11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας
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14:30-16:00 Παρουσίαση εργασιών - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Ι
Προεδρείο: Αι. Τσαµήτρου - Ε. Μάστορα - Ε. Καραγιώργου
Α1. ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΞΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ
Παπαδόπουλος Δ., Μπατιστάκη Xρ., Σουλιώτη Ε., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα
Α2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ
Σύρμος N.1, Χαυτούρας Ν.1 , Χαυτούρα Ε.2 , Λογοθέτη Ε.2, Λιούπης Μ.3 , Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
3
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Α3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΜΕ DICLOFENAC SODIUM ΚΑΙ LORNOXICAM.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 40-55 ΕΤΩΝ
Αγγελάκου-Βαΐτση Σ.1, Βαΐτσης Ν.2
1
Ιατρός, Αναισθησιολόγος, Ιδιωτικό ιατρείο πόνου, Φάρσαλα,
2
Ιατρός, Ερευνητής Εφαρμοσμένης Βιοστατιστικής, Ιδιωτικό ιατρείο, Φάρσαλα
Α4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑNTIMETΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ
Σύρμος Ν.1, Χαυτούρας Ν.1, Χαυτούρα Ε.2, Λογοθέτη Ε.2, Λιούπης Μ.3, Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
3
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Α5. ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ RACZ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ
Λογοθέτη Ε1, Σαραφίδης Σ1, Σανιδάς Β2, Σύρμος Ν2, Αραμπατζή Λ3, Λοΐζος Ρ3, Κομισοπούλου Ι.1,
Αραμπατζής Π1.
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
2
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
3
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Α6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ATOMA ME EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ KITΡΙΚΗΣ ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗΣ -ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ
Σύρμος Ν.1, Χαυτούρα Ε.2 , Λιούπης Μ.3, Λογοθέτη Ε.2, Χαυτούρας Ν.1, Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
3
Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Α7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΚΤΑΛΓΙΑ FUGAX
Λογοθέτη Ε.1, Κούντρα Π.2, Κρασνίκοβα Ε.2, Μαργαριτοπούλου Σ.1, Αραμπατζής Π.1
1
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”,
2
Νευρολογικό τμήμα, Γ Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
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16:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕ ΖΙ Ι
Πόνος και Καθηµερινότητα

Προεδρείο: Μ. Π. Κούντρα - Ε. Λογοθέτη - Λ. Παλιαλέξη
Οµιλητές:
Ο ρόλος της διατροφής στα χρόνια επώδυνα σύνδρομα
Α. Ανδρέου
Διαταραχές ύπνου και πόνος
Μ. Παπαϊωάννου
Ρόλος της άσκησης στα μυοσκελετικά νοσήματα
Ε. Χαυτούρα
17:00-17:15 Σχολιασμός – Συζήτηση
17:15-17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
17:45-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕ ΖΙ ΙΙ
Η σκοτεινή πλευρά της εξάρτησης: Ασθενής - Επαγγελµατίας Υγείας

Προεδρείο: Φ. Κρεµαστινού - Κ. Βαγδατλή - Ν. Μπερναλή
Οµιλητές:
Γονιδιακή προδιάθεση και εξάρτηση σε ουσίες
∆. Σανούδου
Χρόνιος πόνος και εξάρτηση σε οπιοειδή. Φοβία ή πραγματικότητα
Α. Λαµπροπούλου
Διαχείριση εξαρτημένων ασθενών στην περιεγχειρητική περίοδο
Μ. Παπαστάµου
Εξάρτηση σε οπιοειδή από επαγγελματίες υγείας
Κ. Κοκκώλης, Ψυχίατρος ΟΚΑΝΑ
19:00-19:15 Σχολιασμός – Συζήτηση

19:15-19:30 Εναρκτήρια Τελετή - Χαιρετισµοί

Προεδρείο: Ε. Πλέσια - Α. Γκλινάβου
19:30-20:00 Εναρκτήρια Οµιλία
«Αρµονία µηχανισµών ζωής και θανάτου στην κυτταρική φυσιολογία»
Μ. Κουτσιλιέρης, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20:00

Κοκτέιλ Υποδοχής
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09:30-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕ ΖΙ ΙΙΙ
Πόνος καρκινοπαθούς: ζητήµατα ειδικής διαχείρισης

Προεδρείο: Μ. Ζώτου - Ε. Βραχνού - Καµπέρη Π.
Οµιλητές:
Αίτια υπεραλγησίας στον καρκινοπαθή ασθενή
Α. Παυλάκου
Ορθοπαιδικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση του πόνου στον καρκινοπαθή ασθενή
Ι. Παπαναστασίου, Ορθοπαιδικός- Ογκολόγος
Παρηγορική φροντίδα: ορισμός - αρχές - δομές
Ε. Βραχνού
10:30-10:45 Σχολιασμός – Συζήτηση
10:45-11:15 ΕΙ∆ ΙΚH ∆ΙA ΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ε. Αναστασίου
Ο ρόλος της οξυκωδόνης στην αντιµετώπιση του πόνου
Oµιλήτρια: Ε. Χρονά
11:15-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
11:45-12:15 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚH ∆Ι AΛΕ ΞΗ
Προεδρείο: ∆. ∆ίπλας
Η ταπενταδόλη ως σύγχρονη θεραπευτική επιλογή στη διαχείριση του χρόνιου και οξέος πόνου
Oµιλήτρια: Έ. Σταυροπούλου
12:15-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕ ΖΙ ΙV
Πόνος στις Αρθρώσεις
Συνδιοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης & ΕΕΑ
Προεδρείο: Κ. Νάβαλης - Α. Μελά - Αικ. Τζωρτζοπούλου

Οµιλητές:
Πόνος μηχανικής αιτιολογίας vs Πόνος φλεγμονώδους αιτιολογίας
Γ. Σταµατόπουλος, Ορθοπαιδικός
Αναγεννητική ιατρική και λειτουργική αποκατάσταση στη διαχείριση του πόνου των αρθρώσεων
Ε. Κουλούλας, Φυσίατρος
Φαρμακευτική και παρεμβατική αντιμετώπιση του πόνου
Κ. Τσιρογιάννη
Πόνος των αρθρώσεων, θεραπευτική άσκηση και συμπληρωματικές θεραπείες
Ν. Κολυδάς, Φυσίατρος
13:30-13:45 Σχολιασμός – Συζήτηση
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∆ΙΑΛΕΞΕΙ Σ
Προεδρείο: Τ. Λεφάκη - ∆. Βαλσαµίδης
13:45-14:15 Δ1. Τι είναι τα γονίδια πόνου και γιατί είναι ενδιαφέροντα Γ. Φραντζέσκος
14:15-14:45 Δ2. Κβαντική προσέγγιση στη διαχείριση του πόνου Ε. Σαµαντά
14:45-15:30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
15:30-16:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Β. Αθανασούλιας - Β. Τσιρτσιρίδου
Δ3. Περιεγχειρητικός πόνος. Qvo vantis? Κ. Κοκκίνης
16:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ ΡΑΠΕΖΙ V
Χρόνιος Μετεγχειρητικός Πόνος

Προεδρείο: Μ.Χ. Κίτσου - Α. Πανταζή
Οµιλητές:
Παθοφυσιολογία και παράγοντες κινδύνου
∆. Μανίκης
Ο ρόλος του Αναισθησιολόγου στο Χειρουργείο-Προληπτική αναλγησία
Χ. Μπατιστάκη
Ο ρόλος του χειρουργού: Υπάρχουν τεχνικές πρόληψης του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου;
Π. Βασιλείου, Χειρουργός
17:00-17:15 Σχολιασμός – Συζήτηση
17:15-17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

∆ΙΑΛΕΞΕΙ Σ
Προεδρείο: Θ. Βογιατζάκη - Σ. Ντούβλη
17:45-18:15 Δ4. Τεκμηριωμένη ιατρική και βελονισμός στο πόνο ∆. Βασιλάκος
18:15-18:45 Δ5. Η ψυχολογία του πόνου για μη ψυχολόγους
∆. Σακκάς, Ψυχίατρος
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09.30-11.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1
Νευροτροποποιητικές τεχνικές

Συντονισµός: Α. Κουλουζάκης
Εκπαιδευτές: Μ. Βαρβέρη, Α. Κολοτούρα
11:45-12:45 Παρουσίαση εργασιών - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙ

Προεδρείο: Παπαρίζου Ν. - Αρναουτάκης Ε. - Γιαννακά Φ.
Α8. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚόΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚό ΟΥΔΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟύ ΜΑζΙ ΜΕ
ΠΡΩΤόΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤάΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟύ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕίΑΣ – ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
– ΑΥΤΟΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤύΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ/ ΑΥΧΕΝΟΓΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΓΙΑ
Φελάχ Μπ.- Χ.1,4,*, Αγγουράκης Μ.2,4, Γεωργούδης Γ.3,4
1
MSc (Αντιμετώπιση του Πόνου), Πτυχιούχος Ειδική στο Βελονισμό, Φυσικοθεραπεύτρια, Αθήνα,
2
Φυσικοθεραπευτής, Πτυχιούχος Ειδικός στο Βελονισμό, Πειραιάς,
3
PhD, MSc, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντής Μυοσκελετικού Τομέα, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ
Αθήνας, Αθήνα,
4
PhysioPain® Group, Κέντρα Θεραπείας Πόνου & Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης, Αθήνα
Α9. ΕΠΙΤΥΧήΣ ΑΝΤΙΜΕΤώΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟύ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟύ ΠόΝΟΥ άΝΩ άΚΡΟΥ (CRPS II??) ΜΕ
ΒΕΛΟΝΙΣΜό
Κοκκίνης Κ.1, Πουλάκη Σ.1
1
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Αιγίου, Αίγιο

16

Α10.

ΑΝΑΛΓΗΣίΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟύ ΤΡΑύΜΑΤΟΣ ΜΕ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜό
Παπαδόπουλος Γ., Λιαρμακοπούλου Α., Χριστοπούλου Α., Πέτρου Α., Τζίμας Π.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Α11.

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ BLOCK
Λογοθέτη Ε.1, Μπελιβανάκης Γ.2, Κωστής Ι.3, Κατσιούλη Λ.1, Αραμπατζής Π.1
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική «Άνασσα», Βόλος,
3
Χειρουργική Κλινική, Γενική Κλινική «Άνασσα», Βόλος

Α12.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ
Κουτσάκη Μ., Μακρής Α., Σουλιώτη Ε., Μπίνα Α., Αρναουτάκης Εμ.
Ιατρείο Πόνου, Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
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12:45-13:45 Παρουσίαση εργασιών - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙΙ

Προεδρείο: Λυκούδη Ει. - Λευκαδίτου Αικ. - Μουµτζή ∆.
Α13.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΑΚΛΟΦΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κολοτούρα Α.1, Κυριτσά Μ.2, Αντρεόττι Β.3, Στεφανίδου Ι.4, Αναστασίου Εμ.5
1
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
2
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
4
Αναισθησιoλόγος, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»

Α14.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κολοτούρα Α.1, Κυριτσά Μ.2, Αντρεόττι Β.3, Παπαδόπουλος Π.4, Αναστασίου Εμ.5
1
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
2
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ.Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
4
Αναισθησιολόγος, Ειδικευόμενος Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Α15.

ΟΞΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Κυριτσά Μ.1, Κολοτούρα Α.2, Αντρεόττι Β.3, Θεοδωροπούλου Κ.4, Αναστασίου Εμ.5
1
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»,
2
Αναισθησιoλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ.Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
4
Αναισθησιολόγος, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»

Α16.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚή ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΦΙΝΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
Κοκκίνης Κ.1, Πουλάκη Σ.1, Λιλή Χ.1, Τράγου Α.1
1
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Αιγίου, Αίγιο

Α17.

BIOELECTRONICS: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Σπυράκη Μ., Λαγουμιντζής Γ., Μπολτσής Η., Ζαγορίτη Ζ., Πουλάς Κ.
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

15.30-17.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2
Συνεργασία διεπιστηµονικής οµάδας για τον ασθενή που πονά

Συντονισµός:
∆. Σακκάς, Ψυχίατρος
Εκπαιδευτές:
Ε. Ευτυχίδου
Μ. Αλιφραγκή-Σακκά, Ψυχοθεραπεύτρια
Γ. Μπρούµας
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09:30-10:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕ ΖΙ VΙ
Παιδιατρικός Πόνος

Προεδρείο: Γ. Μαµµή - Λ. Καλλιαρδού
Οµιλητές:
Stress/ανησυχία και Πόνος: Οντότητες που συνδέονται;
Ά. Μαλισιώβα
Κεφαλαλγία στο παιδί: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;
A. Τσιώτου
H «καταστροφολογική« ψυχολογική αντίδραση στον πόνο (Pain catastrophizing): Εκτίμηση στα
παιδιά και τους γονείς και επίδραση στην αντιμετώπιση του πόνου
Ε. ∆ηµητροπούλου
Pros and cons DEBATE: Περιοχική αναλγησία VS Ενδοφλέβια αναλγησία για τον μετεγχειρητικό πόνο
Ε. Γαρίνη - ∆. Οικονοµόπουλος
10:45-11:00 Σχολιασμός – Συζήτηση
11:00-11:30 ∆ΙΑΛ ΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Κοκολάκη - Α. Κρέσπη
Δ6. Το όραμα των νοσηλευτών στη διαχείριση του παιδιατρικού πόνου
Β. Μάντζιου, Καθ. Νοσηλευτικής
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
12:00-12:30 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛ ΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Σιαφάκα
Νεότερα δεδοµένα στη χρήση του επιθέµατος Ξυλοκαϊνης 5%
Οµιλήτρια: Αικ. Αµανίτη

∆ΙΑΛ ΕΞΕΙ Σ
Προεδρείο: Γ. Κωστοπαναγιώτου - Ε. Αρναούτογλου
12:30-13:00 Δ7. Βαθιά ηλεκτρομαγνητική διέγερση Γ. Παπαδόπουλος
13:00-13:30 Δ8. Best practice in pain patient evaluation and interdisciplinary therapeutic outcome
Ph. Mavrocordatos
13:30-14:00 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆Ι ΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χ. Ιατρού
Καινοτόµες προσεγγίσεις στον παροξυσµικό πόνο.
Νέες δυνατότητες στη φαρέτρα του ειδικού
Οµιλήτρια: Σ. Ανίσογλου
14:00-15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ Ευγενική Χορηγία ANGELINI
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15:00-16:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ ΡΑΠΕΖΙ VΙΙ
Κεφαλαλγίες
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας

Προεδρείο: ∆.∆. Μητσικώστας - Θ. Κωνσταντινίδης
Οµιλητές:
Πρακτική διαφοροδιάγνωση και διαγνωστική προσέγγιση των κεφαλαλγιών
Ν. Φάκας
Θεραπεία χρόνιας ημικρανίας και κεφαλαλγίας τύπου τάσεως
Χ. Αρβανίτη
Θεραπεία αθροιστικής κεφαλαλγίας
Μ. Βικελής
Σύνδρομα ινδομεθακίνης
∆.∆. Μητσικώστας
16:15-16:30 Σχολιασμός – Συζήτηση

16:30-17:00 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ ΙΑ ΛΕΞΗ
Προεδρείο: ∆.∆. Μητσικώστας, Νευρολόγος
Cefaly: Πρόληψη και Θεραπεία της Κεφαλαλγίας και της Ηµικρανίας
Οµιλητής: Μ. Βικελής, Νευρολόγος
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
17:30-18:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ειρ. Κουρούκλη - Ε. Αντωνοπούλου Ε.
Δ9. Απεικονιστικές μέθοδοι αξιολόγησης νευρικής λειτουργίας Π. Τούλας, Νευροακτινολόγος
18:00-19:30 Παρουσίαση καλύτερων ανακοινώσεων
Προεδρείο: Ι. Σιαφάκα - Σ. Λιβάνιος

Τελικοί Κριτές: Γ. Κωστοπαναγιώτου - Γ. Παπαδόπουλος
19:30-20:00 Βραβεύσεις - Λήξη Συνεδρίου
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09.30-11.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3
Εναλλαγή οπιοειδών

Συντονισµός: Ε. Βραχνού, Π. Καστρινάκη
Εισαγωγική διάλεξη: Ε. Βραχνού
Εκπαιδευτές: Μ. Αμμάρι, Π. Καστρινάκη, Σ. Πουλοπούλου
12:00-13:00 Παρουσίαση εργασιών - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙV
Προεδρείο: Μπ. Κιαμήλογλου, Κ. Αλεξανδροπούλου, Γ. Παπακίτσος

0

Α18.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ 5% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΓΟΥΣ
ΜΙΚΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Καραναστάση Χ.1, Αδραχτάς Π.2
1
Αναισθησιολόγος, Ελεύθερος επαγγελματίας,
2
Γενικός Χειρουργός, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά

Α19.

ΧΡΗΣΗ QUTENZA - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ζαΐμη Ν.1, Αμπουσικέ Ι.2, Μπιλάλη Π.3, Καμπαρουδη Π.4, Θεοδώρου Ε.5, Υπηλάντης Ι.6
1
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
2
Ειδικευόμενος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
3
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
4
Ειδικευομένη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
5
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
6
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Στρατικό Νοσοκομείο 424 Θεσσαλονίκης

Α20.

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GIM ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σμυρνιώτη M.-Ε.1, Αρβανίτη X.2, Μπατιστάκη X.1, Κωστοπαναγιώτου Γ.1
1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα,
2
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα

Α21.

ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ
Μεϊντάνη Μ.1,2,Μπατιστάκη Χ.1,Αρβανίτη Χ.1, Κοντόκωστας Σ.1, Κωστοπαναγιώτου Γ.1, Τζάκης Μ.2
1
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
2
Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

Α22.

ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΕ ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αμπουσικέ Ι.1, Τζαφάρη Α.2, Σερχαν Π.3, Ζαΐμη Ν.4, Γεωργοπούλου Ε.5, Μαρκόπουλος Ι.6
1
Ειδικευόμενος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
2
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
3
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
4
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
5
Ειδικός Επικουρική Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
6
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
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13:00-14:00 Παρουσίαση εργασιών - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ V
Προεδρείο: Ε. Θεοδώρου - Ε. Καρανίκα - Ν. ζαΐμη-Κορδά
Α23.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΞΥΚΩΔΟΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΞΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Κυριτσά Μ.1, Κολοτούρα Α.2, Αντρεόττι Β.3, Παπαδόπουλος Π.4, Στεφανή Σ.5, Αναστασίου Μ.6
1
Επιμελήτρια, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο»
Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα,
2
Δ/ντρια, 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 Διευθυντής, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο»
Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα

Α24.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΘΑζΟΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Καμινιώτη Ε., Μπατιστάκη Χ., Κουτρουμάνης Α., Θεοδώρου Ν., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Α25.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΙΑ ΣΕ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Παπαδήμα Α.1, Τομαρά Ε.2, Μελίδη Ε.3, Περδικούρης Π.2, Κουτούση Χ.2, Κουρούκλη Ε.4, Γουλιάμη Μ.5
1
Επιμελήτρια Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
2
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
3
Επικουρική, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
4
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
5
Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Α26.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΜΕΤΑ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διαγούπη Ι.1, Αλεξοπούλου Α.1, Νασσάνι Ν.1, Χαζάπη Αικ.1, Ζαχαροπούλου Σ.1, Σταυροπούλου Ε2,
Γαμποπούλου Ζ.2
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος-Κέντρου Πόνου Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
2
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος-Κέντρου Πόνου Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Α27.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΤΕΝS) ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (MENS), ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ
ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
Βρούβα Σ.1,2, Μπατιστάκη Χ.1, Σταμούλης Ε.3, Κωστοπαναγιώτου Γ.1
1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα
2
Τμήμα Φυσικοθεραπείaς, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα,
3
Ακτινολογικό Τμήμα, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα

15.00-17.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4
Οσφυαλγία: Διαφορική διάγνωση/ Κλινική εξέταση και εργαστηριακή συνεκτίμηση

Συντονισµός - Εκπαιδευτές: Ph. Mavrocordatos, Δ. Παπαδόπουλος

1

ευρετήριο ονοµάτων
Mavrocordatos Ph.

Α

Αγγελάκου-Βαΐτση Σ.
Αγγουράκης Μ.
Αδραχτάς Π.
Αθανασούλιας Β.
Αλεξανδροπούλου Κ.
Αλεξοπούλου Α.
Αλιφραγκή-Σακκά Μ.
Αμανίτη Αικ.
Αμμάρι Μ.
Αμπουσικέ Ι.
Αναστασίου Εμ.
Ανδρέου Α.
Ανίσογλου Σ.
Αντρεόττι Β.
Αντωνοπούλου Ε.
Αραμπατζή Λ
Αραμπατζής Π.
Αρβανίτη X.
Αρναουτάκης Εμ.
Αρναούτογλου Ε.

Β

Βαγδατλή Κ.
Βαΐτσης Ν.
Βαλσαμίδης Δ.
Βαρβέρη Μ.
Βασιλάκος Δ.
Βασιλείου Π.
Βικελής Μ.
Βογιατζάκη Θ.
Βραχνού Ε.
Βραχνού Ε.
Βρούβα Σ.

Γ

Γαμποπούλου Ζ.
Γαρίνη Ε.
Γεωργοπούλου Ε.
Γεωργούδης Γ.
Γιαννακά Φ.
Γκλινάβου Α.
Γουλιάμη Μ.

∆

Δημητροπούλου Ε.
Διαγούπη Ι.
Δίπλας Δ.

Ε

Ευτυχίδου Ε.
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18
20
16
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13
21
18
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14
17

Ζ

Ζαγορίτη Ζ.
Ζαΐμη Ν.
Zαΐμη-Κορδά Ν.
Ζαχαροπούλου Σ.
Ζώτου Μ.

Θ

Θεοδωροπούλου Κ.
Θεοδώρου Ε.
Θεοδώρου Ν.

Ι

Ιατρού Χ.

Κ

Καλλιαρδού Λ.
Καμινιώτη Ε.
Καμπαρούδη Π.
Καμπέρη Π.
Καραγιώργου Ε.
Καραναστάση Χ.
Καρανίκα Ε.
Καστρινάκη Π.
Κατσιούλη Λ.
Κιαμήλογλου Μπ.
Κίτσου Μ.Χ.
Κοκκίνης Κ.
Κοκκώλης Κ.
Κοκολάκη Μ.
Κολοτούρα Α.
Κολυδάς Ν.
Κομισοπούλου Ι.
Κοντόκωστας Σ.
Κουλουζάκης Α.
Κουλούλας Ε.
Κούντρα Μ. Π.
Κουρούκλη Ε.
Κουτούση Χ.
Κουτρουμάνης Α.
Κουτσάκη Μ.
Κουτσιλιέρης Μ.
Κρασνίκοβα Ε.
Κρεμαστινού Φ,
Κρέσπη Α.
Κυριτσά Μ.
Κωνσταντινίδης Θ.
Κωστής Ι.
Κωστοπαναγιώτου Γ.

Λ

Λαγουμιντζής Γ.
Λαμπροπούλου Α.
Λευκαδίτου Αικ.
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13
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Λεφάκη Τ.
Λιαρμακοπούλου Α.
Λιβάνιος Σ.
Λιλή Χ.
Λιούπης Μ.
Λογοθέτη Ε.
Λοΐζος Ρ
Λυκούδη Ε.

Μ

Μακρής Α.
Μαλισιώβα Α.
Μαμμή Γ.
Μανίκης Δ.
Μάντζιου Β.
Μαργαριτοπούλου Σ.
Μαρκόπουλος Ι.
Μάστορα Ε.
Μεϊντάνη Μ.
Μελά Α.
Μελίδη Ε.
Μητσικώστας Δ.Δ.
Μουμτζή Δ.
Μπατιστάκη Xρ.
Μπελιβανάκης Γ.
Μπερναλή Ν.
Μπιλάλη Π.
Μπίνα Α.
Μπολτσής Η.
Μπρούμας Γ.

Ν

Νάβαλης Κ.
Νασσάνι Ν.
Ντούβλη Σ.

Ο

Οικονομόπουλος Δ.

Π

Παλιαλέξη Λ.
Πανταζή Α.
Παπαδήμα Α.
Παπαδόπουλος Γ.
Παπαδόπουλος Δ.
Παπαδόπουλος Π.
Παπαϊωάννου Μ.
Παπακίτσος Γ.
Παπαναστασίου Ι.
Παπαρίζου Ν.
Παπαστάμου Μ.
Παυλάκου Α.
Περδικούρης Π.
Πέτρου Α.

15
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19
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13
20
14
16
13
14
21
16

Πλέσια Ε.
Πουλάκη Σ.
Πουλάκη Σ.
Πουλάς Κ.
Πουλοπούλου Σ.

Σ

Σακκάς Δ.
Σακκάς Δ.
Σαμαντά Ε.
Σανιδάς Β.
Σανούδου Δ.
Σαραφίδης Σ
Σερχαν Π.
Σιαφάκα Ι.
Σμυρνιώτη M.-Ε.
Σουλιώτη Ε.
Σπυράκη Μ.
Σταματόπουλος Γ.
Σταμούλης Ε.
Σταυροπούλου Ε
Στεφανή Σ.
Στεφανίδου Ι.
Σύρμος Ν.

Τ

Τζάκης Μ.
Τζαφάρη Α.
Τζίμας Π.
Τζωρτζοπούλου Αικ.
Τομαρά Ε.
Τούλας Π.
Τράγου Α.
Τσαμήτρου Αικ.
Τσιρογιάννη Κ.
Τσιρτσιρίδου Β.
Τσιώτου A.

Υ

Υπηλάντης Ι.

Φ

Φάκας Ν.
Φελάχ Μπ.-Χ.
Φραντζέσκος Γ.

Χ

Χαζάπη Αικ.
Χαυτούρα Ε.
Χαυτούρας Ν.
Χαυτούρας Ν.
Χριστοπούλου Α.
Χρονά Ε.

13
16
17
17
20
15
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15
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13
12
20
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20
12, 16
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14, 21
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16
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19
16
15
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12, 13
12
12
16
14
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IASP KAI EFIC

ΒΟΛΟΣ 12-14 Μαΐου 2016

Α1.
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΞΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ
Παπαδόπουλος Δ., Μπατιστάκη Xρ., Σουλιώτη Ε., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν να δημιουργηθεί ένας κλινικός αλγόριθμος διάγνωσης και διαχείρισης
ασθενών που πάσχουν από υποξεία ή χρόνια οσφυαλγία/ισχιαλγία και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του σε
ένα μεγάλο δείγμα ασθενών που παρουσιάστηκαν στο ιατρείο πόνου παραπονούμενοι για οσφυοϊσχιαλγία.
ΥΛΙΚΟ- MEΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία ανοικτή, προοπτική μελέτη, κατά την οποία εξετάστηκαν συνολικά 328
ασθενείς (154 άνδρες, 174 γυναίκες). Χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 20-40 ετών (33 άνδρες/32
γυναίκες), 40-60 ττών (54 άνδρες/39 γυναίκες) και >60 ετών (67 άνδρες/97 γυναίκες). Όλοι οι ασθενείς
εξετάστηκαν με βάση τον κλινικό αλγόριθμο και μετά τον αποκλεισμό ύπαρξης «κόκκινης σημαίας», υποβλήθηκαν
σε πλήρη έλεγχο με τις κατάλληλες κλινικές δοκιμασίες, ώστε να τεθεί η αρχική διάγνωση. Η τελική διάγνωση
τέθηκε κατά περίπτωση κατόπιν υποβολής του ασθενούς σε MRI ΟΜΣΣ, ή/και εφαρμογή ειδικής διαγνωστικής
επεμβατικής τεχνικής υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Το αποτέλεσμα κρίθηκε θετικό εφόσον ο ασθενής δήλωνε

περισσότερο από 50% βελτίωση του πόνου του. Τμήμα του αλγορίθμου παρουσιάζεται στην εικόνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 4 ασθενείς (0,91%) εμφάνισαν κόκκινη σημαία, 1 είχε ιππουριδική συνδρομή και οι υπόλοιποι
3 έχρηζαν περαιτέρω εκτίμησης και διερεύνησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι 38 ασθενείς έπασχαν από 2 παθήσεις
ταυτόχρονα. Οι διαγνώσεις των ασθενών είχαν ως εξής: μη ειδική οσφυαλγία 43 ασθενείς (13,1%), σπονδυλική
στένωση 5 (1,52%), στένωση μεσοσπονδύλιου τρήματος 13 (3,96%), ριζιτικός πόνος 27 (8,23%), ριζοπάθεια 7
(2,13%), δυσλειτουργία άρθρωσης ισχίου (ισχιαλγία) 40 (12,19%), σύνδρομο απιοειδούς μυός 7 (2,13%),
σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων 37 (11,28%), σύνδρομο ιερολαγόνιας δυσλειτουργίας 130 (39,63%)
και δισκογενής πόνος 53 ασθενείς (16,15%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 10 διαφορετικές διαγνώσεις μπορεί να προκαλούν το ίδιο σύμπτωμα (οσφυαλγία/ισχιαλγία).
Η πιο συχνή διάγνωση ήταν το σύνδρομο ιερολαγόνιας δυσλειτουργίας, ενώ οι παθήσεις που προκαλούν νευρική
δυσλειτουργία ήταν πιο σπάνιες. Η χρήση κατάλληλων ειδικών αλγορίθμων μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική
διάγνωση και διαχείριση της οσφυαλγίας.
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Α2.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ
ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ
Σύρμος N.1, Χαυτούρας Ν.1, Χαυτούρα Ε.2, Λογοθέτη Ε.2, Λιούπης Μ.3, Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η οσφυαλγία αποτελεί δυσάρεστη αλλά ταυτόχρονα και επώδυνη κατάσταση, με
σημαντική αρνητική επίδραση στην συνολική κατάσταση της υγείας αλλά και την ποιότητα ζωής των πασχόντων
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση σύμφωνα με απεικονιστικά ευρήματα
καθώς και με διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων οσφυαλγίας και η φαρμακευτική της αντιμετώπιση
με χορήγηση τραμαδόλης, παρακεταμόλης και έμπλαστρου λιδοκαΐνης10 cm x 14 cm.
ΥΛΙΚΟ- MEΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν συνολικά 10 ασθενείς, ηλικίας 35-65 ετών, 8 άντρες (80%) και 2 γυναίκες
(20%) Όλοι οι ασθενείς (10,100%) εκτιμήθηκαν με βάση, την νευρολογική εικόνα, τα απεικονιστικά ευρήματα
καθώς και τις διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων οσφυαλγίας. Στην μελέτη δεν περιλήφθησαν
ασθενείς στους οποίους συνυπήρχαν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε
συνδυασμός Τραμαδόλης (37,5 mg) και Παρακεταμόλης (325 mg) και έμπλαστρου λιδοκαΐνης10 cm x 14 cm
(1 φορά την ημέρα – κάθε έμπλαστρο περιέχει 700 mg -5% w/w -λιδοκαΐνης) για διάστημα τριών εβδομάδων
(21 ημέρες)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκε επανεκτίμηση σε τακτική βάση, στην οποία προσήλθαν οι 9 ασθενείς (90%).
Οι επτά από αυτούς (7/9, 77.8 %) ανέφεραν πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων, ένας (1/9,11,1%) μερική ύφεση
των συμπτωμάτων και ένας (1/9, 11, 1 %) καθόλου βελτίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη με περισσότερους ασθενείς ωστόσο η χορήγηση αυτού
του συνδυασμού φαίνεται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Α3.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΜΕ DICLOFENAC SODIUM ΚΑΙ LORNOXICAM.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 40-55 ΕΤΩΝ
Αγγελάκου-Βαΐτση Σ.1, Βαΐτσης Ν.2
Ιατρός, Αναισθησιολόγος, Ιδιωτικό ιατρείο πόνου, Φάρσαλα,
2
Ιατρός, Ερευνητής Εφαρμοσμένης Βιοστατιστικής, Ιδιωτικό ιατρείο, Φάρσαλα
1

