χωρίς ακτινοσκόπηση με βελόνα 21G,
μήκους 5 εκατοστών και δεν περιπλέχτηκε από διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Χορηγήθηκε μίγμα
σκευάσματος οξικής και φωσφορικής βεταμεθαζόνης, 3+3 mg, 6 ml ροπιβακαϊνης 0,2% , 20γ φεντανύλης
και 50γ κλονιδίνης και φυσιολογικού ορού, σε συνολικό όγκο 30 ml. Στο τέλος της έγχυσης ο ασθενής
παραπονέθηκε για οξύ πόνο στην οσφύ και παρουσίασε μυοκλονικές συσπάσεις στο πρόσωπο και απώλεια
αισθήσεων. Η πίεσή του ήταν 140/70 και οι σφύξεις του 85/λ. Τοποθετήθηκε άμεσα σε ύπτια θέση και
χορηγήθηκε οξυγόνο με μάσκα ventouri. Ο ασθενής ανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του, χωρίς να έχει
ανάμνηση του γεγονότος. Παρουσίασε όμως μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα και απώλεια της αισθητικότητας
από το επίπεδο Θ10 και κάτω. Μεταφέρθηκε στην ΜΜΑΦ για παρακολούθηση. 2 ώρες μετά υποχώρησαν ο
αισθητικός και κινητικός αποκλεισμός αλλά παρουσίασε απώλεια ούρων. Αποφασίστηκε εισαγωγή σε
ορθοπεδική κλινική για παρακολούθηση και αφού τα συμπτώματα υποχώρησαν εντελώς, εξήλθε με οικεία
βούληση 10 ώρες μετά.
Καθώς δεν υπήρξε εμφανής τρώση της σκληράς μήνιγγας, η πιθανότερη εξήγηση για την εικόνα ήταν η
διάχυση του τοπικού αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο δια των ριζών. Η ιεροκοκκυγική χορήγηση
στεροειδών είναι μεν αποτελεσματική και ασφαλής στην αντιμετώπιση ριζίτιδας, αλλά πρέπει να γίνεται σε
περιβάλλον με όλα τα μέσα ανάνηψης του ασθενούς και να συνοδεύεται από συνεχή νευρολογική
παρακολούθηση.
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P4
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ

ΕΝΔΟΚΑΝΑΛΙΚΑ

ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ

ΤΗΣ

Ζωγόπουλος Παναγιώτης, Κόκκαλης Παναγιώτης, Τσάνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Νικόλαος,
Λεβέντης Άγγελος

Νευροχειρουργική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”, Αθήνα

Εισαγωγή
Η πίεση του νωτιαίου σάκου και των νευρικών ριζών από κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων είναι ένα αρκετά
συχνό φαινόμενο σε νευροχειρουργικούς ασθενείς. Αντίθετα, ενδοκαναλικά μορφώματα, όπως εξεργασίες και
κύστες δεν παρατηρούνται συχνά, ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν χαρακτηριστική νευρολογική
σημειολογία.
Σκοπός
Παρουσιάζουμε την αναλγητική δράση του βελονισμού σε ασθενείς που πάσχουν από σύνδρομα άλγους,
όπως οσφυοϊσχιαλγία, λόγω πίεσης νευρικών ριζών από ενδοκαναλικά μορφώματα της σπονδυλικής στήλης
(εξεργασίες, κύστες).
Υλικό & Μέθοδος
Δύο ασθενείς με ενδοκαναλικά μορφώματα της σπονδυλικής στήλης και κλινική εκδήλωση οσφυοϊσχιαλγίας
αντιμετωπίστηκαν με συνεδρίες βελονισμού στην κλινική μας το τελευταίο εξάμηνο. Πρόκειται για μία
γυναίκα 70 ετών με οσφυοϊσχιαλγία από 5μήνου και επίταση του άλγους από μηνός που στην MRI ΟΜΣΣ
ανεδείχθη συνοβιακή κύστη στο ύψος του Ο4-Ο5 μεσοσπονδυλίου διαστήματος που ασκούσε πίεση στη
δεξιά Ο5 ρίζα. Ο δεύτερος ασθενής, άνδρας 79 ετών, με ιστορικό οσφυοϊσχιαλγίας αριστερά από 5ετίας,
παρουσίασε στην MRI ΟΜΣΣ ευμέγεθες νευρίνωμα (2,2χ2,4cm) στο αριστερό μεσοσπονδύλιο τρήμα Ο4-Ο5.
Κανείς εκ των δύο ασθενών δεν παρουσίαζε άλλη νευρολογική σημειολογία/συμπτωματολογία πέραν του
άλγους.
Αποτελέσματα
Η ασθενής με τη συνοβιακή κύστη υπεβλήθη σε 5 συνεδρίες βελονισμού (15 ημέρες) και ανέφερε πλήρη
ύφεση του άλγους (VAS:0), με το αναλγητικό αποτέλεσμα να διατηρείται μέχρι και σήμερα (4 μήνες μετά). O
ασθενής με το νευρίνωμα υπεβλήθη σε 8 συνεδρίες βελονισμού συνολικά (30 ημέρες) και ανέφερε 40%
μείωση του άλγους με βάση την κλίμακα VAS, με διατήρηση της αναλγησίας μέχρι σήμερα (3 μήνες μετά).
Συμπεράσματα
Ο βελονισμός, εκτός από την επίτευξη αναλγησίας σε περιπτώσεις κηλών μεσοσπονδυλίου δίσκου, φαίνεται
να έχει εξίσου καλά αναλγητικά αποτελέσματα και σε περιπτώσεις ενδοκαναλικών μορφωμάτων της
σπονδυλικής στήλης. Θα πρέπει να τονιστεί όμως, ότι πέραν της αναλγησίας, η χειρουργική εξαίρεση τέτοιων
μορφωμάτων είναι η τελική και ενδεδειγμένη θεραπεία, που θέτει και την ιστολογική διάγνωση.
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P5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΑΠ ΤΟΥ ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΤΟ 2013
Νέλλα Αθηνά-Μαρία, Καγιούλη Δήμητρα, Διαμαντίδης Ευγένιος, Φωτάκη Σοφία, Μπάντερ
Αυγερινός

Ιατροί ΦΙΑΠ, ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα

Εισαγωγή: Ο βελονισμός αποτελεί μία αποδεδειγμένα θεραπευτική επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, στη κλινική
μας εφαρμόζουμε σώματοβελονισμό και ωτοβελονισμό.
Σκοπός: Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν
με βελονισμό το 2013 από το τμήμα ΦΙΑΠ του ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς».
Υλικό και Μέθοδος: Μετά από τη λήψη ιστορικού και την κλινικό-εργαστηριακή εξέταση αποφασίστηκε η
εφαρμογή βελονισμού σε 40 ασθενείς. Επρόκειτο για 11 άνδρες και 29 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 49,8
έτη. Απ’ αυτούς, 37 παρουσίαζαν άλγος (οξύ ή χρόνιο), 2 έντονο άγχος και 1 πάρεση προσωπικού. Οι
ασθενείς με άλγος εμφάνιζαν κεφαλαλγία, αυχεναλγία, ωμαλγία ή οσφυαλγία. Συχνά συνυπήρχαν δύο
επώδυνες καταστάσεις ή μία επώδυνη κατάσταση σε συνδυασμό με έντονη ψυχολογική φόρτιση. Πριν την
έναρξη της θεραπείας, δεν γινόταν αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών. Σε ορισμένους είχε
προηγηθεί φυσικοθεραπεία. Κατά μέσο όρο πραγματοποιήθηκαν 5,1 συνεδρίες/ασθενή σε χρονικό διάστημα
1,5 μηνός.
Αποτελέσματα: Από τους 40 ασθενείς, 22 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της κλινικής τους εικόνας, 6
μέτρια, 2 ελαφρά ενώ 4 δεν βελτιώθηκαν. Τέλος, 4 ασθενείς μετά την πρώτη συνεδρία δεν επανήλθαν στο
ιατρείο. Το 62,5% αυτών που συμμετείχαν σε 5 έως 10 συνεδρίες βελτιώθηκε σημαντικά. Το ποσοστό αυτό
μειώνεται σε 42,1% όταν οι συνεδρίες είναι από 1 έως 4. Αντίθετα, σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων
τους εμφάνισαν όλοι οι ασθενείς που ακολούθησαν ένα πρόγραμμα με επαναληπτικές συνεδρίες μετά την
ολοκλήρωση του αρχικού θεραπευτικού σχήματος (συνολικός αριθμός συνεδριών>10).
Συμπέρασμα: Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι το 70% των ασθενών εμφάνισαν από
σημαντική έως μέτρια βελτίωση μετά από θεραπεία με βελονισμό. Επίσης, φαίνεται ότι ο αριθμός των
συνεδριών επηρεάζει την έκβαση της θεραπείας. Τα συμπεράσματα αυτά συμβαδίζουν με την βιβλιογραφία.
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P6
ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD PATCH) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΝΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Κούντρα Περσία-Μαρία2, Λογοθέτη Ελένη1, Κρασνίκοβα Ελένη2, Αναγνώστης Γιώργος1,
Καρκανιά Μαρία1, Αραμπατζής Παναγιώτης1
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου
Νευρολόγος, Νευρολογικό Ιατρείο, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου

2

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γυναίκα 35 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου
Βόλου λόγω αναφερόμενου εμπυρέτου (δεκατικής πυρετικής κίνησης) και καρυβαρίας από 4μέρου. Η
ασθενής είχε ελεύθερο λοιπό ιστορικό και η ένταση της κεφαλαλγίας τις τελευταίες 4 ημέρες ήταν τόσο
έντονη (9 στην κλίμακα του άλγους), που περιόριζε τις καθημερινές της δραστηριότητες.
ΚΛΙΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Η αναφερόμενη πυρετική κίνηση σε συνδυασμό με την ινιακής
κυρίως εντόπισης κεφαλαλγία, που συνοδευόταν περιοδικά με φωτοφοβία και ναυτία, έθεσαν την υπόνοια
λοίμωξης του ΚΝΣ. Για το λόγο αυτό υπεβλήθη σε βυθοσκόπηση και CT εγκεφάλου (για τον αποκλεισμό
οιδήματος θηλών και εγκεφαλικού οιδήματος αντίστοιχα) προκειμένου στη συνέχεια να διενεργηθεί
οσφυονωτιαία παρακέντηση. Η εξέταση αυτή δεν ανέδειξε τελικά λευκοκυττάρωση ούτε άλλη παθολογική
βιοχημεία, και η ασθενής εισήχθη για παρακολούθηση στην παθολογική κλινική.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Παρ΄ότι δεν υπήρχαν κλινικοεργαστηριακά ευρήματα που να
κατευθύνουν την περαιτέρω θεραπεία της, ετέθη σε συστηματική αναλγητική αγωγή με παρακεταμόλη και
ενυδάτωση. Εμπύρετο δεν παρουσίασε έκτοτε, αλλά κλινικά επιδεινωνόταν, με επίταση της ινιακής
κεφαλαλγίας (10 στην κλίμακα του άλγους) ίδια στην όρθια θέση, καθώς και την εμφάνιση πλέον και νέων
συμπτωμάτων, όπως τύπου Lhermitte sign και σημείων, όπως Brudzinski και Kerning. Με την πιθανότητα
ύπαρξης μηνιγγικού ερεθισμού, διενεργήθη νέα απεικόνιση ( MRI εγκεφάλου με Q-flow ακολουθίες) που
κατέδειξε διαφυγή ΕΝΥ στο ύψος του ανώτερου αυχενικού μυελού. Αποφασίστηκε, με τη συνδρομή των
αναισθησιολόγων, η χορήγηση επισκληριδίως ομολόγου αίματος (blood patch) και ώρες αργότερα η ασθενής
άρχισε να αναφέρει ύφεση της κεφαλαλγίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η blood patch τεχνική, που εφαρμόζεται σε αυτή την σπάνια οντότητα,
εξασφαλίζει την αποκατάσταση της λύσης της συνεχείας του τρωθέντος-εμμέσως-ιστού, χωρίς την εφαρμογή
χημικών ουσιών. Βλέπουμε λοιπόν πώς με την αναισθησιολογική παρέμβαση και χωρίς τη χρησιμοποίηση
κλασσικών ή άλλων αναλγητικών μπορούμε να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση στον πάσχοντα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης μπορεί να προσφέρει διαγνωστικές
διεξόδους, αλλά μερικές φορές να επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στον ασθενή. Θα πρέπει συνεπώς κάθε ιατρική
μας πράξη να γίνεται με σύνεση και καθοδηγούμενη από τα guidelines που έχουν θεσπιστεί σε κάθε
περίπτωση, προσβλέποντας πρωτίστως στο όφελος του ασθενούς , να μην γίνεται ως ρουτίνα και να έχουμε
πάντα στο μυαλό μας την πιθανότητα του ιατρογενούς λάθους.
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P7
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΦΗΝΟΥΠΕΡΩΙΟΥ ΓΑΓΓΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Λογοθέτη Ελένη1, Κούντρα Περσία-Μαρία2, Καρκανιά Μαρία1, Αναγνώστης Γιώργος1,
Πάτα Αγορίτσα1, Αραμπατζής Παναγιώτης1
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, «Αχιλλοπούλειο»
Νευρολόγος, Νευρολογικό Ιατρείο, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου

Νοσοκομείο

Βόλου

2

Σύντομο Ιστορικό Άνδρας, 52 ετών, με γνωστό ιστορικό σκλήρυνσης κατά πλάκας από 20ετίας,
παραπέμφθηκε από τη νευρολόγο του νοσοκομείου για οξύ πόνο στην περιοχή του προσώπου στην
κατανομή και των τριών κλάδων του τριδύμου νεύρου, κυρίως του δευτέρου και του τρίτου. Ο ασθενής από
15ετίας είναι παραπληγικός και η νόσος του βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη. Για τη νευραλγία ελάμβανε έως
τότε συντηρητική φαρμακευτική αγωγή.
Κλινικά – Εργαστηριακά ευρήματα Από τη φυσική εξέταση, διαπιστώθηκε έντονη δυσαισθησία στην
περιοχή της δεξιάς παρειάς, της έξω επιφάνειας της μύτης, καθώς και στην άνω και κάτω σιαγώνα δεξιά. Ο
ίδιος ανέφερε ανυπόφορο καυστικό πόνο (8-9 στην κλίμακα του πόνου) στην ηρεμία και 9-10 κατά την
ομιλία ή τη μάσηση. Ο πόνος ήταν επαναλαμβανόμενος, διαρκούσε από λίγα δευτερόλεπτα έως και μερικά
λεπτά της ώρας. Από τον απεικονιστικό έλεγχο, υπάρχουν τα ευρήματα της νόσου του στη μαγνητική
τομογραφία, ενώ δεν απεικονίζεται αγγειακή επαφή της κάτω παρεγκεφαλιδικής με το τρίδυμο νεύρο,
γεγονός που αποκλείει τη νευροχειρουργική παρέμβαση για ανακούφιση του ασθενούς.
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Πραγματοποιήθηκε τοπική διήθηση στην περιοχή του σφηνουπερώιου
γαγγλίου με 1 amp δεξαμεθαζόνης (8mg) και 6 ml ροπιβακαίνης 7,5 (45mg), με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό
του 2ου (άνω γναθικού) και 3ου (κάτω γναθικού) κλάδου του τριδύμου νεύρου. Παρατηρήθηκε άμεση
ανακούφιση των συμπτωμάτων, η οποία διαρκούσε μία εβδομάδα και στη συνέχεια τα συμπτώματα
επανεμφανίζονταν. Η έγχυση επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές ( 3 συνολικά εγχύσεις) κάθε 15 ημέρες.
Αποτέλεσμα – Συζήτηση Η ύφεση των συμπτωμάτων διαρκούσε μία εβδομάδα και στη συνέχεια ο
ασθενής παραπονούνταν πάλι για πόνο οξύ διαξιφιστικό. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, ο ασθενής εξακολουθεί να
υποφέρει (6-7 στην κλίμακα του πόνου) και λαμβάνει καρβαμαζεπίνη και γκαμπαπενθίνη, ενώ βρισκόταν και
σε αγωγή με δουλοξετίνη, η οποία όμως διεκόπη, λόγω εμφάνισης ζάλης.
Συμπεράσματα Η διήθηση του τριδύμου νεύρου με τοπικό αναισθητικό και κορτιζόνη αποτελεί
αποτελεσματική μέθοδο, η οποία ανακουφίζει τον πάσχοντα άμεσα, η διάρκειά της όμως σε πολλές
περιπτώσεις είναι μικρή και η εφαρμογή της μάλλον περιορίζεται, ιδιαίτερα σε ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν
πολύ καλή πρόγνωση.
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P8
ΔΙΗΘΗΣΗ ΣΦΗΝΟΥΠΕΡΩΙΟΥ ΓΑΓΓΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ
ΤΡΙΔΥΜΟΥ
Λογοθέτη Ελένη1, Κούντρα Περσία-Μαρία2, Καρκανιά Μαρία1, Αναγνώστης Γιώργος1,
Ρέππας Σπύρος1, Αραμπατζής Παναγιώτης1
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, «Αχιλλοπούλειο»
Νευρολόγος, Νευρολογικό Ιατρείο, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου

Νοσοκομείο

Βόλου

2

Εισαγωγή Το τρίδυμο νεύρο αποτελεί την 5η εγκεφαλική συζυγία (V), εξέρχεται από το στέλεχος του
εγκεφάλου και δίνει τρείς κλάδους στο πρόσωπο, α) τον άνω ή οφθαλμικό, β) τον μέσο ή άνω γναθικό και γ)
τον κάτω κλάδο ή κάτω γναθικό. Εάν σε κάποιο μέρος της πορείας του από τον εγκέφαλο προς το πρόσωπό,
το τρίδυμο πιεστεί από κάποιο μόρφωμα, δηλαδή κύστη, όγκο ή διογκωμένο αγγείο, τότε επηρεάζεται η
λειτουργία των αισθητικών ινών που μεταφέρουν την αίσθηση του πόνου, της θερμοκρασίας και της αφής
στον εγκέφαλο και το άτομο αναπτύσσει περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, που εντοπίζεται στις περιοχές
κατανομής του τριδύμου νεύρου (νευραλγία τριδύμου). Ενίοτε, η παραπάνω οντότητα εμφανίζεται
ιδιοπαθώς.
Σύντομο Ιστορικό Άνδρας, 60 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ με κεφαλαλγία στο δεξί μέρος του προσώπου (δε
παρειά και περιοχή κάτω γνάθου). Ο εφημερεύων ειδικευόμενος ιατρός της ΩΡΛ μετά από ένα σύντομο
ιστορικό και γνωστή διαγνωσμένη νευραλγία τριδύμου αντιμετώπισε το επεισόδιο με ΜΣΑΦ. Μετά μικρής
διάρκειας βελτίωση, τον παρέπεμψε στο Ιατρείο Πόνου, όπου ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με διήθηση στην
περιοχή του σφηνουπερώιου γαγγλίου. Από το ιστορικό του ανέφερε διεγνωσμένη νευραλγία τριδύμου από
12ετίας, με πολλαπλά επεισόδια κρίσεων, για τα οποία έως τότε ελάμβανε συντηρητική φαρμακευτική αγωγή
(καρβαμαζεπίνη , κωδείνη και παρακεταμόλη) .
Κλινικά – Εργαστηριακά ευρήματα Από τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη ευαισθησία στην
περιοχή της δεξιάς παρειάς, της έξω επιφάνειας της μύτης, καθώς και στην άνω και κάτω σιαγώνα δεξιά. Ο
πόνος ήταν επαναλαμβανόμενος και διαρκούσε από λίγα δευτερόλεπτα έως και μερικά λεπτά της ώρας. Ο
ασθενής χαρακτήριζε τον πόνο καυστικό και ανέφερε πρόκλησή του από τις κινήσεις της γνάθου. MRI
εγκεφάλου κ.φ.
Θεραπευτική Αντιμετώπιση Πραγματοποιήθηκε τοπική διήθηση στην περιοχή του σφηνουπερώιου
γαγγλίου με 1 amp δεξαμεθαζόνης (8mg) και 6 ml ροπιβακαίνης 7,5mg/ml (45mg), με αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό του 2ου (άνω γναθικό) και 3ου (κάτω γναθικό) κλάδου του τριδύμου νεύρου.
Αποτέλεσμα – Συζήτηση Ο ασθενής είχε ταχεία ανταπόκριση στην θεραπεία και παρουσίασε σημαντική
ύφεση του πόνου άμεσα. Η απουσία συμπτωμάτων συνεχίστηκε για αρκετό διάστημα. Σε μία εβδομάδα που
επανεξετάστηκε, ο ασθενής εξακολουθούσε να είναι ελεύθερος συμπτωμάτων. Σε έναν μήνα δεν εμφάνισε
υποτροπή των συμπτωμάτων και για το επόμενο τρίμηνο η κατάστασή του παρέμενε σταθερή.
Συμπεράσματα Η διήθηση του τριδύμου νεύρου με τοπικό αναισθητικό και κορτιζόνη αποτελεί μία
αποτελεσματική μέθοδο, ιδιαίτερα σε φάσεις παροξυσμού, η οποία ανακουφίζει τον πάσχοντα άμεσα και είναι
δυνατό να τον αφήσει ελεύθερο συμπτωμάτων για αρκετό διάστημα.
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P9
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Νταλούκα Μαρία1, Τζίμας Πέτρος2, Αρναούτογλου Ελένη3, Παπαδόπουλος Γεώργιος4
1

Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής
Θεραπείας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής
Θεραπείας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Ο παγωμένος ώμος αποτελεί μία εξελισσόμενη περιαρθρίτιδα, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας.
Προσβάλλει το 2-5% του πληθυσμού και προκαλεί σοβαρή δυσλειτουργία. Το 1979 ο βελονισμός
αναγνωρίστηκε από την Π.Ο.Υ ως θεραπεία 43 ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του παγωμένου ώμου.
Στη μελέτη του Gladys αποδείχθηκε ότι ο ηλεκτροβελονισμός ενισχύει το αναλγητικό αποτέλεσμα του
κλασικού βελονισμού, ενώ στη μελέτη του Sun ότι σε συνδυασμό με την άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση
της λειτουργικής ικανότητας.
Σκοπός: Να μελετήσουμε την επίδραση του ηλεκτροβελονισμού στην ένταση του πόνου, το βαθμό
λειτουργικότητας και τα απεικονιστικά σημεία σε ασθενείς με παγωμένο ώμο και ασβέστωση τενόντων.
Υλικό και Μέθοδος: Σε δέκα ασθενείς με παγωμένο ώμο και ασβέστωση των τενόντων εφαρμόστηκε το
έτος 2013 ηλεκτροβελονισμός στα σημεία GB21, LIV15, HΙΕΝ, CHIEN, TW14, SI12, SI19, L14, B14, GB 34,
S37, S38, L14, S16, TW5. Την πρώτη εβδομάδα η θεραπεία εφαρμόστηκε κάθε 2 μέρες ενώ τις επόμενες 15
ημέρες εβδομαδιαίως. Αξιολογήθηκαν η ένταση του πόνου (κλίμακα VAS) και ο βαθμός λειτουργικότητας,
ενώ ζητήθηκε ακτινογραφία της ωμικής ζώνης, πριν και 2 φορές σε 15 μέρες.
Αποτελέσματα: Η ένταση του πόνου σε όλους τους ασθενείς ήταν 8–10/10, με νυχτερινές εξάρσεις, και ο
βαθμός λειτουργικότητας του άκρου σημαντικά περιορισμένος. Μετά την πρώτη συνεδρία ο πόνος και η
λειτουργικότητα βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ η συχνότητα των νυχτερινών εξάρσεων μειώθηκε. Μετά από 3
έως 5 συνεδρίες οι ασθενείς ήταν ελεύθεροι πόνου και η λειτουργικότητα αποκαταστάθηκε πλήρως. Δύο
μήνες μετά υπολείμματα ασβέστωσης απεικονίζονται στην ακτινογραφία ενός μόνου ασθενή. Οι
ακτινογραφίες των υπόλοιπων εννέα ασθενών είναι ελεύθερες παθολογικών ευρημάτων και ασβέστωσης.
Συμπεράσματα: Ο ηλεκτροβελονισμός οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση των συμπτωμάτων του παγωμένου
ώμου, συμβάλλει στην υποχώρηση των απεικονιστικών σημείων της φλεγμονής και στερείται των
ανεπιθύμητων ενεργειών της συμβατικής θεραπείας. Απαιτούνται ωστόσο περισσότερες μελέτες με
μεγαλύτερο πληθυσμό για να αποδειχθεί ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από την παρέμβαση.
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P10
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Κοράκη Ελένη1, Βανάκας θωμάς2, Ελευθεριάδης Ανέστης2, Τρικούπη Αναστασία3
1

Επιμελήτρια A’ Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
3
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

2

Εισαγωγή: Η χρήση των υπερήχων συμβάλλει στην ταχεία αναγνώριση των νεύρων στόχων που θέλουμε
να αποκλείσουμε, ενώ συγχρόνως η σωστή έγχυση του τοπικού αναισθητικού αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας
του αποκλεισμού.
Μέθοδος-Υλικό: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη στην οποία περιελήφθησαν 84
ασθενείς (ASA I-IIΙ), ηλικίας 20-80 ετών. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α (n=42) έγινε
αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος (διασκαληνικός σε 12 και μασχαλιαίος σε 30 ασθενείς) με τη χρήση
των υπερήχων. Στην ομάδα Β (n=42) χρησιμοποιήθηκε νευροδιεγέρτης και ο αποκλεισμός ήταν
διασκαληνικός σε 9 και μασχαλιαίος σε 33 ασθενείς. Μελετήθηκαν ο χρόνος για την εκτέλεση του
αποκλεισμού, ο χρόνος έναρξης του αποκλεισμού, η επιτυχία του αποκλεισμού και οι επιπλοκές πρώιμες και
όψιμες.
Αποτελέσματα: Ο συνολικός χρόνος για τη διενέργεια του αποκλεισμού με τη χρήση υπερήχων ήταν
συντομότερος. Για την ομάδα Α ήταν 6±2 min και για την ομάδα Β ήταν 8±3 min (p<0.05). Ο χρόνος
έναρξης του αποκλεισμού στην ομάδα Α ήταν 2,5±1 min, ενώ στην ομάδα Β ήταν 5±2 min (p<0.05). Ο
αποκλεισμός ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς της ομάδας Α (ποσοστό 100%), ενώ από τους ασθενείς
ομάδα Β ήταν επιτυχής στους 41 (ποσοστό 97%). Σε καμία από τις δύο ομάδες δεν εμφανίστηκαν επιπλοκές
που να σχετίζονται με την τεχνική του αποκλεισμού.
Συμπέρασμα: Η χρήση των υπερήχων για τον αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος είναι μια ασφαλής
μέθοδος η οποία προσφέρει άμεση οπτική απεικόνιση των δομών, συντομότερη διάρκεια της διαδικασίας και
ταχύτερη έναρξη του αποκλεισμού.
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P11
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
Βανάκας θωμάς1, Κοράκη Ελένη2, Ζωσιμίδης Δημήτρης1, Ελευθεριάδης Ανέστης1,
Τρικούπη Αναστασία3
1

Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
Επιμελήτρια A’ Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη
3
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. «Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη

2

Εισαγωγή:Ο αμφοτερόπλευρος μασχαλιαίος αποκλεισμός εφαρμόζεται σπανίως. Αφενός, διότι η δόση του
τοπικού αναισθητικού που απαιτείται είναι μεγάλη, όταν χρησιμοποιείται νευροδιεγέρτης, με κίνδυνο την
εμφάνιση τοξικότητας. Αφετέρου, ο αμφοτερόπλευρος μασχαλιαίος αποκλεισμός δεν είναι πρακτικός, γιατί ο
ασθενής για αρκετές ώρες δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα άκρα του.
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας ασθενής 65 χρονών ο οποίος προγραμματίστηκε για αφαίρεση
ορθοπαιδικών υλικών σε αμφότερα τα άνω άκρα. Η τοποθέτηση των υλικών έγινε προ έτους συνεπεία
τροχαίου ατυχήματος για την αποκατάσταση καταγμάτων αμφοτερόπλευρα. Κατά την επέμβαση χορηγήθηκε
γενική αναισθησία. Ο ασθενής είχε δύσκολη διασωλήνωση, κατά Cormack Lehanh 4, η οποία τελικά
πραγματοποιήθηκε με ινοπτικό βρογχοσκόπιο. Ο ασθενής έφερε έγγραφο που πιστοποιούσε την διαδικασία
της διασωλήνωσης. Από το ιστορικό του ο ασθενής είχε αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ο ασθενής εξέφρασε την επιθυμία για την διενέργεια
τοποπεριοχικής αναισθησίας. Λόγω του ιστορικού και της προτίμησης του ασθενούς αποφασίστηκε να γίνει
καθοδηγούμενος από υπερήχους διαδοχικός αμφοτερόπλευρος μασχαλιαίος αποκλεισμός Έγινε η αναγνώριση
των νεύρων του βραχιονίου πλέγματος αμφοτερόλευρα και χορηγήθηκαν 7,5 ml ροπιβακαίνης 0.5% και 7,5
ml xylocaine 1% σε κάθε πλέγμα. Οι αποκλεισμοί ήταν επιτυχείς. Ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερός
καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Η συνολική διάρκεια του αισθητικού αποκλεισμού ήταν 8 ώρες. Ο
ασθενής εξήλθε την επόμενη ημέρα.
Συμπέρασμα: Ο αμφοτερόπλευρος μασχαλιαίος αποκλεισμός με καθοδήγηση από υπέρηχους, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, όταν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση του. Επιτρέπει την σωστή
αναγνώριση όλων των νεύρων και την χορήγηση μικρής ποσότητας τοπικού αναισθητικού.
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P12
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ
ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΟΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΕ
Πέϊος Δημήτριος, Κυριακίδου Αικατερίνη, Ντασιοπούλου Χρυσάνθη, Μούζα Ειρήνη,
Κατσάνος Ιωάννης, Σκούτας Δημήτριος

Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση»

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση της τοπικής έγχυσης ροπιβακαΐνης για την αντιμετώπιση
του πόνου που εμφανίζεται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στην κατά γόνυ άρθρωση, οι οποίοι έχουν
υποστεί ΑΕΕ.
Υλικό-Μέθοδος Πραγματοποιήσαμε περιαρθρική έγχυση ροπιβακαΐνης σε 15 ασθενείς, 8 άνδρες και 7
γυναίκες, ηλικίας από 55 έως 87 ετών. Οι ασθενείς αυτοί υπέστησαν ΑΕΕ με διάφορους βαθμούς ημιπληγίας,
πάσχοντας ταυτόχρονα από χρόνια οστεοαρθρίτιδα στην κατά γόνυ άρθρωση της υγιούς πλευράς. Οι
ασθενείς αυτοί κατά κανόνα παρουσιάζουν επιδείνωση της ΟΑ, καθώς επιβαρύνουν το λειτουργικό άκρο, με
αποτέλεσμα περιορισμό κίνησης και έντονο πόνο και δυσχέρεια στη συνέχιση του προγράμματος
αποκατάστασης. Λόγω του ΑΕΕ δεν είναι δυνατή η χειρουργική αντιμετώπιση στην φάση της άμεσης
αποκατάστασης. Μετά την περιαρθρική έγχυση ροπιβακαΐνης σε 11 ασθενείς παρατηρήθηκε μείωση του
πόνου και βελτίωση της απόδοσης τους κατά τουλάχιστον 50%, ενώ 4 ασθενείς παρουσίασαν από 0-15%
βελτίωση στο πρόγραμμα.
Συμπεράσματα Η περιαρθρική έγχυση ροπιβακαΐνης μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του πόνου
από ΟΑ γόνατος σε ασθενείς με ΑΕΕ, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή τους στο πρόγραμμα αποκατάστασης,
με στόχο την επίτευξη του στόχου της αποθεραπείας χωρίς επιμήκυνση του απαιτούμενου χρόνου
αποκατάστασης.
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P13
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
Φυρφίρης Νικόλαος1, Νέου Ευαγγελία2, Μπάρκας Κωνσταντίνος3
1

Επικουρικός Επιμελητής Αναισθησιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
3
Διευθυντής Αναισθησιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2

Εισαγωγή: Ο συνεχής αποκλεισμός περιφερικών νεύρων μέσω καθετήρα αποτελεί τεχνική αντιμετώπισης
του νευροπαθητικού πόνου μέσω συνεχούς στάγδην έγχυσης ή χορήγησης επαναλαμβανόμενων εφ’ άπαξ
δόσεων φαρμάκων.
Σκοπός: Η παρουσίαση επιτυχούς αντιμετώπισης δύσκολου περιστατικού.
Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα 82 ετών, πάσχουσα από καρκίνο στο (δε) μαστό με μεταστάσεις στο (δε)
βραχιόνιο και ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης υπό αγωγή, προσήλθε στο ιατρείο πόνου. Η ασθενής ανέφερε
έντονο άλγος με αίσθημα καύσους και αλλοδυνία στο άνω άκρο από τριμήνου (κλίμακες VAS:9-10 και
NRS:10), με συνοδό μειωμένη όρεξη, απώλεια βάρους, αϋπνία και κατάθλιψη. Η φαρμακευτική αγωγή της
περιελάμβανε tb παρακεταμόλης με κωδεΐνη (500+30)mg x 4, διαδερμικά έμπλαστρα φαιντανύλης 100 mg,
λοραζεπάμη και αλπραζολάμη. Είχε επίσης λάβει μορφίνη iv και γαβαπεντίνη, χωρίς αποτέλεσμα. Εξαιτίας της
αναποτελεσματικότητας των υπόλοιπων μεθόδων, αποφασίστηκε η τοποθέτηση καθετήρα για συνεχή
αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος (δε), με διασκαληνική προσπέλαση (PIPPA block). Τα ζωτικά σημεία
της ασθενούς (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, κορεσμός Ο2) παρακολουθούνταν συνεχώς. Ο καθετήρας
τοποθετήθηκε στο επίπεδο Α6- Α7, χωρίς επιπλοκές και χορηγήθηκαν εφ’ άπαξ 5ml ροπιβακαΐνης 0,2%. Στη
συνέχεια τοποθετήθηκε αντλία συνεχούς έγχυσης διαλύματος ροπιβακαΐνης 0,2% με κλονιδίνη 150γ,
συνολικού όγκου 200ml, με ροή 8 ml/h.
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε βελτίωση της κλινικής εικόνας, με μεγάλη ελάττωση του άλγους
(κλίμακα VAS 1-2, NRS 1), αύξηση της όρεξης και βελτίωση της διάθεσης και της ποιότητας ύπνου. Ο
καθετήρας παρέμεινε για 20 ημέρες, ενώ γινόταν σχολαστική αντισηψία της περιοχής. Δεν παρατηρήθηκαν
επιπλοκές καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του.
Συμπεράσματα: Ο νευροπαθητικός πόνος που οφείλεται σε καρκίνο μπορεί να είναι βασανιστικός για τους
ασθενείς και να επιδεινώσει την ποιότητα ζωής τους. Η θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, οπιοειδή,
αντικαταθλιπτικά και αντιεπιληπτικά μπορεί να μην επαρκεί. Η τοποθέτηση καθετήρα, για συνεχή χορήγηση
φαρμάκων με σκοπό τον συνεχή αποκλεισμό των αντίστοιχων νευρικών πλεγμάτων, μπορεί να αποδειχθεί
μία σωτήρια λύση για τους ασθενείς αυτούς.
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P14
‘’ΜΠΟΡΩ!/ΜΠΟΡΟΥΝ! - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ’’: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ
Νταλούκα Μαρία1, Δημολιάτης Γιάννης2, Πέτρου Αναστάσιος3, Τζίμας Πέτρος4,
Παπαδόπουλος Γεώργιος5, Αρναούτογλου Ελένη6
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Μονάδα Ιατρικής Εκπαίδευσης, Ιωάννινα
3
Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5
Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
6
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Εισαγωγή: Η ραγδαία αύξηση της ιατρικής γνώσης καθιστά επιτακτική τη βελτιστοποίηση της ιατρικής
εκπαίδευσης. Ως αποτελεσματικοί τρόποι έχουν καθιερωθεί η αυτο-αξιολόγηση (self-assessment) και η
ανατροφοδότηση (feedback). Η θεραπεία του πόνου αποτελεί ηθική ευθύνη των ιατρών και η καλύτερη δυνατή
εκπαίδευση στον τομέα αυτό υποχρέωση της κάθε Ιατρικής Σχολής.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών για τον πόνο πριν και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος
επιλογής ‘’Θεραπεία Πόνου’’ από τους ίδιους και στους διδάσκοντές τους.
Υλικό και Μέθοδος: Καθορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι (outcomes, εκβάσεις) και μετατράπηκαν στα
ερωτηματολόγια ‘’ΜΠΟΡΩ!" για τους φοιτητές (‘’Μπορώ να…’’) και "ΜΠΟΡΟΥΝ!’’ για τους καθηγητές τους (‘’Οι
φοιτητές κατά μέσο όρο μπορούν να…’’) 49 ερωτήσεων. Συμπληρώθηκαν την πρώτη και την τελευταία ημέρα
διδασκαλίας.
Αποτελέσματα: Την πρώτη ημέρα ο μέσος αυτοβαθμός των φοιτητών ήταν 3,6/10=36%, και των καθηγητών
3,2/10=32% ενώ την τελευταία 7,5/10=75% και 7.7/10=77%. Η χειρότερη αυτοβαθμολογία των φοιτητών την
πρώτη ημέρα αφορούσε την ικανότητα ‘Μπορώ να εξηγήσω τη νευροπλαστική διαδικασία και να αναφέρω
παραδείγματα της εφαρμογής της’, (1,7/10=17%), ενώ των καθηγητών ‘Μπορούν να αντιμετωπίσουν ασθενή
τελικού σταδίου με παρηγορητική αγωγή’,(1,3/10-13%). Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος βελτιώθηκαν σε
6,9/10=69% και 7,4/10=74% αντίστοιχα. Την τελευταία ημέρα διδασκαλίας η υψηλότερη αυτοβαθμολογία των
φοιτητών αφορούσε την ικανότητα ‘Μπορώ να αναγνωρίσω το σωματικό πόνο και να δώσω μερικά παραδείγματα’’,
8,6/10=86%, ενώ των καθηγητών οι ικανότητες ‘’Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κλίμακα της παγκόσμιας
οργάνωσης υγείας όσον αφορά την ένταση του πόνου και την επιλογή των αναλγητικών φαρμάκων’’ και ‘’Μπορούν
να διακρίνουν αν ο πόνος είναι οξύς ή χρόνιος’’ 9,0/10=90%.
Συμπεράσματα: Το διπλό ερωτηματολόγιο "ΜΠΟΡΩ!/ΜΠΟΡΟΥΝ!-Θεραπεία Πόνου" αποδείχθηκε πολύτιμο
συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενημερώνει τους φοιτητές πριν την έναρξη του μαθήματος για το τι
αναμένεται από αυτούς με το τέλος του. Διακρίνει αδύνατα και δυνατά σημεία, άρα καθοδηγεί σε τεκμηριωμένη
εκπαιδευτική πολιτική.
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P15
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ
Κόκκαλης Παναγιώτης, Ζωγόπουλος Παναγιώτης, Σταματόπουλος Γιώργος,
Παπανικολάου Παναγιώτης, Χατζηδάκης Εμμανουήλ

Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΣΚΟΠΟΣ: Καθώς τα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών διαρκώς αυξάνονται είναι
σημαντικό να προσδιοριστεί η επίδραση του Δείκτη Μάζας Σώματος ( ΔΜΣ ) στο βαθμό ικανοποίησης των
ασθενών μετά από επεμβάσεις στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 72 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οσφυϊκή πεταλεκτομή κατά τα έτη 2012
και 2013 μελετήθηκαν αναδρομικά και επανεξετάστηκαν 3-6 και 12 μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση.
Από το υλικό αναφοράς αποκλείσθηκαν ασθενείς με εξεργασία, φλεγμονές και κατάγματα στην ΟΜΣΣ.
Σαράντα-έξι ασθενείς παρουσίαζαν ΔΜΣ > 25, 17 εκ των οποίων είχαν ΔΜΣ>30.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το ΔΜΣ και μελετήθηκε ο βαθμός
ικανοποίησης τους μετά την χειρουργική επέμβαση. Κατά μέσο όρο οι ασθενείς και στις τρεις ομάδες
αναφέρουν σημαντική βελτίωση μετά την χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι
ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας και φτωχότερα αποτελέσματα κατά την ετήσια
παρακολούθηση τους. Ιδιαίτερα η ομάδα των παχύσαρκων ασθενών κατέδειξε κατώτερη λειτουργία και
ποιότητα ζωής με βάση την κλίμακα ODI. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των ασθενών με φυσιολογικό ΔΜΣ και των υπέρβαρων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που στους παχύσαρκους ασθενείς επιτεύχθηκε μείωση του πόνου, βελτίωση της
ικανότητας βάδισης και της ποιότητας ζωής, ο βαθμός δυσαρέσκειας παραμένει υψηλός και σε βάθος χρόνου
ο πόνος επανεμφανίζεται. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των ασθενών και στήριξη τους με όλα τα
σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης του πόνου.
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P16
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ LANSS
(LEEDS ASSESSMENT OF NEUROPATHIC SYMPTOMS AND SIGNS) ΚΑΙ S-LANSS (SELFCOMPLETE LEEDS ASSESSMENT OF NEUROPATHIC SYMPTOMS AND SIGNS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Μπατιστάκη Χρυσάνθη1, Δραχτίδη Καλλιόπη1, Λυράκος Γεώργιος2, Κίτσου Μαρία-Χρυσάνθη1,
Σταματίου Γεωργία1, Κωστοπαναγιώτου Γεωργία1
1
2

Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
Ψυχιατρικός Τομέας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Αθήνα

Εισαγωγή: Η αναγνώριση της ύπαρξης νευροπαθητικού πόνου είναι ουσιώδης στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή του. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί έγκυρα, εξειδικευμένα εργαλεία διάγνωσης,
επικεντρωμένα στο νευροπαθητικό πόνο, όπως τα διεθνώς αναγνωρισμένα ερωτηματολόγια LANSS (που
συμπληρώνεται από τον ειδικό) και S-LANSS (που συμπληρώνεται από τον ασθενή και μπορεί να χορηγηθεί
και εξ’ αποστάσεως). Τα ερωτηματολόγια αποτελούνται συνολικά από 7 ερωτήσεις, οι δύο εκ των οποίων
συμπεριλαμβάνουν κλινική εξέταση (με αυτοεξέταση στην περίπτωση του S-LANSS).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση των
ερωτηματολογίων LANSS και S-LANSS για τη διάγνωση του πόνου νευροπαθητικής προέλευσης στην
Ελληνική γλώσσα.
Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μετάφραση και αντίστροφη μετάφραση των δύο ερωτηματολογίων
από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από επιτροπή κλινικών
εμπειρογνωμόνων και πιλοτικό δείγμα 20 ασθενών. Η τελική μορφή των ερωτηματολογίων σταθμίστηκε σε
δείγμα 200 ασθενών με χρόνιο πόνο (100 για το κάθε ερωτηματολόγιο) έναντι της κλινικής διάγνωσης του
ειδικού (gold-standard). Αξιολογήθηκαν η ευαισθησία και ειδικότητα των ερωτηματολογίων, η εσωτερική
αξιοπιστία με το δείκτη Cronbach-a και η διακριτική εγκυρότητα με τον έλεγχο συσχέτισης με την κλινική
διάγνωση του ειδικού ως προς το νευροπαθητικό πόνο.
Αποτελέσματα: Η ευαισθησία και ειδικότητα του ερωτηματολογίου LANSS βρέθηκαν 82,76% και 95,24%,
ενώ του S-LANSS 86,21% και 95,24% αντίστοιχα, ενώ η θετική προγνωστική τους αξία για το
νευροπαθητικό πόνο 96% (LANSS) και 96,15% (S-LANSS). Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach-a
ήταν 0,65 (LANSS) και 0,67 (S-LANSS), ενώ στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και για τα δύο
ερωτηματολόγια rlanss=0,79 και tSLANSS=0,77 αντίστοιχα (p=0,01) σε σχέση με την κλινική διάγνωση του
ειδικού.
Συμπεράσματα: Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης του νευροπαθητικού πόνου LANSS και S-LANSS έχουν
αποδοθεί και σταθμιστεί στην Ελληνική γλώσσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση της
διάγνωσης του νευροπαθητικού πόνου και κατά συνέπεια για τη σωστή θεραπεία του.
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P17
ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ Ή ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τζαμάκου Ελευθερία1, Σιαφάκα Βασιλική2, Τέφα Λουίζα3, Λαού Ελένη4, Αρναούτογλου Ελένη5
1

Νοσηλεύτρια, MSc, Μονάδα ΧΜΘ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα
3
Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2

Εισαγωγή: Η αντίληψη και η αντίδραση στον πόνο εξαρτάται από ποικίλους βιοψυχοκοινωνικούς
παράγοντες, όπως είναι η υποκείμενη νόσος, η προσωπικότητα του ασθενούς, τα προηγούμενα βιώματα
πόνου, διάφοροι πολιτισμικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής. Ο φόβος του πόνου, σε σχέση με το βίωμα του
πόνου και την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης, έχει μελετηθεί ελάχιστα στη διεθνή βιβλιογραφία.
Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την εκτίμηση του πόνου, του φόβου του πόνου, της
ποιότητας ζωής, της ψυχοπαθολογίας, των στρατηγικών αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων και της
αντίληψης της νόσου σε ασθενείς με χρόνιο πόνο καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας.
Μεθοδολογία: Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις βάσεις Pubmed, Science Direct, καθώς και
στον ιστότοπο HEAL-Link με λέξεις-φράσεις κλειδιά fear of pain and cancer patients», «fear of pain and
depression», «cancer pain», «chronic pain», «disability», «psychiatric aspects».
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι ο φόβος του πόνου συμβάλλει στον περιορισμό της
λειτουργικότητας των ασθενών με καρκινικό ή μη, χρόνιο πόνο. Παρατηρήθηκαν διαφορές στο επίπεδο
κατάθλιψης και έντασης του πόνου, με υψηλότερα επίπεδα στους ασθενείς με μη καρκινικό χρόνιο πόνο. Ο
φόβος του πόνου φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου.
Αναφορικά με τα επίπεδα άγχους, ήταν υψηλότερα στις δύο ομάδες, απ’ ότι σε ασθενείς χωρίς πόνο. Η
αλεξιθυμία (δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων) σχετίζεται με αυξημένη διάρκεια του πόνου στους ασθενείς
με καρκινικό πόνο, ενώ οι ασθενείς που κατάφερναν να εκφραστούν συναισθηματικά είχαν λιγότερο πόνο. Οι
καρκινοπαθείς δε φαίνεται να χρησιμοποιούν ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης στρεσογόνων
καταστάσεων και δεν ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων λόγω παραπόνων
πόνου ή χρήσης φαρμάκων.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της αναζήτησης τονίζουν τη σπουδαιότητα του ελέγχου της κατάθλιψης,
των σωματικών συμπτωμάτων, του φόβου του πόνου αλλά και τη σημασία της συναισθηματικής έκφρασης
στη μείωση της ανικανότητας και του χρόνιου πόνου.
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P18
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
ΤΟΥ Γ.Ν. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοκολάκη Μαρία, Τσισμαλίδης Κωνσταντίνος, Γιαννίρη Μαίρη, Καφετζής Ευθύμιος,
Γαβρά Αικατερίνη, Βαφειάδου Μαριάνθη

Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου Γ.Ν. "Σισμανόγλειο" Αττικής

Εισαγωγή: Ο έρπητας ζωστήρ είναι συχνή αιτία χρόνιου νευροπαθητικού πόνου με επίπτωση 6.5% έως
21%.
Σκοπός: Η καταγραφή των επιδημιολογικών στοιχείων με μεθερπητική νευραλγία που επισκέφθηκαν το
ιατρείο Πόνου στα έτη 2012 και 2013.
Υλικό & Μέθοδος: Από το σύνολο ασθενών που προσήλθαν καταγράφηκε σε ερωτηματολόγιο το φύλο, η
ηλικία του ασθενούς, ο χρόνος έναρξης της θεραπείας της μεθερπητικής νευραλγίας η εντόπιση, η ειδικότητα
του ιατρού που έκανε τη διάγνωση, η διάρκεια θεραπείας και το είδος των εναλλακτικών θεραπειών.
Αποτελέσματα: Από τους 14 ασθενείς, οι 8 ήταν γυναίκες και 6 άνδρες, ηλικίας 44-84 ετών. Σε 4 ασθενείς η
εντόπιση ήταν μεσοπλεύρια, σε 3 ασθενείς στην κατώτερη θωρακική μοίρα, 2 στην οσφυική μοίρα ΣΣ, σε 3
στην βραχιόνειο περιοχή, και σε 2 ασθενείς στην τραχηλική ινιακή χώρα. Η έναρξη θεραπείας κυμάνθηκε από
4-8 εβδομάδες από την έναρξη της νόσου. Σε 6 ασθενείς η διάγνωση έγινε από δερματολόγο, σε 3 από
παθολόγο, σε 1 από νευρολόγο και 4 από Ιατρείο Πόνου. Η διάρκεια θεραπείας κυμάνθηκε από 3 μήνες έως 2
έτη. Εκτός από την κλασική φαρμακευτική αγωγή, 4 ασθενείς έκαναν εναλλακτικά βελονισμό.
Συμπεράσματα: Η μεθερπητική νευραλγία παραμένει μακροχρόνια επώδυνη διαταραχή. Παρά την διάγνωση
της μεθερπητικής νευραλγίας από τις διάφορες ειδικότητες, οι ασθενείς καθυστερούν την έναρξη της
φαρμακευτικής αγωγής με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.
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P19
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΣ
Ζιάγγας Χαράλαμπος1, Σταματίου Γεωργία2, Σαπουντζή-Κρέπια Δέσποινα3, Σγάντζος Μάρκος4
1

MSc, Νοσηλευτής Τ.Ε. στη Πυρηνική Κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
τ. Επίκουρη καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
3
καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Frederick University of Cyprus
4
Επίκουρος καθηγητής Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

2

Εισαγωγή: Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ανακούφιση του πόνου στο χώρο της υγείας διαδραματίζει το
Ιατρείο Πόνου, όπου ο αγώνας ενάντια στον πόνο των ασθενών βρίσκεται στο επίκεντρο των επαγγελματιών
του κλάδου της υγείας. Οι νοσηλευτές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας
προσέγγισης και αντιμετώπισης του πόνου των ασθενών. Για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών τους και
για την καλή σωματική και ψυχική υγεία τους, σημαντικό ρόλο παίζει η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι
νοσηλευτές από την εργασία τους (χώρος, συνεργασία, κράτος, εφόδια κ.α.).
Σκοπός: Nα μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των νοσηλευτών στο χώρο αυτό και να αξιολογηθεί η
ύπαρξη του Ιατρείου Πόνου από την πλευρά τους.
Υλικό και μέθοδος: Αποτελεί μια μελέτη πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου για την επαγγελματική
ικανοποίηση στον χώρο εργασίας και την αξιολόγηση του Ιατρείου Πόνου. Τα δεδομένα καταγράφηκαν,
κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS 20). Το
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 123
νοσηλευτές που εργάζονται σε 40 Ιατρεία Πόνου κατά την χρονική περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον
Σεπτέμβριο 2013.
Αποτελέσματα: Προέκυψε σχετική έκφραση ικανοποίησης όσον αφορά την εργασία τους, από τις
απαντήσεις του συνόλου των ερωτηθέντων. Υψηλότερες τιμές ικανοποίησης παρουσιάζουν οι σχέσεις με
τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους. Η διεπαγγελματική συνεργασία έχει αξιολογηθεί ως παράγοντας
που σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα
δυσαρεστημένο από τις αμοιβές, την αξιοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την ηγεσία, καθώς και τις
περιορισμένες προοπτικές για προαγωγή και εξέλιξη. Πιο αναλυτικά, υψηλότερες τιμές ικανοποίησης
παρουσιάζουν το αντικείμενο εργασίας, οι ημέρες άδειας και το ωράριο, η δίκαιη αμοιβή που υπάρχει σε
σχέση με τους συναδέλφους, η ελευθερία του επαγγελματία να ζητήσει βοήθεια, η σχέση με τον
προϊστάμενο, η δυνατότητα εκπαίδευσης και παρακολούθησης σεμιναρίων, η αξιολόγηση επίδοσης του
εργαζόμενου με αντικειμενικά κριτήρια και τέλος η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Συμπεράσματα: Παρά τις αντιξοότητες που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν στο χώρο της υγείας, οι
νοσηλευτές αναγνωρίζουν την σημασία των καθηκόντων τους και θεωρούν τη νοσηλευτική λειτούργημα.
Λέξεις κλειδιά: ιατρείο πόνου, νοσηλευτής, επαγγελματική ικανοποίηση, νομοθεσία
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P20
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ιωάννου Κωνσταντίνα, Μπατιστάκη Χρυσάνθη, Σιδηροπούλου Τατιανή,
Κίτσου Μαρία-Χρυσάνθη, Κωστοπαναγιώτου Γεωργία

Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Εισαγωγή: οι ογκολογικές ορθοπαιδικές επεμβάσεις συχνά συνοδεύονται από την εγκατάσταση χρόνιου
μετεγχειρητικού πόνου, με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Σκοπός: ήταν η μελέτη της επίδρασης ενός πολυδύναμου σχήματος προληπτικής αναλγησίας στη
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, ως προς την εγκατάσταση εμμένοντος μετεγχειρητικού πόνου και την
ποιότητα ζωής μετεγχειρητικά.
Υλικό & Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ορθοπαιδική ογκολογική
επέμβαση στο ΠΓΝ «Αττικόν» (9/2012-8/2013). Το σχήμα προληπτικής αναλγησίας περιελάμβανε:
γκαμπαπεντίνη 300mg και ντουλοξετίνη 30mg (12 και 18 ώρες προεγχειρητικά αντίστοιχα), καθώς και
εφαρμογή περιοχικής αναλγησίας με χορήγηση τριαμκινολόνης 40mg επισκληριδίως σε συνδυασμό με τοπικό
αναισθητικό, ενώ χορηγούνταν και κεταμίνη 0,25 mg/kg ενδοφλεβίως πριν τη χειρουργική τομή. Η
γκαμπαπεντίνη (300mg x3) και ντουλοξετίνη (30mg x1) συνεχίζονταν επί 10 ημέρες μετεγχειρητικά.
Αξιολογήθηκαν η ένταση του πόνου (VAS 0-10), η ύπαρξη νευροπαθητικού πόνου (S-LANSS) και η ποιότητα
ζωής (ΕQ5D) των ασθενών προεγχειρητικά, καθώς και 3 και 6 μήνες μετεγχειρητικά. Η στατιστική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με t-test κατά ζεύγη (p<0,05).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 41 ασθενείς, 54±15 ετών, εκ των οποίων οι 36 έλαβαν προληπτική
αναλγησία, ενώ οι 5 όχι. Έξι από τους 36 ασθενείς παρουσίασαν πόνο έντασης ≥4/10 τρεις μήνες
μετεγχειρητικά, ενώ 4 ασθενείς έξι μήνες μετεγχειρητικά. Αντίστοιχα, νευροπαθητικό πόνο (με S-LANSS≥12)
εκδήλωσε μόνο 1 ασθενής 3 μήνες μετεγχειρητικά και 2 συνολικά ασθενείς 6 μήνες μετεγχειρητικά.
Στατιστικώς σημαντική ελάττωση παρατηρήθηκε ως προς την κλίμακα S-LΑΝSS στους 3 και 6 μήνες σε
σχέση με τα προεγχειρητικά επίπεδα (p=0,04), ενώ δεν βρέθηκε διαφορά ως προς την κλίμακα VAS. Στις
υποκλίμακες της αυτοεξυπηρέτησης του EQ5D υπήρξε επιδείνωση 3 και 6 μήνες μετεγχειρητικά (p=0,01)
ενώ στις καθημερινές δραστηριότητες υπήρξε επίσης επιδείνωση 3 μήνες μετεγχειρητικά (p=0,02).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ενός πολυδύναμου σχήματος προληπτικής αναλγησίας σε ασθενείς που
υποβάλλονται σε ογκολογικές ορθοπαιδικές επεμβάσεις φαίνεται να επιδρά θετικά στην πρόληψη του χρόνιου
μετεγχειρητικού πόνου, ιδιαίτερα του νευροπαθητικού.

e-POSTERS

109

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

P21
EΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Μαντουβάλου Μαρία, Χρονά Ελένη, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Γεωργοπούλου Μαρία,
Φουντουλάκη Τριανταφυλλιά, Παλγιμέζη Ανδρονίκη

Ιατρείο Αλγολογίας και Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΚΝΝ «Άγιος Παντελεήμων» - «Αγία Βαρβάρα»

Εισαγωγή: o πόνος είναι σημαντική αιτία νοσηρότητας και ένα παραγνωρισμένο πρόβλημα στους ασθενείς
με μεσογειακή αναιμία που υποβάλλονται σε συχνές μεταγγίσεις.
Σκοπός: σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταδείξει τη συσχέτιση της ηλικίας με τη συχνότητα
εμφάνισης του πόνου, την ένταση αυτού και την επίπτωσή του στην κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητές
τους.
Υλικό και μέθοδος: μελετήθηκαν 15 ασθενείς ηλικίας 35+11,8 έτη ,9 γυναίκες - 6 άνδρες, τακτικώς
μεταγγιζόμενοι, που προσήλθαν στο ιατρείο μας αιτιώμενοι πόνο ποικίλης αιτιολογίας.H ένταση του πόνου
και η συχνότητά του μετρήθηκαν με το βραχύ ερωτηματολόγιο για τον πόνο (brief pain inventory),και
συγκεκριμένα ρωτήθηκαν για την ένταση την εντόπιση και την παρέμβαση του πόνου στην καθημερινή τους
ζωή. Οι ασθενείς καλούνταν να αξιολογήσουν τον χειρότερο, ηπιότερο και μέσο πόνο στη διάρκεια μιάς
εβδομάδας και το πόσο επηρέασε τη φυσική τους δραστηριότητα , την εργασία και τον ύπνο τους. Ο πόνος
βαθμολογήθηκε από 0= καθόλου πόνος και καμία παρέμβαση μέχρι 10 =ο χειρότερος πόνος και απόλυτη
παρέμβαση στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Αποτελέσματα: περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών ανάφεραν μέτρια ή και σοβαρή επίπτωση του πόνου
στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στους παρακάτω πίνακες.

Μηδέν
ελάχιστη
μέτρια
δυνατή
Πολύ δυνατή

Ηλικίες
23-30
36%
20
16
19
9

Συχνότητα
καθόλου
Κάθε μέρα
1 φορά την εβδομάδα

Ηλικίες 23-30
36
14
50

Ένταση πόνου

(έτη)
31-40
20%
23
15
26
16

41-47
15%
7
31
23
24

31-40
43
34
23

41-47
21
54
25

Συμπεράσματα: ο πόνος που δεν σχετίζεται με τη νόσο ή τις επιπλοκές των μεταγγίσεων αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα στα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και μεταγγίζονται συστηματικά. Η συχνότητα και
η βαρύτητα του πόνου αυξάνονται με την ηλικία και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των
ατόμων αυτών.
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P22
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ: ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καψοκαλύβας Ιωάννης1, Αλί Φάντι1, Βουλιώτη Έλενα1, Παπάζογλου Βασιλική1,
Χαλούλης Παναγιώτης1, Ανίσογλου Σουζάννα2
1
2

Ειδικευόμενος Ιατρός, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. “Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη
Συντονίστρια Διευθύντρια Εντατικολόγος- Αναισθησιολόγος, Μ.Ε.Θ., Α.Ν.Θ. “Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι καρκινοπαθείς βιώνουν πόνο σε πολλά σημεία και εξαιτίας διαφόρων παθοφυσιολογικών
αιτίων. Ο παραδοσιακός τρόπος ταξινόμησης του πόνου στους καρκινοπαθείς περιλαμβάνει τη διάκριση εάν ο
πόνος οφείλεται στη θεραπεία, τη νεοπλασία ή σε κανένα από τα δύο, και μεταξύ χρονίου και οξέος πόνου.
Σκοπός: Η καταγραφή των ερευνητικών τάσεων και των κατευθύνσεων της βιβλιογραφίας ως προς τα
συστήματα ταξινόμησης και εκτίμησης του καρκινικού πόνου.
Υλικό & Μέθοδος: με λέξεις-κλειδιά cancer pain AND classification η μηχανή αναζήτησης του Pubmed
επέστρεψε 62 άρθρα. Από την ανασκόπηση εξαιρέθηκαν 21 άρθρα λόγω μη συνάφειας ή χρήσης άλλης
γλώσσας εκτός της αγγλικής. Ανασκοπήθηκαν 41 άρθρα μέσω πλήρους κειμένου ή περίληψης (όπου το
πλήρες κείμενο δεν ήταν προσβάσιμο) ως προς το είδος μελέτης, τη μέθοδο, τα ερευνητικά ερωτήματα και
τα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφία καταγράφει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση των γιατρών στην
ταξινόμηση του καρκινικού πόνου. Προτείνει κάποια συστήματα ταξινόμησής του, τα οποία όμως πρέπει να
τύχουν περεταίρω επικύρωσης και ευρύτερης αποδοχής. Τονίζεται η ανάγκη λήψης λεπτομερούς ατομικού
ιστορικού σε τακτά διαστήματα, καθώς και η αναγκαία πολυπαραγοντική προσέγγιση, που υπερβαίνει
οποιοδήποτε μεμονωμένο εργαλείο αξιολόγησης και εξακολουθεί να σχετίζεται με την παθοφυσιολογία του
ίδιου του καρκίνου.
Συμπεράσματα: Σε διάστημα πλέον των 60 ετών που καλύπτουν χρονικά τα άρθρα της ανασκόπησης οι
βασικές αντιλήψεις γύρω από την ταξινόμηση του καρκινικού πόνου παραμένουν αμετάβλητες.

e-POSTERS

111

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014

P23
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
Λεφάκη Τατιάνα1, Φλουρή Μαγδαληνή2, Φραντζέσκος Γεώργιος1, Καρεκλά Μαρία4,
Καραδήμας Ευάγγελος3
1

Αναισθησιολόγος, Ιατρείο Χρόνιου Πόνου, ΠΑΓΝΗ
Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας Υγείας Πανεπιστήμιο Κρήτης
4
Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
2

Εισαγωγή: Οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα του ατόμου, σχετίζονται με τη στάση ζωής, τους τρόπους
αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, την ψυχική υγεία και με την γενικότερη ποιότητα ζωής.
Σκοπός: Η αναγνώριση των ψυχοκοινωνικών συνθηκών που σχετίζονται με τον χρόνιο πόνο, σε ασθενείς
στην Κρήτη και την Κύπρο, έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι παράγοντες που θα τους βοηθούσαν στην
αντιμετώπιση του πόνου. Η μελέτη είναι από το INTERREG,ονομάζεται ΑΛΓΕΑ και διεξάγεται από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
Υλικό & Μέθοδος: Συντάχθηκαν ερωτηματολόγια με βάση: 1.The Hospital Anxiety and Depression Scale

(Zigmond & Snaith, 1983; Mystakidou et al., 2004, for the Greek adaptation) 2. The Revised Illness
Perception Questionnaire (IPQ-R; Moss-Morris, Weinman, Petrie, Horne, & Cameron, 2002) 3.The Physical
Functioning scale from the RAND 36-item Health Survey (version 1.0) 4. The Pain Catastrophizing Scale 5.
The VAS scale 0-10 , που συμπληρώθηκαν κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης από ασθενείς με χρόνιο
πόνο(ΧΠ) και από ασθενείς με χρόνιο νόσημα χωρίς χρόνιο πόνο(ΧΧΠ). Εξετάστηκαν διαφορές σε επίπεδα
άγχους, κατάθλιψης, σωματικής λειτουργικότητας, πόνου (διάφορες μεταβλητές), αντιλήψεων για την
ασθένεια και "καταστροφοποίησης" του πόνου (ως τρόπος αντίδρασης). Η στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS
και ANOVA.
Αποτελέσματα: Είναι προκαταρκτικά ευρήματα καθότι η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχουν
αναλυθεί 180 ερωτηματολόγια. Ασθενείς ΧΧΠ αναφέρουν στατιστικά σημαντικά (p<0.005) λιγότερο άγχος,
καλύτερη σωματική λειτουργικότητα και περισσότερα "αισιόδοξη" αντίληψη της ασθένειάς τους . Μεταξύ
δύο ομάδων ΧΠ, μυοσκελετικά νοσήματα και ρευματοειδείς νόσοι, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
(p<0.005): οι ασθενείς με ρευματοπάθειες αντιλαμβάνονται την ασθένειά τους πιο απρόβλεπτη (σχετικά με
timeline cyclical) από όσο οι ασθενείς με μυοσκελετικά νοσήματα.
Συμπεράσματα: Αν και η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, φαίνεται ότι , οι ασθενείς με ΧΠ έχουν επηρεαστεί
αρνητικά στην "αισιόδοξη" αντίληψη σε σχέση με ασθενείς με ΧΧΠ που αντικειμενικά ίσως κινδυνεύει
περισσότερο η ζωή τους.
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P24
Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΥΣ
Καλαμπαλίκη Ολυμπία, Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, Καλούσης Κωνσταντίνος,
Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μαρία

Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Με τον όρο άλγος εννοούμε το υποκειμενικό συναίσθημα με το οποίο κάποιος εκδηλώνει την
δυσφορία του (International Association for the Study of Pain, IASP). Ο κάθε άνθρωπος το εκφράζει
διαφορετικά. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν, γιατί άλλος λίγο άλλος πολύ, το έχει νιώσει. Το πρόβλημα
ξεκινάει όταν ο επαγγελματίας υγείας και ο ασθενής έρθουν σε αντιπαράθεση για θέματα ηθικής, διαχείρισης
και αντιμετώπισης του άλγους, που δεν συνάδουν με την κουλτούρα του ενός με του άλλου.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
ειδικών και μη του ιατρικού κλάδου, για τη διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ των πολιτισμών, ως προς
την έκφραση και διαχείριση του άλγους και ο τρόπος αντιμετώπισης της εκάστοτε περίπτωσης.
Μέθοδος: Συλλέχθηκε και μελετήθηκε διεθνής βιβλιογραφία από το Medline, το Scopus και το PubMed.
Αποτελέσματα: Η έκφραση και διαχείριση του άλγους μπορεί να ποικίλλει από τόπο σε τόπο, αλλά δεν
παύει να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό με πρωταρχική “θεραπεία” την παρουσία του υποστηρικτικού
περιβάλλοντος. Ο ρόλος του επαγγελματία υγείας είναι σαφώς σημαντικός καθώς γνωρίζει τρόπους και
μεθόδους στο πως να βοηθήσει τον ασθενή.
Συμπεράσματα: Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του άλγους. Ως εκ τούτου στην
έκφραση και διαχείρισή του. Υπάρχει μία γενική ιδέα ότι οι ανατολικοί λαοί εκφράζουν πιο δύσκολα την
δυσφορία τους, σε αντίθεση με τους δυτικούς που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι όμως έτσι;
Λέξεις κλειδιά: άλγος, κουλτούρα, πολιτισμός, έκφραση, διαχείριση, διαπολιτισμικότητα, επαγγελματίας
υγείας.
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P25
ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΣΦΥΙΚΗΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

–

Ζωγόπουλος Παναγιώτης, Κόκκαλης Παναγιώτης, Υδραίος Ιωάννης, Σταματόπουλος Γεώργιος,
Ξενάκη Βασιλική, Φελουκατζής Χρυσόστομος

Νευροχειρουργική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”, Αθήνα

Εισαγωγή Η κλινική εκδήλωση οσφυαλγίας/οσφυοϊσχιαλγίας μετά από επεμβάσεις σταθεροποίησης της
σπονδυλικής στήλης είναι ένα σχετικά συχνό φαινόμενο, που μπορεί να οφείλεται σε υποτροπή της αρχικής
παθολογίας (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου), θραύση των υλικών σπονδυλοδεσίας, ψευδάρθρωση ή να
αποδίδεται σε νευροπαθητικό πόνο. Η εμμένουσα ωστόσο οσφυαλγία που δεν ανταποκρίνεται στην
αναλγητική αγωγή δεν είναι ιδιαίτερα συχνή.
Σκοπός Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με οσφυαλγία επί εδάφους παλαιάς
σπονδυλοδεσίας που δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική, αναλγητική αγωγή.
Υλικό & Μέθοδος Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 43 ετών, με ιστορικό οσφυικής σπονδυλοδεσίας 3
επιπέδων λόγω κηλών μεσοσπονδυλίων δίσκων που εμφάνισε οσφυαλγία 5 έτη μετά την επέμβαση. Ο
απεικονιστικός έλεγχος με CT και MRI ΟΜΣΣ δεν ανέδειξε κάποια χειρουργική παθολογία και αποφασίστηκε η
συντηρητική αντιμετώπιση της ασθενούς.
Αποτελέσματα Η ασθενής δεν έχει ανταποκριθεί στην φαρμακευτική, αναλγητική αγωγή, ούτε στις 2
επισκληρίδιες εγχύσεις στις οποίες έχει υποβληθεί. Στην παρούσα φάση (πολλοστή νοσηλεία) λαμβάνει
συστηματικά πεθιδίνη, παρακεταμόλη σε συνδυασμό με κωδείνη, θειοκολχικοσίδη (μυοχαλαρωτικό) και
ιδιαίτερα υψηλές δόσεις βρωμαζεπάμης (18mg ημερησίως) κατόπιν συστάσεως των ψυχιάτρων, χωρίς
ουσιαστική ύφεση του άλγους.
Συμπεράσματα Η εμμένουσα οσφυαλγία μετά από επεμβάσεις οσφυικής σπονδυλοδεσίας δεν είναι
ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο και όταν το άλγος δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια χειρουργική παθολογία,
οπότε και χαρακτηρίζεται ως νευροπαθητικό, απαιτείται εξειδικευμένη προσέγγιση του ασθενούς από ομάδα
νευροχειρουργού, αναισθησιολόγου και ψυχιάτρου.
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P26
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 48 ΕΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λαού Ελένη1, Πασσιάς Απόστολος2, Μαρία Ράπτη3, Παπαδόπουλος Γεώργιος4,
Αρναούτογλου Έλενα5
1

Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Επιμελητής Α’ Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων, Ιωάννινα
4
Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5
Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
6
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2

Εισαγωγή: Άνδρας 48 ετών με κακόηθες νεόπλασμα νεφρού και ελεύθερο λοιπό ιστορικό, υποβλήθηκε στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε προγραμματισμένη νεφρεκτομή. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν
90 λεπτά και της αναισθησίας 125 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης χορηγήθηκαν στον ασθενή 750μgr
φαιντανύλης και 1gr παρακεταμόλης. Διεγχειρητικά δεν υπήρξε καμία επιπλοκή και η αφύπνιση του ασθενούς
ήταν ομαλή.
Μετεγχειρητικά: Λίγο μετά την μεταφορά του στο χώρο της ανάνηψης, ο ασθενής άρχισε να παραπονείται
για έντονους πόνους στην περιοχή της επέμβασης. Παρά τη χορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων
οπιοειδών ο ασθενής βίωνε αβάσταχτους πόνους και είχε γίνει ιδιαίτερα διεγερτικός, σε σημείο που να
απαιτείται διαρκώς να κρατείται ακινητοποιημένος για να μην πέσει από το φορείο και τραυματιστεί. Το άλγος
του κατάφερε να μετριαστεί μόνο μετά από την πάροδο δύο ωρών και αφού είχε λάβει συνολικά 20mgr
μορφίνης, 100mgr πεθιδίνης, 200μgr φαιντανύλης, 7mgr μιδαζολάμης 8mgr λορνοξικάμης και 1gr
παρακεταμόλης.
Αποτελέσματα: Αφότου ο ασθενής ηρέμησε παρατηρήθηκε στην ωμοπλατιαία χώρα ίχνη κόλλας που
έμοιαζαν σε μέγεθος και σχήμα αυτά των διαδερμικών αυτοκόλλητων. Μετά από επίμονες ερωτήσεις η
σύζυγος του ασθενούς αποκάλυψε ότι με ιδία βούληση χρησιμοποιούσε τα patch φαιντανύλης ενός
αποβιώσαντα καρκινοπαθούς συγγενή του για την αντιμετώπιση μιας οσφυαλγίας που τον ταλαιπωρούσε.
Είχε φτάσει να τοποθετεί διαδερμικό αυτοκόλλητο των 100μgr/72hrs, το οποίο και είχε αφαιρέσει τη μέρα
προ της επέμβασης.
Συμπεράσματα: Ο ασθενής απέκρυψε κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο τη χρήση οπιοειδών. Η απότομη
διακοπή τους τον οδήγησε σε ακραία απάντηση στον πόνο. Η νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών
(Ν.3459/2006 όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν.4239/2013) δεν προβλέπει την επιστροφή τους μετά το θάνατο
του ασθενούς. Τα οπιοειδή παραμένουν στη διάθεση των οικείων του αποθανόντα και μπορούν να
συνταγογραφηθούν εκ νέου, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και με απλή επίδειξη της συσκευασίας. Η
συνταγογράφηση οπιοειδών μόνο από ιατρούς που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση του πόνου αλλά και η
σωστή εκπαίδευση των ασθενών και των οικείων τους θα μπορούσε να περιορίσει τέτοια φαινόμενα.
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P27
ΑΝΤΡΑΣ 54 ΕΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΑΛΓΟΣ: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Λαού Ελένη 1, Τζαμάκου Ελευθερία2, Σιαφάκα Βασιλική3, Τέφα Λουίζα4,
Παπαδόπουλος Γεώργιος5, Αρναούτογλου Έλενα6
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2
Νοσηλεύτρια, MSc, Μονάδα ΧΜΘ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα
4
Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5
Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
6
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Εισαγωγή: Άνδρας 54 ετών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα σιγμοειδούς παραπέμφθηκε στο Ιατρείο Πόνου
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για αντιμετώπιση του άλγους του. Είχε υποβληθεί προ
διετίας σε σιγμοειδεκτομή και προ 5 μηνών σε ηπατεκτομή. Τους τελευταίους 4 μήνες αναφέρει αφόρητο
(VAS:9-10) συνεχές σπλαχνικό άλγος σε δεξί υποχόνδριο και υπογάστριο, μη υφιόμενο με την αναλγητική
αγωγή που λάμβανε (tb Tramal 50mgx6 και TTS fentanyl 100mcg/72hrs). Είχε νοσηλευτεί δυο φορές για
ρύθμιση του άλγους. Από το λοιπό ιστορικό του: κάπνισμα, έλκος στομάχου.
Μέθοδος: Μετά από λεπτομερή λήψη ιστορικού ακολούθησε κλινική εξέταση:
 Όψη πάσχοντος, ίκτερος
 Κοιλιακή χώρα διογκωμένη με διάχυτη εν τω βάθει ευαισθησία. Τυμπανισμός, ηπατομεγαλία, μειωμένοι
εντερικοί ήχοι
 Οπίσθια επιφάνεια του κορμού: χωρίς σημεία ευαισθησίας. Παρατηρήθηκε στην αριστερή ωμοπλάτη του
ασθενούς κολλημένη ετικέτα φαρμάκου.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής επί 3 μήνες κόλλαγε όχι το αυτοκόλλητο με τη δραστική ουσία, αλλά την
ετικέτα που ήταν κολλημένη στην εξωτερική συσκευασία. Το αυτοκόλλητο απορρίπτονταν στα οικιακά
απορρίματα. Λάμβανε μόνο 300mg Τραμαδόλης ημερησίως. Προστέθηκαν στην αγωγή του παρακεταμόλη
1grx3 και διαδερμική φαιντανύλη 25mcg/72hrs. Δόθηκαν ακριβείς οδηγίες και η τοποθέτηση έγινε στο
Ιατρείο. Η επαφή με τον ασθενή συνεχίστηκε τηλεφωνικά. Δύο βδομάδες μετά η διαδερμική φαιντανύλη είχε
αυξηθεί στα 50mcg/72hrs, η τραμαδόλη είχε μειωθεί στα 150mg και ο ασθενής ανέφερε σαφή ρύθμιση του
άλγους (VAS: 3-4).
Συμπεράσματα: Επισκόπηση – Ακρόαση –Επίκρουση- Ψηλάφηση: αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της
εκτίμησης κάθε ασθενούς. Στην περίπτωση του ασθενούς μας, η απλή επισκόπηση ρύθμισε ικανοποιητικά το
άλγος και συνεισέφερε στη βελτίωση ποιότητας της ζωής του. Τα λάθη που μπορεί να γίνουν κατά τη χρήση
των αυτοκόλλητων διαδερμικής απελευθέρωσης φαιντανύλης είναι πολλά, ενώ απαιτούνται σαφείς οδηγίες
και παρακολούθηση από εξειδικευμένους ιατρούς στη θεραπεία του πόνου.
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P28
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ
Κοκολάκη Μαρία1, Καμπέρη Παναγιώτα1, Μακαρώνη Μαίρη1, Πατίλη Έλλη1,
Βαφειάδου Μαριάνθη1, Παπατσώρης Αθανάσιος2
1
2

Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου Γ.Ν. "Σισμανόγλειο" Αττικής
Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. "Σισμανόγλειο" Αττικής

Εισαγωγή: Στις παθήσεις που ευθύνονται για χρόνιο πόνο συγκαταλέγεται το σύνδρομο διάμεσης
κυστίτιδας. Η διάμεση κυστίτιδα είναι νόσος της ουροδόχου κύστεως πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Οι
ασθενείς αναζητούν βοήθεια από πολλές ειδικότητες, έχουν πολυάριθμες εξετάσεις και υποβάλλονται σε
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της συμπτωματικής
φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και οι διαθέσιμες θεραπείες που μειώνουν τον πόνο αλλά δεν θεραπεύουν το
σύνδρομο.
Υλικό & Μέθοδος: To υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 10 ασθενείς, 8 γυναίκες και 2 άνδρες, ASA I-II,
ηλικίας 34-56 ετών. Τα κύρια συμπτώματά τους ήταν συχνουρία, έπειξη για ούρηση με καυσαλγία,
νυχτουρία, πυελικό άλγος, υπερηβικά με αντανάκλαση στο περίνεο και ιερούν οστόν. Ο πόνος με την κλίμακα
VAS > 8. Σε όλους τους ασθενείς από το εξωτερικό ουρολογικό ιατρείο είχε γίνει πλήρης ουροδυναμικός
έλεγχος, ενδοσκόπηση, λήψη βιοψιών και είχαν αποκλείσει άλλα σύνδρομα πυελικού πόνου. Επίσης είχε
αποκλειστεί συνύπαρξη συστηματικού ερυθηματώδους λύκου και ινομυαλγία. Οι ασθενείς έλαβαν
πρεγκαμπαλίνη 300-600mg ημερησίως, ντουλοξετίνη 60-120mg, zaldiar (παρακεταμόλη 325mg/ τραμαδόλη
37.5mg) 1 x 3 ημερησίως, διαζεπάμη (2mg ημερησίως). Έγινε σύσταση για ενικά μέτρα όπως ελάττωση του
άγχους, μείωση λήψης αλκοόλ, καφεΐνης, αποφυγή τροφών με οξέα ή καρυκεύματα.
Αποτελέσματα: Οκτώ εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας, 5 ασθενείς παρουσίασαν VAS < 6 με
σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων, 5 ασθενείς δεν είχαν βελτίωση (VAS > 7) σε αυτούς τους ασθενείς
συμπληρωματικά έγιναν 10 συνεδρίες βελονισμού και θεραπεία γνωσιακής συμπεριφοράς και μετά από 4
εβδομάδες εκτιμήθηκε VAs=5 με μέτρια βελτίωση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση του συνδρόμου διάμεσης κυστίτιδας είναι πολυπαραγοντική. Φαίνεται ότι
κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται στα φάρμακα που χορηγούνται για νευροπαθητικό πόνο σε συνδυασμό με
εναλλακτικές θεραπείες. Η κατανόηση των υποκειμένων κεντρικών και περιφερικών παθοφυσιολογικών
μηχανισμών φαίνεται ότι θα βοηθήσει στο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών.
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P29
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
Νέλλα Αθηνά-Μαρία, Καγιούλη Δήμητρα, Σγουτζάκος Σωκράτης, Διαμαντίδης Ευγένιος, Φωτάκη
Σοφία, Μπάντερ Αυγερινός