ΣΚΟΠΟΣ: συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, ασθενών άνω των 50 ετών, με diclofenac
sodium και lornoxicam, σε ότι αφορά, το άλγος σε οξεία φάση οσφυοϊσχιαλγίας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: για τη μελέτη μας είχαν οριστεί οι εξής προϋποθέσεις: ασθενείς ηλικίας 40-55 ετών, μη
καπνιστές, μη πότες, με οξεία οφυοϊσχιαλγία χωρίς συνοδά συμπτώματα, με ελεύθερο παθολογικό ιστορικό ή
με ρυθμισμένη ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση. Μελετήθηκαν 50 ασθενείς, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Στην πρώτη
ομάδα(n=25) χορηγήθηκε diclofenac sodium 50mg (1x2 για 7 ημέρες) και στη δεύτερη(n=25) lornoxicam 8mg
(1x2 για 7 ημέρες). Στις δύο ομάδες έγινε μέτρηση της βαθμίδας του πόνου, στην αρχή και στο τέλος της μελέτης
και έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: οι ασθενείς που έλαβαν lornoxicam, ως θεραπεία, παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση
(p<0,05) της βαθμίδας του πόνου (από 8,61 στο 3,63) σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν diclofenac sodium
(από 8,94 στο 5,49). Να σημειωθεί ότι σε κανένα περιστατικό της δεύτερης ομάδας δεν υπήρξε αύξηση της
αρτηριακής πίεσης. Στην ομάδα της diclofenac sodium καταγράφηκαν 11 περιστατικά με αύξηση της αρτηριακής
πίεσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: φαίνεται ότι η lornoxicam, σε σχέση με την diclofenac sodium, παρουσιάζει σαφώς καλύτερα
αποτελέσματα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του πόνου σε ασθενείς με οξεία οσφυοϊσχιαλγία.
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Α4.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑNTIMETΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΛΟΞΙΚΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ
Σύρμος Ν.1, Χαυτούρας Ν.1, Χαυτούρα Ε.2, Λογοθέτη Ε.2, Λιούπης Μ.3, Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 3 Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η οσφυαλγία αποτελεί επώδυνη κατάσταση που επηρεάζει σημαντικά την
συνολική κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων ασθενών. Η μελοξικάμη ανήκει στα νεότερα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, με συνολικά καλύτερη ανοχή από τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ η λιδοκαΐνη
αποτελεί τοπικό αναισθητικό που προκαλεί αναστρέψιμο αποκλεισμό της μετάδοσης των ώσεων κατά μήκος
των νευρικών οδών (κεντρικών και περιφερικών).
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση σύμφωνα με απεικονιστικά ευρήματα
καθώς και με διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων οσφυαλγίας και η φαρμακευτική της αντιμετώπιση
με συνδυασμό χορήγηση μελοξικάμης (7,5 mg x2) και έμπλαστρου λιδοκαΐνης10 cm x 14 cm ( 1 φορά την ημέρα
– κάθε έμπλαστρο περιέχει 700 mg -5% w/w -λιδοκαΐνης).
ΥΛΙΚΟ-MEΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν συνολικά 10 ασθενείς, ηλικίας 70-90 ετών, 8 άντρες (80%) και 2 γυναίκες (20%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς (10,100%) εκτιμήθηκαν με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα καθώς και τις
διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων οσφυαλγίας. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε μελοξικάμη (7,5
mg x2) και έμπλαστρο λιδοκαΐνης για διάστημα δύο εβδομάδων (14 ημέρες). Διενεργήθηκε επανεκτίμηση σε τακτική
βάση, στην οποία προσήλθαν οι 9 ασθενείς (90%). Οι επτά από αυτούς (7/9, 77.8 %) ανέφεραν πλήρης ύφεση των
συμπτωμάτων, ένας (1/9,11,1%) μερική ύφεση των συμπτωμάτων και ένας (1/9,11,1 %) καθόλου βελτίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η σωστή, τεκμηριωμένη και έγκυρη αξιολόγηση συμβάλει αποφασιστικά στην ορθή
διαχείριση ανάλογων περιπτώσεων. Η χορήγηση της μελοξικάμης και έμπλαστρου λιδοκαΐνης φαίνεται να έχει
καλά αποτελέσματα σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Α5.
ΣΥΜΦΥΣΙΟΛΥΣΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ RACZ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ
Λογοθέτη Ε1, Σαραφίδης Σ1, Σανιδάς Β2, Σύρμος Ν2, Αραμπατζή Λ3, Λοΐζος Ρ3, Κομισοπούλου Ι.1, Αραμπατζής Π1.
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
2
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επισκληρίδια συμφυσιόλυση είναι μια θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της χρόνιας
αυχεναλγίας και οσφυαλγίας που προέρχονται από τη συσσώρευση ουλώδους ιστού γύρω από τις νευρικές ρίζες,
με αποτέλεσμα να προκαλεί τον ερεθισμό τους και συνεχή νευροπαθητικό πόνο. Η τεχνική απαιτεί καθετηριασμό
του επισκληριδίου χώρου και αντιμετωπίζει τον πόνο αφαιρώντας ινώδη ιστό από τον επισκληρίδιο χώρο, ο
οποίος μπορεί να εμποδίσει την άμεση εφαρμογή φαρμάκων στον νευρικό ή άλλους ιστούς.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου στη θεραπεία της χρόνιας
οσφυοϊσχιαλγίας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις συντηρητικές μεθόδους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 19 ασθενείς, ηλικίας 40-70 ετών, ΑSA ΙΙ-ΙΙΙ, οι οποίοι έπασχαν από χρόνια
οσφυοϊσχιαλγία. Στο σύνολο των ασθενών οι συντηρητικές θεραπείες είχαν αποτύχει, με αποτέλεσμα την
εγκατάσταση νευροπαθητικού πόνου. Σε 2 από αυτούς η εφαρμογή της μεθόδου στάθηκε αδύνατη, λόγω αδυναμίας
πρόσβασης στον επισκληρίδιο χώρο. Στους υπόλοιπους 17 εφαρμόστηκε η μέθοδος ως εξής: Ο ασθενής
τοποθετούνταν σε πρηνή θέση, εφαρμοζόταν τοπική αναισθησία στο σημείο της παρακέντησης και στη συνέχεια
γινόταν επισκληριδιοσκόπηση, μέσω μιας ειδικής βελόνας που εισέρχονταν από το ιερό τρήμα, προς επιβεβαίωση
της ύπαρξης συμφύσεων. Στη συνέχεια, χορηγείτο σκιαγραφική ουσία για να σκιαγραφηθούν οι νευρικές ρίζες,
υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Στις περιοχές που δεν σκιαγραφούνταν η νευρική ρίζα, κατευθυνόταν, δια μέσω
της ειδικής βελόνας παρακέντησης, ο καθετήρας Racz, πραγματοποιώντας μηχανική συμφυσιόλυση, καθώς και
αργή και διακεκομμένη έγχυση υπέρτονου φυσιολογικού ορού. Στη συνέχεια γινόταν εκ νέου έγχυση σκιαγραφικού
για την επιβεβαίωση της διάνοιξης του χώρου και εγχύονταν θεραπευτικές ουσίες, όπως κορτικοστεροειδή (1 amp
celestone chronodose), τοπικό αναισθητικό (ropivacaine 7,5%, 5cc) και υαλουρονιδάση (μία προγεμισμένη σύριγγα),
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η οποία προκαλεί και αυτή χημική συμφυσιόλυση. Αμέσως μετά την παρέμβαση, ο ασθενής αισθανόταν ελαφρές
κινητικές και αισθητικές μεταβολές στα πόδια του, οι οποίες υποχωρούσαν στο επόμενο δίωρο περίπου. Στο
διάστημα αυτό παρέμενε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας και μετά από λίγες ώρες εξέρχονταν του Νοσοκομείου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρακολούθηση των ασθενών διήρκησε ένα έτος. Στη διάρκεια αυτή, 11 από τους 17
ασθενείς δεν χρειάστηκαν επανάληψη της μεθόδου και δήλωναν εμφανώς ανακουφισμένοι από τα συμπτώματά
τους. Οι υπόλοιποι 6 ασθενείς υποτροπίασαν σε 3 μήνες, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί επανάληψη της
εφαρμογής. Από αυτούς οι 4 δεν χρειάστηκαν άλλη συνεδρία για το υπόλοιπο διάστημα του έτους, ενώ οι 2
υποτροπίασαν και πάλι στο τρίμηνο. Ένας εξ’ αυτών οδηγήθηκε τελικά σε χειρουργική αποκατάσταση, ενώ ο
άλλος, ο οποίος είχε χειρουργηθεί στο παρελθόν 3 φορές, εγκατάλειψε τη μέθοδο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συμφυσιόλυση με τη μέθοδο Racz, με χορήγηση κορτικοειδών και υαλουρονιδάσης, αποτελεί
μία καλή μέθοδο για το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο έλεγχο του πόνου σε ανθεκτικές καταστάσεις ριζοπάθειας
και νευροπαθητικού σπονδυλικού πόνου. Έχει άμεσα αποτελέσματα και η διάρκεια ανακούφισης από τα
συμπτώματα είναι μεγάλη, με τα μεσοδιαστήματα να ποικίλουν ανάλογα την πάθηση, την έκτασή της και την
ιδιοσυγκρασία του κάθε ασθενούς.

Α6.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ATOMA ME EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ KITΡΙΚΗΣ ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗΣ - ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗΣ
Σύρμος Ν.1, Χαυτούρα Ε.2, Λιούπης Μ.3, Λογοθέτη Ε.2, Χαυτούρας Ν.1, Σανιδάς Β.1
1
Νευροχειρουργικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 3Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η οσφυαλγία επιδρά αρνητικά, στην συνολική υγεία και πολλές φορές οδηγεί
τους πάσχοντας, στο να σταματούν προσωρινά ή και μόνιμα την άθληση και την φυσική δραστηριότητα.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση περιπτώσεων οσφυαλγίας και η
φαρμακευτική της αντιμετώπιση με χορήγηση κιτρικής ορφεναδρίνης - παρακεταμόλης και έμπλαστρου
λιδοκαΐνης 10 cm x 14 cm.
ΥΛΙΚΟ-MEΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν συνολικά 10 ασθενείς, ηλικίας 35-55 ετών, 5 άντρες (50%) και 5 γυναίκες
(50%). Όλοι οι ασθενείς (10,100%) εκτιμήθηκαν με βάση, τις διεθνείς κλίμακες αξιολόγησης περιπτώσεων
οσφυαλγίας. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε συνδυασμός κιτρικής ορφεναδρίνης (35mg)-παρακεταμόλης
(450mg) (3 φορές την ημέρα) και έμπλαστρου λιδοκαΐνης10 cm x 14 cm (1 φορά την ημέρα – κάθε έμπλαστρο
περιέχει 700 mg -5% w/w -λιδοκαΐνης) για διάστημα τριών εβδομάδων (21 ημέρες).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκε επανεκτίμηση σε τακτική βάση, στην οποία προσήλθαν και οι 10 ασθενείς
(100%). Οι 8 από αυτούς (80 %) ανέφεραν πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων και επάνοδο στην άθληση-φυσική
δραστηριότητα, ένας (,10%) μερική ύφεση των συμπτωμάτων και ένας ( 10 %) καθόλου βελτίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη με περισσότερους ασθενείς ωστόσο η χορήγηση αυτού
του συνδυασμού φαίνεται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, με ασφαλή επάνοδο στην φυσική δραστηριότητα.

Α7.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΚΤΑΛΓΙΑ FUGAX
Λογοθέτη Ε.1, Κούντρα Π.2, Κρασνίκοβα Ε.2, Μαργαριτοπούλου Σ.1,Αραμπατζής Π.1
1
Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ. Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, 2Νευρολογικό τμήμα, Γ Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το άλγος στο κατώτερο τμήμα του ορθού ή στην ορθοπρωκτική περιοχή είναι ένα σχετικά κοινό
σύμπτωμα, που συνήθως αποκαλούμε πρωκταλγία. Τις περισσότερες φορές, είναι δύσκολο ο ασθενής να
καθορίσει το ακριβές σημείο πόνου, η εντόπιση του οποίου γίνεται μετά από λεπτομερή και προσεκτική εξέταση,
ή ακόμη και εξ’ αποκλεισμού.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Άνδρας, 42 ετών, προσήλθε στο τακτικό εξωτερικό Νευρολογικό ιατρείο του
Νοσοκομείου Βόλου αιτιώμενος οξύ, διαξιφιστικό άλγος στον πρωκτό από εβδομάδος. Το σύμπτωμα αυτό δεν
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είναι πρωτοεμφανιζόμενο, καθότι ταλαιπωρεί τον ασθενή από 20ετίας (!) και για το οποίο έχει απευθυνθεί την
τελευταία 3ετία σε άλλες, τόσο παθολογικές όσο και χειρουργικές ειδικότητες (παθολόγο, γαστρεντερολόγο,
γενικό χειρουργό και ουρολόγο). Το άλγος, με τον ίδιο χαρακτήρα κάθε φορά, εμφανίζεται περιοδικά, άλλοτε με
άλλη συχνότητα, αλλά με την ίδια πάντα ένταση, σε διάφορες χρονικές περιόδους, που η μοναδική τους συσχέτιση
είναι με περιόδους έντονου άγχους.
ΚΛΙΝΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Προ της προσέλευσής του στο νευρολογικό ιατρείο, απευθύνθηκε,
όπως αναφέρθηκε, αρχικά σε παθολόγο, ο οποίος, αφού εξέτασε κλινικά τον ασθενή και απέκλεισε επισκοπικά
οποιαδήποτε οφθαλμοφανή βλάβη στην περιπρωκτική-περινεική περιοχή, συνέστησε έναν βασικό αιματολογικό
έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης κάποιου περισσότερο συστηματικού νοσήματος. Τα
αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου ήταν φυσιολογικά και παραπέμφθηκε σε γαστρεντερολόγο, για πιο
εξειδικευμένο έλεγχο της ορθοπρωκτικής περιοχής. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του κατώτερου πεπτικού (με
πρωκτοσκόπηση, ορθοσιγμοειδοσκόπηση και τονομέτρηση του πρωκτικού δακτυλίου) δεν κατέληξε σε κάποιο
παθολογικό εύρημα, που να δικαιολογεί τη συμπτωματολογία, εκτός από μια 1ου βαθμού αιμορροιδοπάθεια, που
δεν ενοχοποιήθηκε για αυτή, αφού δεν υπήρχαν ούτε θρομβωμένες ούτε προπίπτουσες αιμορροίδες.
Ακολούθησε εκτίμηση από ουρολόγο, καθότι στη διαφοροδιάγνωση της πρωκταλγίας συμπεριλαμβάνονται
παθήσεις του ουρογεννητικού συστήματος. Κλινικά, υπερηχογραφικά και εργαστηριακά δεν προέκυψε εικόνα
προστατίτιδας, που προκαλεί παρόμοιο άλγος, ούτε κάποια μορφή κυστίτιδας. Ακολούθως, επισκέφθηκε κι άλλες
χειρουργικές ειδικότητες (γενικό χειρουργό και αγγειοχειρουργό), προς αποκλεισμό άλλων οντοτήτων, όπως
περιεδρικό απόστημα ή συρίγγιο, πυογόνο ιδρωταδενίτιδα, πρωκτίτιδα.
Τελευταία ειδικότητα στην οποία κατέφυγε απεγνωσμένος ο ασθενής ήταν η νευρολογική στο Νοσοκομείο
Βόλου, προκειμένου να αποκλεισθεί πιο κεντρικής αιτιολογίας πόνος. Η νευρολογική εκτίμηση δεν κατέδειξε
παθολογικά ευρήματα, εντούτοις όμως συνεστήθη η διενέργεια μαγνητικής εγκεφάλου και οσφυοϊερής μοίρας
του νωτιαίου μυελού, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι βλάβης κεντρικά (π.χ. στον θάλαμο ή στο
οσφυοιερό πλέγμα αντίστοιχα). Οι MRI’s ήταν φυσιολογικές για οποιαδήποτε παθολογία.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής είχε λάβει σύμφωνα με τις οδηγίες των
εκάστοτε θεραπόντων, διάφορες αναλγητικές θεραπείες, κατά βάση όμως κοινά αναλγητικά και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, τόση στην οξεία φάση, αλλά και ως προφυλακτική αγωγή. Για ένα διάστημα 3 μηνών έλαβε
και αντικαταθλιπτικά, αφού αποδόθηκε το άλγος σε ψυχογενή αίτια. Καμία από τις ανωτέρω θεραπείες δεν
επέδρασαν θετικά στη συμπτωματολογία του. Αποφασίστηκε, λοιπόν, η χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων
με δράση στον κεντρικό νευροπαθητικό πόνο.
Αρχικά εδόθη πρεγκαμπαλίνη 75mg, άπαξ ημερησίως, την οποία διέκοψε αυτοβούλως, λόγω ανεπιθύμητων
ενεργειών (ναυτία, έμετοι), αφού έλαβε επί τέσσερις ημέρες. Ακολούθως, προτάθηκε λήψη γκαμπαπεντίνης
300mg 1x1 για 3μέρες κι εν συνεχεία τιτλοποίηση ανά 3 ημέρες, έως συνολικής δόσης 900mg ημερησίως. Η
ύφεση του άλγους ήταν μερική και μικρής διάρκειας. Ως ύστατη λύση, ο ασθενής παραπέμφθηκε στο ιατρείο
πόνου του νοσοκομείου μας. Εκεί, πραγματοποιήθηκε διήθηση των ιερών νεύρων μέσω των ιερών τρημάτων
με τοπικό αναισθητικό και κορτιζόνη. Ο πόνος υφέθηκε για ένα μήνα, μετά τον οποίο ο ασθενής επανήλθε
αιτιώμενος επιστροφή του πόνου σε μικρότερο όμως βαθμό. Πραγματοποιήθηκε εκ νέου διήθηση των ιερών
νεύρων, η οποία αυτή τη φορά συνοδεύτηκε και από περιπρωκτική διήθηση τοπικού αναισθητικού. Ο ασθενής
εδώ και 5 μήνες είναι ελεύθερος συμπτωμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Το περινεϊκό άλγος, με χρόνιο ή παροξυσμικό χαρακτήρα, οφειλόμενο σε
λειτουργική διαταραχή των μυών του πυελικού εδάφους, είναι το κυριότερο σύμπτωμα σε νοσήματα όπως το
σύνδρομο του ανελκτήρα του πρωκτού, η φευγαλέα πρωκταλγία (ή πρωκταλγία fugax), το μυοπεριτοναικό
σύνδρομο (myofascial syndrome) και η κοκκυγοδυνία. Η σωστή διάγνωση των συνδρόμων ( με τον αποκλεισμό
οργανικής νόσου που προκαλεί πρωκταλγία) οδηγεί στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής και
την αποφυγή περιττών αναποτελεσματικών χειρουργικών επεμβάσεων και συντηρητικών θεραπειών, που συχνά
πραγματοποιούνται σε μια προσπάθεια ανακούφισης των συμπτωμάτων του ασθενούς.
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Α8.
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚόΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚό ΟΥΔΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
ΜΑζΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΥΤΟΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤύΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ/ ΑΥΧΕΝΟΓΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΓΙΑ
Φελάχ Μπ.- Χ.1,4,*, Αγγουράκης Μ.2,4, Γεωργούδης Γ.3,4
MSc (Αντιμετώπιση του Πόνου), Πτυχιούχος Ειδική στο Βελονισμό, Φυσικοθεραπεύτρια, Αθήνα,
2
Φυσικοθεραπευτής, Πτυχιούχος Ειδικός στο Βελονισμό, Πειραιάς,
3
PhD, MSc, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντής Μυοσκελετικού Τομέα, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα,
4
PhysioPain® Group, Κέντρα Θεραπείας Πόνου & Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης, Αθήνα
*: Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα της μεταπτυχιακής διατριβής της κας Φελάχ για την απόκτηση του MSc
(Αντιμετώπιση του Πόνου), Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1

ΣΚΟΠΟΣ: Οι συνδυαστικές μη φαρμακευτικές συντηρητικές θεραπείες για την κεφαλαγία τύπου τάσεως (ΚΤΤ)
και τις αυχενογενείς κεφαλαλγίες, αποτελούν συχνή θεραπευτική επιλογή χωρίς όμως υψηλού επιπέδου
τεκμηριωμένη απόδειξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός
πρωτοκόλλου βελονισμού και αυτοδιατάσεων, σε σύγκριση με πρωτόκολλο συνδυασμού φυσικοθεραπείας –
βελονισμού – αυτοδιατάσεων, σε ασθενείς με ΚΤΤ ή/και αυχενογενούς κεφαλαλγίας.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Έγινε μονή τυφλή, προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη με κύριο χαρακτηριστικό
τη συνήθη κλινική πρακτική, με 44 ασθενείς με ΚΤΤ/αυχενογενή κεφαλαλγία που προσήλθαν σε κάποιο από τα
κέντρα PhysioPain®. Τυχαιοποιημένα ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες θεραπείας [Ομάδα 1 (Ν=20): Βελονισμός –
Αυτοδιατάσεις, Ομάδα 2 (Ν=24): Φυσικοθεραπεία – Βελονισμός – Αυτοδιατάσεις] και ολοκλήρωσαν 10 συνεδρίες
σε 4 εβδομάδες, με μετρήσεις κατά την 1η-5η-10η θεραπεία. Πρωτεύον κριτήριο αξιολόγησης θεωρήθηκε η
καταγραφή του μηχανικού ουδού του πόνου (PPT) με τη χρήση αλγόμετρου σε 7 σημεία αμφοτερόπλευρα. Ο
βελονισμός και στις δύο ομάδες περιελάμβανε 17-20 βελονιστικά σημεία (15 μόνιμα και 3-5 ανάλογα τη κλινική
εικόνα του ασθενή), ενώ οι αυτοδιατάσεις ένα προκαθορισμένο πρωτόκολλο διατάσεων της ΑΜΣΣ. Η
Φυσικοθεραπεία περιελάμβανε τη χρήση μικροκυματικής-διαθερμίας, και χειρισμούς μυοπεριτονιακής
απελευθέρωσης (myofascial release). Χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία MANOVA repeated-measures, με p<0.05.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε και για τις δυο ομάδες στατιστικά σημαντική βελτίωση του PPT από την 1η5η-10η θεραπεία για όλα τα σημεία και μεταξύ όλων των μετρήσεων (Ομάδα 1: F=19-43,p<0.001, Ομάδα 2:
F=21-169,p<0.001). Κατά τη σύγκριση μεταξύ των ομάδων, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μόνο μετά τη 10η θεραπεία, για την πλειονότητα των σημείων μέτρησης (F= 3.4-11.9,p<0.05).
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ΚΤΤ ή/και αυχενογενή κεφαλαγία, η θεραπευτική προσέγγιση με βελονισμό
και πρωτόκολλο αυτοδιατάσεων αλλά και ο συνδυασμός τους με φυσικοθεραπεία, επιφέρει σημαντικά
βελτιωμένα αποτελέσματα στο PPT. Η επιπρόσθετη συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών φυσικοθεραπείας
βελτιώνει στατιστικά σημαντικά περαιτέρω το PPT. Το κλινικό συμπέρασμα που προτείνεται είναι η συνδυαστική
εφαρμογή φυσικοθεραπείας, βελονισμού και αυτοδιατάσεων για το βέλτιστο αναλγητικό (PPT) αποτέλεσμα.

Α9.
ΕΠΙΤΥΧήΣ ΑΝΤΙΜΕΤώΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
(CRPS II??) ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ
Κοκκίνης Κ.1, Πουλάκη Σ.1
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Αιγίου, Αίγιο

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπευτική αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου είναι πολλές φορές επίπονη και
αναποτελεσματική. Ο βελονισμός αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία αντιμετώπισης χρόνιου πόνου.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Πρόκειται για μια ασθενή ηλικίας 62 ετών η οποία παραπέμφθηκε στο ιατρείο
πόνου δεκαπέντε ημέρες μετά το τελευταίο ορθοπαιδικό χειρουργείο. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν
έντονος πόνος (VAS 8-9), καυσαλγία, αιμωδίες, υπεραλγησία (έντονη δυσανεξία ενδυμάτων, αφής) δεξιά στο
αντιβράχιο, άκρα χείρα και δευτερευόντως στο βραχίονα με πλήρη αναισθησία στο μέσο και παράμεσο δάκτυλο
(παλαμιαία και ραχιαία επιφάνεια), αδυναμία σύγκλεισης και σύλληψης αντικειμένων και ελαφρό οίδημα στα

ανακοινώσεις
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δάχτυλα. Τα συμπτώματά της παρουσιαζόντουσαν τόσο κατά τον ύπνο με συχνά επεισόδια αφύπνισης όσο και
κατά τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Από το ιστορικό της αναφέρει χειρουργείο για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα πριν από 14 μήνες. Δύο μήνες και έξι μήνες
αργότερα επαναλήφθηκε το ίδιο χειρουργείο λόγω αποτυχίας εκάστου προηγουμένου και επιβάρυνσης του πόνου.
Στον τελευταίο χειρουργείο έγινε και μετάθεση του ωλενίου νεύρου. Η ασθενής είχε ήδη λάβει κατά καιρούς ΜΣΑΦ,
δερματικό επίθεμα καψαϊκίνης, κεταμίνη, πρεγκαμπαλίνη (150mgx2) και τραμαδόλη σε υψηλές δόσεις (100mgx3).
Η διάγνωση που τέθηκε ήταν νευροπαθητικός πόνος άνω άκρου με πιθανή έναρξη σύμπλοκου περιοχικού
συνδρόμου τύπου ΙΙ.
Η θεραπεία που επιλέχθηκε ήταν η εφαρμογή βελονισμού (LU2, L.I.4, L.I.11, HT5, HT7, PC6, ST36). Βελόνες
τοποθετηθήκαν επίσης στον μεσοσκαληνικό βόθρο με κατεύθυνση προς την άκρα χείρα και μασχαλιαία
εκατέρωθεν της μασχαλιαίας αρτηρίας σύμφωνα με την αρχή «acupuncture treatment area».
Μετά από οχτώ συνεδρίες ο πόνος και τα συμπτώματα υποχώρησαν πλήρως (VAS 0-1) και παρέμεινε μόνο η υπαισθησία
στο μέσο και παράμεσο δάχτυλο με περιορισμένη τη δυνατότητα σύλληψης. Μετά τις πρώτες συνεδρίες έγινε σταδιακή
διακοπή της τραμαδόλης και είκοσι ημέρες μετά την τελευταία συνεδρία και σταδιακή διακοπή της πρεγκαμπαλίνης.
ΣΥΜΠέΡΑΣΜΑ: Ο βελονισμός φαίνεται ότι έχει θέση στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου πιθανώς λόγω
της συμπαθολυτικής δράσης του.

Α10.
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟ
Παπαδόπουλος Γ., Λιαρμακοπούλου Α., Χριστοπούλου Α., Πέτρου Α., Τζίμας Π.
Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας,, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η επισκληρίδιο αναλγησία, θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος αναλγησία στο θωρακικό τραύμα.
ΣΚΟΠΟΣ: Να παρουσιάζουμε την αναλγησία πολυτραυματία, με θωρακικό τραύμα που αντιμετωπίστηκε με ωτοβελονισμό.
ΜέΘΟΔΟΣ: Ασθενής, 60 ετών, με πολλαπλά κατάγματα πλευρών ανέφερε στα ΤΕΠ πόνο έντασης 10 στη VAS
(RR= 34/min, SpO2 = 82% με 5 ltO2, ΑΠ = 179/95 mmHg, ΗR=115/min).
Εφαρμόστηκε ωτοβελονισμός στα σημεία gyrus cingulated, 26a Ω2, 0 και Shenmen. Εντυπωσιακά, μέσα σε λίγα
λεπτά ο ασθενής ανέφερε πλήρη αναλγησία (RR = 20/.min, SpO2 = 92% - 97%) που διατηρήθηκε τις επόμενες
ώρες στη ΜΕΘ (PCO2 από 48mmHg στα 38mmHg).
Είκοσι δύο ώρες αργότερα επιδείνωση της κατάστασης (VAS = 10, RR =36/ min, SpO2 = 79%, PCO2 = 45 mmHg,
δεν μπορεί να βήξει και να αποχρέμψει). Προτείνεται η διασωλήνωση του ασθενούς, εφαρμόζεται όμως
ωτοβελονισμός στα ίδια σημεία και επιπλέον στα Pulmo I και ΙΙ και παρατηρείται άμεση και σημαντική βελτίωση
(SpO2 = 89 - 97%, PCO2 = 37 mmHg). Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε τις επόμενες 5 μέρες και ο ασθενής
μεταφέρθηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική.
ΣΥΖήΤΗΣΗ: Ο ασθενής μας αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με ωτοβελονισμό, χωρίς να λάβει αγωγή με
οπιοειδή. Η περίπτωσή μας αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω συστηματική έρευνα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Yeh DD, Kutcher ME, Knudson MM, Tang JF. Epidural analgesia for blunt thoracic injury–which patients benefit most?
Injury. 2012;43(10):1667–71
2. Niemtzow RC. Battlefield Acupuncture. Med Acupunct. 2007;19(4)225–228.ed Acupunct. 2007;19(4)225–228.

Α11.
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ BLOCK
Λογοθέτη Ε.1, Μπελιβανάκης Γ.2, Κωστής Ι.3, Κατσιούλη Λ.1, Αραμπατζής Π.1
1
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου,
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική «Άνασσα», Βόλος,
3
Χειρουργική Κλινική, Γενική Κλινική «Άνασσα», Βόλος
ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ: Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Τα χειρουργεία του
μαστού, συνήθως, γίνονται υπό Γενική Αναισθησία (ΓΑ). Το Θωρακικό Παρασπονδυλικό Block (TPVB), συνήθως,
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χρησιμοποιείται για μετεγχειρητική αναλγησία μετά από μαστεκτομή υπό ΓΑ. Σε ορισμένους ασθενείς, η ΓΑ
αντενδείκνυται, λόγω συνοδών νοσημάτων. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα
του TPVB με πολλαπλές εγχύσεις, σε αρρώστους που υποβάλλονται σε μαστεκτομή.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του νοσοκομείου και την έγγραφη
συγκατάθεσή τους, 12 γυναίκες ασθενείς, ASA III-IV, προγραμματισμένες για μαστεκτομή και λεμφαδενικό
καθαρισμό μασχάλης, συμπεριελήφθησαν στην μελέτη. Οι ασθενείς είχαν συνοδά νοσήματα (8 βαριά
αναπνευστική ανεπάρκεια και 4 σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια). Πριν την εφαρμογή του block, σε όλους
τους ασθενείς χορηγήθηκε μιδαζολάμη iv (μέγιστη δόση 0,06 mg/Kg) και φαιντανύλη iv (1 mcg/Kg). TPVB
εκτελέστηκε στο Θ2-Θ6 επίπεδο, χρησιμοποιώντας 5ml τοπικού αναισθητικού (Ropivacaine 0,75%) σε κάθε
επίπεδο. Διεγχειρητικά, οι ασθενείς ελάμβαναν συνεχή ενδοφλέβια έγχυση ρεμιφεντανύλης (0,025 – 0,2
mcg/Kg/min). Αν θεωρείτο αναγκαίο, χορηγούνταν συμπληρωματικές δόσεις προποφόλης (10mg).
Καταγράφονταν οι διεγχειρητικές αιμοδυναμικές μεταβολές, ο χρόνος παραμονής στην αίθουσα ανάνηψης και
η επάρκεια της αναλγησίας στην ανάνηψη και 6, 12, 18, 24, 36 ώρες μετά το χειρουργείο. Ο μετεγχειρητικός
πόνος εκτιμήθηκε με VAS score 0-10 (0=καθόλου πόνος, 10=χειρότερος πόνος). Σε VAS score>4 χορηγούνταν
δόσεις οπιοειδών (τραμαδόλη 50mg iv) και ΜΣΑΦ (παρεκοξίμπη 40 mg iv). Ο χρόνος μέχρι την πρώτη αναλγητική
δόση καταγράφηκε. Η ικανοποίηση των ασθενών, κατά την αποχώρησή τους από την κλινική, αξιολογήθηκε με
κλίμακα αριθμητικής βαθμολογίας (NRS) (0=καθόλου ικανοποιημένοι, 10=πάρα πολύ ικανοποιημένοι).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καμία επιπλοκή δεν παρατηρήθηκε τόσο κατά την εφαρμογή των blocks, όσο και
διεγχειρητικά σε κανέναν από τους ασθενείς. Οι διεγχειρητικές αιμοδυναμικές μεταβολές ήταν παρόμοιες και
στις 12 ασθενείς. Όλες οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένες από την ποιότητα της αναισθησίας και της
αναλγησίας (NRS από 7 έως 9). Δόση αναλγησίας στην ανάνηψη χρειάστηκε μία ασθενής. Ο χρόνος για την πρώτη
δόση αναλγησίας κυμαινόταν από 30 έως 440 min. Η συνολική δόση τραμαδόλης για το πρώτο 24h κυμαινόταν
από 50 έως 150 mg. Το VAS score κυμαινόταν: στην ανάνηψη από 0 έως 4, την 6h από 2 έως 4, την 12h από 3
έως 5, την 18h από 3 έως 4, την 24h από 2 έως 3 και την 36h από 2 έως 3.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το TPVB με πολλαπλές εγχύσεις φαίνεται να είναι μία επαρκής και αξιόπιστη μέθοδος
αναισθησίας για χειρουργεία μαστού. Το TPVB επιτρέπει την γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών, την πρώιμη έξοδό
τους από την κλινική, και προσφέρει άριστη αναισθησία και μετεγχειρητική αναλγησία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Α12.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ
Κουτσάκη Μ., Μακρής Α., Σουλιώτη Ε., Μπίνα Α., Αρναουτάκης Εμ.
Ιατρείο Πόνου, Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα
ΣΚΟΠOΣ: Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μία επώδυνη φλεγμονώδης αντίδραση της πελματιαίας περιτονίας
στο σημείο έκφυσής της στην πτέρνα, που σχετίζεται με την εκφύλιση και τη δημιουργία μικρορήξεων στο πυκνό
πλέγμα συνδετικού ιστού που την αποτελεί. Κατατάσσεται στα σύνδρομα «υπέρχρησης» και η αιτιολογία της
είναι πολυπαραγοντική. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο οξύς πόνος της πτέρνας μετά τα πρώτα πρωινά βήματα
ή μετά από παρατεταμένη καθιστική θέση. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι δύσκολη και έχουν δοκιμαστεί πολλές
θεραπευτικές προσεγγίσεις. Περιγράφουμε την αντιμετώπιση τριών περιστατικών με τη χορήγηση κορτικοστεροειδών
υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου μας προσήλθαν τρείς ασθενείς την ίδια ημερολογιακή
εβδομάδα με διαγνωσμένη, από ορθοπαιδικό, πελματιαία απονευρωσίτιδα, όπου οι προηγηθείσες θεραπείες με
φυσιοθεραπεία, πάγο για 10 λεπτά τρεις φορές την ημέρα και αντιφλεγμονώδη (σελεκοξίμπη 200 mg την ημέρα)
δεν απέδωσαν. Αποφασίσθηκε η χορήγηση τοπικού αναισθητικού (λιδοκαΐνης 1%) και κορτικοστεροειδούς (6 mg
φωσφορικής/οξικής βηταμεθαζόνης) με συνολικό όγκο 3 ml, στην περιοχή της βλάβης. Με τους ασθενείς σε πρηνή
θέση, βελόνα 22G, προωθήθηκε υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση, εντός πεδίου ακουστικής δέσμης,
στην εγγύς πελματιαία περιτονία όπου και διαπιστώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις πάχυνση > 4mm, καθώς και
υποηχογενείς περιοχές εντός αυτής. Η έγχυση του διαλύματος έγινε στο σημείο της μέγιστης πάχυνσης. Εδόθησαν
οδηγίες για τη συνέχιση της προηγούμενης αγωγής και αποφυγή καταπόνησης του ποδός για δύο εβδομάδες.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς ανέφεραν μέτρια ενόχληση κυρίως κατά την έγχυση του διαλύματος. Έπειτα
ανακουφίστηκαν άμεσα από τον πόνο, πιθανώς λόγω της δράσης του τοπικού αναισθητικού. Μέχρι την συγγραφή
του παρόντος ( έξι εβδομάδες μετά) οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.
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ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Η έγχυση κορτικοστεροειδούς στην περιοχή της βλάβης υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση σε
ασθενείς με πελματιαία απονευρωσίτιδα φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Α13.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΑΚΛΟΦΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κολοτούρα Α.1, Κυριτσά Μ.2, Αντρεόττι Β.3, Στεφανίδου Ι.4, Αναστασίου Εμ.5
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
2
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
4
Αναισθησιoλόγος, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
1

ΣΚΟΠOΣ: Η Μπακλοφένη είναι αγωνιστής των GABA-B υποδοχέων που δρα προσυναπτικά αναστέλλοντας τη νευρική
απόληξη. Η συνεχής υπαραχνοειδής έγχυσή της με τη χρήση εμφυτεύσιμης αντλίας που τοποθετείται υποδορίως στην
πλάγια κοιλιακή χώρα είναι θεραπεία εκλογής της δυσίατης σπαστικότητας ανεξαρτήτως αιτιολογίας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορισθεί η δραστικότητα και ασφάλεια της χορήγησης μπακλοφένης
υπαραχνοειδώς με εμφυτευμένη αντλία σταθερής ροής, για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή σπαστικότητα.
ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜέΘΟΔΟΣ: Παρακολούθηση 60 ασθενών που ελάμβαναν μπακλοφένη υπαραχνοειδώς μέσω
εμφυτευμένης αντλίας συνεχούς ροής (Archimedes ή ΙPPV 2000 Pump). Οι 30 ασθενείς εμφάνιζαν σπαστικότητα λόγω
κακώσεων του νωτιαίου μυελού, 10 ασθενείς σπαστικότητα εγκεφαλικής αιτιολογίας και 20 ασθενείς σπαστικότητα
λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 40 μήνες. Το αρχικό Ashworth score ήταν 3.8
και η μέση δόση μπακλοφένης ήταν 240mcg/day. Οι ασθενείς παρακολουθούνταν μηνιαίως και το επίπεδο της
σπαστικότητας ελεγχόταν με την κλίμακα Ashworth. Καταγράφονταν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες ή επιπλοκές.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς εκτός από δύο ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην θεραπεία. Η μέση τιμή
της κλίμακας Ashworth μειώθηκε από 3,8 σε 2,1.
Υποτονία και υπνηλία ήταν τα συνήθη ανεπιθύμητα συμπτώματα ειδικά στην αρχή της θεραπείας. Οι επιπλοκές
ήταν σπάνιες. Σε 3 ασθενείς παρουσιάσθηκαν προβλήματα με τον καθετήρα (5,0%), σε 1 ασθενή παρουσιάσθηκε
διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (1,66%) και σε έναν ασθενή εμφανίσθηκε την πρώτη εβδομάδα της
εμφύτευσης μόλυνση στην πορεία του καθετήρα και παρά τα πολλαπλά αντιβιοτικά σχήματα κρίοηκε αναγκαία
η αφαίρεση της αντλίας και του καθετήρα μετά από 10 ημέρες (1,66%).
Στην πλειονότητα των περιστατικών καταγράφηκε αξιοσημείωτη μείωση της σπαστικότητας και βελτίωση της
ψυχοκοινωνικής κατάστασης των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνεχής υπαραχνοείδής έγχυση μπακλοφένης για τη θεραπεία της σοβαρής επιμένουσας
σπαστικότητας σε καταλλήλως επιλεγμένους ασθενείς παρέχει ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ποιότητας
ζωής. Πιθανές παρενέργειες της θεραπείας μπορούν να υποχωρήσουν προσαρμόζοντας τη δοσολογία. Οι
επιπλοκές της επεμβατικής αυτής πράξης παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Α14.
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κολοτούρα Α.1, Κυριτσά Μ.2, Αντρεόττι Β.3, Παπαδόπουλος Π.4, Αναστασίου Εμ.5
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας«Θριάσιο»,
2
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου,Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
4
Αναισθησιολόγος, Ειδικευόμενος Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
1

ΣΚΟΠOΣ: Από το 1999 έως και σήμερα στη Μονάδα Πόνου του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο« εφαρμόζονται οι
εξελιγμένες επεμβατικές τεχνικές και ειδικά οι νευροτροποιητικές τεχνικές για την αντιμετώπιση χρόνιων
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πρακτικά 2016

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας Πολυδύναμη προσέγγιση επώδυνων συνδρόμων

επώδυνων συνδρόμων με ή χωρίς σπαστικότητα. Παρουσιάζεται μια ασυνήθιστη επιπλοκή (πλήρης αναστροφή
της εμφυτευμένης αντλίας στη θήκη της).
ΥΛΙΚO & ΜEΘΟΔΟΣ: 1η ασθενής: Γυναίκα ηλικίας 58 ετών με χρόνιο πόνο σπονδυλικής στήλης μετά από
εκτεταμένη σπονδυλοδεσία ΟΜΣΣ που φέρει εμφυτευμένη αντλία σταθερής ροής (Archimedes του διεθνούς
οίκου Tricumed Γερμανίας χωρητικότητας 60 ml και ροής 1 ml/day, με ημερομηνία εμφύτευσης 17 Ιουλίου
2003) προσέρχεται για τη προγραμματισμένη πλήρωση της αντλίας στις 11 Απριλίου 2004 και διαπιστώνεται η
πλήρης αναστροφή της αντλίας στην θήκη της στο ΑΡ κοιλιακό τοίχωμα. Από το ιστορικό αναφέρει επίμονο
παροξυσμικό βήχα την τελευταία εβδομάδα. Την επόμενη ημέρα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
αποκατάστασης διαπιστώθηκε η κοπή των ραμάτων καθήλωσης στην περιτονία. Μετά από ένα δίμηνο περίπου
διαπιστώνεται νέα αναστροφή της αντλίας. Στη νέα χειρουργική αποκατάσταση διαπισώνεται η ακεραιότητα των
ραμάτων αλλά η μικρορήξη της περιτονίας. Αποφασίσθηκε η καθήλωση της αντλίας με τη χρήση πτωματικής
περιτονίας δίκη ταινίας που συρράφθηκε στέρεα στην κοιλιακή περιτονία.
2η ασθενής: Γυναίκα ηλικίας 39 ετών με σπαστική παραπληγία και χρόνιο νευροπαθητικό πόνο μετά από
τραυματική κάκωση νωτιαίου μυελού που φέρει εμφυτευμένη αντλία σταθερής ροής (IPPV 2000 του διεθνούς
οίκου Tricumed Γερμανίας χωρητικότητας 70 ml και ροής 1 ml/day, με ημερομηνία εμφύτευσης 2 Φεβρουαρίου
2012) προσέρχεται για τη προγραμματισμένη πλήρωση της αντλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 και διαπιστώνεται
η πλήρης αναστροφή της αντλίας στην θήκη της στο ΔΕ κοιλιακό τοίχωμα. Από το ιστορικό αναφέρει προσπάθειες
μετακίνησης από το αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά από εξωτερικό μετασχηματισμό και τη βοήθεια από αλλο ιατρό
γινεται επιτυχής πλήρωση της αντλίας με το φαρμακευτικό διάλυμα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και άλλες δύο
φορές μέχρι να γίνει πλήρης χειρουργική αποκατάσταση από τους πλαστικούς χειρουργούς λόγω μεγάλης
χαλάρωσης των κοιλιακών τοιχωμάτων και την ανάπτυξη ευμεγέθους κοιλικήλης (Απρίλιος 2013)
3η ασθενής. Γυναίκα ηλικίας 67 ετών με χρόνιο πόνο σπονδυλικής στήλης μετά μικρή σπονδυλοδεσία ΟΜΣΣ που
φέρει εμφυτευμένη αντλία σταθερής ροής (IPPV 2000 του διεθνούς οίκου Tricumed Γερμανίας χωρητικότητας
40 ml και ροής 0,5 ml/day, με ημερομηνία εμφύτευσης 19 Φεβρουαρίου 2015) προσέρχεται για τη
προγραμματισμένη πλήρωση της αντλίας στις 25 Νοεμβρίου 2015 και διαπιστώνεται η πλήρης αναστροφή της
αντλίας στην θήκη της στο ΑΡ κοιλιακό τοίχωμα. Από το ιστορικό αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του ανήσυχου
ύπνου της αισθανθηκε την μετακίνηση της αντλίας της. Οδηγείται στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και κάτω από
συνεχή ακτινοσκόπηση επιχειρείται ο εξωτερικός μετασχηματισμός της αντλίας και γινεται η πλήρωση της
αντλίας σε σχεδό κάθετη θέση. Μετά από 80 ημέρες προσέρχεται για νέα πλήρωση της αντλίας και διαπιστωνεται
η πλήρης στροφή της αντλίας και επάνοδος στην αρχική θέση.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αποκατάσταση και η επαναφορά της αντλίας στη αρχική θέση είναι η λύση
στην ασυνήθιστη αυτή επιπλοκή. Σε ένα σύνολο 445 εμφυτεύσεων μόνιμων αντλιών στο Νοσοκομείο μας
υπήρχαν 4 αναστροφές αντλιών που αφορούσαν 3 γυναίκες ασθενείς (0,89%). Στις 3 αυτές γυναίκες
διαπιστώθηκε μια πολύ μεγάλη χαλάρωση των κοιλιακών τοιχωμάτων και η υπερβολική ύπαρξη ενός μεγάλου
στρώματος υποδορίου λίπους (4-5 cm).
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση αυτής της αυνήθιστης επιπλοκής ειδικά στους
παχύσαρκους ασθενείς να γίνεται πολύ καλή και προσεκτική καθήλωση της εμφυτευμένης μόνιμης αντλίας στην
κοιλιακή περοτονία.

Α15.
ΟΞΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Κυριτσά Μ.1, Κολοτούρα Α.2, Αντρεόττι Β.3, Θεοδωροπούλου Κ.4, Αναστασίου Εμ.5
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
2
Αναισθησιoλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
3
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
4
Αναισθησιολόγος, Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»,
5
Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου, Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
1

ΣΚΟΠΟΣ: Από το 1999 έως και σήμερα στη Μονάδα Πόνου του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο« εφαρμόζονται οι
εξελιγμένες επεμβατικές τεχνικές και ειδικά οι νευροτροποιητικές τεχνικές για την αντιμετώπιση χρόνιων
επώδυνων συνδρόμων με ή χωρίς σπαστικότητα. Παρουσιάζεται μια ασυνήθιστη επιπλοκή (οξεία απώλεια του
συνόλου του φαρμακευτικού διαλύματος από την αντλία αμέσως μετά την πλήρωση της).
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ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Ασθενής, άνδρας ηλικίας 57 ετών με χρόνιο πόνο σπονδυλικής στήλης μετά από πεταλεκτομή
και δισκεκτομή δύο φορές στο διάστημα Ο5-Ι1 που φέρει εμφυτευμένη αντλία σταθερής ροής (Archimedes του
διεθνούς οίκου Tricumed Γερμανίας χωρητικότητας 50 ml και ροής 1 ml/day, με ημερομηνία εμφύτευσης 20
Νοεμβρίου 2003) προσέρχεται για τη προγραμματισμένη πλήρωση της αντλίας του στις 18 Νοεμβρίου 2015. Γίνεται
κανονικά η διαδικασία πλήρωσης της αντλίας με το φαρμακευτικό διάλυμα (Μορφίνη 50mg = 5ml, Φεντανύλη
1000mcg = 20ml, Κλονιδίνη 450mcg = 3ml, Μιδαζολάμη 15mg = 3ml, Κεταμίνη 100mg = 2ml και Ροπιβακαϊνη
170mg = 17 ml) και ο ασθενής ύστερα από 15 min αναχωρεί για το σπίτι του. Επιστρέφει στο σπίτι ύστερα από 1 ώρα
περίπου και αμέσως ξαπλώνει για να κοιμηθεί γιατί λέει στη γυναίκα του ότι νυστάζει. Η γυναίκα του ύστερα από μια
ώρα διαπιστώνει ότι κοιμάται πολύ βαριά και δεν ξυπνά. Επικοινωνεί με τη Μονάδα Πόνου και την ενημερώνουμε
ότι θα πρέπει άμεσα να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο μας παρόλο που δεν εφημερεύει. Το ΕΚΑΒ τον
διακομίζει σε εφημερεύον Νοσοκομείο όπου ευτυχώς οι ιατροί που τον παραλμβάνουν υποψιάζονται προβληματική
λειτουργία της αντλίας και υπερδοσολογία κυρίως από τα οπιοειδή και γι΄αυτό του χορηγούν αργά ενδοφλεβίο
διάλυμα ναλοξόνης με φυσιολογικό ορό. Ακολούθως διακομίζεται στη Μονάδα Πόνου του Νοσοκομείου μας όπου
διαπιστώνεται ότι η αντλία είναι κενή φαρμάκου και στην επαναπλήρωση με φυσιολογικό όρο όλο το διάλυμα χάνεται
στή θήκη της αντλίας (υποδόριο κοιλιακό τοίχωμα) μέσω πιθανής ρήξης της ειδικής εισόδου (port) της αντλίας. Ο
ασθενής νοσηλεύεται για μία ημέρα υπό στενή παρακολούθηση και με τη χορήγηση μικρών δόσεων ναλοξόνης. Την
άλλη ημέρα λαμβάνει εξιτήριο και ξεκινά η διαδικασία για την αντικατάσταση της αντλίας με νέα. Ύστερα από περίπου
3 μήνες εμφυτεύεται νέα αντλία ιδίου τύπου (40 ml χωρητικότητα και ροή 0,5 ml/day) χωρίς αντικατάσταση του
μόνιμου υπαραχνοειδούς καθετήρα ο οποίος λειτουργούσε καλώς και λμβάνει φαρμακευτικό διάλυμα που περιέχει
(Φεντανύλη 1000mcg = 20ml, Κλονιδίνη 450mcg = 3ml, και Ροπιβακαϊνη 170mg = 17 ml). Στο διάστημα μέχρι την
εμφύτευση ο ασθενής ελάμβανε δισκία τραμαδόλης βραδείας αποδέσμευσης (50mgx2), 2-3 δισκία συνδυασμού
τραμαδόλης 37,5mg και παρακεταμόλης 325mg ημερησίως και 3 δισκία βρωμαζεπάμης 1,5mg για την αντιμετώπιση
των στερητικών του συμπτωμάτων από την έλλειψη των φαρμάκων της μόνιμης αντλίας που έφερε.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αντικατάσταση της μόνιμης αντλίας στον ασθενή αποκατέστησε τη αναλγησία
στα πρότερα επίπεδα και σήμερα ο ασθενής έχει επανέλθει πλήρως. Η ασυνήθιστη αυτή επιπλοκή δεν είναι η μόνη
που έχει καταγραφεί στην 16ετή παρακολούθηση 445 εμφυτευμένων μόνιμων αντλιών στο Νοσοκομείο μας,
γιατί υπήρχαν και άλλα 4 περιστατικά στα οποία διαπιστώθηκε διαφυγή φαρμακευτικού διαλύματος από το
κεντρικό port της αντλίας, αλλά είναι η μοναδική που γίνεται άμεσα και όχι σταδιακά σε βάθος χρόνου (από 20
έως και 40 ημέρες) η απώλεια των φαρμάκων από την αντλία.
Πιστεύουμε ότι οφείλεται στη μη χρησιμοποίηση για πολύ καιρό των ειδικών σετ πλήρωσης με τις ειδικές
βελόνες λόγω της οικονομικής κρίσης.
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση αυτής της αυνήθιστης επιπλοκής και για την μη
καταστροφή του κεντρικού port και τη διατήρηση του για πολλά χρόνια (η κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι
αντέχει 600-1000 τρυπήματα) είναι η χρησιμοποίηση των ειδικών set πλήρωσης (refill) για αυτόν τον τύπο
αντλίας.

Α16.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚή ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΦΙΝΗΣ ΜέΣΩ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
1

Κοκκίνης Κ.1, Πουλάκη Σ.1, Λιλή Χ.1, Τράγου Α.1
Αναισθησιολογικό τμήμα – Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Αιγίου, Αίγιο

ΣΚΟΠΟΣ: Η υπαραχνοειδής έγχυση μορφινης, με εμφυτεύσιμη αντλία, είναι μια τελευταία επιλογή στην
αντιμετώπιση του έντονου καρκινικού πόνου. Περιγράφουμε την επαναληπτική χορήγηση μορφίνης μέσω
υποδόρια τοποθετημένου επισκληρίδιου καθετήρα.
ΥΛΙΚό – ΜέΘΟΔΟΣ: Σε διάστημα 10 ετών αντιμετωπίσθηκε σε κατ’ οίκον νοσηλεία ο έντονος πόνος 22
καρκινοπαθών τελικού σταδίου με επαναληπτικές δόσεις μορφινης από επισκληρίδιο καθετήρα που είχε
τοποθετηθεί υποδόρια με σημείο εξόδου το προσθιοπλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Μελετήθηκε η βελτίωση του
χρόνιου πόνου, ο χρόνος παραμονής του καθετήρα, οι δόσεις της μορφίνης, οι παρενέργειες, οι επιπλοκές και
αξιολογήθηκε η ευκολία της φροντίδας των ασθενών αυτών από τους οικείους τους.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
• Ο καθετήρας χρησιμοποιήθηκε από 31-143 ημέρες.
• Η βελτίωση του πόνου σύμφωνα με την κλίμακα VAS ήταν από VAS:8-9 σε VAS:3-4.
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• Η βελτίωση αυτή, VAS:3-4, διήρκησε όλο το διάστημα χρήσης του καθετήρα.
• Παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση των ημερήσιων δόσεων μορφινης από 3mgr/24ωρο σε 9mgr/24ωρο και σε
τρεις περιπτώσεις σε 12mgr/24ωρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του καθετήρα διήρκησε 125, 132 και
143 ημέρες.
• Η αρχική χορηγηση ήταν 1.5mgr μορφινης ανά 12ωρο. Σε αύξηση του πόνου η δόση αυξανόταν] κατά 0.5mgr
με μέγιστο τα 3mgr/δόση. Εν συνεχεία τα 3mgr χορηγούνταν ανά 8ωρο και σε τρεις περιπτώσεις ανά 6ωρο.
• Δεν παρατηρήθηκε λοίμωξη στο σημείο εισόδου του καθετήρα ή κατά την υποδόριο πορεία του.
• Σε τρεις περιπτώσεις έγινε αλλαγή του καθετήρα λόγω απόφραξης.
• Στον πιν.1 αναγράφονται οι επιπλοκές και στον πιν.2 η αξιολόγηση της φροντίδας από τους οικείους του ασθενούς.
Πίνακας 1: επιπλοκές
Αναπνευστική καταστολή
Κνησμός
Ναυτία – Έμετος

0
2 (9.1%)
4 (18.2%)

Πίνακας 2
Φροντίδα εύκολη
17 (77%)
Φροντίδα δύσκολη
14 (3%)
Φροντίδα πολύ δύσκολη
9 (2%)
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: Η επαναληπτική χορήγηση μορφίνης επισκληριδίως μέσω καθετήρα με υποδόρια πορεία
είναι μια ασφαλής, οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του χρόνιου καρκινικού πόνου που
μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας.

Α17.
BIOELECTRONICS: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
Σπυράκη Μ., Λαγουμιντζής Γ., Μπολτσής Η., Ζαγορίτη Ζ., Πουλάς Κ.
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση δύο καινοτόμων τεχνολογιών και η θέση τους στη θεραπεία
του πόνου. Η ασύρματη μικροηλεκτροδιέγερση και τα παλμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελούν νέες
μεθόδους στην αντιμετώπιση του αλγαισθητικού πόνου (τραύμα, έγκαυμα) αλλά και του χρόνιου νευροπαθητικού
ή μικτού τύπου πόνου.
ΥΛΙΚό ΚΑΙ ΜέΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται περιπτώσεις ασθενών καθώς και βιβλιογραφικά δεδομένα όπου έγινε
εφαρμογή της συσκευής ασύρματης μικροηλεκτροδιέγερσης (Wireless MicroCurrent Stimulation- WMCS) και/
είτε των παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (Pulsed ElectroMagnetic Fields- PEMF) μέσω αναλώσιμης
μικροσυσκευής. Η συσκευή WMCS (Wetling®, Denmark) τοποθετείται σε απόσταση 10cm από την πάσχουσα/
επώδυνη επιφάνεια και ρυθμίζεται σε ένταση 1,5 μΑ, ενώ η εφαρμογή της διαρκεί περίπου μια ώρα, μια ή δυο
φορές ημερησίως. Στην περίπτωση των PEMF, η φορητή μικροσυσκευή εφαρμόζεται επάνω στην περιοχή που
εντοπίζεται ο πόνος για τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως, αλλά συνήθως για ολόκληρο το 24ωρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογιών οδήγησε σε ανακούφιση του πόνου, μείωση των
προσλαμβανόμενων αναλγητικών και βελτίωση της ποιότητας ζωής (ύπνος, ικανοποίηση) των ασθενών που
μελετήθηκαν. Αναλγητικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με οξύ μυοσκελετικό άλγος
(μετεγχειρητικό, έγκαυμα, τραυματισμός) αλλά και σε αυτούς με χρόνιο πόνο ποικίλης αιτιολογίας. Η εφαρμογή των
PEMF οδήγησε σε σημαντική μείωση του χρόνιου πόνου σε ποσοστό πάνω από το 65% των περιπτώσεων, ενώ η
συσκευή WMCS εκτός από αναλγητικές ιδιότητες συμβάλλει σημαντικά και στη διαδικασία επούλωσης ιστικών
βλαβών και τραυμάτων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών και ελάττωση του συνοδού πόνου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ασύρματη μικροηλεκτροδιέγερση και τα παλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συνιστούν
καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους, πολλά υποσχόμενες στην αντιμετώπιση του οξέως αλλά και του χρόνιου
πόνου. Αποτελούν μη επεμβατικές θεραπείες, με εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.
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Α18.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ 5%
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΓΟΥΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Καραναστάση Χ.1, Αδραχτάς Π.2
Αναισθησιολόγος, Ελεύθερος επαγγελματίας,
2
Γενικός Χειρουργός, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο νευροπαθητικός πόνος (ΝΠ) αποτελεί μία από τις πλέον δυσχερείς στην αντιμετώπισή τους κλινικές
καταστάσεις. Τα αίτιά του περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων - τη διαβητική νευροπάθεια, το ισχαιμικό άλγος και τις
αγγειακές βλάβες που παρουσιάζουν συχνά οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς. Η συνύπαρξη των τριών αυτών
καταστάσεων, σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη γενική κατάσταση ενός διαβητικού, αγγειακού αιμοκαθαιρόμενου
ασθενούς, αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα με πολλές παραμέτρους και περιορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Πρόκειται για ασθενή άνδρα, 65 ετών, που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ από 40 έτη. Ως συνέπεια της νόσου, έχει παρουσιάσει σειρά αγγειακών επιπλοκών (ισχαιμική νόσο μυοκαρδίου,
αγγειακή εγκεφαλοπάθεια, περιφερική αγγειακή νόσο και νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου για την οποία
υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση). Ο ασθενής παρουσιάζει ισχαιμικές αλλοιώσεις στον αριστερό άκρο πόδα, ενώ το
δεξί του σκέλος έχει υποστεί ακρωτηριασμό κάτωθεν του γόνατος. Παραπονείται για έντονο άλγος (VAS score > 7)
το οποίο δεν του επιτρέπει να αναπαυθεί ή να πραγματοποιεί καμία σωματική και κοινωνική δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών αιμοκάθαρσης – κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρει ότι συχνά ο πόνος
του αγγίζει το VAS score 10. Έχει λάβει κατά καιρούς συνδυασμό αναλγητικών φαρμάκων, μεταξύ των οποίων
και διαδερμικό επίθεμα φεντανύλης, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Εισάγεται στο νοσοκομείο για εκτίμηση
από ειδικό στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Λόγω των συννοσηροτήτων και την πολύπλοκης φαρμακευτικής
αγωγής που ήδη λαμβάνει, αποφασίζεται η δοκιμαστική εφαρμογή δερματικού έμπλαστρου λιδοκαΐνης πριν
οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Τοποθετούνται δύο έμπλαστρα, ένα στη ραχιαία και ένα στην πελματιαία επιφάνεια
του άκρου πόδα. Ο ασθενής αναφέρει ικανοποιητική ύφεση του άλγους (VAS score ≤ 5) μέσα σε μία ώρα. Επιλέγει
να μην λάβει άλλη αγωγή, καθώς αισθάνεται ιδιαίτερα καταπονημένος από την ανάγκη συνεχούς λήψης κάποιου
φαρμάκου. Ένα μήνα μετά, συνεχίζει τη χρήση του δερματικού έμπλαστρου, αναφέροντας περεταίρω μείωση του
άλγους (VAS score 3-4) και ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΝΠ, ειδικά όταν έχει σύνθετη αιτιολογία, αποτελεί αιτία απογοήτευσης και απόσυρσης από
τη ζωή. Σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολύπλοκη παθολογία και βεβαρυμένα θεραπευτικά σχήματα, η εφαρμογή
του δερματικού έμπλαστρου λιδοκαΐνης 5% μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση και ικανοποίηση,
βελτιώνοντας θεαματικά την ποιότητα ζωής.

Α19.
ΧΡΗΣΗ QUTENZA - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ζαΐμη Ν.1, Αμπουσικέ Ι.2, Μπιλάλη Π.3, Καμπαρουδη Π.4, Θεοδώρου Ε.5, Υπηλάντης Ι.6
1
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
2
Ειδικευόμενος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
3
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
4
Ειδικευομένη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
5
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
6
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Στρατικό Νοσοκομείο 424 Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ: Το Qutenza είναι ένα σχετικό νέο διαδερμικό επίθεμα σκέυασμα για την αντιμετώπιση του χρόνιου
πόνου. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του Qutenza από
την κλινική εμπειρία του ιατρείου μας στη χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Για την αναδρομική αυτή μελέτη χρησιμοποιήθηκαν το αρχείο του Ιατρείο Πόνου και τα
διαγράμματα των ασθενών στους οποίους επικολλήθηκε το Qutenza στην περίοδο 2014-2015. Καταγράφηκαν
γενικά στοιχεία των ασθενών, η διάγνωση του χρόνιου πόνου, η πορεία της νόσου πριν και μετά τη χρήση του
Qutenza και η υπόλοιπη αναλγητική αγωγή. Τα δεδομένα περιγράφονται με τη μορφή αναλογιών (Ν%). Η πορεία
του VAS εκτημήθηκε με τη δοκμασία repeated measures analysis (p=0,05).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το Qutenza χρησιμοποιήθηκε σε 15 ασθενεις 44-98 ετών. Τοποθετήθηκε 1-3 φορές για
κάθε ασθενή, 1-3 δερματικά επιθέματα κάθε φόρα. Η διάγνωση αφορούσε μεθερπητική νευραλγία (4),
οστεοαρθρήτιδα γώνατος (6), μετεγχειρητικός νευροπαθητικός πόνος μετά από θωρακοτομή (2), πόνος
κολοβώματος μετά ακρωτηριασμό κάτω άκρου (1), οσφυισχιαλγία (1) και νευροπαθητικός πόνος μετά από FBSS
(1). Υπήρχε βελτίωση του πόνου από 25-100% σε 12 από τους 15 ασθενείς. Οι περισσότεροι μείωσαν η διέκοψαν
την υπόλοιπη αναλγητική αγωγή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Qutenza είναι ένα νέο αρκετα υποσχόμενο φαρμακευτικό σχέυασμα για την αντιμετώπιση
του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου. Η υπεροχή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα φάρμακα οφείλεται βασικά στην τοπική
χρήση, χωρίς αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και στην απουσία γενικευμένων ανεπιθήμητων ενεργειών.
Περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για το είδος του νευροπαθητικού πόνου που αντιμετωπίζεται με τη χρήση Qutenza.

Α20.
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GIM ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ:
ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
1

Σμυρνιώτη M.-Ε.1, Αρβανίτη X.2, Μπατιστάκη X.1, Κωστοπαναγιώτου Γ.1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα,
2
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ « Αττικόν», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Το Guided Imagery & Music (GIM) αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει τη
μουσική ακρόαση με τον ελεύθερο οραματισμό. Πρόκειται για μία δημιουργική, αυτόματη διαδικασία, που
λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Σκοπός της μελέτης είναι να ανιχνεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ποιότητες της
μουσικής (ρυθμός, ένταση, ηχοχρώματα) αλληλεπιδρούν με τους χαρακτήρες του πόνου και κατά πόσον μπορεί
το GIM, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια, εμμένουσα κεφαλαλγία.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Η μελέτη είναι δομημένη σε δύο στάδια και αφορά ασθενείς με ανθεκτικές μορφές
κεφαλαλγίας, που αντιμετωπίστηκαν στη Μονάδα Πόνου του ΠΓΝ «Αττικόν». Στο 1ο στάδιο, εξετάζεται κατά
πόσον οι ασθενείς αντιδρούν διαφορετικά στον ήχο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, όσον αφορά στα εξής:
προτιμώμενη μουσική, ικανότητα και ποιότητα νοερού οραματισμού, αναφερόμενο συναίσθημα, επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης. Στο 2ο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσον το GIM επηρεάζει τον αριθμό των κρίσεων, την ένταση και
διάρκεια του πόνου, την ψυχολογική συν-νοσηρότητα (άγχος, κατάθλιψη, συμπτώματα ψυχοπαθολογίας) και την
ποιότητα ζωής. Για το σκοπό αυτό 6 ασθενείς, έλαβαν 9 ημι-δομημένες συνεδρίες GIM, σε διάστημα 4 μηνών.
Στους ασθενείς χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια BPI, BDI, STAI και SCL-90-R. Οι συνεδρίες καταγράφονταν
προκειμένου να γίνει η ανάλυση των δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνια, εμμένουσα κεφαλαλγία φαίνεται να προσλαμβάνουν
τους ήχους και να αντιδρούν σε αυτούς με διαφορετικό τρόπο από τον υγιή πληθυσμό. Οι ασθενείς που έλαβαν
μουσικοθεραπεία GIM παράλληλα με τις τρέχουσες ιατρικές παρεμβάσεις, είχαν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα
ζωής, στον αριθμό των κρίσεων και τη διάρκεια του πόνου, καθώς και στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Επίσης,
παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη μείωση σε ορισμένες κατηγορίες της κλίμακας ψυχοπαθολογίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για μία πιλοτική μελέτη, προκειμένου να διερευνηθεί μία νέα δυνατότητα στην
αντιμετώπιση της εμμένουσας κεφαλαλγίας. Τα αρχικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά υποσχόμενα, ωστόσο
πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν το μικρό δείγμα των συμμετεχόντων.

Α21.
ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ
Μεϊντάνη Μ.1,2,Μπατιστάκη Χ.1,Αρβανίτη Χ.1, Κοντόκωστας Σ.1, Κωστοπαναγιώτου Γ.1, Τζάκης Μ.2
1
Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
2
Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Οι κρανιογναθικές διαταραχές αποτελούν μία ετερογενή ομάδα διαταραχών με κλινικές εκδηλώσεις
που εμπλέκουν τους μασητήριους μυς, τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις (ΚΓΔ) και παρακείμενες ανατομικές
δομές. Χαρακτηρίζονται από πόνο στους μυς ή στις ΚΓΔ, ήχο από τις ΚΓΔ, διαταραχές στην κινητικότητα της

ανακοινώσεις
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κάτω γνάθου και κεφαλαλγίες.
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του επιπολασμού των κρανιογναθικών διαταραχών σε ασθενείς με
πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη, που διεξήχθη σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες
(ημικρανία, κεφαλαλγία τύπου τάσεως και αθροιστική κεφαλαλγία). Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν κλινικά,
σύμφωνα με τα Ερευνητικά Διαγνωστικά Κριτήρια για τις Κρανιογναθικές Διαταραχές και συμπλήρωσαν λεπτομερές
ερωτηματολόγιο (δημογραφικά στοιχεία, χαρακτήρες του πόνου, δυσλειτουργία της γνάθου, παραλειτουργικές
συμπεριφορές του στοματογναθικού συστήματος, μη ειδικά σωματικά συμπτώματα και κατάθλιψη).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 57 ασθενείς (40 γυναίκες, 17 άνδρες), ηλικίας 24-88 ετών [49.46(13,05)], με
χρονική διάρκεια συμπτωμάτων 2 μήνες έως 40 έτη. Οι τρεις ομάδες ασθενών ήταν ομοιογενείς ως προς τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά διέφεραν ως προς τη διάρκεια των συμπτωμάτων, με τους ασθενείς με
ημικρανία να αναφέρουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμπτωμάτων (p=0.0025). Στην πλειοψηφία των
ασθενών παρατηρήθηκαν σημεία και συμπτώματα κρανιογναθικών διαταραχών, χωρίς όμως στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Κρανιογναθικές διαταραχές ανά τύπο κεφαλαλγίας
Κρανιογναθικές διαταραχές
Κεφαλαλγία τύπου
Ημικρανία
Αθροιστική
P
τάσεως (ν=24)
(ν=29)
κεφαλαλγία (ν=4)
Ενδοαρθρικές (όχι/ναι)
6(25%) 18(75%)
5(17,24%)/24(82,76%)
2(50%)/2(50%)
0,28
αρθραλγία ΚΓΔ ΔΕ ή ΑΡ
7(29,17%)/17(70,83%)
10(34,48%)/19(65,52%)
3(75%)/1(25%)
0,24
μετατόπιση διάρθριου δίσκου
ΔΕ ή ΑΡ
16(66.67%)/8(33,33%)
19(65,52%)/10(34,48%)
3(75%)/1(25%)
0,99
Νευρομυϊκού τύπου (όχι/ναι)
μυοπεριτονιακός πόνος
6(25%)/18(75%)
8(27,59%)/21 (72,41%)
3(75%/1(25%)
0,17

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κρανιογναθικές διαταραχές παρατηρήθηκαν στη πλειοψηφία των ασθενών με πρωτοπαθείς
κεφαλαλγίες ωστόσο, δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του τύπου της κεφαλαλγίας και
του τύπου της κρανιογναθικής διαταραχής.