Ιατροί Κλινικής Φ.Ι.ΑΠ., Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Εισαγωγή: Η νευραλγία του αιδοιικού νεύρου αποτελεί αιτία χρόνιου πυελικού άλγους. Είναι επώδυνη
νευροπαθητική κατάσταση που προκαλείται από φλεγμονή του αιδοιικού νεύρου.
Σκοπός: Περιγράφεται η διάγνωση ασθενούς με χρόνιο πυελικό άλγος, που παρέμενε αδιάγνωστος επί
15ετίας και η ύφεση των συμπτωμάτων του με τη χρήση βελονισμού.
Υλικό και Μέθοδος: Ο ασθενής, 48 ετών, προσήλθε λόγω έντονου άλγους στην πυελική περιοχή. Αναφέρει
οξεία έναρξη των συμπτωμάτων μετά από κάκωση στην σέλα του ποδηλάτου προ 15ετίας. Εμφάνιζε άλγος
και αίσθημα καύσους στην περιοχή του περινέου, έντονη υπερευαισθησία, αίσθημα ατελούς κένωσης της
ουροδόχου κύστεως, άλγος μετά την αφόδευση και άλγος κατά την σεξουαλική επαφή. Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο αναδείχτηκε μόνο θετική δακτυλική εξέταση για πόνο.
Μετά από 8 έτη το κυρίαρχο σύμπτωμα ήταν οι μυϊκοί πόνοι στην περιοχή της πυέλου, τους μηρούς, την
πλάγια κοιλιακή χώρα και στα ισχία. Ο ασθενής κατά την προσέλευσή του λάμβανε δισκία πρεγκαμπαλίνης
75mg 1x2 και παυσίπονα 3 φορές/εβδομάδα.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τις ενδείξεις ήπιας ανανεύρωσης των μυών
του περινέου μετά από ΗΜΓ μελέτη, τέθηκε η διάγνωση της νευροπάθειας του αιδοιικού νεύρου.
Ο βελονισμός μείωσε την ένταση των συμπτωμάτων και ο ασθενής διέκοψε κάθε φαρμακευτική αγωγή.
Συμπέρασμα: Η νευροπάθεια του αιδοιικού νεύρου είναι ιδιαίτερα επώδυνη και έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην λειτουργική και ψυχοκοινωνική κατάσταση του ασθενούς. Οφείλουμε να γνωρίζουμε και να
αναγνωρίζουμε την πάθηση αυτή.
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P30
ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ
Κούντρα Περσία-Μαρία2, Λογοθέτη Ελένη1, Κρασνίκοβα Ελένη2, Αραμπατζής Παναγιώτης1
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιατρείο Πόνου, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου
Νευρολόγος, Νευρολογικό Ιατρείο, «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου

2

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Άνδρας 60 ετών, με ιστορικό κεφαλαλγιών από ετών, προσήλθε στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν.Βόλου αιτιώμενος κεφαλαλγία, εντοπιζόμενης στο ΔΕ ήμισυ του προσώπου
και του συστοίχου τριχωτού της κεφαλής. Συνοδά ανέφερε οπισθοβολβικό-περικογχικό άλγος ΔΕ, κι επιπλέον
δακρύρροια και ρινική συμφόρηση. Ο ασθενής ανέφερε επαναλαμβανόμενα τέτοια επεισόδια άλγους κατά τη
διάρκεια της ημέρας τον προηγούμενο μήνα, ενώ είχαν ξαναπαρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, την ίδια
εποχή.
ΚΛΙΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Από τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε βλεφαρόπτωση ΔΟ,
δακρύρροια κι επινέμεση του σύστοιχου επιπεφυκότα. Υπεβλήθη σε επείγουσα αξονική τομογραφία
εγκεφάλου, που δεν κατέδειξε παθολογικά ευρήματα, ενώ κατά τη λήψη λεπτομερέστερου ιστορικού,
απεδείχθη η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ το τελευταίο διάστημα, καθώς και ότι τουλάχιστον ένα από τα
καθημερινά επεισόδια πόνου υποτροπίαζε κατά την ίδια περίπου ώρα της κάθε ημέρας, επί όλη τη διάρκεια
του συνολικού χρονικού διαστήματος των επεισοδίων.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Από το ιστορικό, την κλινική εικόνα και την απουσία απεικονιστικών
ευρημάτων προέκυψε ότι ο ασθενής πάσχει από αθροιστική κεφαλαλγία (cluster cephalalgia) ή
σφηνουπερώιος νευραλγία. Έτσι του χορηγήθηκε εισπνοή οξυγόνου 100% επί 15 min, καθώς και 500mg
μεθυλπρεδνιζολόνης, με άμεση –εντός 30 min– ύφεση του άλγους. Λόγω της περιοδικότητας των
επεισοδίων, συστήθηκε προφυλακτικά η χορήγηση πρεδνιζόνης επί χρονικό διάστημα 10 ημερών, σε αρχική
δόση 60mg ημερησίως επί 7 ημέρες, και ακολούθως tappering της δοσολογίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αθροιστική κεφαλαλγία αποτελεί συγκεκριμένο και θεραπεύσιμο σύνδρομο
κεφαλαλγίας. Η λήψη σωστού ιστορικού, με κατευθυνόμενες ερωτήσεις, μπορεί να οδηγήσει στην άμεση
διάγνωση και να προσφέρει στον ασθενή ταχεία ανακούφιση των συμπτωμάτων του. Προφυλακτικά μπορεί
να χορηγηθεί επί μακρού, διλτιαζέμη ή λίθιο, με παρακολούθηση φυσικά του καρδιαγγειακού συστήματος και
των επιπέδων του αντιψυχωσικού φαρμάκου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κορτικοστεροειδή αποτελούν πρώτης εκλογής φαρμακευτική αγωγή σε πολλές
παθήσεις, αφού έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Στην περίπτωση της αθροιστικής κεφαλαλγίας η
χορήγησή τους τόσο στην οξεία φάση (μεθυλπρεδνιζολόνη) όσο και ως προφυλακτική αγωγή, αποτελούν το
αποτελεσματικότερο φάρμακο στη φαρέτρα του νευρολόγου στην αντιμετώπιση αυτής της όχι τόσο συχνής
αλλά εξαιρετικά επώδυνης κεφαλαλγίας.
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P31
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΞΥΚΩΔΟΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΩΔΕΙΝΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΞΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Κολοτούρα Αθηνά1, Κυριτσά Μαρία2, Αντρεόττι Βεατρίκη3, Παπαδόπουλος Παναγιώτης4,
Στεφανή Σεβαστή5, Αναστασίου Μανώλης6
1
Δ/ντρια, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
2
Επιμελήτρια Β, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
3
Δ/ντρια, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
4
Αναισθησιολόγος Ειδικευόμενος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
5
Φυσικοθεραπεύτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
6
Συντονιστής Δ/ντής, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας,
Ελευσίνα

Εισαγωγή: Η οξυκωδόνη είναι ένα ημισυνθετικός αγωνιστής των οπιοοειδών που εδώ και πολλά χρόνια
κυκλοφορεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Πρόσφατα στη χώρα μας και ειδικά στο Νοσοκομείο μας έγινε η
εισαγωγή του συνδυασμού οξυκωδόνης (5mg) με παρακεταμόλη (325mg).
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού
οξυκωδόνης (5mg) με παρακεταμόλη (325mg) έναντι του συνδυασμού κωδεϊνης (30mg) με παρακεταμόλη
(500mg) στην αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε ορθοπαιδικές ή γυναικολογικές επεμβάσεις μετά από υπαραχνοειδή αναισθησία.
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη περιέλαβε 32 ασθενείς ηλικίας 18-68 ετών, κατηγορίας ΑSA Ι-ΙΙ, οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε ορθοπεδικές (16 άνδρες και 4 γυναίκες) ή γυναικολογικές επεμβάσεις (12 γυναίκες) με
υπαραχνοειδή αναισθησία. Αμέσως μετά το πέρας της χειρουργικής επέμβασης και την άφιξη τους σε θάλαμο
νοσηλείας οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες των 16 ασθενών (8 άνδρες και 8 γυναίκες). Η
ομάδα Α (8 ορθοπεδικοί και 8 γυναικολογικοί ασθενείς) ελάμβαναν επί πόνου ένα δισκίο συνδυασμού
οξυκωδόνης (5mg) με παρακεταμόλη (325mg) και η ομάδα Β (12 ορθοπεδικοί και 4 γυναικολογικοί
ασθενείς) ελάμβαναν επί πόνου ένα δισκίο συνδυασμού κωδεϊνης (30mg) με παρακεταμόλη (500mg).
Συνολικά όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν στο 1ο και στο 2ο 24ωρο μετεγχειρητικά για την ικανοποίηση τους από
την αναλγησία (λεκτική τετραβάθμια κλίμακα). Καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των δισκίων που έλαβε ο
κάθε ασθενής και οι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες που ανέφεραν.
Αποτελέσματα: Η ικανοποίηση των ασθενών της Α΄ομάδας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και στο 1 ο 24ωρο
αλλά και στο 2ο 24ωρο από τους ασθενείς της Β΄ομάδας (31,25% και 62,5% έναντι 18,75% και 31,25% ως
προς την άριστη ικανοποίηση). Επίσης ο αριθμός των δισκίων που ζητήθηκαν για την μετεγχειρητική
ανακούφιση του πόνου των ασθενών ήταν σημαντικά μικρότερος στην Α΄ομάδα και στο 1ο και στο 2ο 24ωρο
(47 ή 43% έναντι 59 ή 57%).
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Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός οξυκωδόνης με παρακεταμόλη φαίνεται να υπερτερεί του συνδυασμού
κωδεϊνης με παρακεταμόλη στην ικανοποίηση της μετεγχειρητικής αναλγησίας σε ασθενείς οι υποβλήθηκαν
σε ορθοπαιδικές ή γυναικολογικές επεμβάσεις. Αυτό μπορεί σε πρώτο βαθμό να εξηγηθεί από την ισχυρότερη
αναλγητική συμπεριφορά της οξυκωδόνης. Θα χρειασθούν όμως και άλλες μελέτες με πολύ μεγαλύτερο
αριθμό ασθενών. Και τα δύο αναλγητικά σχήματα ήταν πολύ καλά ανεκτά από τους ασθενείς και δεν
καταγράφηκαν παρενέργειες.