Α22.
ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΕ ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αμπουσικέ Ι. 1, Τζαφάρη Α. 2, Σερχαν Π. 3, Ζαΐμη Ν. 4, Γεωργοπούλου Ε.5, Μαρκόπουλος Ι.6
1
Ειδικευόμενος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
2
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
3
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
4
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
5
Ειδικός Επικουρική Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»,
6
Ειδικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΣΚΟΠΟΣ: Περίπου 40% των επιληπτικών γυναικών παγκοσμίως βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. 1-2% εξ
αυτών δύναται να εμφανίσουν επιληπτική κρίση κατά τον τοκετό. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη της
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βοήθειας που παρέχει η επισκληριδίος αναλγησία στην αποφυγή τέτοιων συμβαμάτων.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για παρουσίαση περιστατικού. Χρησιμοποιήθηκε το αναισθησιολογικό
διάγραμμα, το μαιευτικό φύλλο παρακολούθησης της ασθενούς, τα αρχεία της αιθουσας τοκετού.
ΠΑΡΟΥΣίΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για γυναίκα 26 ετών, 72kg και 172cm ύψος. Από το ατομικό
αναμνηστικό ιστορικό ανέφερε αλλεργία στην πενικιλλίνη και επιληψία από μικρή ηλικία. Τα τελευταία χρόνια
ήταν υπό διπλή αντιεπιληπτική αγωγή την οποία διέκοψε αυτοβούλως μερικούς μήνες πριν την εγκυμοσύνη.
Δεν εμφάνισε κρίσεις τα τελευταία 2 χρόνια, ούτε προβλήματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Προσήλθε
στο νοσοκομείο κατόπιν φυσιολογικής έναρξης τοκετού.
Aποφασίσθηκε η τοποθέτηση επισκληριδίου καθετήρα για ανώδυνο τοκετό ενώ η ασθενής είχε 4cm διαστολή
τραχήλου με έντονες οδύνες. Στη φάση αυτή η επίτοκος παρουσίασε αφαιρετική κρίση για 15-20 δευτερόλεπτα.
Ειδοποιήθηκε νευρολόγος και αφού η ασθενής επανήλθε, τοποθετήθηκε ο επισκληρίδιος καθετήρας με την
ασθενή σε αριστερή πλάγια θέση και παράλληλη χορήγηση οξυγόνου και υγρών. Χορηγήθηκε επισκληρίδιο
αναλγησία για την ανακούφιση των οδύνων, μέχρι την λήξη του τοκετού. Δεν παρουσιάστηκε νέα αφαιρετική
κρίση επιληψίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ανώδυνος τοκετός μέσω επισκληριδίου αναλγησίας, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση
επιληπτικών κρίσεων στις εγκύους κατά τη διάρκεια του τοκετό. Απαραίτητη κρίνεται η συνεχής επαγρύπνηση
και η καλή συνεργασία με την επίτοκο, το νοσηλευτικό προσωπικό και τις εμπλεκομένες ειδικοτήτες.

Α23.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΞΥΚΩΔΟΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΞΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Κυριτσά Μ.1, Κολοτούρα Α.2, Αντρεόττι Β.3, Παπαδόπουλος Π.4, Στεφανή Σ.5, Αναστασίου Μ.6
Επιμελήτρια, Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδα Πόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα,
2
Δ/ντρια, 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
ΣυντονιστήςΔιευθυντής, Αναισθησιολόγος, ΑναισθησιολογικόΤμήμα& ΜονάδαΠόνου, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας, Ελευσίνα
1

ΕΙΣΑΓΩΓή: Η οξυκωδόνη είναι ένα ημισυνθετικός αγωνιστής των οπιοοειδών που εδώ και πολλά χρόνια
κυκλοφορεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Πριν από περίπου τρία έτη κυκλοφόρησε στη χώρα μας και ειδικά στο
Νοσοκομείο μας έγινε η εισαγωγή του συνδυασμού οξυκωδόνης (5mg) με παρακεταμόλη (325mg). Πρόσφατα
επετράπη η συνταγογράφηση της και σε εξωτερικούς ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού οξυκωδόνης
(5mg) με παρακεταμόλη (325mg) έναντι του συνδυασμού τραμαδόλης (37,5mg) με παρακεταμόλη (325mg) στην
αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε
επεμβάσεις γενικής και πλαστικής χειρουργικής μετά από υπαραχνοειδή αναισθησία.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Η μελέτη περιέλαβε 40 ασθενείς ηλικίας 18-69 ετών, κατηγορίας ΑSA Ι-ΙΙ, οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις γεικής χειρουργικής - ΓΧ (18 άνδρες και 8 γυναίκες) ή επεμβάσεις πλαστικής
χειρουργικής - ΠΧ (2 άνδρες και 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 20 ασθενών (10 άνδρες και 10 γυναίκες). Η ομάδα Α (14 ΓΧ και 6 ΠΧ ασθενείς) ελάμβαναν επί πόνου ένα
δισκίο συνδυασμού οξυκωδόνης (5mg) με παρακεταμόλη (325mg) και η ομάδα Β (12 ΓΧίκαι 8 ΠΧ ασθενείς)
ελάμβαναν επί πόνου ένα δισκίο συνδυασμού τραμαδόλης (37,5mg) με παρακεταμόλη (325mg). Συνολικά όλοι
οι ασθενείς εκτιμήθηκαν στο 1ο και στο 2ο 24ωρο μετεγχειρητικά για την ικανοποίηση τους από την αναλγησία
(λεκτική τετραβάθμια κλιμακα). Καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των δισκίων που έλαβε ο κάθε ασθενής και
οι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες που ανέφεραν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ικανοποίηση των ασθενών της Α΄ομάδας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη και στο 1ο 24ωρο
αλλά και στο 2ο 24ωρο από τους ασθενείς της Β΄ομάδας (30% και 45% έναντι 25% και 35% 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 ( 63 ή 43,15% έναντι 83 ή 56,85%).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός οξυκωδόνης με παρακεταμόλη φαίνεται να υπερτερεί του συνδυασμού τραμαδόλης
με παρακεταμόλη στην ικανοποίηση της μετεγχειρητικής αναλγησίας σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις
γενικής χειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής. 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.
Γενικής Χειρουργικής Επεμβάσεις
Ομάδα Α: Αριθμός Ασθενών Ομάδα Β: Αριθμός Ασθενών
1. Πλαστική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης
8
6
2. Σαφηνεκτομή
6
6
Πλαστικής Χειρουργικής Επεμβάσεις
1. Πλαστική Αποκατάσταση Κοιλιοκήλης
2
4
2. Δερματικά Μοσχεύματα στα κάτω άκρα
4
4
Πίνακας 2. Εκτίμηση ικανοποίησης μετεγχειρητικής αναλγησίας κατά ομάδα στο 1ο & 2ο 24ωρο.
Εκτίμηση ικανοποίησης
Ομάδα Α’
Ομάδα Β’
Ομάδα Α’
Ομάδα Β’
μετεγχειρητικής αναλγησίας
1ο 24ωρο
1ο 24ωρο
2ο 24ωρο
2ο 24ωρο
Καθόλου
0 (0%)
2 (10%)
0 (0%)
0 (0%)
Μέτρια
4 (20%)
4 (20%)
0 (0%)
4 (20%)
Πολύ καλή
10 (50%)
9 (45%)
11 (55%)
9 (45%)
Άριστη
6 (30%)
5 (25%)
9 (45%)
7 (35%)
Πίνακας 3. Αριθμός δισκίων κατά ομάδα στο τέλος του 1ου & 2ου 24ωρου.
Δισκία
Στο τέλος του
Στο τέλος
Συνολικός Αριθμός
1ου 24ωρου
του 2ου 24ωρου
Δισκίων 146
Ομάδα Α’
Συνδυασμός οξυκωδόνης - παρακεταμόλης
33
30
63 (43,15%)
Ομάδα Β’
Συνδυασμός τραμαδόλης - παρακεταμόλης
42
41
83 (56,85%)

Α24.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΘΑζΟΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Καμινιώτη Ε., Μπατιστάκη Χ., Κουτρουμάνης Α., Θεοδώρου Ν., Κωστοπαναγιώτου Γ.
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η εκτίμηση της επίδρασης της δεξαμεθαζόνης (χορηγούμενης
ενδοφλεβίως, προεγχειρητικά/διεγχειρητικά) στη μετεγχειρητική κατανάλωση αναλγητικών φαρμάκων, ανάλογα
με τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης. Παράλληλα μελετήθηκαν η εκτίμηση του ιδανικού χρόνου χορήγησης
(πριν ή μετά τη χειρουργική τομή) και η βέλτιστη δοσολογία.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση προοπτικών μελετών (τυχαιοποιημένων ή μη), που
δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα, κατά το διάστημα 2006-2015, οι οποίες να
διερευνούν το αναλγητικό αποτέλεσμα της προ/διεγχειρητικής χορήγησης δεξαμεθαζόνης στη μετεγχειρητική
κατανάλωση αναλγητικών παραγόντων, χωρίς περιορισμούς ως προς την ηλικία των ασθενών, το είδος του
χειρουργείου και την αναισθησιολογική τεχνική. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες:
PubMed, Google Scholar, Scopus, ISI-Web of Science, με λέξεις κλειδιά (μόνες ή σε συνδυασμούς):
dexamethasone, postoperative, analgesics, requirements, pain.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανασκοπήθηκαν 42 μελέτες (34 σε ενήλικες, 8 σε παιδιά). Το παρατηρούμενο δοσολογικό
εύρος ποικίλει στους ενήλικες μεταξύ 8 έως 80 mg, ενώ στα παιδιά μεταξύ 0,0625 mg/kg έως 24 mg. Η
δεξαμεθαζόνη σε δοσολογία 8-10 mg βρέθηκε ότι ελαττώνει τις μετεγχειρητικές αναλγητικές ανάγκες σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, ανεξάρτητα του χρόνου χορήγησης. Μόνο η
προεγχειρητική χορήγηση 8-16 mg φαίνεται να ελαττώνει τις αναλγητικές ανάγκες μετά από γυναικολογικές
επεμβάσεις, ενώ στις ορθοπαιδικές τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Η προεγχειρητική δόση των 8 mg
μπορεί να μειώσει τις αναλγητικές ανάγκες μετά από θυρεοειδεκτομή, αλλά όχι στην περίπτωση των υπολοίπων
ωτορινολαρυγγολογικών επεμβάσεων ενηλίκων. Αντίθετα, στα παιδιά η χορήγηση δεξαμεθαζόνης πριν ή κατά
τη διάρκεια αμυγδαλεκτομής φαίνεται να μειώνει τη μετεγχειρητική κατανάλωση αναλγητικών, ακόμη και στην
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ελάχιστη δόση των 0,0625 mg/kg.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης φαίνεται να ελαττώνει τη μετεγχειρητική κατανάλωση αναλγητικών
παραγόντων μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, θυρεοειδεκτομή και γυναικολογικές επεμβάσεις σε
ενήλικες ασθενείς, ενώ τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και σε παιδιά που υπόκεινται σε αμυγδαλεκτομή.

Α25.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΙΑ
ΣΕ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Παπαδήμα Α.1, Τομαρά Ε.2, Μελίδη Ε.3, Περδικούρης Π.2, Κουτούση Χ.2, Κουρούκλη Ε.4, Γουλιάμη Μ.5
1
Επιμελήτρια Α’, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
2
Ειδικευόμενη, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
3
Επικουρική, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
4
Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
5
Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
Από μελέτες φαίνεται ότι η προεγχειρητική χορήγηση παρακεταμόλης και οπιοειδών μειώνει την χρήση
οπιοειδών τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά σε ασθενείς που έλαβαν γενική αναισθησία.1,2
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της προεγχειρητικής χορήγησης
παρακεταμόλης και τραμανδόλης στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
ραχιαία αναισθησία για διουρηθρική προστατεκτομή (TURP).
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 96 ασθενείς
ASA I-II. Οι ασθενείς χωριστήκαν σε δυο ομάδες, την ομάδα Α (n=43) στην οποία χορηγήθηκε παρακεταμόλη και
τραμανδόλη προεγχειρητικά και την ομάδα Β (n=53) placebo. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ραχιαία
αναισθησία με 3ml xylocaine 2%. Για αναλγησία διάσωσης χορηγήθηκε πακεταμόλη μετεγχειρητικά και
φαιντανύλη διεγχειρητικά. Καταγράφηκαν και μελετήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, ο κινητικός
και αισθητικός αποκλεισμός (Bromage scale), η ένταση του μετεγχειρητικού άλγους σε ηρεμία και κίνηση (VAS
1-10), το επίπεδο καταστολής (Ramsay sedation scale), τα επεισόδια εμέτου, η εμφάνιση ανεπιθύμητων
ενεργειών και η κατανάλωση αναλγησίας διάσωσης στις 0,1, 2, 6, 12 και 24 ώρες μετεγχειρητικά. Τέλος
καταγράφηκε το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών (κλίμακα 1-4). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας το Student‘s t-test και τα Kruskall-Wallis, Mann-Whitney U tests, Fisher‘s exact test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δημογραφικά στοιχεία ήταν παρόμοια και στις δυο ομάδες. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά
στον κινητικό και αισθητικό αποκλεισμό στις ομάδες. Ο χρόνος για τη χορήγηση της πρώτης αναλγησίας διάσωσης
ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα Α. Το σκορ πόνου ήταν μικρότερο στην ομάδα Α στις 1,2,6 και 12 ώρες μετεγχειρητικά.
Οι ασθενείς της ομάδα Α εμφάνισαν περισσότερη ικανοποίηση (p = 0.028) σε σχέση με την ομάδα Β
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται λοιπόν ότι ο συνδυασμός της προεγχειρητικής χορήγησης παρακεταμόλης και
τραμανδόλης συμβάλλει στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου καθυστερώντας το χρόνο έναρξης της
αναλγησίας διάσωσης μετεγχειρητικά.
1. Kim S. Y., et al. British Journal of Anaesthesia. 2009;103(5):750–754.
2. Yamashita K., et al. Journal of Anesthesia. 2006;20(2):92–95.

Α26.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΜΕΤΑ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διαγούπη Ι.1, Αλεξοπούλου Α.1, Νασσάνι Ν.1, Χαζάπη Αικ.1, Ζαχαροπούλου Σ.1, Σταυροπούλου Ε2, Γαμποπούλου Ζ.2
1
Ειδικευόμενη Αναισθησιολογικού Τμήματος-Κέντρου Πόνου Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
2
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος-Κέντρου Πόνου Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι επεμβάσεις στο θωρακικό τοίχωμα προκαλούν χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο σε ποσοστό 14-83%
με κυρίως νευροπαθητικά χαρακτηριστικά (22-66%). Η αντιμετώπισή του είναι δύσκολη και απαιτεί ποικιλία
θεραπευτικών παρεμβάσεων. Θα παρουσιάσουμε την θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς με χρόνιο πόνο μετά
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θωρακοτομή που πάσχει από καρκίνο με δύο πρωτοπαθείς εστίες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Γυναίκα 63 ετών προσέρχεται με ισχυρό πόνο(VAS=9) στο θωρακικό τοίχωμα γύρω
από χειρουργική τομή για λοβεκτομή που υπέστη πριν 3 έτη για εξαίρεση καρκίνου πνεύμονα. Από το ιστορικό της
αναφέρει πως πριν 7 έτη υπέστη ολική γαστρεκτομή για κακοήθη όγκο στομάχου. Λόγω της γαστρεκτομής και
δυσκαταποσίας δε μπορεί να λάβει per os αγωγή σε στερεή μορφή παρά μόνο αναβράζοντα δισκία παρακεταμόλης με
πτωχό αποτέλεσμα (VAS=7-8). Kατά την κλινική εξέταση διαπιστώνουμε υπεραλγησία και αλλοδυνία στην περιοχή της
τομής, ενώ στο ερωτηματολόγιο DN4 έχει βαθμολογία 9/10. Αρχικά χορηγούμε πρεγκαμπαλίνη και τραμαδόλη σε υγρή
μορφή, όμως η αύξηση της δοσολογία τους, ώστε να παρέχει ικανοποιητικό αναλγητικό αποτέλεσμα δεν είναι δυνατή
λόγω σοβαρών παρενεργειών. Κατόπιν τοποθετούμε επίθεμα καψαϊσίνης με ελάττωση του πόνου σε VAS=6, 10 ημέρες
μετά. Mετά 3 μήνες ακολουθεί η νέα επικόλληση επιθέματος καψαϊσίνης και ελλάτωση του πόνου σε VAS=5 και εξάρσεις
σε VAS=7 δύο φορές την πρώτη εβδομάδα. Κατόπιν τοποθετούμε και επίθεμα λιδοκαΐνης με αποτέλεσμα VAS=3-4 για
τους επόμενους δύο μήνες. Η ασθενής αισθάνεται ικανοποιημένη από τη θεραπεία της, αναφέρει βελτίωση της διάθεσής
της και της ποιότητας του ύπνου της, δηλώνει δε πως επιθυμεί ξανά την επικόλληση του επιθέματος καψαϊσίνης, γιατί
θεωρεί ότι ο συνδυασμός με το επίθεμα λιδοκαΐνης είναι απαραίτητος για τη διατήρηση του αναλγητικού αποτελέσματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο χρόνιος πόνος μετά από θωρακοτομή αποτελεί μία κλινική οντότητα σοβαρή και δύσκολα
αντιμετωπίσιμη, που επιδρά αρνητικά στην ποιότητα της ζωής των ασθενών. Οι τοπικές θεραπείες πρέπει να
συνδυάζονται με την per os φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ασθενείς που δεν την ανέχονται μπορεί να προσφέρουν
ικανοποιητική βοήθεια σαν μοναδικός αναλγητικός παράγοντας.

Α27.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΤΕΝS) ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (MENS), ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΡΗΞΗΣ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ
1

Βρούβα Σ.1,2, Μπατιστάκη Χ.1, Σταμούλης Ε.3, Κωστοπαναγιώτου Γ.1
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
2
Τμήμα Φυσικοθεραπείaς, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα, 3Ακτινολογικό Τμήμα, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της φυσικοθεραπείας μέσω διαδερμικής
ηλεκτρικής νευρικής διέγερσης (TENS) ή μικρορευμάτων (ΜΕΝS) σε συνδυασμό με κινησιοθεραπεία, στα πλαίσια
συντηρητικής θεραπείας, σε ασθενείς με μερική ρήξη του τενοντίου πετάλου του ώμου.
ΥΛΙΚό & ΜέΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν προοπτικά 18 ασθενείς με χρόνια ωμαλγία οφειλόμενη σε μερική ρήξη του
τενοντίου πετάλου του ώμου, στους οποίους είχε συστηθεί φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Κάθε ασθενής
τυχαιοποιήθηκε ως προς την ομάδα μελέτης. Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό
υπερηχογράφημα πριν και μετά τη λήξη των συνεδριών.
Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια SPADI και ΕQ5D. Στην πρώτη ομάδα η φυσιοθεραπευτική
συνεδρία περιελάμβανε την εφαρμογή ΤΕΝS και κινησιοθεραπείας, ενώ στη δεύτερη, την εφαρμογή
μικρορευμάτων και κινησιοθεραπείας αντίστοιχα. Μελετήθηκαν 9 ασθενείς από κάθε ομάδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μεταβολή της έντασης του πόνου αλλά και του συνολικού SPADI score πριν και μετά την
παρέμβαση στο σύνολο των ασθενών, εξετάστηκε με τη χρήση του παραμετρικού κριτηρίου paired samples ttest και βρέθηκε να είναι σημαντική (t=0,729, p<0.01 και t=0,742, p<0,01 αντίστοιχα), με τη μέση διαφορά να
ανέρχεται σε 38,77% για τον πόνο και 35,21% για το σύνολο της SPADI κλίμακας. Η βελτίωση στις μεταβλητές
του EQ5D και του μεγέθους της ρήξης στην υπερηχογραφία πριν και μετά την παρέμβαση, εξετάστηκε με τη
χρήση του μη παραμετρικού κριτηρίου related samples Wilcoxon Rank Test, για εξαρτημένα δείγματα και
βρέθηκε να είναι επίσης σημαντική. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (MENS και
TENS) στο σύνολο των μεταβλητών (Pain, Disability, total-SPADI, EQ5D) πριν (φάση Α, p>0.05) και μετά την
παρέμβαση (φάση Β, p>0.05). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα σχετικά με το μέγεθος της ρήξης μεταξύ των
δύο ομάδων (p>0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς και των δύο ομάδων παρουσίασαν μείωση του πόνου και αύξηση της
λειτουργικότητας μετά τις θεραπείες. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη, με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών για πιο
ασφαλή συμπεράσματα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι
Πόνος και Καθημερινότητα
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΣύΝΔΡΟΜΑ
Αντώνης Ανδρέου
Αναισθησιολόγος, 251 ΓΝΑ
Η σημασία της διατροφής για την προαγωγή της υγείας και για την πρόληψη πολλών νοσημάτων είναι καλά
τεκμηριωμένη. Παρά όμως την ευρέως διαδεδομένη αυτή γνώση, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως –
και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες – μια μεταβολή των διαιτητικών συνηθειών προς το χειρότερο. Για το λόγο
αυτό το 2003 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε μια αναφορά στην οποία χαρακτηρίζει τις σύγχρονες
διαιτητικές συνήθειες ως «συμπεριφορά αυξημένου ρίσκου» και αναφέρει πως ο τρόπος διατροφής είναι μείζων
τροποποιήσιμος παράγοντας που σχετίζεται με χρόνια νοσήματα. Η κακή διατροφή είναι ένα κλιμακούμενο πρόβλημα
στις αναπτυγμένες χώρες και φαίνεται να σχετίζεται με την αφθονία και τη διαθεσιμότητα της «λάθος τροφής».
Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή εκτός από προϋπόθεση για τη γενικότερη ευεξία και καλή υγεία του
οργανισμού και την πρόληψη αρκετών νοσημάτων, φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο και στα χρόνια επώδυνα
σύνδρομα. Είναι γνωστό ότι ανεπάρκειες συγκεκριμένων βιταμινών μπορεί να προκαλέσουν επώδυνες
διαταραχές, ενώ η λήψη συγκεκριμένων τροφών σχετίζεται με εξάρσεις σε ορισμένα χρόνια επώδυνα σύνδρομα,
ή μπορεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των λαμβανόμενων φαρμάκων. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι
η χορήγηση συγκεκριμένων διατροφικών συμπληρωμάτων ή η τροποποίηση του διαιτολογίου μπορεί να
λειτουργήσει «αναλγητικά» στους ασθενείς με χρόνιο πόνο συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τη δράση της
φαρμακευτικής αγωγής. Τα διατροφικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα οφέλη τους στην υγεία,
συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης ή της θεραπείας μιας νόσου, αναφέρονται συχνά ως “nutraceuticals”
από το συνδυασμό των λέξεων “nutrition” και “pharmaceutical”.
Λήψη Ιστορικού
Η εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών των ασθενών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λήψης του
ιστορικού που αφορά τις καθημερινές συνήθειες τους μαζί με τις δραστηριότητες τους, την άσκηση και την ποιότητα του
ύπνου. Από τη μεριά του θεράποντα θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη υποψία για προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται
με τις διατροφικές συνήθειες. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν αδιάγνωστες διατροφικές διαταραχές και
ανεπάρκειες, άλλοι να επιλέγουν επιβλαβείς διαιτητικές συνήθειες, άλλοι να έχουν μειωμένη όρεξη λόγω
συνυπάρχουσας κατάθλιψης, ακόμα και να μην έχουν καταφέρει να συνδέσουν τη λήψη συγκεκριμένων τροφών με
επώδυνους παροξυσμούς. Αναφέρεται ότι και ο μη καλά ελεγχόμενος χρόνιος πόνος, αλλά και η χρόνια χρήση οπιοειδών
ευθύνονται για διατροφικά προβλήματα και προβλήματα μεταβολισμού. Επίσης κατά τη λήψη του ιστορικού θα πρέπει
να διευκρινίζεται η πιθανή χρήση «συμπληρωμάτων διατροφής» ή «φυτικών σκευασμάτων» καθώς πολλοί ασθενείς
δεν παρέχουν αυθόρμητα την πληροφορία αυτή όταν ερωτώνται για τη φαρμακευτική τους αγωγή, ενώ επίσης μπορεί
να μη γνωρίζουν τις πιθανές παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις των σκευασμάτων αυτών με τη λαμβανόμενη αγωγή.
Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία από μόνη της αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη χρονίου πόνου. Εκτός από τη
μηχανική επιβάρυνση του σκελετού και την πρόκληση για παράδειγμα οστεοαρθρίτιδας, η παρουσία αυξημένου
λιπώδους ιστού πιθανώς να λειτουργεί ως προ-φλεγμονώδης παράγοντας και να ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό
σύστημα αυξάνοντας τη φλεγμονή και τον πόνο. Επίσης επιδρά αρνητικά στα χρόνια επώδυνα σύνδρομα καθώς
συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης αλλά και από μειωμένη φυσική δραστηριότητα.
Βιταμίνες – Ιχνοστοιχεία
Είναι γνωστό ότι η έλλειψη συγκεκριμένων βιταμινών σχετίζεται με επώδυνες καταστάσεις. Η έλλειψη B12
μπορεί να προκαλέσει επώδυνη περιφερική νευροπάθεια, η έλλειψη βιταμίνης D σχετίζεται με μυοσκελετικό
πόνο. Η χρόνια έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη σκορβούτου, που χαρακτηρίζεται από
οστικά και μυϊκά άλγη, ενώ η μειωμένη πρόσληψη της αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση
μεθερπητικής νευραλγίας. Η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμινών και η εμφάνιση υποκλινικών ή κλινικώς εμφανών
υποβιταμινώσεων δεν είναι σπάνια, κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου διατροφής και θα πρέπει να αποκλείεται
ως αιτία επιδείνωσης των επώδυνων καταστάσεων. Εκτός από τις γενικές προφυλάξεις για την αποφυγή
ανεπαρκούς πρόσληψης βιταμινών, σε ορισμένα επώδυνα σύνδρομα συνηθίζεται η χορήγηση μεμονωμένων ή
συμπλεγμάτων βιταμινών, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Στην ημικρανία
η προφυλακτική χορήγηση ριβοφλαβίνης Β2 ή και μαγνησίου συστήνεται από κατευθυντήριες οδηγίες.
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«Αντιφλεγμονώδης» δίαιτα
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η επιλογή μιας δίαιτας που είναι πλούσια σε
αντιφλεγμονώδη στοιχεία, βοηθάει τους ασθενείς με χρόνιο πόνο. Τα χαρακτηριστικά της δίαιτας αυτής είναι τα
εξής: θερμιδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης/ φορτίο,
επαρκής ποσότητα πρωτεϊνών και λιπιδίων, ω3 λιπαρά οξέα, να είναι πλούσια σε φυτοθρεπτικά συστατικά
(phytonutrients), ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες. Ως συμπληρώματα προτείνεται να χορηγούνται μαγνήσιο, ω3
λιπαρά οξέα, προβιοτικά και βιταμίνη D, παράλληλα με τροποποίηση καθημερινών συνηθειών (επαρκής ύπνος,
άσκηση, μείωση του stress). Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου δίαιτας βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο
χρόνιος πόνος συνοδεύεται συχνά από μια υποκλινική χρόνια φλεγμονή και σε μελέτες στη δράση των
αντιφλεγμονωδών αυτών ουσιών σε πειραματόζωα στα οποία έχουν προκληθεί συνθήκες χρόνιου πόνου.
Αναλογία πρόσληψης ω3 και ω6 λιπαρών οξέων
Η σύγχρονη, «δυτικού τύπου», δίαιτα χαρακτηρίζεται από αυξημένη πρόσληψη ω6 σε σχέση με τα ω3 λιπαρά οξέα. Οι
μεταβολίτες των ω3 λιπαρών οξέων έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Η δυσαναλογία αυτή προάγει έναν
προφλεγμονώδη φαινότυπο και φαίνεται ότι έχει σημασία στον φλεγμονώδη πόνο. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές
και για επιτυχή χρήση συμπληρωμάτων με υψηλές δόσεις ω3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς με νευροπαθητικό πόνο.
Επίσης η δυσανάλογη πρόσληψη ω3 και ω6 αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης.
a-Lipoic acid
Η ανάπτυξη περιφερικής διαβητικής πολυνευροπάθειας έχει σχετιστεί με αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών
παράλληλα με ανεπαρκείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς. Το a-lipoic acid είναι ένας αντιοξειδωτικός παράγοντας που
έχει λάβει άδεια στη Γερμανία για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής περιφερικής διαβητικής πολυνευροπάθειας.
Επίσης στη βιβλιογραφία αναφέρεται η χρήση του ως προφυλακτική αγωγή στην ημικρανία (μείωση του αριθμού και της
διάρκειας των κρίσεων), αλλά και σε άλλα επώδυνα σύνδρομα κυρίως με χαρακτηριστικά νευροπαθητικού πόνου.
Πρόσληψη αμινοξέων
Αναφέρεται από ορισμένους συγγραφείς ότι η χαμηλή πρόσληψη πρωτεϊνών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα
παραγωγής συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών (πχ ενδορφίνες, σεροτονίνη, GABA) και άρα τη δυνατότητα
αυτορρύθμισης των αναλγητικών συστημάτων του οργανισμού. Προτείνουν λοιπόν μια δίαιτα πλούσια σε
πρωτεΐνες, αλλά και τη χορήγηση συμπληρωμάτων αμινοξέων μεταξύ των γευμάτων.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες διατροφικές προσεγγίσεις πιθανώς ωφέλιμες
για τους ασθενείς με χρόνιο πόνο. Το συνένζυμο Q10 συστήνεται από κατευθυντήριες οδηγίες ως προφύλαξη σε
ασθενείς με ημικρανίες. Οι πολυαμίνες είναι οργανικές ενώσεις που σε συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχονται σε μεγάλη
συγκέντρωση. Υπάρχουν ενδείξεις από προκλινικές μελέτες, πως μια δίαιτα «πτωχή» σε πολυαμίνες μπορεί να
λειτουργήσει ως διαιτητική στρατηγική που θα ανταγωνίζεται την αυξημένη δραστηριότητα των NMDA υποδοχέων και
επομένως θα μειώσει την κεντρική ευαισθητοποίηση σε αλγεινά ερεθίσματα. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης έχει δοθεί και
στη δράση των φλαβονοειδών (μιας ομάδας με περισσότερες από 5000 ενώσεις). Διάφορες τροφές που περιέχουν
φλαβονοειδή θεωρούνται ότι διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μέσω των οποίων μπορούν
να έχουν αντι- υπεραλγησική (antihyperalgesic) δράση. Υπάρχουν επίσης αρκετές μελέτες σχετικά με την αντι –
υπεραλγησική δράση της σόγιας, καθώς έχει βρεθεί σε πειραματόζωα ότι η προφυλακτική κατανάλωση σόγιας μειώνει
την υπεραλγησία μετά από τραυματισμό νεύρων, οστικούς όγκους ή φλεγμονη.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧέΣ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc
Επιμελήτρια Α΄, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Ο πόνος είναι ένα φυσικό και συναισθηματικό σήμα σωματικής βλάβης που κινητοποιεί τη συμπεριφορά. Ο ύπνος
είναι μια ορμέμφυτη τάση που ωθείται από τη συμπεριφορά και συμβάλλει στη διατήρηση της ομοιόστασης και
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας πολλαπλών φυσιολογικών συστημάτων. Τόσο ο ύπνος όσο και η αντίληψη
του πόνου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία και επιβίωση. Χρόνιες διαταραχές των
συστημάτων που εμπλέκονται στη ρύθμιση του πόνου και του ύπνου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία
και την ευεξία. Ολοένα και περισσότερες πειραματικές και προοπτικές διαχρονικές μελέτες αναδεικνύουν την
ύπαρξη αμφίδρομης συσχέτισης μεταξύ αυτών των απαραίτητων ομοιοστατικών μηχανισμών με ισχυρότερη και
ίσως διαρκέστερη την αιτιολογική επίδραση του ύπνου στον πόνο παρά του πόνου στον ύπνο. Οι διαταραχές του
ύπνου φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου πόνου στο μέλλον, ενώ ο ποιοτικός ύπνος φαίνεται
να αυξάνει την πιθανότητα της ύφεσης του χρόνιου πόνου με την πάροδο του χρόνου. Εντούτοις, παραμένει
ασαφές εάν υπεισέρχονται διαφορετικοί μηχανισμοί στην ανάπτυξη νέου περιστασιακού πόνου σε αντιδιαστολή
με την έξαρση υπάρχοντος πόνου ως αποτέλεσμα των διαταραχών του ύπνου.
Εκτιμάται ότι έως και 30% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 19% των ενηλίκων στην Ευρώπη και 18%
των ενηλίκων στην Αυστραλία βιώνουν χρόνιο πόνο. Οι διαταραχές του ύπνου συνιστούν ένα από τα
συνηθέστερα αναφερόμενα προβλήματα των ενηλίκων που πάσχουν από χρόνιο πόνο (67-88%) και έχουν
συσχετιστεί τόσο με μεγαλύτερη ένταση πόνου όσο και με δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας,
διαταραχές της διάθεσης, επηρεασμένη γνωσιακή λειτουργία και κόπωση. Τουλάχιστον 50% των ατόμων με
αϋπνία – η συχνότερα διαγιγνωσκόμενη διαταραχή ύπνου – πάσχουν από χρόνιο πόνο και, αντιστρόφως, το ίδιο
ποσοστό ατόμων με χρόνιο πόνο πληρούν τα κριτήρια εμμένουσας αϋπνίας. Περαιτέρω, ο χρόνιος πόνος και οι
διαταραχές του ύπνου μοιράζονται από κοινού αρκετές συννοσηρότητες (όπως, για παράδειγμα, η παχυσαρκία,
η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II, η κατάθλιψη) γεγονός που πιθανά συμβάλλει στη
δημιουργία φαύλων κύκλων με επιζήμιες ψυχοπαθολογικές και φυσιολογικές συνέπειες. Επιπρόσθετα, πέρα
από τον άμεσο αντίκτυπο του πόνου και των συννοσηροτήτων του στον ύπνο, ορισμένα ευρέως
χρησιμοποιούμενα αναλγητικά, όπως τα οπιοειδή, ασκούν άμεσες αρνητικές δράσεις στο προφίλ του ύπνου.
Οι ανασκοπήσεις μελετών που μετέρχονται ποικίλα υποδείγματα στέρησης ύπνου έχουν καταδείξει ότι η
διαταραχή της συνέχειας του ύπνου οδηγεί σε επίταση της αντίληψης του πόνου και υπεραλγησία. Σε αυτό το
πλαίσιο, η έρευνα με αντικείμενο τους υποκείμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς αναδεικνύει το ρόλο της
μειωμένης δραστηριότητας των κατιουσών ανασταλτικών μονοαμινεργικών ή οπιοειδεργικών οδών στο επίπεδο
του νωτιαίου μυελού. Εντούτοις, η ανταπόκριση στον πόνο είναι περίπλοκη και επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες με ποικίλους μηχανισμούς όπως, για παράδειγμα, μεταβολές της γνωσιακής λειτουργίας που
σχετίζονται με συνυπάρχουσα κόπωση και διαταραχές της διάθεσης. Επιπλέον, οι διαταραχές του ύπνου στο
χρόνιο πόνο είναι πολυσχιδείς (το είδος της διαταραχής του ύπνου που είναι περισσότερο επιβλαβές όσον αφορά
στην ανάπτυξη και διατήρηση του πόνου παραμένει άγνωστο) και οι πειραματικές μελέτες στέρησης ύπνου δεν
παρέχουν σαφείς απαντήσεις καθώς συνήθως περιορίζονται να εξετάζουν μόνο τη διάρκεια του ύπνου.
Η ρύθμιση της αφύπνισης, του ύπνου και της αλγαισθησίας μοιράζονται κοινά νευροανατομικά και μοριακά
υποστρώματα, αλλά η συμβολή των πιθανών νευροδιαβιβαστών, των ενδογενών οπιοειδεργικών συστημάτων
και των φλεγμονωδών κυτοκινών παραμένει κατά κύριο λόγο άγνωστη. Επιπρόσθετα, η ετερογένεια των
μηχανισμών που εμπλέκονται στα ποικίλα σύνδρομα χρόνιου πόνου και της έκφρασης των διαταραχών του
ύπνου σε σχέση με το χρόνιο πόνο δυσχεραίνει την έρευνα σε αυτό το πεδίο.
Διαταραχές του ισοζυγίου των κεντρικών προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών έχουν καταγραφεί
σε αρκετούς πληθυσμούς πασχόντων από χρόνιο πόνο. Αυτές οι κυτοκίνες, ειδικότερα οι IL-1β και TNF-α,
εμπλέκονται επίσης στη φυσιολογική ρύθμιση του ύπνου και στην ομοιόσταση του ύπνου. Οι IL-1β και TNF-α
αυξάνουν τη διεγερσιμότητα των νευρώνων των οπισθίων κεράτων (κεντρική ευαισθητοποίηση) και ελαττώνουν την
ανασταλτική συναπτική διαβίβαση εν μέρει μέσω της μικρογλοίας. Ο TNF-a διεγείρει τα αστροκύτταρα να
απελευθερώσουν χημειοτακτική πρωτεΐνη-1 των μονοκυττάρων. Ο εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας (BDNF)
συμβάλλει στην κεντρική ευαισθητοποίηση μέσω αύξησης της γλουταμινεργικής νευροδιαβίβασης και εξασθένισης
της επαγόμενης από γ-αμινοβουτυρικό οξύ/γλυκίνη αναστολής της νευρωνικής εκφόρτισης. Η σεροτονίνη, που
εμπλέκεται στις κατιούσες οδούς τροποποίησης του πόνου, στις συναισθηματικές διαταραχές και τη ρύθμιση του
NREM ύπνου, συνιστά ένα ακόμη πιθανό μεσολαβητή που συνδέει τον ύπνο με τον πόνο. Ολοένα και περισσότερες
μελέτες αναδεικνύουν το ρόλο της τροποποιημένης ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στη συσχέτιση μεταξύ των
διαταραχών του ύπνου και του πόνου, πιθανά μέσω διαταραχής της αφύπνισης και της συνέχειας του ύπνου.
Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η στέρηση του ύπνου μπορεί να αναστείλει τη σύνθεση ενδογενών οπιοειδών,
να ρυθμίσει προς τα κάτω τους κεντρικούς υποδοχείς οπιοειδών, καθώς και να ελαττώσει τη συγγένεια των μ- και
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δ- υποδοχέων, γεγονός που θα μπορούσε να ελαττώσει την αναλγητική αποτελεσματικότητα των εξωγενώς
χορηγούμενων οπιοειδών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bjurstrom MF, Giron SE, Griffis CA. Cerebrospinal fluid cytokines and neurotrophic factors in human chronic pain
populations: a comprehensive review. Pain Pract 2016;16(2):183-203.
2. Bjurstrom MF, Irwin MR. Polysomnographic characteristics in nonmalignant chronic pain populations: a review of
controlled studies. Sleep Med Rev 2016;26:74-86.
3. Brown RE, Basheer R, McKenna JT, Strecker RE, McCarley RW. Control of sleep and wakefulness. Physiol Rev
2012;92:1087-187.
4. Irwin MR. Why sleep is important for health: a psychoneuroimmunology perspective. Annu Rev Psychol 2015;66:143-72.
5. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. J Pain
2013;14(12):1539-52.
6. Frank MG. Astroglial regulation of sleep homeostasis. Curr Opin Neurobiol 2013;23:812-8.
7. Grace PM, Hutchinson MR, Maier SF, Watkins LR. Pathological pain and the neuroimmune interface. Nat Rev Immunol
2014;14:217-31.
8. Lautenbacher S, Kundermann B, Krieg JC. Sleep deprivation and pain perception. Sleep Med Rev 2006;10:357-69.
9. Mazza S, Magnin M, Bastuji H. Pain and sleep: from reaction to action. Neurophysiol Clin 2012;42:337-44.
10. Smith MT, Haythornthwaite JA. How do sleep disturbance and chronic pain inter-relate? Insights from the longitudinal
and cognitive-behavioral clinical trials literature. Sleep Med Rev 2004;8:119-32.
11. Taylor DJ, Mallory LJ, Lichstein KL, Durrence HH, Riedel BW, Bush AJ. Comorbidity of chronic insomnia with medical
problems. Sleep 2007;30:213-18.
12. Tononi G, Cirelli C. Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation
and integration. Neuron 2014;81:12-34.
13. Wisor JP, Schmidt MA, Clegern WC. Evidence for the neuroinflammatory and microglial changes in the cerebral
response to sleep loss. Sleep 2011;34:261-72.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Χαυτούρα Ευαγγελία
O όρος μυοσκελετικές διαταραχές(MSDs) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πληθώρα διαταραχών που
επηρεάζουν τα οστά, τους μύες και τις αρθρώσεις, σχετίζονται συχνά με την καθιστική ζωή, τις
επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή φορτίσεις στον εργασιακό χώρο και τη γήρανση του πληθυσμού και
περιλαμβάνουν τόσο ειδικές διαταραχές:οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ινομυαλγία, ρευματική
πολυμυαλγία όσο και μη ειδικές: οσφυαλγία, αυχεναλγία. Οι MSDs συνιστούν μια σύγχρονη μάστιγα, καθώς
έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών, περιορίζουν τη δραστηριότητα και
την αυτονομία τους, ενώ εκτιμάται ότι στο μέλλον στις αναπτυγμένες χώρες 1 στους 4 θα υποφέρει από χρόνιο
μυοσκελετικό πόνο. Η θεραπεία μέσω της άσκησης θεωρείται ένα σημαντικό συστατικό της θεραπείας των
μυοσκελετικών παθήσεων που στόχο έχει να μειώσει τον πόνο, να βελτιώσει τη σταθερότητα των αρθρώσεων,
να ενισχύσει τους μύες, τη φυσική κατάσταση, την ποιότητα ζωής και την αεροβική ικανότητα και να περιορίσει
την απώλεια οστού και τα κατάγματα. Η αυξημένη μυική ισχύς επιτυγχάνεται με ασκήσεις μεγάλης έντασης και
μικρής διάρκειας. Οι ασκήσεις αντοχής γίνονται με δραστηριότητες μικρής έντασης και μεγάλης διάρκειας. Με
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται ο νευρομυικός έλεγχος και ο συντονισμός και προλαμβάνονται κακώσεις σε μη
συσταλτούς ιστούς κατά τη διάρκεια παρατεταμένης δραστηριότητας. Οι ασκήσεις αντοχής αυξάνουν την
αεροβική ικανότητα, ενισχύουν τα οστά, τους συνδέσμους και τους τένοντες και βελτιώνουν την αιματική ροή στις
αρθρώσεις και στους μυς. Έχει αποδειχτεί ότι μέτριες αεροβικές ασκήσεις για 30 λεπτά, 3 έως 5 φορές την
εβδομάδα, αυξάνουν τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης στο ΚΝΣ, καθώς και της β ενδορφίνης
και των ανοσοσφαιρινών του πλάσματος.
Παρακάτω δίνονται κατευθύνσεις σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου τύπου άσκησης ανάλογα με τον τύπο
του μυοσκελετικού νοσήματος.
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ
Η ινομυαλγία, είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από διάχυτο πόνο στο μυοσκελετικό
σύστημα και στα 4 τεταρτημόρια του σώματος, καθώς και κατά μήκος της Σ.Σ.,και από την ύπαρξη
χαρακτηριστικών σημείων τοπικής ευαισθησίας, κόπωση ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, διαταραχές ύπνου,
κατάθλιψη οδηγώντας σε σημαντικό περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας και δραστηριότητας των ασθενών.

στρογγυλά τραπέζια
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Η αντιμετώπισή της αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, απαιτώντας τη συνεργασία πολλών ιατρικών και
παραιατρικών ειδικοτήτων και πρέπει να περιλαμβάνει το κατάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και την επακόλουθη μείωση της κόπωσης των ασθενών, τη βελτίωση της
αιμάτωσης των μυών, την ανακούφιση από τον πόνο, τη διέγερση της έκκρισης των ενδορφινών, την αύξηση της
έκκρισης και των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης, τη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης και τη βελτίωση
της καρδιαγγειακής υγείας. Συνίσταται αρχικά αεροβική άσκηση, περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο, χαμηλής
έντασης, η οποία ελαχιστοποιεί την πιθανή παρόξυνση των συμπτωμάτων της νόσου και διευκολύνει τη συνέχιση
της προσπάθειας των ασθενών, με πολύ αργή προοδευτική αύξηση της έντασης των αερόβιων ασκήσεων και των
καρδιακών παλμών ως τους 120 περίπου το λεπτό, για 40 λεπτά 3 ημέρες την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι
το βάδισμα και η χαμηλής έντασης άσκηση προσφέρει, σημαντικότερος φαίνεται να είναι ο ρόλος των σχετικά
υψηλής έντασης ασκήσεων. Ευνοϊκή φαίνεται να είναι η επίδραση των ασκήσεων που εκτελούνται σε
θερμαινόμενη πισίνα, όταν εφαρμόζονται για μεγάλες περιόδους. Επιπρόσθετα, ασκήσεις ενδυνάμωσης των
μυών και των τενόντων, ώστε να υποστηρίζονται οι αρθρώσεις, καθώς και διατατικές ασκήσεις για τη διατήρηση
της ελαστικότητας των μυϊκών ομάδων μπορούν να βελτιώσουν τα συμπτώματα της ινομυαλγίας.
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ
Η θεραπεία μέσω της άσκησης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στην οσφυαλγία και πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό:
α. την υποχώρηση των οξέων συμπτωμάτων δηλ. του πόνου και της δυσκαμψίας
β. την υποχώρηση της λειτουργικής ανικανότητας που προκαλεί
γ. τη μείωση της πιθανότητας υποτροπής της οσφυαλγίας
δ. τηναντιμετώπισητηςεπιβάρυνσηςπουπροκαλείστονψυχισμό τωνασθενών, όπωςστηνεμφάνιση άγχους ήκατάθλιψης.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Εταιρείας Πόνου της Αμερικής APS
1. Για την οξεία ή χρόνια οσφυαλγία, σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών, διαπιστώθηκε μη στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ της θεραπείας μέσω της άσκησης και άλλων μη επεμβατικών θεραπειών.
2. Τα προγράμματα άσκησης πρέπει να προσαρμόζονται στα μέτρα του κάθε ασθενή, να πραγματοποιούνται υπό
επίβλεψη και να περιλαμβάνουν ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης του κορμού προκειμένου να
συνοδεύονται από καλύτερα αποτελέσματα.
3. Δεν υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάμεσα σε προγράμματα ασκήσεων που περιλαμβάνουν ασκήσεις κάμψης
και ενδυνάμωσης και στη μέθοδο Mc.Kenzie.
4. Η υδροθεραπεία (ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην πισίνα) δεν έχει βρεθεί ότι βοηθά στην οξεία
οσφυαλγία, ενώ για τη χρόνια οσφυαλγία οι ασκήσεις τόσο στο νερό όσο και στο έδαφος συνοδεύονται με
παρόμοια αποτελέσματα.
5. Η yoga που τυπικά διακρίνεται από την κλασική άσκηση, καθώς δίνει έμφαση στην επιτέλεση ειδικών στάσεων
και κινήσεων, τεχνικών αναπνοής και συγκέντρωσης δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική στην οξεία
οσφυαλγία. Για τη χρόνια οσφυαλγία ένας τύπος yoga (viniyoga), ελαφρώς υπερτερεί της κλασικής άσκησης.
Η αποτελεσματικότητα των ειδικών τύπων θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση. Σε αυτoύς
περιλαμβάνονται οι ασκήσεις σταθεροποίησης της Σ.Σ., η μέθοδος Mc.Kenzie και άλλες δημοφιλείς ασκήσεις που
συχνά χρησιμοποιούνται, αλλά έχουν ανεπαρκώς μελετηθεί. Η ιδανική ένταση, συχνότητα και διάρκεια της
άσκησης θα πρέπει περαιτέρω να ερευνηθεί, όπως επίσης και το θέμα των ατομικών σε σχέση με τα ομαδικά
προγράμματα άσκησης.
ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ
Στο μυοσκελετικό πόνο της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και της ωμικής ζώνης τον οφειλόμενο στην κακή στάση,
στην καθ έξη υπέρμετρη χρήση μεμονωμένων κινητικών τμημάτων, η άσκηση αποτελεί μία από τις θεραπευτικές
επιλογές. Οι αρχές της άσκησης αφορούν την εκ νέου εκγύμναση των μυών για τον έλεγχο της κινητικότητας του
αυχένα και της σταθερότητας των επώδυνων νωτιαίων νευροτομίων. Οι αρχές της άσκησης αφορούν την εκ
νέου εκγύμναση των μυών για τον έλεγχο της κινητικότητας του αυχένα και της σταθερότητας των επώδυνων
νωτιαίων νευροτομίων. Οι ασκήσεις ενισχύουν την απαραίτητη δύναμη, το συντονισμό και την αντοχή για να
διατηρηθεί ο αυχένας σε σταθερή και ασφαλή κατάσταση κατά τις δραστηριότητες κινητικότητας ή φόρτισης.Με
την εξάσκηση βελτιώνεται η ικανότητα των αυχενικών και θωρακικών μυών να απορροφούν τα φορτία από
όλες τις κατευθύνσεις, ενώ ελαχιστοποιούν την άμεση ένταση και το stress σε μεμονωμένους αυχενικούς ιστούς
και ελαττώνουν τους επανειλημμένους μικροτραυματισμούς.
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Η εφαρμογή του κατάλληλου προσαρμοσμένου στις δυνατότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών,
προγράμματος ασκήσεων σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα φαίνεται ότι προσφέρει στη μείωση του πόνου και της
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δυσκαμψίας, καθώς και στη βελτίωση της φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το
πρόγραμμα ασκήσεων που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να στοχεύει:
α. στην ενδυνάμωση των γύρω από τις αρθρώσεις μυϊκών ομάδων.
β. στη χαλάρωση των μυών που εμφανίζουν σπασμό και τη διάτασή τους.
γ. στην αύξηση του εύρους κίνησης και της σταθεροποίησης των αρθρώσεων.
δ. στον περιορισμό των παραμορφώσεων.
ε. στη βελτίωση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.
Με βάση τα παραπάνω στο πρόγραμμα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται διατατικές ασκήσεις, τουλάχιστον 3 φορές
την εβδομάδα, σε μύες στους οποίους έχει προηγηθεί προθέρμανση για τουλάχιστον 10 λεπτά, αερόβιες
ασκήσεις, όπως η βάδιση, το ποδήλατο, το κολύμπι, ασκήσεις ενδυνάμωσης π.χ. των τετρακέφαλων, των
οπίσθιων μηριαίων, των κνημιαίων και ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του κορμού, κοιλιακούς και ραχιαίους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Roger Chou,MD- Laurie Hoyt Huffman,MS Guideline for the evaluation and management of low back pain.Evidence
Review. American Pain Society 2009
• O.Airaksinen et al. Chapter 4 European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain CLBP. Eur
Spine J (2006). 15(Suppl.2):S192-S300
• Elisangela Valevein Rodrigues et al Εffects of exercise on pain of musculoskeletal disorders: a systematic review. Acta
Ortop Bras. 2014 22(6):334-338.
• Angela Dunsford et al. Integrating evidence into practice:Use of McKenzie- based treatment for mechanical low back
pain. J Multidiscip Healthc.2011 4: 393- 402.
• K.L.Bennell et al. Osteoarthritis year in review 2015: rehabilitation and outcomes. Osteoarthritis and cartilage
24(2016)58-70.
• Ν.Γ.Γαλανόπουλος-Γ.Π.Καμπάκης. Ο Ρόλος των ασκήσεων στην αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων Εκδόσεις
Παρισιάνου 2002.
• Ν.Γ.Γαλανόπουλος-Δ.Α.Ι.Βερέτας. Επώδυνες καταστάσεις μαλακών ιστών μυοσκελετικού συστήματος Εκδόσεις
Παρισιάνου 2002.
• Christina H. Stenstrom and Marion A. Εvidence for the benefit of aerobic and strenghthening exercise in rheumatoid
arthritis. Minor Arthritis Care and Research, volume 49 issue 3(2003) 428-434.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ
Η σκοτεινή πλευρά της εξάρτησης: Ασθενής - Επαγγελματίας Υγείας
ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ «ΦΟΒΙΑ Η΄ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Dr Λαμπροπούλου Αικατερίνη
Αναισθησιολόγος
Επιδημιολογικές μελέτες των τελευταίων είκοσι ετών, διαφόρων κρατών καταδεικνύουν τη μεγάλη αύξηση
των αναφορών για κακή χρήση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών καθώς και την εκμετάλλευσή τους για μη
ιατρικούς σκοπούς. Ενώ τα ποσοστά εκδήλωσης εξάρτησης στα συνταγογραφούμενα οπιοειδή παίρνει
επικίνδυνες διαστάσεις, η Αμερική φαίνεται ότι αποτελεί τη χώρα όπου το πρόβλημα της εξάρτησης λαμβάνει
διαστάσεις δυσχερέστατου κοινωνικο-οικονομικού προβλήματος. Το 2001 καταγράφηκε αύξηση 117% της
επισκεψιμότητας των επειγόντων για κατάχρηση οπιοειδών αναλγητικών. Οι θάνατοι από συνταγογραφούμενα
οπιοειδή ξεπέρασαν αυτούς που προέρχονταν από παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες1.
Ο χρόνιος πόνος είναι μια τελείως διαφορετική οντότητα από τον οξύ. Οι περισσότεροι ασθενείς με χρόνιο πόνο
εκδηλώνουν αυξημένη νευροενδοκρινική απάντηση και σαφή επίδραση στο θυμικό και το συναίσθημα.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ψυχολογικοί μηχανισμοί παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας μια
ουσιαστική σύνδεση των ψυχιατρικών διαταραχών και του φαινομένου του εθισμού. Έχει προταθεί ότι η
εκδήλωση εθισμού και ψυχιατρικής διαταραχής στον ασθενή με χρόνιο πόνο, μπορεί να συσχετίζεται με τη
δυσκολία προσαρμογής στα χρόνια επώδυνα ερεθίσματα στο επίπεδο του άξονα υποθάλαμος–υπόφυσηεπινεφρίδια, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός2.
Η προσέγγιση του προβλήματος είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς πολλές φορές το φαινόμενο της εξάρτησης ξεκινάει
ως ακατάλληλη συνταγογράφηση σε έναν ασθενή επιρρεπή για κατάχρηση. Ασθενείς με γνωστή κατάχρηση φαρμάκων,
οι οποίοι παραπονούνται συνεχώς για πόνο, είναι δεδομένο ότι θα θεωρηθούν, ότι έχουν απλά μια εξαρτημένη από τα
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φάρμακα συμπεριφορά, ενώ ασθενείς με φτωχή ανταπόκριση στις παραδοσιακές θεραπείες για το χρόνιο πόνο, έχουν
μεγάλο κίνδυνο να τους αποδοθεί η ταμπέλα του «εξαρτημένου στα οπιοειδή ασθενή», όταν ζητούν πιο ισχυρά
αναλγητικά. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, όταν οι ασθενείς με πραγματικό, αδιαμφισβήτητο, χρόνιο
πόνο μπορεί να εκδηλώσουν φαινόμενα υπεραλγησίας, ανοχής παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες αντιμετώπισης του
πόνου τους. Ο σχετικός κίνδυνος εκδήλωσης εξάρτησης στους ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή για χρόνιο πόνο,
κυμαίνεται σε ένα εύρος 9-14%, χωρίς να υπάρχει διαφορά στη λήψη μακράς ή βραχείας διάρκειας οπιοειδών.
Οι παράγοντες που συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης εξάρτησης είναι το φύλο, άνδρες (15,9%) γυναίκες (11,2%)3, η συνύπαρξη ψυχιατρικής νόσου και κυρίως κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, κρίσεων
πανικού, διαταραχών με στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η ύπαρξη πόνου σε πολλές περιοχές του σώματος
(>τρεις), χρόνιος πόνος που οφείλεται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, καθώς και το ιστορικό χρήσης στο παρελθόν
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχουν σχεδιαστεί διάφορα ερωτηματολόγια, που στοχεύουν στην
εξακρίβωση των ομάδων των ασθενών που εμφανίζουν επικινδυνότητα για κακή χρήση των χρονίως
χορηγούμενων οπιοειδών, χωρίς όμως κανένα από αυτά να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια ποιος ασθενής, θα
εκδηλώσει αποκλίνουσα συμπεριφορά. Οι Αμερικάνικες εταιρείες Πόνου και Εθισμού έχουν ορίσει 4 κριτήρια που
μας υποψιάζουν για εθισμό: 1) Μη ελεγχόμενη χρήση του φαρμάκου, 2) συνέχιση χρήσης του φαρμάκου παρά τις
βλαπτικές του δράσεις και 3) έντονη επιθυμία για τη λήψη του φαρμάκου. Αυτά τα κριτήρια παρότι χρησιμοποιούνται
ευρέως δεν έχουν αξιολογηθεί σε μεγάλες μελέτες που να στηρίζονται στη βασισμένη- σε ενδείξεις ιατρική4-6.
Είναι πλέον γνωστό μέσα από πειράματα και διαδικασίες ταυτοποίησης των διαφόρων ισομορφών των
υποδοχέων των οπιοειδών, ότι υπάρχει γενετική εξήγηση, γιατί κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερη
πιθανότητα από κάποιους άλλους να εκδηλώσουν εξάρτηση. Το 118G αλλήλιο συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εκδήλωση εξάρτησης στα οπιοειδή στο σουηδικό πληθυσμό και στους άνδρες κινέζους7-8, καταλήγοντας ότι η
προδιάθεση για εξάρτηση σε ποσοστό 40-60%, είναι γενετικής αιτιολογίας.
Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή για χρόνιο πόνο θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά ώστε να
εκτιμάται η αποτελεσματική και ασφαλής χορήγηση των χορηγούμενων φαρμάκων9-10. Η συχνότητα θα πρέπει να
εξατομικεύεται ανάλογα τη διαστρωμάτωση του κινδύνου για εθισμό. Ασθενείς σε χαμηλό κίνδυνο και με σταθερή
δοσολογία μπορούν να παρακολουθούνται κάθε 3-6 μήνες, ενώ υψηλού κινδύνου τουλάχιστον κάθε μήνα. Εκτός
από την ένταση του πόνου, τη λειτουργική - ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, τις ανεπιθύμητες δράσεις της
χορηγούμενης αγωγής, θα πρέπει να αντλούμε πληροφορίες και από άλλες πηγές, όπως από την ανάλυση των
ούρων για ανίχνευση ουσιών10, συνεντεύξεις της οικογένειας και άλλων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο
περιβάλλον του ασθενούς και έλεγχο του ιατρικού του ιστορικού. Είναι πολύ σημαντικό ασθενείς σε χρόνια αγωγή
με οπιοειδή να παρακολουθούνται από έναν ιατρό που αναλαμβάνει την ευθύνη της φροντίδα του συγκεκριμένου
ασθενούς. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε θεραπεία με οπιοειδή θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί και δοκιμάσει και
άλλες εναλλακτικές μορφές θεραπείας, ακολουθώντας την πρόσφατα επικαιροποιημένη σήμανση του FDA, η
οποία μας επισημαίνει, ότι τα μακράς διάρκειας και βραδείας αποδέσμευσης οπιοειδή ενδείκνυνται για τους
ασθενείς με πόνο τόσο σοβαρό, που να απαιτείται καθημερινή, «around the clock», μακροχρόνια χορήγηση, στους
οποίους οι εναλλακτικές θεραπείες είναι ανεπαρκείς. Είναι ουσιώδες να τονίσουμε από την αρχή ότι είναι
υποχρέωση και των δυο πλευρών η θεραπεία να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ελέγχου και πρωτόκολλα
παρακολούθησης, χωρίς να απομακρυνόμαστε από το στόχο της θεραπευτικής μας προσέγγισης, ο οποίος είναι:
ο ασθενής να έχει έναν ελεγχόμενο πόνο σε συνδυασμό με μια βελτιωμένη λειτουργική κατάσταση12.
H προσεκτική και με αίσθημα ευθύνης εκτίμηση του ασθενούς που λαμβάνει χρονίως οπιοειδή, σε συνδυασμό
με την υποστηρικτική αντιμετώπιση και φροντίδα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διαχείρισης αυτής της
ιδιαίτερης ομάδας των ασθενών.
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ΔIΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Μαρία Παπαστάμου
Αναισθησιολόγος, ΠΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Η Εξάρτηση ορίζεται από την Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία του ΠΟΥ ως « Ένα σύνολο
φυσιολογικών, συμπεριφεριολογικών και νοητικών φαινομένων μεταβλητής έντασης, στα οποία η χρήση ενός
ψυχοδραστικού ναρκωτικού (ή ναρκωτικών) προσλαμβάνει υψηλή προτεραιότητα. Τα απαραίτητα περιγραφικά
χαρακτηριστικά είναι η μονομανία με την επιθυμία απόκτησης και λήψης του ναρκωτικού και η εμμένουσα
συμπεριφορά αναζήτησης του ναρκωτικού. Οι καθοριστικοί παράγοντες και οι προβληματικές επιπτώσεις της
τοξικομανίας μπορεί να είναι βιολογικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές και συνήθως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους».
Ταβιβλιογραφικάδεδομέναπουαφορούντηνπεριεγχειρητικήαντιμετώπισητωνεξαρτημένωνασθενώνείναιπεριορισμένα.
Τα διάφορα πρωτόκολλα και οι θεωρίες στηρίζονται περισσότερο σε περιστατικά αναφοράς και την κλινική εμπειρία.
Οι περισσότερο γνωστές εξαρτησιογόνες ουσίες είναι τα οπιοειδή και είναι αυτά που κάνουν τη διεγχειρητική
διαχείριση του ασθενούς περισσότερο δύσκολη, κυρίως στην αντιμετώπιση του πόνου.
Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι πολύπλοκοι.
• επαρκής και ασφαλής αναλγησία
• πρόληψη και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου
• στέρησης
• πρόληψη υποτροπής στον εθισμό
• αντιμετώπιση ψυχολογικών, ψυχιατρικών, όπως το άγχος ή
συμπεριφεριολογικές διαταραχές
Οι ασθενείς που καλείται να διαχειριστεί ο αναισθησιολόγος μπορεί να είναι σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• με χρόνια χρήση οπιοειδών
• με προηγούμενη χρήση που βρίσκονται σε πρόγραμμα απεξάρτησης με υποκατάστατα: μεθαδόνη, μπουπρενορφίνη.
ΜΕΘΑΔΟΝΗ
Η περισσότερο γνωστή θεραπεία απεξάρτησης. Διατίθεται από το 1960 και είναι αγωνιστής των οπιοειδών
μακράς διάρκειας δράσης. Η σημαντικότερη δράση της είναι η καταστολή του στερητικού συνδρόμου και μπορεί
να επιτευχθεί σε δόση από 30 -40mg/ day. Χορηγείται μόνο από τα κέντρα απεξάρτησης και διανέμεται
καθημερινά. Δεν μπορεί να χορηγηθεί από αναισθησιολόγο παρά μόνο από τον ειδικό γιατρό του κέντρου.
ΜΠΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ
Εγκρίθηκε από τον FDA το 2002. Στην Ελλάδα άρχισε να χορηγείται από τα ειδικά κέντρα απεξάρτησης το 2011.
Είναι μερικός αγωνιστής των οπιοειδών, δεν προκαλεί ευφορία. Το σκεύασμα που χορηγείται είναι το Suboxone
σε υπογλώσσια μορφή και αποτελείται από συνδυασμό μπουπρενορφίνης και ναλοξόνης. Η περιεκτικότητα σε
ναλοξόνη είναι πολύ μικρή. Στην ενδοφλέβια χορήγηση του Suboxone υπερέχει η δράση της ναλοξόνης η οποία
προκαλεί σύνδρομο στέρησης. Διατίθεται από τα ειδικά κέντρα.
Ο αναισθησιολόγος χορηγεί οπιοειδή μόνο για την αντιμετώπιση του πόνου.
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Προφανώς οι εξαρτημένοι ασθενείς που προσέρχονται για να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική
επέμβαση δεν θα παρουσιαστούν σε κατάσταση οξείας δηλητηρίασης. Οι καταστάσεις αυτές αντιμετωπίζονται στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
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Προεγχειρητική εκτίμηση
- Λήψη ιστορικού ρουτίνας με επιπλέον πληροφορίες όπως:
• λαμβανόμενη ουσία
• λήψη τελευταίας δόσης
• συνολική ημερήσια δόση
• λήψη άλλων ουσιών: πολυφαρμακία (βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά κλπ)
- Εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας με επιπλέον έλεγχο μολυσματικών νόσων πχ ηπατίτιδες, HIV
- Συνυπάρχουσες νόσοι ( Ηπατίταδα, HIV κλπ), υποθρεψία, υποπρωτεϊνεμία, αφυδάτωση, υποογκαιμία.
- Ενημέρωση του ειδικού κέντρου απεξάρτησης
- Σχεδιασμός αναλγητικής / αναισθητικής τεχνικής: στο σχεδιασμό αυτό λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1) η επιλογή των αναλγητικών γίνεται με βάση την ικανότητά τους να προσφέρουν επαρκή αναλγησία
2) η αναλγητική δόση σε εξαρτημένους ασθενείς μπορεί να αυξηθεί κατά 30-100% σε σύγκριση με τους μη
3) περιορισμοί στην εφαρμογή περιοχικής αναλγησίας/αναισθησίας:
• οι ασθενείς με μολυσματικές νόσους πχ HIV. Η HIV λοίμωξη δεν θεωρείται απόλυτη αντένδειξη για την
εφαρμογή περιοχικής αναισθησίας. Λαμβάνεται υπόψη όμως οτι ο ιός διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό
και προσβάλλει το νευρικό σύστημα ταυτόχρονα με την αρχική συστηματική λοίμωξη. Οι ασθενείς που πάσχουν
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν νευρολογικές διαταραχές.
• οστεομυελίτις των σπονδύλων: η περισσότερο κοινή βλάβη των οστών της σπονδυλικής στήλης. Η μόλυνση
των οστών μπορεί να επεκταθεί στον επισκληρίδιο ή και υποσκληρίδιο χώρο με τον σχηματισμό αποστήματος
το οποίο προκαλεί πίεση του ΝΜ και νευρολογικές διαταραχές.
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ημέρα χειρουργείου
Λήψη της πρωινής δόσης υποκατάστασης per os. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης χορηγείται ισοαναλγητική
δόση μορφίνης ή μεθαδόνης (αν διατίθεται) ενδοφλεβίως.
Προ εισαγωγής
Εξασφάλιση φλεβικής οδού: συνήθως η εξασφάλιση φλεβικής - επιφανειακών φλεβών - οδού σε χρόνιους
χρήστες είναι δύσκολη έως αδύνατη. Για τη χορήγηση φαρμάκων εξασφαλίζεται κεντρική φλεβική οδός.
Εισαγωγή
Χορήγηση preemtive αναλγησίας: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κλονιδίνη (όπου δεν υπάρχει αντένδειξη).
Εξασφάλιση αεραγωγού
- δύσκολος αεραγωγός
- κίνδυνος πνευμονικής εισρόφησης λόγω βραδείας κένωσης στομάχου, ή καταστολής
- αυξημένος κίνδυνος βήχα, βρογχόσπασμου, λαρυγγόσπασμου
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Όπου είναι δυνατόν χορηγείται αναισθησία χωρίς οπιοειδή με κεταμίνη, βενζοδιαζεπίνες, εισπνεόμενα
αναισθητικά, παρακεταμόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
Η ανάγκη για αναλγησία μπορεί να αυξηθεί κατά 30-100% στους εξαρτημένους από τα οπιοειδή ασθενείς κατά
τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Με την ιδανική διεγχειρητική αναλγησία αποφεύγεται η υποθεραπεία
αλλά και η υπερδοσολογία, και οι δυο συνοδεύονται από αρνητική διεγχειρητική έκβαση. Ένας αδρός δείκτης
τιτλοποίησης της αναλγησίας είναι η αναπνευστική συχνότητα. Με το πέρας της γενικής αναισθησίας και όταν
ο ασθενής αποκτά αυτόματη αναπνοή, με αναπνοές >20/ λεπτό και διαστολή της κόρης των ματιών τότε
απαιτείται επιπλέον αναλγησία έτσι ώστε να επιτευχθεί αναπνευστική συχνότητα 8-10 αναπνοές / λεπτό.
Λαμβάνεται υπόψη οτι οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγρήγορσης και απαιτείται μεγάλο βάθος
αναισθησίας. Διεγχειρητικά μπορεί να χορηγηθούν: φεντανίλη, μορφίνη iv σε τιτλοποιημένες δόσεις. Η
ρεμιφεντανίλη σε συνεχή έγχυση είναι αναλγητικό εκλογής λόγω της μικρής διάρκειας δράσης της και του
ασφαλούς προφίλ. Αν χορηγηθεί ρεμιφεντανίλη, χορηγείται και οπιοειδές μακράς διάρκειας δράσης ως φόρτιση.
Η διήθηση της χειρουργικής τομής με τοπικό αναισθητικό βοηθά στη μείωση του πόνου κατά τη μετεγχειρητική
περίοδο.
Η περιοχική αναισθησία/ αναλγησία και ο νευρικός αποκλεισμός είναι τεχνικές επιλογής όπου δεν υπάρχει
αντένδειξη.
Τα πρόσθετα αναλγητικά όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κεταμίνη, κλονιδίνη, μειώνουν τις απαιτήσεις
σε οπιοειδή και προάγουν την αναλγησία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μετεγχειρητικά.
Κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η χρόνια χρήση οπιοειδών
προκαλεί διασταυρούμενη ανοχή με άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ και μειώνει την ελάχιστη κυψελιδική
συγκέντρωση (MAC) των εισπνεόμενων αναισθητικών.
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Ο ασθενής μπορεί ωστόσο να παραμείνει άμεσα μετεγχειρητικά -στην ανάνηψη- σε ένα ήπιο επίπεδο καταστολής
προς αποφυγή διέγερσης, συχγυτικών επεισοδίων,άγχους, στερητικών αντιδράσεων οι οποίες μπορεί να
οφείλονται σε πολυφαρμακία (βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά, κοκαϊνη). Το στερητικό σύνδρομο αν προκύψει
ανιμετωπίζεται με κλονιδίνη, τραμαδόλη, λοπεραμίδη. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν το ρόλο της
δεξμεντιτομιδίνης (dexmeditomidine) η οποία είναι 10 φορές ισχυρότερη από την κλονιδίνη, ως ηρεμιστικό και
αναλγητικό μετεγχεγχειρητικά στους εξαρτημένους από τα οπιοειδή ασθενείς.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚA
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση των χρηστών οπιοειδών, παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός
ατόμων σε προγράμματα αποκατάστασης με τη χορήγηση υποκατάστατων.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν υποκατάστατα αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τους αναισθησιολόγους κυρίως
στη διαχείρηση του μετεγχειρητικού πόνου.
Τα συνήθη πρωτόκολλα αναλγησίας και τα υποκατάστατα,συχνά δεν είναι αποτελεσματικά στη διαχείριση του
μετεγχειρητικού πόνου. Η αναλγητική δράση της μεθαδόνης και μπουπρενορφίνης διαρκεί μόνο για 4-8 ώρες.
Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ανοχή και υπερλγησία οφειλόμενη στα οπιοειδή, αυξημένη ευαισθησία στα
επώδυνα ερεθίσματα, έτσι ώστε η αναλγητική δράση των οπιοειδών υποκατάστασης να είναι ανεπαρκής.
Η εξασφάλιση επαρκούς μετεγχειρητικής αναλγησίας ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη της υποτροπής στον
εθισμό. Οι εξαρτημένοι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο stress - χειρουργείο, χειρουργικό τραύμα, άγχοςμε αποτέλεσμα την αυξημένη δραστηριότητα του λιμβικού και του αυτόνομου συστήματος. Ακόμη και μετά από
μακρόχρονη αποχή από τα οπιοειδή, οι αλλαγές στην πλαστικότητα του νευρικού συστήματος δεν είναι πλήρως
ανεστραμμένες και έτσι εξηγείται ο κίνδυνος υποτροπής που διετρέχουν. Ο οξύς μεταγχειρητικός πόνος δυνητικά
μπορεί να πυροδοτήσει υποτροπή σε πρώην εξαρτημένα άτομα.
Οι τρέχουσες οδηγίες για το σχεδιασμό της μετεγχειρητικής αναλγησίας, στο ιδιαίτερο αυτό κομμάτι του
πληθυσμού στηρίζονται σε περιστατικά αναφοράς και στην κλινική εμπειρία των ειδικών. Το μυστικό της
επιτυχούς αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας
και της άνεσης του ασθενούς.
Η αναλγητική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται σε σταθερά χρονικά διαστήματα - με το ρολόϊ-, μειώνεται έτσι το
άγχος του ασθενούς και η ανάγκη για αυξημένες δόσεις.
Η χορηγούμενη από το ίδιο τον ασθενή αναλγησία (PCA- iv, επισκληρίδιος-) είναι αποτελεσματική γιατί προσφέρει:
• ευκολία στη χρήση
• ταχεία τιτλοποίηση
• ο ασθενής ελέγχει ο ίδιος τις αναλγητικές ανάγκες του
Μη οπιοειδή πρόσθετα αναλγητικά όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κεταμίνη (0,5mg/kg), κλονιδίνη,
παρακεταμόλη, μπορεί να προσφέρουν επαρκή αναλγησία σε μικρής βαρύτητας επεμβάσεις ή και να μειώσουν
τη χρήση των οπιοειδών. Η τραμαδόλη αν και μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση, παρέχει ικανοποιητική αναλγησία
και συχνά αποτελεί φάρμακο εκλογής για μτχ αναλγησία μόνη ή σε συνδυασμό με πρόσθετα μη οποιειδή
αναλγητικά. Παραισθήσεις προκαλεί σε δόσεις >400mg/day. Ιδιαίτερος χειρισμός της αναλγητικής αγωγής
απαιτείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Προτείνονται τρεις μέθοδοι:
Μεθαδόνη
• Αντικατάσταση της μεθαδόνης με ένα άλλο ισοαναλγητικό οπιοειδές για την αντιμετώπιση του πόνου και
πρόληψη του συνδρόμου στέρησης. Τα οπιοειδή μικρής διάρκειας δράσης τείνουν να μεταβολίζονται ταχύτερα
στους ασθενείς με ιστορικό χρήσης και το φαινόμενο της ανοχής να προκύπτει ταχύτερα, έτσι η αναλγησία
δεν είναι επαρκής και μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα στέρησης.
• Αύξηση της δόσης της μεθαδόνης τόσο για τον έλεγχο του πόνου όσο και για την πρόληψη της στέρησης
Για επαρκή αναλγησία ακόμη και σε ελεύθερους στο ιστορικό ασθενείς απαιτούνται το ελάχιστο τρεις δόσεις
μεθαδόνης την ημέρα καθώς αναλγητική δράση της μεθαδόνης διαρκεί 4-6 ώρες. Οι ασθενείς υπό συντήρηση με
μεθαδόνη θα αναπτύξουν ανοχή στην αναλγητική δράση της και θα απαιτούνται ολοένα και μεγαλύτερες δόσεις.
• Η δόση συντήρησης συνεχίζεται, παράλληλα χορηγούνται συχνές δόσεις αναλγητικού μικρής διάρκειας
δράσης. Η αναλγητική δόση αυξάνεται έως ότου επιτευχθεί έλεγχος του πόνου. Αυτόν το χειρισμό προτιμούν
οι κλινικοί.
Μπουπρνορφίνη
1) Εάν η μπουπρενορφίνη συνεχίζεται:
α) Χορήγηση ημερήσιας δόσης μπουπρενορφίνης και οπιοειδούς μικρής διάρκειας δράσης όπως η φεντανίλη,
τιτλοποίηση έως ότου επιτευχθεί επαρκής έλεγχος του πόνου. (Οι αποτελεσματικές δόσεις μπορεί να είναι πολύ
υψηλές)
β) Η ημερήσια δόση μπουπρενορφίνης διαιρείται σε 3-4 ημερίσιες δόσεις έτσι ώστε μα χορηγείται μία δόση κάθε
6-8 ώρες. (Οι αναλγητικές ιδιότητες της μπουπρενορφίνης μπορεί να είναι επαρκείς μόνο για ήπιο- μέτριο πόνο).