Πίνακας 1. Επεμβάσεις ασθενών κατά ομάδα.
Ορθοπεδικές Επεμβάσεις
Ομάδα Α: Αριθμός Ασθενών
1. Αρθροσκοπικές Επεμβάσεις
3
2. Οστεοσυνθέσεις καταγμάτων κάτω 5
άκρων
Γυναικολογικές Επεμβάσεις
1. Κολποραφίες
2

2

2. Υστερεκτομές

2

6

Ομάδα Β: Αριθμός Ασθενών
4
8

Πίνακας 1. Εκτίμηση ικανοποίησης μετεγχειρητικής αναλγησίας κατά ομάδα στο 1ο & 2ο 24ωρο..
Εκτίμηση ικανοποίησης Ομάδα Α’
Ομάδα Β’
Ομάδα Α’
μετεγχειρητικής
1ο 24ωρο
1ο 24ωρο
2ο 24ωρο
αναλγησίας
Καθόλου
0 (0%)
2 (12,5%)
0 (0%)
Μέτρια
2 (12,5%)
4 (25%)
0 (0%)
Πολύ καλή
9 (56,25%)
7 (43,75%)
6 (37,5%)
Άριστη
5 (31,25%)
3 (18,75%)
10 (62,5%)

Πίνακας 1. Αριθμός δισκίων κατά ομάδα στο τέος του 1ου & 2ου 24ωρου.
Δισκία
Ομάδα Α’
Ομάδα Β’
Στο τέλος του 1ου
Στο τέλος του 1ου
& 2ου 24ωρου
& 2ου 24ωρου
Συνδυασμός οξυκωδόνης - 16+8 =24
15+8=23
παρακεταμόλης
Συνδυασμός
κωδεϊνης
- 19+11=30
17+12=29
παρακεταμόλης
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Ομάδα Β’
2ο 24ωρο
0
2
9
5

(0%)
(12,5%)
(56,25%)
(31,25%)

Συνολικός
Δισκίων
106
47 (43%)

Αριθμός

59 (57%)
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P32
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ
ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΨΑΪΚΙΝΗΣ

ΣΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΟΥ

ΠΟΝΟΥ

ΕΚΤΟΠΗΣ

Πέϊος Δημήτριος, Μούζα Ειρήνη, Κυριακίδου Αικατερίνη, Ντασιοπούλου Χρυσάνθη,
Κατσάνος Ιωάννης, Σκούτας Δημήτριος

Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση»

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση της χρήσης επιθέματος καψαϊκίνης για την αντιμετώπιση
του πόνου που εμφανίζεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν έκτοπη οστεοποίηση.
Υλικό-Μέθοδος: Εφαρμόσαμε το επίθεμα καψαϊκίνης σε 4 ασθενείς με έκτοπες οστεοποιήσεις, 3 άνδρες και
1 γυναίκα, ηλικίας από 42 έως 75 ετών. Οι ασθενείς αυτοί (2 με ΑΕΕ και ημιπληγία, 1 ΚΕΚ και 1 με κάταγμα
ισχίου) ανέπτυξαν έκτοπες οστεοποιήσεις, παρουσιάζοντας περιορισμό κίνησης και έντονο πόνο, με VAS από
5 έως 9. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς στην φάση αποκατάστασης δεν μπορούσαν να υποβληθούν σε
χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοποιήσεων και είχαν περιορισμένη ανταπόκριση σε αναλγητικά και
αντιφεγμονώδη. Μετά την εφαρμογή του επιθέματος σε 3 ασθενείς παρατηρήθηκε μείωση του πόνου κατά
4-6 μονάδες VAS στην πρώτη εφαρμογή και διατήρηση του αποτελέσματος για τουλάχιστον 1- 1 ½ μήνα,
ενώ σε 1 ασθενή δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στην κλίμακα VAS.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή επιθέματος καψαϊκίνης μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά σε συνδυασμό
με την κλασική θεραπεία στην αντιμετώπιση του πόνου από ανάπτυξη έκτοπης οστεοποίησης, σε ασθενείς
που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν χειρουργικά και στους οποίους τα κλασικά μέτρα δεν επαρκούν.
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P33
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΕΕ
Πέϊος Δημήτριος, Κυριακίδου Αικατερίνη, Μούζα Ειρήνη, Ντασιοπούλου Χρυσάνθη,
Κατσάνος Ιωάννης, Σκούτας Δημήτριος

Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση»

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή της εμφάνισης κεντρικού πόνου σε ασθενείς, οι οποίοι
έχουν υποστεί ΑΕΕ, ισχαιμικού και αιμορραγικού τύπου.
Υλικό-Μέθοδος: Αναλύθηκαν οι φάκελοι και το φύλλο νοσηλείας 193 ασθενών που εισήχθησαν στο κέντρο
μας στη διάρκεια 1 έτους μετά από ΑΕΕ με στόχο την αποθεραπεία και αποκατάσταση τους ανά περίπτωση
νευρολογικής σημειολογίας και την επίτευξη της απαραίτητης και προβλεπόμενης λειτουργικότητας. Από
τους ασθενείς αυτούς 89 ήταν άνδρες και 104 γυναίκες, ηλικίας από 42 έως 90 ετών. Από αυτούς 58 (23
άνδρες και 35 γυναίκες) ανέπτυξαν κεντρικό νευροπαθητικό πόνο στην περιοχή κατανομής του ΑΕΕ σε
ποικίλη έκταση και βαθμό, με αντίστοιχη δυσχέρεια στη συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης.
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη κεντρικού νευροπαθητικού πόνου στη φάση της αποκατάστασης σε ασθενείς
με ΑΕΕ είναι ένα συχνό φαινόμενο, που στην πλειονότητα επιβραδύνει την βελτίωση και επιμηκύνει το
πρόγραμμα αποκατάστασης.
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P34
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Κοκκίνης Κυριάκος 1, Τράγου Ακριβή2, Λιλή Χαρίκλεια3, Αρώνη Φιλιππία4, Βουδούκης Θεόδωρος5
1

Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού τμήματος Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας
Διευθύντρια Αναισθησιολογίας Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας
3
Διευθύντρια Αναισθησιολογίας Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας
4
Αναισθησιολόγος Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας
5
Επιμελητής Ουρολογικού τμήματος Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

2

Εισαγωγή: Η δυσανεξία της ουροδόχου κύστης (catheter-related bladder discomfort) από την τοποθέτηση
ουρηθρικού καθετήρα είναι συνήθως μια ενοχλητική έως επώδυνη κατάσταση, κυρίως σε ασθενείς που
αφυπνίζονται μετά από αναισθησία. Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί, με κυμαινόμενα
αποτελέσματα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της πρεγκαμπαλίνης στην αντιμετώπιση της
κυστικής δυσανεξίας, μετά από διεγχειρητικό καθετηριασμό.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 80 ασθενείς και των δύο φύλλων, ανεξαρτήτου ηλικίας και ASA I,II, III, οι
οποίοι υπεβλήθησαν σε ανοικτές επεμβάσεις νεφρών, χολοκυστεκτομών και αποκατάστασης βουβωνοκηλών.
Όλοι οι ασθενείς καθετηριάστηκαν μετά την έναρξη της αναισθησίας και ο καθετήρας παρέμεινε 24-48 h.
Τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α που έλαβε 50mg πρεγκαμπαλίνης p.o.μία ώρα προ του
χειρουργείου και την ομάδα Β (ομάδα ελέγχου) που έλαβε εικονικό φάρμακο αντιστοίχως. Όλοι οι ασθενείς
έλαβαν τον ίδιο τύπο γενικής αναισθησίας. Κατά τη μεταναισθητική περίοδο αξιολογήθηκε η συχνότητα και η
βαρύτητα (ελάχιστη, μέση, σοβαρή) της κυστικής δυσανεξίας μισή ώρα μετά την αποσωλήνωση, καθώς και
1, 2 και 6 h μετεγχειρητικά.
Αποτελέσματα: Τα δημογραφικά στοιχεία των δύο ομάδων δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η
επίπτωση της κυστικής δυσανεξίας (μελέτη με Z-test) ήταν μικρότερη στη ομάδα Α (ποσοστό 55%) σε σχέση
με την ομάδα Β (ποσοστό 76%). Σε όλες τις χρονικές στιγμές εκτίμησής της, η βαρύτητα της κυστικής
δυσανεξίας ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα Β (μελέτη με Fisher’s test).Για τη στατιστική ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) [p<0.05].
Συμπέρασμα: Η χορήγηση 50mg πρεγκαμπαλίνης p.o.1h πριν την εισαγωγή στην αναισθησία φαίνεται να
μειώνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα της δυσανεξίας της ουροδόχου κύστης από την διεγχειρητική
τοποθέτηση ουρηθρικού καθετήρα.
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P35

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σταματάκης Ε., Χατζηλία Σ., Λουκέρη Α., Βαλσαμίδης Δ.

Τμήμα Αναισθησιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Εισαγωγή: Η διήθηση του τραύματος με τοπικό αναισθητικό αποτελεί βασική συνιστώσα της
πολυπαραγοντικής μετεγχειρητικής αναλγησίας.
Σκοπός:. Σκοπός της διπλής τυφλής παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αναλγητικής δράσης της
πεθιδίνης όταν χρησιμοποιείται για διήθηση της μυικής περιτονίας σε κοιλιακές υστερεκτομές..
Υλικό & Μέθοδος: 46 ασθενείς ΑSA Ι-ΙΙ, ηλικίας 32-58 χρονών υποβλήθηκαν σε κοιλιακή υστερεκτομή υπό
γενική αναισθησία και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Π (n=12) γινόταν διήθηση της μυϊκής
περιτονίας της χειρουργικής τομής με πεθιδίνη 0.5 mg/kg σε 15 ml N/S και ενδομυϊκή έγχυση 1.5 ml N/S και
στην ομάδα Ε (n=12) διήθηση της μυϊκής περιτονίας με 15 ml N/S και ενδομυϊκή έγχυση 0.5 mg/kg
πεθιδίνης σε 1.5 ml N/S. Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε ενδοφλέβια PCA μορφίνης 0.5 mg/ml με
δόση 1mg και lockout 7 λεπτά. Καταγράφηκαν ο βαθμός του πόνου που αξιολογήθηκε με την Visual
Analogue Scale (VAS 0-100) στην ηρεμία και στον βήχα στην 1, 3, 6 και 24 ώρα μετεγχειρητικά καθώς και η
κατανάλωση της μορφίνης και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυτία, έμετος).
Αποτελέσματα: Η ένταση του πόνου (ηρεμίας -πίνακας- και στον βήχα) και η ανά χρονική μέτρηση
κατανάλωση μορφίνης ήταν μικρότερες στην ομάδα της πεθιδίνης, αλλά όχι στατιστικά σημαντικά. H
συνολική κατανάλωση μορφίνης όμως στο 1ο 24h ήταν στατιστικά μικρότερη (p=0.015) στην ομάδα Π (7,4
[1,6] # 16,3 [2,8] mg - μ.ο. [SE]). Καταγράφηκαν από 4 περιστατικά ναυτίας σε κάθε ομάδα και ένα εμέτου
στην ομάδα Ελέγχου.
Συμπεράσματα: Από μελέτες1 έχει διαπιστωθεί ότι η πεθιδίνη έχει ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. Στη δική
μας μελέτη, διαπιστώθηκε ότι διήθηση της μυϊκής περιτονίας με πεθιδίνη μείωσε τις ανάγκες σε μορφίνη στο
1ο 24h, αλλά δεν βρέθηκε στατιστική διαφορά στην ένταση του πόνου. Πιθανώς μεγαλύτερες δόσεις
πεθιδίνης ή και μεγαλύτερο δείγμα να έδειχνε στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου.
1. Oldroyd GJ et al. Anaesthesia. An investigation of the local anaesthetic effects of pethidine in volunteers. 1994;49:503-6.
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P36
ΣΥΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ
Παπαδήμα Αρτεμησία1, Μελίδη Ελένη2, Κουρούκλη Ειρήνη3, Στάμος Γεώργιος2, Κουτούση Χαρά2,
Γουλιάμη Μαίρη4
1

Επιμελήτρια Β’, Αναισθησιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
3
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
4
Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

2

Εισαγωγή: Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην
μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς, στη διάρκεια νοσηλείας, στις αιμοδυναμικές διαταραχές, στην
αιμορραγία, στην ναυτία, στον έμετο και τελικά στο κόστος νοσηλείας αυτού.1
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση τόσο της αποτελεσματικότητας των δυο διαφορετικών
πρωτόκολλων μετεγχειρητικής αναλγησίας όσο και των διαφόρων επιπλοκών τους.
Υλικό & Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική διπλή τυφλή μελέτη η οποία περιελάμβανε 148 ασθενείς
ηλικίας από 17 έως 37 ετών. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: την ομάδα Α (n=69 ασθενείς) στην
οποία χορηγήθηκε παρακεταμόλη 2g παρεκoξίμπη 40mg και τραμανδόλη 100mg και την ομάδα Β (n=79
ασθενείς) στην οποία χορηγήθηκε παρακεταμόλη 2g, παρεκoξίμπη 40mg και πρενδιζολονη 8mg. Και στις
δυο ομάδες χρησιμοποιήθηκε η ίδια χειρουργική τεχνική. Ο πόνος καταγράφηκε άμεσα μετεγχειρητικά κατά
την αφύπνιση στις 2, 4,8, 12 και 24 ώρες. Το σκορ πόνου μετρήθηκε με τη οπτική κλίμακα VAS 0-100. Τι
ίδιες χρονικές στιγμές καταγράφηκαν η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακοί παλμοί , καθώς και τυχόν επιπλοκές
όπως ναυτία, έμετο, αιμορραγία. Για αναλγησία διάσωσης χορηγήθηκε τραμανδόλη 100mg.
Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS (ver.16), χρησιμοποιήθηκε το Chi square και T-test και όπου p<0,05
θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό.
Αποτελέσματα: Το σκορ πόνου κατά την αφύπνιση ήταν παρόμοιο και στις δυο ομάδες. Στις 2 ώρες
μετεγχειρητικά η ομάδα Α εμφάνισε μειωμένο σκορ πόνου 35±2 σε σχέση με την ομάδα Β 45±7 (p<0,05).
Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε αυξημένη τάση για ναυτία και έμετο.
Συμπεράσματα: Και τα δυο πρωτόκολλα μετεγχειρητικής αναλγησίας προσφέρουν ικανοποιητική αναλγησία
με χαμηλά σκορ πόνου. Στις 2 ώρες μετεγχειρητικά φαίνεται ότι υπερέχει η ομάδα Α στην οποία χορηγήθηκε
οποιοειδές, χωρίς όμως να αποφύγουμε τις παρενέργειες αυτών ναυτία και έμετο.
1.Diakos EA et al. Clin Otolaryngol.2011 Dec;36(6):531-42
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