στρογγυλά τραπέζια
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2) Εάν διακοπεί η μπουπρενορφίνη
α) Η μπουπρενορφίνη διακόπτεται σταδιακά 72 ώρες πριν τη χειρουργική επέμβαση και χορηγούνται για
αναλγησία τα συνήθη οπιοειδή
β) Η μπουπρενορφίνη διακόπτεται σταδιακά για περισσότερο από 2 εβδομάδες ή για περισσότερο από 3ημέρες
και ακολουθεί πλήρης διακοπή της 72 ώρες προ της προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης. Σε περίπτωση
που παρατηρηθούν συμπτώματα στέρησης η μπουπρενορφίνη μετατρέπεται σε μεθαδόνη.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙΙ
Πόνος καρκινοπαθούς: ζητήματα ειδικής διαχείρισης
ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΡΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ
Παυλάκου Αφροδίτη
Ο ρυθμός πενταετούς επιβίωσης ασθενών με νεοπλασματική νόσο έχει βελτιωθεί τα τελευταία 40 χρόνια,
ξεπερνώντας το 80% για κάποιους τύπους νεοπλασιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εντυπωσιακή ανάπτυξη
της στοχευμένης ογκοκατασταλτικής θεραπείας.
Παρ όλα αυτά περισσότεροι από (60%-80%) των ασθενών σε προχωρημένο στάδιο της νόσου και περίπου το
50% των επιζησάντων της πενταετίας υποφέρουν από πόνο.
Ο πόνος μπορεί να προκαλείται: από την ίδια τη νόσο, από το στάδιο της νόσου (ενεργό προχωρημένο), από τις
ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας, από μια άλλη συνυπάρχουσα ασθένεια.
Γενικοί μηχανισμοί καρκινικού πόνου
Ο καρκινικός πόνος μπορεί να προκληθεί από πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς όπως: σύνθλιψη, ισχαιμία
διήθηση ή παγίδευση νεύρων.
Η συστηματική φλεγμονή πυροδοτούμενη από τον όγκο και η αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσοποιητικού και ΚΝΣ,
πιστεύεται ότι είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το μηχανισμό όχι μόνο του πόνου, αλλά και μιας πλειάδας άλλων
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συμπτωμάτων όπως της καχεξίας, της ανορεξίας, της κόπωσης.
Μολονότι η αιτιολογία του καρκινικού πόνου, παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι ο όγκος προκαλεί
ένα ειδικό νευροχημικό μηχανισμό πόνου, σαφώς διακριτό τόσο από τον φλεγμονώδη, όσο και από τον
νευροπαθητικό πόνο.
Η πολυπλοκότητα των παθοφυσιολογικών μηχανισμών σχετίζεται με:
• τοπική ή συστηματική φλεγμονώδη απάντηση με παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών που
διευκολύνουν τη μετάδοση του πόνου.
• μηχανισμούς που σχετίζονται άμεσα με τον όγκο, όπως διήθηση ιστών, παγίδευση και τραυματισμό νεύρων,
διέγερση ή ευαισθητοποίηση περιφερικών αλγαισθητικών και συμπαθητικών νευρικών ινών, δημιουργία
όξινου περιβάλλοντος μέσω ελευθέρωσης πρωτονίων, βλάβη αισθητικών και συμπαθητικών νευρικών ινών,
μέσω προτεολυτικών ενζύμων, κεντρική ευαισθητοποίηση.
• μεταστάσεις στα οστά που τραυματίζουν ή διηθούν αισθητικά νεύρα του μυελού των οστών, ή προκαλούν
βλάβη του περιόστεου και διαταραχές της ισορροπίας μεταξύ οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής
δραστηριότητας, με αποτέλεσμα πιθανότητα αυτόματων καταγμάτων.
• νευροπάθεια σχετιζόμενη με παρενέργειες της ΧΜΘ, απελευθέρωση κυτταροκινών, εκφύλιση αισθητικών νεύρων.
• υπεραλγησία σχετιζόμενη με οπιοειδή
Ο ρόλος των κυτταροκινών στον καρκινικό πόνο
Οι κυτταροκίνες είναι ομάδα διαλυτών γλυκοπρωτεινών, μικρής μοριακής μάζας.
Δρουν με αυτοκρινή τρόπο (εκκρίνονται από ένα κύτταρο προκειμένου να τροποποιήσουν τη δική τους
λειτουργία), με παρακρινή τρόπο ( των γειτονικών κυττάρων), ενδοκρινή τρόπο (άλλων μακρινών κυττάρων). Σε
πολλές περιπτώσεις, μεμονωμένες κυτταροκίνες είναι δυνατόν να έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες λειτουργίες ή
να λειτουργούν ως καταρράκτης. Συνεπώς οι κυτταροκίνες επηρεάζουν την δραστηριότητα, διαφοροποίηση,
πολλαπλασιασμό, και επιβίωση των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος, όπως επίσης ρυθμίζουν τη
παραγωγή και δραστηριότητα άλλων κυτταροκινών οι οποίες μπορεί να αυξήσουν (προφλεγμονώδεις) ή να
ελαττώσουν (αντιφλεγμονώδεις) τη φλεγμονώδη απάντηση. Οι κυτταροκίνες μπορεί να έχουν προ (Th1) ή αντι
φλεγμονώδη (TH2) δράση αναλόγως του μικροπεριβάλλοντος που εντοπίζονται και η δράση τους μπορεί να
είναι ανταγωνιστική, συνεργική, προσθετική.
Στιςπρο-φλεγμονώδειςκυτταροκίνεςπεριλαμβάνονται: οιινερλευκίνες(IL1,2,6,7) καιοπαράγονταςνέκρωσηςόγκων(TNF).
Στις αντι-φλεγμονώδεις περιλαμβάνονται IL-4,IL-10,IL-13 και οι αυξητικοί παράγοντες (GF).
Ο πόνος και το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση, γεγονός που καθιστά
δύσκολο να καθοριστεί αν ο αποκλεισμός της αλγαισθησίας συμβάλλει στην ελάττωση της παραγωγής των προ
φλεγμονωδών κυτταροκινών ή vice versa η ελάττωση του σχηματισμού των προ φλεγμονωδών κυτταροκινών
οδηγεί σε λιγότερο πόνο.
Στη πραγματικότητα στη νεοπλασματική νόσο, οι κυτταροκίνες παράγονται σε αυξημένα επίπεδα με επιπτώσεις
άμεσες τόσο στο νευρικό όσο και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί οι μεσολαβητές
ενέχονται για την έναρξη και διατήρηση του παθολογικού πόνου με άμεση και έμμεση δράση στους
αλγαισθητικούς αισθητικούς νευρώνες. Κάποιες κυτταροκίνες σχετίζονται με νευρική βλάβη/φλεγμονή που
προκαλεί κεντρική ευαισθητοποίηση και συνοδεύεται από υπεραλγησία και αλοδυνία.
Η IL-1β και ο TNFa είναι οι πρώτες κυτταροκίνες που σχηματίζονται μετά την ιστική βλάβη ή φλεγμονή,
επηρεάζουν άμεσα ειδικούς υποδοχείς του αισθητικού νευρώνα, και οδηγούν σε «καταρράκτη« σύνθεσης άλλων
κυτταροκινών, χημειοκινών, μονοξείδιο του αζώτου, νευροτροφίνες, κινίνες λιπίδια τριφωσφωρική
αδενοσίνη(ATP). Με τη σειρά τους αυτά τα στοιχεία προκαλούν πολλαπλασιασμό και υπερτροφία των
νευρογαγγλιακών κυττάρων στο ΚΝΣ, απελευθερώνοντας προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες σχηματίζοντας ένα
σύνθετο δίκτυο ανεξάρτητης δραστηριότητας.
Ο TNFa γνωστός και ως καχεκτίνη ελαττώνει την ουδό ενεργοποίησης των νευρικών ινών C από μηχανικά
ερεθίσματα μέσω εξαγγείωσης του πλάσματος, προκαλώντας μηχανική αλλοδυνία. Αυξάνει το ρεύμα ιόντων
στους ηλεκτροευαίσθητους διαύλους νατρίου, ενεργοποιώντας τους υποδοχείς των θερμοευαίσθητων μη
ειδικών διαύλων (TRPV) και της πρωτεϊνικής κινάσης ενεργοποιούμενη από μιτογόνα p38 (p38 MAPK). Αυτά
ανευρίσκονται συνήθως στα κανάλια νατρίου στα γάγγλια των οπισθίων ριζών (ΓΟΠ) και η άμεση
φωσφωριλίωση προκαλεί αύξηση του δυναμικού ενέργειας συμβάλλοντας στη γένεση φλεγμονώδους και
νευροπαθητικού πόνου. Ο TNFa χειραγώγει τα κανάλια καλίου, ενεργοποιώντας τη πρωτεϊνική κινάση (PKC), η
οποία επηρεάζει την ικανότητα των νευρογλοιακών κυττάρων να επιτρέπουν την εκροή ενδοκυττάριου καλίου
και απομάκρυνση της απελευθέρωσης της γλουταμάτης, μετά το ερέθισμα, με αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη
νευρωνική ευαισθητοποίηση
Ο TNFa χειραγωγεί τα κανάλια καλίου, ενεργοποιώντας τη πρωτεϊνική κινάση (PKC), η οποία μετά το ερέθισμα
επιτρέπει την εκροή ενδοκυττάριου καλίου, την απομάκρυνση της απελευθέρωσης της γλουταμάτης από τα
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νευρογαγγλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη νευρωνική ευαισθητοποίηση.
Η νευρογενής φλεγμονή προκαλεί την έκλυση δύο ακόμη ουσιών, της ουσίας P και του CGRP.
Η ουσία P (SP) συμπεριφέρεται τόσο σαν νευροδιαβιβαστής, όσο και σαν νευροτροποποητής. Ο ενδογενής
υποδοχέας της είναι η νευροκινίνη-1, που ανευρίσκεται σε όλο σχεδόν το ΚΝΣ και παράγεται από τα
ηωσινόφιλα,τα μαστοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Ο κύριος ρόλος της είναι η συμμετοχή στη διαδικασία
του πόνου τόσο σε περιφερικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.
Το πεπτίδιο σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP), παράγεται από τα νευρικά κύτταρα του
περιφερικού και του ΚΝΣ. Στο ΝΜ όταν παράγεται στο οπίσθιο κέρας χρησιμεύει στη μεταφορά των ερεθισμάτων
του πόνου. Η κύρια δράση του είναι η αγγειοδιαστολή. Η ιντερλευκίνη- 1β διεγείρει την απελευθέρωση της
ουσίας P και του CGRP ενώ η IL-6 ευνοεί τη σύνθεση της SP στους αισθητικούς νευρώνες.
Η IL-1β ενεργοποιεί τους β1 υποδοχείς της βραδυκινίνης προκαλώντας θερμική υπεραλγησία. Ο TNFa και η IL1b ενεργοποιούν τους β2 υποδοχείς προκαλώντας φλεγμονώδη υπεραλγησία. Από την άλλη η βραδυκινίνη
επάγει την έκκριση του TNF και της IL-1β από τα μακροφάγα πυροδοτώντας ένα κακοήθη αλγαισθητικό κύκλο.
Η IL-1β μαζί με την IL-6 και τον TNFa προκαλούν ταχεία αύξηση των υποδοχέων των διαύλων TRPV1
απελευθερώνουν CGRP με αποτέλεσμα θερμική ευαισθητοποίση.
Ο TNFa η IL-1και η IL-6 είναι ισχυροί επαγωγείς της κυκλο οξυγενάσης-1 και επομένως και των
προσταγλανδινών τόσο στο σημείο της βλάβης όσο και στο ΝΜ, αυξάνοντας τη νευρωνική ευαισθησία σε χημικά,
θερμικά και μηχανικά ερεθίσματα.
Ο νευροτροφικός παράγοντας (NGF) είναι πρωτεΐνη που παράγεται σε κάθε περίπτωση βλάβης κάποιου νεύρου με
σκοπό την επιδιόρθωση της λειτουργίας του. Σε βλάβη νεύρου ο NGF προάγει των πολλαπλασιασμό και την
αποκοκκίωση των μακροφάγων, και απελευθερώνει μεσολαβητές της φλεγμονής συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου
παράγοντα προκαλώντας ένα αυτοπυροδοτούμενο κύκλο. Ο αυξητικός παράγοντας των νεύρων (NGF ) έχει περιφερική
και κεντρική δράση στο ΚΝΣ. Στην περιφέρεια προκαλεί ευαισθητοποίηση μέσω της ενεργοποίησης της 5-λυποοξυγενάσης, που μετατρέπει το αραχιδονικό οξύ σε λευκοτρίενες προκαλώντας μηχανική και θερμική υπεραλγησία.
Σε κεντρικό επίπεδο στο ΝΜ ο TNF και η IL-1β ενεργοποιεί τους NMDA υποδοχείς οι οποίοι προκαλούν αύξηση του
ενδοκυττάριου ασβεστίου, μάλλον δια μέσω των τύπου Ν διαύλων, η οποία με τη σειρά προκαλεί έκκριση ΝΟ και
προσταγλανδινών. Οι ουσίες αυτές διεγείρουν παλίνδρομα τις C ίνες, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον απαραίτητα
τα περιφερικά ερεθίσματα για τη διατήρηση της υπερδιέγερσης. Η επανειλημμένη διέγερση προκαλεί εκφορτίσεις
των νευρώνων του οπισθίου κέρατος σε προοδευτικά μεγαλύτερες συχνότητες. Αυτή η κλιμάκωση γίνεται
αντιληπτή σαν αυξημένη αίσθηση πόνου και προκαλεί υπερδιέγερση. Τα ερεθίσματα επεκτείνονται και σε
παράπλευρους νευρώνες (δευτερογενής υπεραλγησία), αλλά και σε νευρώνες άσχετους με τον πόνο (αλλοδυνία).
Η συνεχιζόμενη εισροή αλγαισθητικών πληροφοριών (υπερδιεγερσιμότητα) που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς,
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή νευρωνικών δομών που συμμετέχουν στη γένεση του, με αποτέλεσμα την
τροποποίηση της νευροπλαστικότητας του ΚΝΣ.
Υπεραλγησία μετά από χημειοθεραπεία (ΧΜΘ)
Μια συχνή και γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια της ΧΜΘ είναι η πρόκληση νευροπάθειας.
Πολλοί μηχανισμοί φαίνεται ότι εμπλέκονται στην εκδήλωση πόνου μετά ΧΜΘ. Πολλοί από τους
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες διασχίζουν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό και συνδέονται στο γάγγλιο των
οπισθίων κεράτων, αυξάνοντας την πιθανότητα νευροτοξικότητας.
Κάποιοι ΧΜΘ παράγοντες, ειδικά οι ΧΜΘ παράγοντες σταθεροποίησης των μικροσωλινίσκων (ταξάνες, πλατίνα),
έχουν την ικανότητα να προκαλούν αξονική εκφύλιση των νευρικών κυττάρων και απελευθέρωση
προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπου άμεσα ευαισθητοποιούν τους αλγοϋποδοχείς στις προσαγωγές ίνες.
Επιπλέον τα κυτταροτοξικά φάρμακα προκαλούν νευροπαθητικό πόνο ενεργοποιώντας τα κανάλια Να στη
κυτταρική μεμβράνη στα γάγγλια των οπισθίων κεράτων.
Η φλεγμονώδης αντίδραση που πυροδοτείται από τα κυτταροστατικά φάρμακα στο αυτοάνοσο σύστημα, μπορεί
να προκαλέσει μέσω απελευθέρωσης προ -φλεγμονωδών κυτταροκινών, μεταβολές στους αισθητικούς
νευρώνες με αποτέλεσμα την τροποποίηση της αλγαισθητικής διαδικασίας.
Μολονότι οι διάφοροι ΧΜΘ παράγοντες προκαλούν νευροτοξικότητα με διαφορετικούς μηχανισμούς, η
πλειονότητα των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, όχι μόνο συνεισφέρει στην καταστροφή του άξονα,
ενεργοποιώντας τη φλεγμονώδη διαδικασία, αλλά τροποποιεί την ευαισθησία και δραστηριότητα των
υποδοχέων, με τελικό αποτέλεσμα εμφάνιση αλλοδυνίας και υπεραλγησίας.
Υπεραλγησία από οπιοειδή (ΟΙΗ)
Μολονότι τα οπιοειδή εξακολουθούν και παραμένουν οι στυλοβάτες της αντιμετώπισης του καρκινικού πόνου,
το πλήθος των ανεπιθύμητων ενεργειών που περιλαμβάνουν την ανοχή και την υπεραλγησία, τελικά περιορίζουν
τη αποτελεσματικότητα τους.
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Ανοχή, είναι η ελαττωμένη απάντηση στη αγωγή, η οποία απαιτεί αυξημένες δόσεις για να επιτευχθεί το ίδιο
αναλγητικό αποτέλεσμα.
Υπεραλγησία, είναι η αυξημένη απάντηση στο αλγεινό ερέθισμα, προκαλούμενη από την παρατεταμένη έκθεση
στα οπιοειδή.
Τί είναι η ΟΙΗ ?
Η ΟΙΗ είναι μια αναγνωρισμένη επιπλοκή της θεραπείας με οπιοειδή.
Μιά αλγαισθητική ευαισθητοποίηση προκαλούμενη από παρατεταμένη έκθεση στα οπιοειδή.
Απώλεια της αποτελεσματικότητας με παράδοξη απάντηση.
Μία προ αλγαισθητική διαδικασία.
Τροποποίηση της νευρωνικής δραστηριότητας (νευροπλαστικότητα)
Οι προ κλινικές και κλινικές μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη της.
Ο επιπολασμός της δεν είναι γνωστός.
Κλινική εκτίμηση.
Ο μηχανισμός δεν είναι σαφώς κατανοητός. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νευροβιολογική διαδικασία, η
οποία προκαλεί νευροπλαστικότητα τόσο στο περιφερικό όσο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται: η τροποποιημένη συμπεριφορά των υποδοχέων των οπιοειδών,
η ανάπτυξη ανταγωνιστικών μηχανισμών (ενεργοποίηση NMDA), αύξηση νωτιαίας δινορφίνης, ενεργοποίηση
κατιουσών οδών διευκόλυνσης του πόνου από τον κεφαλικό-μεσοπρόσθιο μυελό και γενετικοί μηχανισμοί.
Η ΟΙΗ είναι συνέπεια της αγωγής με οπιοειδή, μπορεί να παρερμηνευτεί με την ανοχή. Δεν είναι σαφές ποιοί
ασθενείς έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΙΗ, γι αυτό πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και κατάλληλη
αντιμετώπιση σε ασθενείς που επωφελούνται από τη θεραπεία με οπιοειδή.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO) έχει προτείνει ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου
όπου ο κύριος ρυθμιστής της αναλγητικής αγωγής είναι η ένταση του πόνου, και περιλαμβάνει τόσο οπιοειδείς,
όσο και μη οπιοειδείς παράγοντες. Ωστόσο ο κυριότερος μηχανισμός πρόκλησης πόνου είναι η νευρική φλεγμονή
και στόχος η αντιμετώπιση της.
Τα ΜΣΑΦ, και κορτικοστεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως. Οι στατίνες μπορεί να αποδειχτούν ελπιδοφόρες
στον έλεγχο αυτού του συμπτώματος, δρώντας σαν αντι -φλεγμονώδεις παράγοντες. Αρκετοί άλλοι παράγοντες
έχουν αναφερθεί μολονότι η αποτελεσματικότητα τους μένει να αποδειχθεί.
Μας καλύπτει πλέον η κλίμακα WHO; και αν δεν μας καλύπτει ποιά είναι η λύση;
Η αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου πρέπει να στοχεύσει στους μοριακούς μηχανισμούς πρόκλησης καρκινικού
πόνου (χειρουργική επέμβαση, τοξικότητα θεραπειών) και στους γονιδιακούς παράγοντες που καθορίζουν ποιοί
ασθενείς θα ανταποκριθούν στη συμβατική θεραπεία και ποιοί όχι.
Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι ο καρκινικός πόνος σηματοδοτεί το τέλος της ζωής, επηρεάζει
όμως σημαντικά τη ζωή των μακροχρονίως επιζώντων και των οικογενειών τους από τα αρχικά στάδια.
Πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μια ολιστική προσέγγιση, που εκτός από τη φαρμακευτική
παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει ψυχολογική, κοινωνική και υπαρξιακή υποστήριξη, ούτως ώστε να
ξαναρχίσουν τη ζωή τους.
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ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚέΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ
Παπαναστασίου Ι.
Το άλγος θεωρείται από τις πλέον σημαντικές επιπλοκές του καρκίνου και αποτελεί την συνηθέστερη αιτία που
ωθεί τον ογκολογικό ασθενή ή τον παθολόγο ογκολόγο να αναζητήσει την ορθοπαιδική εκτίμηση και παρέμβαση.
Ο πόνος που οφείλεται σε μυοσκελετικά αίτια, έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εχει σχέση με τη φόρτιση
και την κίνηση, είναι όπως περιγράφεται μηχανικής αιτιολογίας, είτε οφείλεται σε πίεση νευραγγειακών
στελεχών Συνήθως εκδηλώνεται όταν η νόσος έχει προσβάλλει και εξασθενήσει το οστούν προκαλώντας
οστεόλυση ή και παθολογικό κάταγμα, είτε συμπιέζει νευρικές ρίζες όπως στη σπονδυλική στήλη.
Οι 2 κύριες μορφές θεραπείες είναι η χειρουργική και η ακτινοβολία (ως μονοθεραπεία), χωρίς να
παραγνωρίζουμε τη σημασία της φαρμακευτικής αγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ τα διφωσφονικά στο
πολλαπλούν μυέλωμα ή την κορτιζόνη στα λεμφώματα).
Ενώ σε παθολογικά κατάγματα των άκρων η χειρουργική θεραπεία είναι συχνά μονόδρομος, σε επαπειλούμενο
κάταγμα η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Συνηθέστερα χρησιμοποιούμε τα κριτήρια του Mirels για να υπολογίσουμε
τον καταγματικό κίνδυνο και τη βέλτιστη θεραπεία. Σε σκορ ίσο ή μεγαλύτερο του 9 (οστεολυτικοί όγκοι με λύση
άνω των 2/3 της οστικής περιμέτρου, έντονο άλγος, περιτροχαντήρια περιοχή μηριαίου) ο καταγματικός κίνδυνος
είναι μεγάλος και χρειάζεται χειρουργική σταθεροποίηση του κατάγματος. Σε μικρότερο score δέον να προτιμούμε
την ακτινοθεραπεία. Ως προς το είδος της χειρουργικής επέμβασης, σημαίνουσα αξία έχει η πρόγνωση του ασθενούς.
Ασθενείς με καλή πρόγνωση χρήζουν ριζικότερων επεμβάσεων και τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, ενώ σε ασθενείς
πτωχής προγνώσεως πρέπει να επιτελούνται πιο μικρές και αναίμακτες επεμβάσεις και τοποθέτηση ενδομυελικών
ήλων. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, ο προεγχειρητικός εμβολισμός σημαντικά μειώνει τη διεγχειρητική αιμορραγία
και την ανάγκη μεταγγίσεως. Τυπικά το χειρουργείο ακολουθείται από ακτινοθεραπεία.
Σε όγκους σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) (η οποία αποτελεί και τη συχνότερη οστική μεταστατική εστία) η επιλογή
της βέλτιστης θεραπείας είναι και εδώ πολυπαραγοντική. Συχνά το άλγος συνδέεται με άλλα σοβαρότερα
συμπτώματα (πάρεση, σύνδρομο ιππουρίδος). Σε ασθενείς με συνυπάρχουσα συμπίεση μυελού η χειρουργική
θεραπεία υπερέχει της ακτινοθεραπείας ως προς την δυνατότητα αποκατάστασης ή διατήρησης της βάδισης. Και
εδώ κεντρικό ρόλο έχει η πρόγνωση του ασθενούς. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο score είναι του Tokuhashi,
ο οποίος παρατήρησε ότι οι ασθενείς του με score > 12 είχαν επιβίωση άνω του έτους, ενώ σε score<8 η
επιβίωση δεν ξεπερνούσε το 6μηνο. Η βρετανική εταιρεία (NICE) αναφέρει στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι
ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης < 3μηνου δεν πρέπει να χειρουργούνται. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη είναι ο βαθμός συμπίεσης του μυελού, η ευαισθησία του όγκου στην ακτινοβολία και η
αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Σχετικά με το θέμα της αστάθειας, υπάρχει και ένας αλγόριθμος από το Spine
Oncology Study Group όπου σε score >12 η σπονδυλική στήλη θεωρείται ασταθής και πρέπει να χειρουργείται.
Γενικά, νεότεροι ασθενείς καλής προγνώσεως με ακτινοάντοχους όγκους δέον να χειρουργούνται, ενώ
γηραιότεροι ασθενείς χαμηλού performance status να ακτινοβολούνται.
Πέρα όμως από τις αιματηρές ανοιχτές επεμβάσεις, υπάρχουν και ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι που κύρια
αποσκοπούν στην ύφεση του άλγους. Τέτοια επέμβαση είναι η κυφοπλαστική (ΚΦΠ), όπου αφορά την διαδερμική
έγχυση οστικού τσιμέντου και εφαρμόζεται με επιτυχία σε ογκολογικούς ασθενείς ήδη από το τέλος του
προηγούμενου αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναδρομικές ή προοπτικές μελέτες που στηρίζουν την ΚΦΠ και ιδίως η
τυχαιοποιημένη μελέτη CA.F.E. (cancer patient fracture evaluation) η οποία καταδεικνύει την υπεροχή της ΚΦΠ
έναντι της συντηρητικής αγωγής ως προς την ποιότητα ζωής και το επίπεδο αναλγησίας (σχεδόν 4 μονάδες
διαφορά στην κλίμακα VAS). Οι ενδείξεις της μεθόδου είναι κάταγμα (ή κατάγματα) ΣΣ, με επίπεδου άλγους
τουλάχιστον 4/10 στην κλίμακα VAS, πρόσφατο κάταγμα ή διήθηση ΣΣ όπως απεικονίζεται στη μαγνητική (ιδίως
στις STIR ακολουθίες) και θετική κλινική εξέταση, ενώ αντένδειξη της μεθόδου είναι η κλινική μυελοπάθεια ή
εμφανής αστάθεια της ΣΣ (οπότε χρειάζεται και ανοικτή χειρουργική αποσυμπίεση/ σπονδυλοδεσία). Γίνεται με 1
ή 2 μικρές τομές με γενική η τοπική αναισθησία, με ημερήσια ή 2ημερη νοσηλεία. Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί
και με άλλες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (πχ διαδερμική σπονδυλοδεσία, ablation, κρυοθεραπεία). Επίσης
θεωρείται συμπληρωματική θεραπεία με την ακτινοθεραπεία, καθόσον η ακτινοβολία σκοτώνει τον όγκο αλλά
αδυνατίζει τον ήδη εξασθενημένο κατεαγώς σπόνδυλο, ενώ η ΚΦΠ στοχεύει στην στήριξη και ναρθηκοποίηση
του σπονδύλου. Η διαδερμική έγχυση τσιμέντου βρίσκει εφαρμογή και σε άλλες δύσκολες περιπτώσεις, όπως
οστεολύσεις κοτύλης (κοτυλοπλαστική) ή μηριαίου αντί για ανοικτή επέμβαση (μηροπλαστική).
Εν κατακλείδι, συχνά καλείται ο ορθοπαιδικός ογκολόγος να αντιμετωπίσει επώδυνες καταστάσεις στον
ογκολογικό άρρωστο, συνήθως λόγω οστεολύσεων που απειλούν τη μηχανική αντοχή του οστού ή παθολογικών
καταγμάτων. Η επίλογη της βέλτιστης θεραπείας (χειρουργική, ακτινοθεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή) σχετίζεται
άμεσα με την πρόγνωση του ασθενούς και το είδος της βλάβης. Η σταθεροποίηση του κατάγματος ή η
προφυλακτική χειρουργική επέμβαση απαλείφουν τον πόνο και επιτρέπουν τη βάδιση και τη φόρτιση του
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πάσχοντος σκέλους. Επίσης ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι όπως η κυφοπλαστική σε κατάγματα σπονδυλικής
στήλης, βελτιώνουν θεαματικά την ποιότητα ζωής και το επίπεδο πόνου με μικρή νοσηρότητα. Ο συνδυασμός
τέτοιων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με στοχευμένες ακτινοθεραπείες αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος.
1. Eleraky M, Papanastassiou I, Vrionis FD. Management of metastatic spine disease. Curr Opin Support Palliat Care.
2010;4(3):182-188.
2. Mirels H. Metastatic disease in long bones: A proposed scoring system for diagnosing impending pathologic fractures.
1989. Clin Orthop Relat Res. 2003(415 Suppl):S4-13.
3. Steensma M, Boland PJ, Morris CD, Athanasian E, Healey JH. Endoprosthetic treatment is more durable for pathologic
proximal femur fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(3):920-926.
4. Pazionis TJ, Papanastassiou ID, Maybody M, Healey JH. Embolization of hypervascular bone metastases reduces
intraoperative blood loss: a case-control study. Clin Orthop Relat Res. 2014;472(10):3179-3187.
5. Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, Payne R, Saris S, Kryscio RJ, et al. Direct decompressive surgical resection in the
treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomised trial. Lancet. 2005;366(9486):643-648.
6. Tokuhashi Y, Matsuzaki H, Oda H, Oshima M, Ryu J. A revised scoring system for preoperative evaluation of metastatic
spine tumor prognosis. Spine (Phila Pa 1976). 2005;30(19):2186-2191.
7. Metastatic spinal cord compression in adults: diagnosis and management. 2008. https://www.nice.org.uk/guidance/cg75.
8. Fisher CG, DiPaola CP, Ryken TC, Bilsky MH, Shaffrey CI, Berven SH, et al. A novel classification system for spinal
instability in neoplastic disease: an evidence-based approach and expert consensus from the Spine Oncology Study
Group. Spine (Phila Pa 1976). 2010;35(22):E1221-1229.
9. Papanastassiou ID, Aghayev K, Berenson JR, Schmidt MH, Vrionis FD. Is vertebral augmentation the right choice for
cancer patients with painful vertebral compression fractures? J Natl Compr Canc Netw. 2012;10(6):715-719.
10. Papanastassiou ID, Eleraky M, Murtagh R, Kokkalis ZT, Gerochristou M, Vrionis FD. Comparison of Unilateral versus
Bilateral Kyphoplasty in Multiple Myeloma Patients and the Importance of Preoperative Planning. Asian Spine J.
2014;8(3):244-252.
11. Eleraky M, Papanastassiou I, Setzer M, Baaj AA, Tran ND, Vrionis FD. Balloon kyphoplasty in the treatment of metastatic
tumors of the upper thoracic spine. Journal of neurosurgery. Spine. 2011;14(3):372-376.
12. Berenson J, Pflugmacher R, Jarzem P, Zonder J, Schechtman K, Tillman JB, et al. Balloon kyphoplasty versus nonsurgical fracture management for treatment of painful vertebral body compression fractures in patients with cancer:
a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2011;12(3):225-235.
13. Papanastassiou ID, Filis AK, Gerochristou MA, Vrionis FD. Controversial issues in kyphoplasty and vertebroplasty in
malignant vertebral fractures. Cancer Control. 2014;21(2):151-157.
14. Aghayev K, Papanastassiou ID, Vrionis F. Role of vertebral augmentation procedures in the management of vertebral
compression fractures in cancer patients. Curr Opin Support Palliat Care. 2011;5(3):222-226.
15. Feng H, Feng J, Li Z, Feng Q, Zhang Q, Qin D, et al. Percutaneous femoroplasty for the treatment of proximal femoral
metastases. European journal of surgical oncology: the journal of the European Society of Surgical Oncology and the
British Association of Surgical Oncology. 2014;40(4):402-405.

ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧέΣ
Αλεξοπούλου – Βραχνού Ε.
Η Παρηγορική Φροντίδα (Π.Φ.) είναι μια προσέγγιση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και της
οικογένειάς τους που υποφέρουν από νοσήματα απειλητικά για τη ζωή τους, μέσω της πρόληψης, εκτίμησης
και αντιμετώπισης του πόνου και των λοιπών φυσικών συμπτωμάτων καθώς και των ψυχολογικών, κοινωνικών
και πνευματικών αναγκών τους (Π.Ο.Υ., Ιούλιος 2015).
Κάθε χρόνο 40 εκ. άτομα παγκοσμίως έχουν ανάγκη Παρηγορικής Φροντίδας και μόνο το 14% εξ’αυτών έχει
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της, το 42% των χωρών δεν διαθέτει δομές Π.Φ., ενώ το 80% αυτών των
ασθενών έχει πόνο και δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα ελεγχόμενης συνταγογράφησης. Η ανάγκη για Π.Φ. θα
αυξάνεται διαρκώς στο άμεσο μέλλον λόγω της αύξησης του αριθμού των καρκινοπαθών, της παράτασης της
ζωής τους (survivors), αλλά και της αύξησης των χρόνιων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (γήρανση πληθυσμού).
Βασικές αρχές και στόχοι της Π.Φ. είναι:
• Η Π.Φ. αποτελεί μια πολλαπλών διαστάσεων προσέγγιση και αντιμετώπιση των φυσικών συμπτωμάτων αλλά
και των ψυχολογικών, πνευματικών και κοινωνικών προβλημάτων του ασθενούς και της οικογένειάς τους.
• Η Π.Φ. σέβεται τη ζωή και θεωρεί τον θάνατο μια φυσιολογική διαδικασία.
• Κύριος στόχος της Π.Φ. είναι η ποιότητα ζωής του ασθενούς μέχρι το τέλος.
• Η Π.Φ. πρέπει να παρέχεται από την αρχή της διάγνωσης και καθ’όλη τη διάρκεια της νόσου, αλλά και μετά το
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τέλος, με την υποστήριξη της οικογένειας που βιώνει την απώλεια.
• Η Π.Φ. παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και σε οποιαδήποτε δομή αποφασίσει ο ασθενής
να αντιμετωπισθεί.
• Αποτελεί το πιο σύγχρονο μοντέλο φροντίδας του καρκινοπαθούς ασθενούς.
• Απευθύνεται επίσης και σε ασθενείς που υποφέρουν από χρόνια απειλητικά για τη ζωή τους νοσήματα, όπως
η Καρδιακή – Αναπνευστική – Νεφρική ανεπάρκεια, τα χρόνια Νευρολογικά νοσήματα, ή Άνοια, ΗΙV κ.ά.
• Αντιμετωπίζει τον πόνο και όλα τα συμπτώματα που προκύπτουν από τη νόσο και τη θεραπεία της, ώστε ο
ασθενής να διατηρεί την αξιοπρέπειά του και να παραμένει ενεργός μέχρι το τέλος της ζωής του.
• Παρέχεται από πολυδύναμη ομάδα. Μέλος της ομάδας είναι και ο ίδιος ο ασθενής και η οικογένειά του.
• Οι δομές στις οποίες παρέχεται η Π.Φ. είναι εξειδικευμένες (Μονάδα Π.Φ. σε Νοσοκομεία, Ξενώνες, Κατ’οίκον
Νοσηλεία κ.ά.) και μη εξειδικευμένες (Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Ξενώνες εκκλησίας, Οίκοι ευγηρίας κ.ά.).
• Απαραίτητη είναι η συνέχεια στη φροντίδα του ασθενούς σε οποιαδήποτε από τις δομές της Π.Φ. αυτός αντιμετωπίζεται.
• Η «φιλοσοφία ξενώνα» (hospice care) εμπεριέχεται στην Π.Φ., απευθύνεται σε ασθενείς που το προσδόκιμο
επιβίωσής τους είναι μικρότερο από 6 μήνες και στόχος της είναι η αντιμετώπιση του πόνου και των λοιπών
συμπτωμάτων, μετά τη διακοπή κάθε ενεργού θεραπείας (care not cυre).
• Η «φιλοσοφία ξενώνα» πρέπει να διαπνέει το έργο της ομάδας τους τελευταίους μήνες της ζωής του ασθενούς,
σε όλες τις δομές της Π.Φ. που αυτός αντιμετωπίζεται.
Η Π.Φ.έχει αναγνωριστεί από τον Π.Ο.Υ. ως ανθρώπινο δικαίωμα και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις
συνιστώσες μιας ανθρωποκεντρικής ολοκληρωμένης προσέγγισης κάθε ασθενούς, ανεξάρτητα από νόσο, φύλο,
ηλικία, εθνικότητα, πνευματική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση.
Φραγμοί για την ανάπτυξη της Π.Φ. αποτελούν η ελλιπής εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, οι πολιτικές υγείας
των διαφόρων κρατών, η ελλιπής ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματά του, η ελλιπής πρόσβαση των
ασθενών σε φάρμακα ελεγχόμενης συνταγογράφισης, η οπιοφοβία, οι πολιτιστικές και κοινωνικές παραδόσεις.
Σήμερα και από το 2014 ο Π.Ο.Υ. και όλες οι χώρες μέλη του World Health Assemply (WHA) εργάζονται για την
ανάπτυξη και επέκταση της Π.Φ. Η EAPC (European Association for Palliative Care) εξέδωσε το εκπαιδευτικό
αντικείμενο της Π.Φ. για την προπτυχιακή εκπαίδευση (2007) ενώ προσπάθεια γίνεται στις ΗΠΑ (100 τρέχοντα
προγράμματα εκπαίδευσης) για την καθιέρωση της Π.Φ. ως κύριας ειδικότητας ή ως υποειδικότητα.
Στη χώρα μας η ανάπτυξη της Π.Φ. υστερεί παρά την νομοθετική κατοχύρωση (ΚΙΔ 3918/05). Δεν υπάρχουν μονάδες
Π.Φ. σε εθνικό επίπεδο και το έργο της ΠΦ ασκείται από τα 57 Ιατρεία Πόνου και ΠΦ σε εθελοντική βάση.
Επιστημονικές εταιρίες αναφοράς είναι η «Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας –
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.» (έτος ίδρυσης 1997), η «Μέριμνα» (ΠΦ για τα παιδιά, έτος ίδρυσης 1995) και η «Ελληνικής Εταιρεία
Αλγολογίας». Ωστόσο, διδάσκεται ως μάθημα επιλογής από το 1994 σε προπτυχιακό επίπεδο στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου της Αθήνας και από το 2005 υπάρχει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. WHO: Palliative Care
2. EAPC: Mapping of medical training and physician certificate of PM in Europe (2013)
3. Harvard Magazine: a brief status report on PC (2015)
4. Oxford Textbook on PC
5. EAPC: Atlas on PC in Europe (Centeno et al, 2007)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙV
Πόνος στις Αρθρώσεις
Συνδιοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης & ΕΕΑ

ΠΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ vs ΠΟΝΟΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Σταματόπουλος Γ.
Η καθημερινή ενασχόληση με τον σωματοαισθητικό πόνο περιλαμβάνει την λύση του διαφοροδιαγνωστικού
γρίφου μεταξύ του πόνου μηχανικής αιτιολογίας και του πόνου φλεγμονώδους αιτιολογίας.
Η προσέγγιση, αλλά και η λύση του προαναφερόμενου γρίφου όχι μόνο απλή δεν είναι αλλά πολύ συχνά
υποκρύπτει πλάνες επιλογών και λύσεων που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τον ασθενή αλλά μπορεί και να τον
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υποβάλλουν σε λάθος θεραπευτικές αγωγές (ακόμη και χειρουργικές).
Πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να προκύψει από τις δομές μέσα ή γύρω από αυτές ή μπορεί να προκύπτει από πιο
μακρινές περιοχές. Πηγές του πόνου εντός της άρθρωσης περιλαμβάνουν, την αρθρική κάψουλα, το περιόστεο,
τους συνδέσμους, το υποχόνδριο οστό, και το αρθρικό υγρό, αλλά όχι τον αρθρικό χόνδρο, ο οποίος στερείται
νευρικών απολήξεων. Ο προσδιορισμός της ανατομικής περιοχής που είναι εν μέρει υπεύθυνη για τον πόνο στις
αρθρώσεις είναι συχνά ένα δύσκολο έργο, αλλά είναι κρίσιμος, δεδομένου ότι καθοδηγεί την προσέγγιση στη
διάγνωση και θεραπεία. Η γνώση της ανατομίας των πολύπλοκων αρθρώσεων (π.χ. το γόνατο, τον ώμο, τον
αστράγαλο) βοηθάει εξαιρετικά στην τελική διάγνωση και στην σωστή θεραπευτική λύση.
Η αξιολόγηση του πόνου των αρθρώσεων, τόσο από την άποψη της φυσικής ιστορίας αλλά και των ευρημάτων
από την φυσική εξέταση, επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την κατανόηση των βασικών παθοφυσιολογικών
μηχανισμών των κοινών ασθενειών. Αυτές περιλαμβάνουν υμενίτιδα, ενθεσοπάθεια, εναπόθεση κρυστάλλων,
λοίμωξη, αλλά και των διαρθρωτικών διαταραχών (μηχανικές διαταραχές). Αυτοί οι τύποι των κοινών
ασθενειών δεν αλληλοαναιρούνται. Παραδείγματα των παθολογικών διεργασιών που συνήθως συνυπάρχουν
περιλαμβάνουν εναπόθεση κρυστάλλων στην οστεοαρθρίτιδα, θυλακίτιδα στις ενθεσοπάθειες, αλλά και την
καταστροφή του χόνδρου σε χρόνια υμενίτιδα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα).
ΔΟΜΙΚΕΣ Η ΚΟΙΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου είναι το κύριο παθολογικό χαρακτηριστικό της
οστεοαρθρίτιδας. Εμφανίζεται σαν απάντηση τόσο σε διαταραχή στο τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδοχής
άλλων παραγόντων.
• Τοπικοί παράγοντες, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Προηγούμενος κοινός τραυματισμός (π.χ., ρήξη μηνίσκου, ενδαρθρικό
συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου).
ΣΥΓΓΕΝΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: (π.χ., συγγενής δυσπλασία του ισχίου ή επιφυσιολίσθηση
μηριαίας κεφαλής).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟ ΟΣΤΟΥ: (π.χ. οστεοπέτρωση, νέκρωση μηριαίας κεφαλής, νέκρωση κεφαλής
βραχιονίου οστού ή των μηριαίων κονδύλων, και η νόσος του Paget).
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΜΥΕΣ, ΤΕΝΟΝΤΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ):
(π.χ., υπερκινητικότητα, υπέρχρηση).
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ: (π.χ., ωχρονοσία και εναποθέσεις κρυστάλλων).
• Γενικοί παράγοντες, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: (Είδος και βαρύτητα εργασίας). Βλάβη στον αρθρικό χόνδρο που σχετίζεται με υποχόνδριο
σκλήρυνση, σχηματισμό νέου οστού και περιφερική παραγωγή οστεοφύτων.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ: Εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου είναι το κύριο παθολογικό
χαρακτηριστικό της δευτερογενούς οστεοαρθρίτιδας που εμφανίζεται σε έδαφος μηχανικής αστάθειας.
Εμφανίζεται σαν απάντηση, τόσο σε βλάβη σε τοπικό επίπεδο (ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου) όσο και σε
επίπεδο διαταραχών άλλων ανατομικών δομών –συνδέσμων, επιχείλιων χόνδρων, μυϊκών γαστέρων, τενόντων
κλπ.- (αστάθεια ΣΣ, αστάθεια κροταφογναδικής άρθρωσης).
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ: Η αρθρική μεμβράνη είναι η κύρια θέση φλεγμονής σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA) και
σε πολλές άλλες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Η υμενίτιδα χαρακτηρίζεται παθολογικά από τα ακόλουθα:
Νεοαγγείωση, διήθηση του αρθρικού υμένα με λεμφοκύτταρα, κύτταρα πλάσματος, μακροφάγα και κυτταρική
υπερπλασία της αρθρικής επένδυσης. Τα αιτία που οδηγούν στην πάχυνση του αρθρικού υμένα, κλινικά
εκδηλώνονται με θερμότητα, με ευαισθησία, και υπερπαραγωγή αρθρικού υγρού και ελαιωδών εκκρίσεων,
συνέπεια των υπερπαραγωγικών μαλακών ιστών που καλύπτουν το σύνολο της άρθρωσης. Η φλεγμονή του
αρθρικού υμένα μπορεί να διεισδύσει και να διαβρώσει τα οστά και τον αρθρικό χόνδρο.
ΕΝΘΕΣΙΤΙΔΑ: Η ένθεση είναι η μεταβατική ζώνη όπου δομές κολλαγόνου όπως των τενόντων και των
συνδέσμων συμφύονται με το οστό. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν ενθέσεις στην επαφή μεταξύ του φλοιού
του οστού και του περιοστέου και μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων και του ινώδη δακτυλίου. Η ενθεσοπάθεια
είναι το κύριο εύρημα της παθολογίας στις οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες. Ως αποτέλεσμα της φλεγμονής
σε αυτά τα σημεία επαφής, οι ακτινικά προσανατολισμένες ίνες κολλαγόνου υφίστανται μετάπλαση,
σχηματίζοντας ινώδη ιστό. Αυτοί οι μεταπλαστικοί μετασχηματισμοί οδηγούν σε σχηματισμό νέου οστού
(περιοστίτιδα), σταδιακή οστεοποίηση του συνδέσμων (π.χ., οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις), και ο σχηματισμός
συνδεσμόφυτων κατά μήκος των εξωτερικών ινών των σπονδυλικών δίσκων.
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Όταν η ενθεσίτιδα συμβαίνει σε ένα διάρθριο κενό, με συνυπάρχουσα δευτερεύουσα υμενίτιδα μπορεί να
οδηγήσει σε εναπόθεση κρυστάλλων. Η εναπόθεση των κρυστάλλων σε αρθρικές δομές μπορεί να οδηγήσει –
με την σειρά της- σε συμπτωματική νόσος των αρθρώσεων.
Οι υπεύθυνοι κρύσταλλοι είναι: ουρικού μονονατρίου, πυροφωσφορικού ασβεστίου, φωσφορικού ασβεστίου
(συμπεριλαμβανομένου και του υδροξυαπατίτη) και οξαλικού ασβεστίου. Εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού οξέος
(μονονατρίου) λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του υαλοειδούς χόνδρου, εντός του αρθρικό υμένα, και των
περιαρθρικών δομών, συμπεριλαμβανομένων έλυτρα τένοντες και θύλακες. Ως αποτέλεσμα, η φλεγμονή που
σχετίζεται με εναποθέσεις ουρικών κρυστάλλων μπορεί να εντοπίζεται σε ένα θύλακο, ή τενόντια θήκη γύρω από
την άρθρωση, ή μπορεί να είναι ευρέως εξαπλωμένη, συμπεριλαμβάνοντας πολλαπλές κοινές ανατομικές δομές
των αρθρώσεων. Κλινικά, μια οξεία ουρική αρθρίτιδα είναι κοινή φλεγμονή, με υπερκείμενη ερυθρότητα,
θερμότητα, ή και τα δύο. Επιφανειακή περιαρθρική φλεγμονή μπορεί να μοιάζει με κυτταρίτιδα. Η εναπόθεση
κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου περιορίζεται στον υαλώδη χόνδρο, στις ινοχόνδρινες περιοχές, και
περιοχές της χόνδρινης μετάπλασης (δηλαδή, εκφυλίστηκες περιοχές των τενόντων, των συνδέσμων, και της
κοινής κάψουλας) μέσα στην άρθρωση. Η εναπόθεση αυτών των κρυστάλλων στο χώρο της άρθρωσης μπορεί
να πυροδοτήσει μια οξεία φλεγμονώδη αρθρίτιδα, που είναι γνωστή ως ψευδοουρική αρθρίτιδα.
ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Ο αρθρικός υμένας μπορεί να γίνει η βάση για οξείες ή χρόνιες φλεγμονές που
σχετίζονται με βακτηριακές, μυκητιασικές, ή ιογενείς λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις αυτές προκύπτουν σχεδόν πάντοτε
από αιματογενή διασπορά και μπορεί να είναι μέρος μιας συστηματικής λοίμωξης. Η λοιμώξεις αυτές βρίσκονται
σχεδόν πάντοτε στον αρθρικό υμένα.
Τα κυρίαρχα παθολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν έντονη διήθηση από ουδετερόφιλα με προκύπτουσα νέκρωση
του αρθρικού υμένα και στην συνέχεια σχηματισμό κοκκοιοματώδη και ουλώδη ιστό. Μία πυκνή μάζα του
ινώδους, μολυσμένου από ουδετερόφιλα ιστού, σχηματίζει πάνω από την επιφάνεια του αρθρικού υμένα.
Βακτηριακά προϊόντα απελευθερώνονται μέσα στην άρθρωση και είναι ικανά να παράγουν ταχεία καταστροφή
του χόνδρου.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚή ΙΑΤΡΙΚή ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Ευθύμιος Ι. Κουλούλας,MD,PhD
Φυσίατρος, Senior Fellow EBPRM
Ο πόνος είναι μέγιστο δημόσιο πρόβλημα υγείας, με άμεσα και έμμεσα κόστη, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην
ανικανότητα και να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Κάθε είδος πόνου είναι φυσιολογικό. Είτε αλγαισθητικός είτε νευροπαθητικός είτε μικτός (παθοφυσιολογική
ταξινόμηση), είτε οξύς, υποξύς είτε χρόνιος (χρονική ταξινόμηση), ο πόνος θα πρέπει να θεωρείται μία αμυντική,
προστατευτική και προαιρετική απάντηση του οργανισμού σε μία απειλή του η οποία συμβαίνει σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή και σε συγκεκριμένο περιβάλλον.
Ειδικά στον χρόνιο πόνο μικτού τύπου επιπλοκές όπως διαταραχή ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα,
κόπωση, κοινωνική απομόνωση, μειωμένη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητας μπορούν να έχουν
κατάληξη την ανικανότητα.
Η έκφραση της εμπειρίας του πόνου έχει ανάγκη την συνεισφορά της συναίσθησης, της επίγνωσης και του
περιβάλλοντος. Η εμπειρία του πόνου γίνεται μοναδική με την εγκεφαλική της επαναπροβολή και την δημιουργία
της νευρουπογραφής (neurosignature) και της νευροσφραγίδας (neurotag). Η αίσθηση της απειλής είναι αυτή που
πυροδοτεί το σύστημα της επαναπροβολής του πόνου στο εγκέφαλο γι’αυτό και οι άνθρωποι συχνά εκφράζουν
φόβο αντί πόνο.
Βασικές επιστήμες προτείνουν ότι οι σύγχρονοι ιατροί πόνου θα πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψιν τον
γονιδιακό χειρισμό, την επαναχαρτογράφηση και την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Οφείλουμε να
κοιτάξουμε «μακρύτερα» από τους ιστούς που πονάνε διότι η επαναπροβολή της αλγεινής εμπειρίας στον
εγκέφαλο είναι αυτό που τελικά καλούμαστε να διαχειριστούμε.
Ιστορικά, η εκπαίδευση στην φυσική ιατρική και αποκατάσταση παρέχει τις ικανότητες στην μεγιστοποίηση
συντηρητικών θεραπειών στην διαχείριση του πόνου των αρθρώσεων, στις οποίες παραδοσιακά περιλαμβάνονται η
αρχή PRICE, τα ΜΣΑΦ, τα φυσικά μέσα, οι εγχύσεις κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό με ειδικές θεραπευτικές
ασκήσεις ωστόσο η διαχείριση του χρόνιου πόνου ταυτοποιείται καλύτερα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο πόνου,
το οποίο έχει τρεις διαστάσεις, την αισθητική (διακριτική), την συναισθηματική (κινητήρια) και την γνωστική (επικριτική).
Στόχοι του διεπιστημονικού προγράμματος αποκατάστασης διαχείρισης πόνου αποτελούν η αποδοχή και μείωση
του πόνου, η μέγιστη αποκατάσταση της λειτουργικής κινητικότητας και του ύπνου, η βελτίωση της διάθεσης, η
επιστροφή στις δραστηριότητες αναψυχής και στην εργασία.
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Η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης συνήθως διευθύνεται από φυσίατρο, ή άλλο ιατρό ειδικό πόνου, και
περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο πόνου, θεραπευτή χαλάρωσης (biofeedback), διαιτολόγο,
νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό, σύμβουλο επαγγελματικής αποκατάστασης, θεραπευτή αναψυχής. Ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται στον ασθενή ο οποίος ενθαρρύνεται να έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία της αποκατάστασης με υποστήριξη
αισθημάτων αισιοδοξίας, προσπάθειας, επιτυχίας, αυτό-ελέγχου και αυτό-αποτελεσματικότητας
Τα προγράμματα διαχείρισης πόνου στηρίζονται στην διεπιστημονική αποκατάσταση με έμφαση στην γνωστική
συμπεριφεριολογική θεραπεία (στρατηγικές διαχείρισης, επίλυση προβλημάτων, διαλογισμός, ιεράρχηση
δραστηριοτήτων), στην ενημέρωση του ασθενή για την φυσιολογία του πόνου, την συσχέτιση του με την υγιεινή
του ύπνου, με το άγχος, την διατροφή, στην βαθμιαία άσκηση ενδυνάμωσης και ευκαμψίας, στην βαθμιαία
κινητική φαντασίωση (graded motor imagery), στην θεραπεία με χειρισμούς(manual therapy), στην θεραπεία
με καθρέπτη (mirror therapy), στην ομαδική θεραπεία (group therapy), στις τεχνικές χαλάρωσης (εστιακή και
διαφραγματική αναπνοή, προοδευτική μυική χαλάρωση, αυτόλογη εξάσκηση), στην χρήση φαρμάκων
προσανατολισμένων στους μηχανισμούς του πόνου, στις ασκήσεις του εγκεφάλου (brain gym excercises), στην
χρήση ορθοτικών, στην αναγεννητική ιατρική με θεραπεία ωστικών κυμάτων, στην χρήση επαγωγικής
μαγνητικής διέγερσης, στις ελάχιστα παρεμβατικές ιατρικές πράξεις (εγχύσεις πλάσματος εμπλουτισμένου με
αιμοπετάλια, επισκληρίδιες εγχύσεις, διηθήσεις με κολλαγόνο), στοχεύοντας στην ανεξαρτησία, στην βελτίωση
της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας και της ποιότητας της ζωής.
Η σύγχρονη αποκατάσταση παροτρύνεται από αναγεννητικές παρεμβάσεις, γνωστές ως αναγεννητική ιατρική,
συμπεριλαβανομένου τις εγχύσεις πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια (PRP), και μεσυγχυματικά
κύτταρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην θεραπεία χρόνιων τενοντοπαθειών και αρθροπαθειών συνεπεία της
διευκόλυνσης τους στην ιστική επούλωση.
Η Εξωσωματική θεραπεία με ωστικά κύματα (Extracorporeal Shock Wave Therapy - ESWT) αποτελεί μορφή
«μηχανοθεραπείας« η οποία εδραιώθηκε στο πεδίο των μυοσκελετικών κακώσεων ως Ορθοτριψία (για την
χρήση σε τενοντοπάθειες και σε οστικές διαταραχές) καθώς και στην Αναγεννητική Ιατρική. Η ESWT θεωρείται
αποτελεσματική, ασφαλή, επαναλήψιμη, ευέλικτη, μη επεμβατική θεραπεία στην αναγεννητική ιατρική, στις
περιπτώσεις όπου η ινοβλαστική δραστηριότητα και η αλληλεπίδραση με τον συνδετικό ιστό μπορούν να
επηρεασθούν θετικά.
Τυπικά προγράμματα διαρκούν 7-8 ώρες ημερησίως για πέντε ημέρες την εβδομάδα για 3 με 4 εβδομάδες και
μπορούν να εφαρμοσθούν σε πρώιμο στάδιο για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης χρόνιου πόνου ή ανικανότητας
σχετιζόμενης με τον πόνο.
Λαμβανομένου υπόψη ενός αναπτυσσόμενου πολυεπιστημονικού πεδίου, η επείγουσα εποχή της
«αναγεννητικής αποκατάστασης« προκαλεί ριζικές καινοτομίες στο σχεδιασμό των υπηρεσίων υγείας.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Τσιρογιάννη Κατερίνα
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Γ.Ν.Κατερίνης
Η φαρμακευτική και παρεμβατική αντιμετώπιση του πόνου στις αρθρώσεις αποτελεί μία μόνο διάσταση στο
σύνολο της διαχείρισης αυτού του δυσεπίλυτου, αλλά και κοινού προβλήματος. Ο πόνος στις αρθρώσεις αποτελεί
σύμπτωμα πολλών καταστάσεων. Η πιο συχνή αιτία πόνου στις αρθρώσεις σχετίζεται με αρθρίτιδα, η οποία
εμφανίζεται με πολλούς τύπους. Πιο συχνά αφορά στην οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ). Μπορεί επίσης να είναι
μετατραυματικός ή μετεγχειρητικός, φλεγμονώδους διαταραχής των αρθρώσεων όπως στη ρευματοειδή και
ψωριασική αρθρίτιδα, ή να σχετίζεται με την εναπόθεση κρυστάλλων στις αρθρώσεις, όπως στην ουρική
αρθρίτιδα ή χονδροασβέστωση. Ενδέχεται να αφορά σε κάθε άρθρωση του σώματος, αλλά και να επεκτείνεται
ή να γενικεύεται, όπως στην ινομυαλγία και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Ωστόσο διάφοροι τύποι πόνου των
αρθρώσεων συνδέονται με κοινούς μηχανισμούς, συμπτώματα και θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Η αναλγητική κλίμακα του Π.Ο.Υ, η οποία στηρίζεται στην επιλογή των φαρμάκων ανάλογα με την ένταση του
πόνου, δεν είναι κατάλληλη για διαχείριση οξέος ή χρόνιου πόνου στις αρθρώσεις. Συνιστάται η αναγνώριση των
μηχανισμών του πόνου των αρθρώσεων και συνεπώς προτείνεται η επιλογή των φαρμακευτικών παραγόντων
ανάλογα με τη μοριακή τους δράση. Συχνά δεν είναι διαθέσιμα φάρμακα τροποιητικά της νόσου, που θα
μπορούσαν να άρουν και τον πόνο αντιμετωπίζοντας την υποκείμενη διαταραχή, και αναγκαστικά η διαχείριση
κατευθύνεται προς τη συμπτωματική αντιμετώπισή του. Χρησιμοποιούνται: παρακεταμόλη, τοπικά ΜΣΑΦ (που
ευνοούν την αποφυγή των παρενεργειών κατά τη συστηματική χορήγησή τους) και καψαϊκίνη, αλλά και
συστηματικά χορηγούμενα ΜΣΑΦ και εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2 (αντιφλεγμονώδη δράση), όπως και
κορτικοστεροειδή για σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης: κωδεϊνη, τραμαδόλη, σπανιότερα οξυκωδόνη, μορφίνη
ή επιθέματα φεντανύλης ή βουπρενορφίνης σε πιο ισχυρό πόνο.
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Το νευροπαθητικό στοιχείο του χρόνιου πόνου των αρθρώσεων και η κεντρική ευαισθητοποίηση είναι διαχειρίσιμα
με πρεγκαμπαλίνη, γκαμπαπεντίνη, ντουλοξετίνη και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Η ντουλοξετίνη εμφανίζεται
αποτελεσματική τόσο για νευροπαθητικό όσο και για μη-νευροπαθητικό πόνο ΟΑ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο
ευρύτατο σύνολο καταστάσεων που σχετίζονται με χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις, η σωματική δραστηριότητα ή η
εξατομικευμένη άσκηση αποτελούν κοινή πρόταση, για την οποία ο πόνος δρα περιοριστικά, η αναλγησία και η
γενικότερη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να στοχεύει, εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και στη διακοπή του
φαύλου κύκλου της προκαλούμενης από την άσκηση υπεραλγησίας – διακοπής της άσκησης – επιδείνωσης του πόνου.
Όταν ο χρόνιος πόνος εμπλέκεται με άγχος και κατάθλιψη που αναστέλλει επιπλέον τη δραστηριότητα και περιορίζει
περισσότερο τη φυσική δραστηριότητα, οι φαρμακευτικές επιλογές στρέφονται προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Ειδικότερα για τον πόνο στην οστεοαρθρίτιδα, η οποία σχετίζεται με σύνθετη παθοφυσιολογία, συνδυάζουσα
τοπική φλεγμονή με περιφερικά νευροπαθητικά στοιχεία και κεντρική ευαισθητοποίηση, πολλές επιστημονικές
εταιρείες έχουν διατυπώσει κατευθυντήριες οδηγίες, ιδίως για την συμπτωματική ΟΑ γόνατος. Σύμφωνα με την
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS 2013) προτείνονται ΜΣΑΦ από το στόμα, τοπικά ΜΣΑΦ και
τραμαδόλη, χωρίς να είναι υπέρ ή κατά της χρήσης παρακεταμόλης, οπιοειδών, αναλγητικών επιθεμάτων,
ενδοαρθρικής έγχυσης κορτικοστεροειδών ή αυξητικού παράγοντα και/ή πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια.
Δεν προτείνουν ενδοαρθρική χορήγηση υαλουρονικού ή χρήση γλουκοζαμίνης και/ή θειικής ή υδροχλωρικής
χονδροϊτίνης. Η γλουκοζαμίνη, η χονδροϊτίνη και οι συνδυασμοί τους, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο δεν
βρέθηκαν να μειώνουν τον πόνο στην άρθρωση ή να έχουν επίδραση στο μεσάρθριο διάστημα.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της OA Research Society International (OARSI, 2014) οι κλινικοί
υποφαινότυποι της ΟΑ αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη συν-νοσηρότητα και τις παρούσες ενδείξεις
αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μεθόδων: φαρμακευτική διαχείριση ΟΑ γονάτων χωρίς συνοδά
νοσήματα (τοπικά ΜΣΑΦ, από το στόμα μη-εκλεκτικά ΜΣΑΦ, από το στόμα COX-2 αναστολείς, παρακεταμόλη,
ενδοαρθρικά κορτικοστεροειδή, ντουλοξετίνη, καψαϊκίνη), ΟΑ γονάτων με συνοδά νοσήματα (ενδοαρθρικά
κορτικοστεροειδή, τοπικά ΜΣΑΦ), ΟΑ πολλαπλών αρθρώσεων χωρίς συνοδά νοσήματα (από το στόμα μηεκλεκτικά ΜΣΑΦ, παρακεταμόλη, από το στόμα COX-2 αναστολείς, ενδοαρθρικά κορτικοστεροειδή,
ντουλοξετίνη), ΟΑ πολλαπλών αρθρώσεων με συνοδά νοσήματα (ενδοαρθρικά κορτικοστεροειδή, από το στόμα
COX-2 αναστολείς, ντουλοξετίνη).
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες κλινικές μελέτες, φαίνονται ενδιαφέρουσες οι βιολογικές θεραπείες
για τον πόνο ΟΑ με αντισώματα του νευροτροφικού παράγοντα (anti-NGF) ή η αναστολή των οστεοκλαστών στο
υποχόνδριο οστό με τη χρήση διφωσφονικών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. www.iasp-pain.org/globalyear
2. S.Wandel et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network
meta-analysis. BMJ 2010;341:c4675
3. E.Ayhan et al. Intraarticular injections (corticosteroid, hyaluronic acid, platelet rich plasma) for the knee osteoarthritis.
World J Orthop 2014 July 18; 5(3): 351-361
4. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 22, 2014
5. TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE. EVIDENCE-BASED GUIDELINE, 2ND EDITION. Adopted by the
American Academy of Orthopaedic Surgeons Board of Directors. May 18, 2013

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V
Χρόνιος Μετεγχειρητικός Πόνος
ΧΡΟΝΙΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚόΣ ΠΟΝΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚή ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Μπατιστάκη Χ.
Επίκ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα
Τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτό με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα, το ότι ο χρόνιος μετεγχειρητικός
πόνος αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας μετά από ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις και επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών.1 Ως χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος (chronic post-surgical
pain, CPSP), ορίζεται κάθε πόνος που έχει άμεση αιτιολογική και χρονική συσχέτιση με κάποια χειρουργική
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επέμβαση, διαρκεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών και δεν οφείλεται σε άλλη αιτία (χειρουργική ή
μη).2,3 Η συχνότητά του ποικίλει μεταξύ 2-50%, είναι ανεξάρτητος της βαρύτητας της επέμβασης και αναφέρεται
ως «σοβαρός» ή «υψηλής έντασης» σε ποσοστό 2-10%.1-3
Στους κυριότερους παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία του χρόνιου μετεγχειρητικού
πόνου, συμπεριλαμβάνονται το είδος της επέμβασης (τομές πλησίον νεύρων, επαναπεμβάσεις, εκτεταμένες
ογκολογικές επεμβάσεις), η προηγηθείσα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, το γυναικείο φύλο, τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (προϋπάρχουσα καταστροφολογία, αγχώδεις διαταραχές), η γενετική
προδιάθεση, η νεαρή ηλικία και φυσικά η ένταση και διάρκεια του περιεγχειρητικού πόνου, συμπεριλαμβανομένης
της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.1-3 Ο κύριος παθοφυσιολογικός
μηχανισμός εξέλιξης του οξέος πόνου σε χρόνιο, είναι η νευροπλαστική μετατροπή περιφερικά (στο σημείο της
ιστικής κάκωσης) αλλά και κεντρικά (νωτιαίος μυελός και εγκέφαλος), που τελικά οδηγεί στο φαινόμενο της
«ευαισθητοποίησης» (περιφερικής και κεντρικής).3 Ο ρόλος του αναισθησιολόγου είναι καίριος στην πρόληψη
του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου, καθώς μπορεί να παρέμβει στην πρόληψη αυτής της μετατροπής,
διακόπτοντας έτσι το φαύλο κύκλο προς τη χρονιότητα.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η έννοια της προληπτικής αναλγησίας. Αρχικά ο χρησιμοποιούνταν
ο όρος «preemptive» αναλγησία, η οποία περιελάμβανε αναλγητικές παρεμβάσεις, οι οποίες χορηγούνται πριν
τη χειρουργική τομή και που αποδεδειγμένα είχαν ως αποτέλεσμα την ελάττωση του οξέος μετεγχειρητικού
πόνου (έναντι χορήγησης placebo ή μη παρέμβασης).3 Τα τελευταία χρόνια όμως, ο όρος preemptive έχει λάβει
την ευρύτερη έννοια της περιεγχειρητικής προληπτικής αναλγησίας (preventive), η οποία αποτελεί και τη
σύγχρονη τάση στον τομέα πρόληψης του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.3,4 Η preventive αναλγησία συνιστά τη
χορήγηση διαφόρων παραγόντων, όχι απαραίτητα αμιγώς αναλγητικών (π.χ. αντιεπιληπτικών, μη στεροειδών και
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, αναστολέων των NMDA υποδοχέων, αντικαταθλιπτικών κ.α.), με
στόχο την πρόληψη της κεντρικής ευαισθητοποίησης που συνοδεύει το ιστικό τραύμα και την πρόληψη μετάβασης
του πόνου σε χρόνιο.3,4 Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των παραγόντων που χορηγούνται στα πλαίσια της
preventive αναλγησίας, είναι ότι η διάρκεια δράσης τους υπερβαίνει κατά πολύ την πραγματική, φαρμακευτική
διάρκεια δράσης τους, μπορούν να χορηγηθούν σε διάφορες περιεγχειρητικές φάσεις και όχι αποκλειστικά πριν
τη χειρουργική τομή και ότι φυσικά έχουν και την κλασσική προληπτική (preemptive) δράση, βοηθώντας δηλαδή
και στην διαχείριση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου σε σχέση με τη χορήγηση placebo ή τη μη παρέμβαση.3-5
Ένας δεύτερος στόχος του αναισθησιολόγου για την κάλυψη των περιεγχειρητικών αναλγητικών αναγκών του
ασθενούς και την πρόληψης της μετάβασης του πόνου σε χρόνιο σύνδρομο είναι η διαχείριση της αναλγησίας
με «πολυδύναμο» (multimodal) τρόπο.3-5 Η πολυδύναμη (ή πολυπαραγοντική) αναλγησία περιλαμβάνει
πολλαπλούς αναλγητικούς παράγοντες (τουλάχιστον 2), με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, έτσι ώστε να αυξάνει
το αναλγητικό αποτέλεσμα και να μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες των χορηγούμενων παραγόντων (καθώς
αυτοί χορηγούνται σε μικρότερες δόσεις).3-5
Υπάρχει εντατική έρευνα σχετικά με το είδος και τη χρονική συσχέτιση των παρεμβάσεων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν περιεγχειρητικά για την πρόληψη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Στη συνέχεια
αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες από αυτές:
Περιοχική αναλγησία
Φαίνεται ότι είναι η σημαντικότερη παρέμβαση που μπορεί να γίνει στα πλαίσια της προληπτικής αναλγησίας,
καθώς φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά τόσο την ένταση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου όσο και την εξέλιξη σε
χρονιότητα (έχει μελετηθεί ιδιαίτερα σε Θ/Χ επεμβάσεις, ακρωτηριασμούς, μεγάλες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις,
κ.α.).1,2,4,5-9 H περιοχική αναισθησία/αναλγησία περιλαμβάνει τόσο τους κεντρικούς όσο και τους περιφερικούς
νευρικούς αποκλεισμούς, καθώς και την τοπική διήθηση της χειρουργικής τομής. Είναι πλέον σαφές ότι η
περιοχική αναισθησία θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα, όπου αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια της πολυδύναμης
διαχείρισης του πόνου και κατά προτίμηση με τη χρήση τοπικών αναισθητικών μακράς διάρκειας δράσης.3,7
Η εφαρμογή της διήθησης της χειρουργικής τομής με τοπικό αναισθητικό χρησιμοποιείται αρκετά τα τελευταία
χρόνια, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχει γίνει περιοχική αναισθησία, με αρκετά καλά αποτελέσματα. Οι
τεχνικές εφάπαξ ή συνεχούς έγχυσης τοπικού αναισθητικού στο χειρουργικό τραύμα ή στον προπεριτοναϊκό
χώρο ελαττώνουν την κατανάλωση αναλγητικών μετεγχειρητικά, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται τοπικά
αναισθητικά μακράς διάρκειας δράσης.3,4,7
Ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων
Η κεταμίνη αποτελεί τον πιο γνωστό παράγοντα αυτής της κατηγορίας, με αποδεδειγμένη προληπτική δράση,
χορηγούμενη πριν την τομή, σε υποαναισθητικές δόσεις και συνέχιση της χορήγησης διεγχειρητικά (π.χ. εφάπαξ
0,25-0,5 mg/kg & έγχυση 0,2–0,3 mg/kg/h iv).9,10
Ένας άλλος ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι το μαγνήσιο
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(Mg), το οποίο έχει δοκιμαστεί σε ποικίλες επεμβάσεις και δοσολογικά σχήματα. Φαίνεται ότι είναι
αποτελεσματικό κυρίως στην πρόληψη του οξέος μετεγχειρητικού πόνου, ενώ είναι αμφιλεγόμενη η δράση του
στην πρόληψη της χρονιότητας. Το μειονέκτημά του είναι η αναγκαιότητα στενής παρακολούθησης των επιπέδων
του στο πλάσμα, καθώς και η αλληλεπίδρασή του με διάφορους αναισθητικούς παράγοντες (π.χ. αποκλειστές
νευρομυϊκής σύναψης), γεγονός που περιπλέκει τη χρήση του.3,9-11
Αντιεπιληπτικά φάρμακα
Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα και ειδικότερα τα γκαμπαπεντινοειδή, τα οποία συνδέονται με την α2 υποομάδα των
διαύλων ασβεστίου, χρησιμοποιούνται ως φάρμακα 1ης γραμμής εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση του
εγκατεστημένου νευροπαθητικού πόνου. Φαίνεται όμως, ότι έχουν και προληπτική δράση στην κεντρική
ευαισθητοποίηση που δημιουργείται κατά την περιεγχειρητική περίοδο, ειδικά όταν η χορήγησή τους ξεκινήσει
προεγχειρητικά και συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα μετεγχειρητικά.7,8 Οι αποτελεσματικές και
παράλληλα ασφαλείς δόσεις των γκαμπαπεντινοειδών (γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη) δεν έχουν
αποσαφηνιστεί, ούτε το απαραίτητο χρονικό διάστημα χορήγησης για την μέγιστη προληπτική δράση. Υπάρχουν
διάφορα δοσολογικά σχήματα που προτείνονται στη βιβλιογραφία, τα περισσότερα με έναρξη πριν τη χειρουργική
τομή και συνέχιση επί τουλάχιστον 7-10 ημέρες μετεγχειρητικά (π.χ. για τη γκαμπαπεντίνη προτείνονται δόσεις
300-1200 mg προεγχειρητικά, ενώ για την γκαμπαπεντίνη 150-300 mg προεγχειρητικά).7,9,12,13
Κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή είναι γνωστό ότι προκαλούν ελάττωση της συστηματικής και τοπικής φλεγμονώδους
απάντησης στο stress, αλλά ασκούν και πολλαπλές άλλες δράσεις με ποικίλες εφαρμογές στην αντιμετώπιση
του πόνου. Η δεξαμεθαζόνη έχει μελετηθεί ιδιαίτερα, χορηγούμενη σε διάφορες φάσεις περιεγχειρητικά.
Φαίνεται ότι η χορήγησή της οδηγεί σε ελάττωση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου, της κατανάλωσης οπιοειδών
και γενικότερα των αναγκών σε αναλγητικά, σε δοσολογία 0,1 mg/kg (έως 8 mg) σε επεμβάσεις
αμυγδαλεκτομής, λαπαροσκοπικές ενδοκοιλιακές, ανοικτές ενδοκοιλιακές και ορθοπαιδικές.9 Παρόλα αυτά,
περιγράφονται επιπλοκές από τη χρήση της, κυρίως η αύξηση των επιπέδων του σακχάρου (την 1η μετεγχειρητική
ημέρα) και η σχετική αντένδειξη χορήγησής της σε θωρακοχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις,
στις οποίες οι μελέτες είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες ως προς την τελική έκβαση των ασθενών. Η χρήση της αν
και αποτελεσματική στον οξύ μετεγχειρητικό πόνο, χρειάζεται προσοχή, καθώς δεν έχει αποδειχθεί δράση της
στην επίπτωση του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.3,9,14
ΜΣΑΦ
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (εκλεκτικοί και μη εκλεκτικοί αναστολείς των κυκλοοξυγενασών Ι
& ΙΙ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετεγχειρητική αναλγησία, χρησιμοποιούμενα επικουρικά στα πλαίσια
ενός πολυπαραγοντικού πλάνου. Προλαμβάνουν κυρίως την περιφερική ευαισθητοποίηση, λόγω αναστολής
ενεργοποίησης της οδού της κυκλοοξυγενάσης, μειώνοντας τον μετεγχειρητικό πόνο και τη χρήση οπιοειδών.
Παρόλα αυτά, οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους πολλές φορές περιορίζουν τη χρήση τους. H preemptive δράση
τους είναι γνωστή, παρόλο που στις διάφορες μελέτες ποικίλει η δοσολογία, το είδος του φαρμάκου που
χορηγείται και η ομάδα σύγκρισης. Η αποτελεσματικότητά τους ως προς την πρόληψη του χρόνιου
μετεγχειρητικού πόνου δεν έχει αποσαφηνιστεί.3,9
Αγωνιστές των α2-αδρενεργικών υποδοχέων
Οι αγωνιστές των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, όπως η κλονιδίνη και η δεξμεδετομιδίνη, χρησιμοποιούνται
κυρίως για την κεντρική αναλγητική και κατασταλτική τους δράση. Η δράση τους ως προς την πρόληψη του
χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου δεν είναι διευκρινισμένη. Γενικά, προτείνεται να χορηγούνται ως τμήμα
πολυπαραγοντικής θεραπείας, καθώς οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλές
δόσεις είναι σημαντικές.3
Άλλοι παράγοντες
Παρακεταμόλη
Η παρακεταμόλη αποτελεί κλασσικό ασθενές αναλγητικό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής
μετεγχειρητικής αναλγησίας για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου. Δεν χορηγείται μόνη της αλλά
σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες. Η preemptive συγκριτικά με την preventive δράση της αμφισβητείται.3,9
Λιδοκαΐνη
Η συστηματική χορήγηση λιδοκαΐνης επίσης έχει αναφερθεί ότι ελαττώνει τον μεγτεγχειρητικό πόνο και τη
συνολική κατανάλωση οπιοειδών άμεσα μετεγχειρητικά, ακόμη και εάν δοθεί προεγχειρητικά (preemptive).
Παρόλα αυτά, δεν έχει αξιολογηθεί η επίδρασή της ως προς την πρόληψη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.3,9
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Αντικαταθλιπτικά
Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για τη χρήση των αντικαταθλιπτικών νέας γενιάς (εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης, SNRIs), όπως η ντουλοξετίνη και η βενλαφαξίνη ως προς την
πρόληψη του χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Φαίνεται ότι έχουν ρόλο τόσο στην ελάττωση του άμεσου
μετεγχειρητικού πόνου, όσο και στην πρόληψη του χρόνιου πόνου, όμως οι μελέτες είναι προς το παρόν ελάχιστες.15
Η έρευνα στον τομέα αυτό συνεχίζεται, καθώς φαίνεται ότι η περιεγχειρητική χορήγηση διαφόρων παραγόντων
μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών ως προς το χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο. Η ενημέρωση γύρω
από τις νέες τεχνικές και η εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πράξη, είναι βασικής σημασίας για τη βελτίωση
της ποιότητας της αναισθησίας & αναλγησίας και την απώτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙ
Παιδιατρικός Πόνος
STRESS/ΑΝΗΣΥΧίΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ: ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ;
Μαλισιώβα Άννα
Αναισθησιολόγος, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού
Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πόνου και του στρες στα νεογνά
Ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής έρευνας εστιάζει στα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα του πόνου στη νεογνική περίοδο και στην πρώϊμη εφηβική ηλικία. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις
ότι ο πόνος στα νεογνά και βρέφη προκαλεί βλάβες στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα και ότι οι
συμπεριφοριολογικές, αυτόνομες και ορμονικές απαντήσεις των βρεφών στις παρεμβάσεις είναι κάτι
περισσότερο από προστατευτικά αντανακλαστκά. Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι κατά τις οποίες οι μεταβολές στη
νευρική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των νευρώνων ανάλογα με τον τύπο της βλάβης και
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την περιοχή του εγκεφάλου.
Σε πειραματόζωα μετά από έκθεση σε ελαφρά επώδυνες διαδικασίες τις πρώτες 10 μέρες της ζωής εμφανίζεται
χαμηλό ποσοστό ανησυχίας με ελαττωμένη συναισθηματική απαντητικότητα στο στρές και στον οξύ πόνο στην ενήλικη
ζωή.Σε αυτό συμβάλλει και μια αύξηση της μητρικής φροντίδας για σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη βλάβη.
Βρέθηκαν γενετικές αλλαγές στη φαιά ουσία πέριξ του υδραγωγού η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του πόνου
και της ανησυχίας με αύξηση της δραστηριότητας των 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT2A, 5-HT2C and 5-HT4 υποδοχέων.
Αντίθετα μεγαλύτερης έντασης καθώς και επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα οδηγούν σε αύξηση του ποσοστού
ανησυχίας και στην αντίδραση σε επώδυνα ερεθίσματα στην ενήλικη ζωή. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα
στα δύο φύλα. Επαναλαμβανόμενος και παρατεινόμενος χωρισμός από τη μητέρα κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες
της ζωής αυξάνει τη σπλαγχνική ευαισθησία στην ενήλικη ζωή. Ο μηχανισμός πιθανολογείται μέσω της
υποθαλαμο-υποφυσιακής-αδρενεργικής οδού.
Η σωστή διαχείριση του παιδιού στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών βοηθάει σημαντικά στην ελάττωση
του στρές που προκαλεί ο πόνος. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις κατά τις επώδυνες διαδικασίες αλλά και
υποστήριξη των γονέων μέσω αγγίγματος, αγκαλιάς οδηγούν στην βαθμιαία καλύτερη διαχείριση του στρες από
το παιδί, στη βελτίωση της συμπεριφοράς και της συνοχής του ΗΕΓ.
Υπάρχουν όμως κενά στη γνώση μας για το κατά πόσον η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα στις ΜΕΝΝ
μπορεί να προλάβει τις επιπτώσεις του νεογνικού πόνου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και μακροπρόθεσμα αν
το στρές και το άγχος των γονέων μπορεί να προκαλεί έντονες συμπεριφορές κατά την έκθεση των παιδιών σε
πόνο ιδιαίτερα όταν οι γονείς είναι παρόντες. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πρώϊμου πόνου στον μετέπειτα
πόνο και στην απτική ευαισθησία εξαρτώνται από την ηλικία του παιδιού κατά το ερέθισμα, την έκταση της ιστικής
βλάβης, τον τύπο, την ένταση και τη διάρκεια της επώδυνης διαδικασίας.
Περιεγχειρητικό στρές και πόνος
Κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά προσέρχονται για επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία και καταστολή. Τη μέρα της
επέμβασης τα παιδιά με τους γονείς τους συνήθως βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής βιώνοντας το φόβο της
επικείμενης επέμβασης και του πόνου και κυρίως του αποχωρισμού από τους γονείς. Μελέτες προσδιορίζουν το
ποσοστό των παιδιών με προεγχειρητική ανησυχία και άγχος στο 60%. Το άγχος αυξάνεται με την είσοδο στην
αίθουσα του χειρουργείου, όπου εφαρμόζονται τα μόνιτορ, γίνεται η φλεβοκέντηση ή μία μάσκα πτητικού
αναισθητικού τοποθετείται στο πρόσωπό τους. Το 25% των παιδιών που δεν έχουν πάρει προνάρκωση ή δεν
συνοδεύονται από τους γονείς αρνούνται έντονα την εισαγωγή στην αναισθησία. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά με
υψηλό άγχος προεγχειρητικά παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό διέγερσης κατά την ανάνηψη, μεγαλύτερα σκορ
πόνου μετεγχειρητικά, καθυστερημένη έξοδο από το νοσοκομείο, διαταραχές ύπνου και άλλες δυσπροσαρμοστικές
συμπεριφορές που διαρκούν αρκετές εβδομάδες μετά την επέμβαση. Ένα ποσοστό 18% εμφανίζει διέγερση κατά
την ανάνηψη (emergence delirium). Αν και η ατιολογία της διέγερσης είναι ασαφής έχει αποδοθεί σε ορισμένα
φάρμακα, πόνο, άγχος και την προσωπικότητα του παιδιού. Υπάρχουν αναφορές ότι η συμπεριφορά του παιδιού
κατά την εισαγωγή στην αναισθησία μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα emergence delirium.
Το προεγχειρητικό στρές αφορά τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς. Το στρές των γονέων σχετίζεται ισχυρά με
το προεγχειρητικό στρές των παιδιών καθώς και με το μετεγχειρητικό πόνο και τις δυσπροσαρμοστικές
συμπεριφορές ενώ αντίθετα προγράμματα προετοιμασίας της οικογένειας εν όψει της επέμβασης οδηγούν σε
μείωση όλων των ανωτέρω. Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ώστε να
δημιουργηθούν προγράμματα προεγχειρητικήςψυχολογικής προετοιμασίας των γονέων και των παιδιών όσο και
εκπαίδευσης των γονέων στην αντιμετώπιση του άγχους και του πόνου των παιδών τους.
Επώδυνα σύνδρομα και χρόνιος πόνος
Η πολυπλοκότητα των επώδυνων εμπειριών και η ποικίλη σημαντικότητα διάφορων μεταβλητών όπως η
συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού, εθνοφυλετικές αντιλήψεις, το επίπεδο της μόρφωσης, η συμπεριφορά
των γονέων και η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την οριοθέτηση της
επίδρασης των βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων στον παιδιατρικό πόνο.
Οι ψυχολογικές θεραπείες αντιμετώπισης του καθημερινού στρές που προκαλεί η νόσος βοηθούν στη βελτίωση
των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής παιδιών με κεφαλαλγία, ινομυαλγία και επαναλαμβανόμενους
κοιλιακούς πόνους αλλά όχι κεφαλαλγία.
Αντίθετα το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον μετριάζει τις επιπτώσεις της κεφαλαγίας στις καθημερινές
δραστηριότητες των παιδιών.Η ανησυχία των παιδιών που υποβάλλονται σε επανειλημμένες οστεομυελικές
βιοψίες και οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις αυξάνεται με το χρόνο και σχετίζεται θετικά με το άγχος των γονέων.
Απαιτητικό και ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον το οποίο αυξάνει το άγχος και την ένταση των παιδιών οδηγεί
σε αναφορά αυξημένου ποσοστού κεφαλαγίας και κοιλιακών πόνων.
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KEΦΑΛΑΛΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙζΕΤΑΙ
Τσιώτου Αδελαΐς
Η κεφαλαλγία στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα επίσκεψης των μονάδων
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποτελεί την αιτία του 30% των επισκέψεων στα νευρολογικά ιατρεία.
Για την κατάταξη της κεφαλαλγίας στα παιδιά χρησιμοποιείται το σύστημα ICHD-II (Headache Classification
Subcommitte of the International Headache Society, 2004), όπου καθορίζονται τα διαγνωστικά κριτήρια για
όλες τις πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες. Έτσι, στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες το αίτιο βρίσκεται
στο ίδιο το νευρικό σύστημα, ενώ στις δευτεροπαθείς η κεφαλαλγία σχετίζεται άμεσα με κάποια άλλη αιτία. Αν
υπάρχει υποψία για δευτεροπαθές αίτιο, αυτό πρέπει να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά. Αν αυτό
συμβεί και ο πονοκέφαλος επιμένει, η διάγνωση πρέπει να επανελεγχθεί. Η βάση της διάγνωσης είναι το ακριβές
ιστορικό- συχνά απαραίτητο το ημερολόγιο πόνου- η αναζήτηση των διαγνωστικών κριτηρίων και η νευρολογική
και φυσική εξέταση.
Πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες
Eίναι η ημικρανία, η κεφαλαλγία τάσεως, η τριδυμική κεφαλαλγία του αυτονόμου και η αθροιστική κεφαλαλγία,
με πιο συχνές στα παιδιά τις δύο πρώτες.
Ημικρανία
Ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η κληρονομική προδιάθεση, ενώ οι περιβαλλοντικές επιδράσεις
συμβάλλουν στην φαινοτυπική εκδήλωση του γονότυπου. Άλλοι βιολογικοί παράγοντες, όπως ανοσολογικές και
ορμονικές μεταβολές, μειωμένα επίπεδα συνενζύμου Q10 κ.ά. φαίνεται επίσης ότι σχετίζονται με την ημικρανία
Η συχνότητα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια αυξάνεται μετά την έναρξη της εφηβείας, και αυτό συνεχίζεται
μέχρι την 4η δεκαετία της ζωής.
Η ημικρανία χωρίς αύρα (60-80% των ημικρανιών) είναι υποτροπιάζουσα κεφαλαλγία (τουλάχιστον 5 επεισόδια)
που διαρκεί 4-72 ώρες, και χαρακτηρίζεται από εντοπισμένο πόνο, που μεταβάλλεται ή επιδεινώνεται με την
δραστηριότητα, είναι μέτριος ή έντονος και συνδυάζεται είτε με ναυτία με/ χωρίς έμετο, είτε με φωτοφοβία,
φωνοφοβία. Ειδικά στα παιδιά, διαρκεί συνήθως μέχρι 1 ώρα, η διάρκεια του ύπνου συμπεριλαμβάνεται στην
συνολική διάρκεια του πονοκεφάλου και ο εντοπισμός είναι συνήθως αμφοτερόπλευρος (μετωπιαία ή κροταφικά).
Εκδηλώνεται συνήθως νωρίς το απόγευμα και βελτιώνεται με τον έμετο ή τον ύπνο.
Προσοχή σε εντοπισμό του πονοκεφάλου αποκλειστικά στη ινιακή χώρα: Απαιτείται περαιτέρω έλεγχος!
Στην εκτίμηση του παιδιού με κεφαλαλγία, η νευρολογική εκτίμηση έχει κριτική σημασία στον προσδιορισμό
δυνητικών σοβαρών επιπλοκών ή καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή το MRI εγκεφάλου είναι η εξέταση εκλογής.
Υπό τον όρο ημικρανία με αύρα κατατάσσονται η τυπική αύρα με ημικρανία (η συχνότερη στα παιδιά), η ημιπληγική
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ημικρανία και η ημικρανία βασικής αρτηρίας.
Κατά την εκτίμηση είναι χρήσιμο να ζητηθεί στο παιδί να ζωγραφίσει την αύρα, ώστε να γίνει αντιληπτό, το τι
πραγματικά βλέπει. Η αύρα στα παιδιά ξεκινά σταδιακά, διαρκεί> 5’ και υποχωρεί αυτόματα χωρίς υπολείμματα.
Η ημιπληγική ημικρανία και η ημικρανία βασικής αρτηρίας αποτελούν διαγνώσεις εξ’ αποκλεισμού. Συμπτώματα
των δύο αυτών τύπων κεφαλαλγίας υπάρχουν και σε σοβαρή ενδοκράνια παθολογία.
Θεραπεία
Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι, τα παιδιά με ημικρανία υποθεραπεύονται. Είτε λαμβάνουν χαμηλή δόση
ιβουπροφένης, είτε λαμβάνουν αγωγή καθυστερημένα, είτε αγνοούν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, που δρουν
αποτρεπτικά στον πονοκέφαλό τους.
Στην οξεία φάση χρησιμοποιούνται τα ΜΣΑΦ και οι τρυπτάνες. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών είναι
υψηλής αποτελεσματικότητας. Οι τρυπτάνες, που έχουν έγκριση από το FDA είναι η αλμοτρυπτάνη (12-17 ετών)
και η ριζατρυπτάνη (6-17 ετών). Αν ο πόνος δεν ελεγχθεί και ο ασθενής καταφύγει στο νοσοκομείο ή νοσηλευτεί
χορηγούνται ανταγωνιστές της ντοπαμίνης (προχλωρπεραζίνη), διυδροεργοταμίνη (DHE).
Παράγοντες που έχουν χρησιμοποιηθεί όταν ο πονοκέφαλος επαναλαμβάνεται συχνά (> 3 επεισόδια/ εβδ ή > 34 ημέρες κεφαλαλγίας/εβδ) ή οδηγεί σε πολλές σχολικές απουσίες ή υπερκατανάλωση αναλγητικών, και δρουν
αποτρεπτικά στην εμφάνιση συχνών και σοβαρών πονοκεφάλων είναι τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιυπερτασικά,
αντιισταμινικά/ αντισεροτονεργικά και αντιεπιληπτικά. Όταν η θεραπεία είναι αποτελεσματική συνεχίζεται για 4
περίπου μήνες και διακόπεται σταδιακά, ποτέ όμως κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Βιοσυμπεριφερολογικές θεραπείες, εκπαίδευση, προσαρμογή του τρόπου ζωής κλπ δρουν ευεργετικά στην
αντιμετώπιση της ημικρανίας. Επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή της καφφεΐνης και διαφόρων τροφών (σοκολάτα,
αλλαντικά, είδη τυριών κλπ), υγιεινή, ισορροπημένη δίαιτα με τακτικά γεύματα, συστηματική άσκηση και επαρκής
ύπνος συστηματικά, πρέπει να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα του παιδιού.
Κεφαλαλγία τάσεως
Η συχνότητα ποικίλει από ασυνήθη (<1/μήνα), συνήθη (>1/μήνα, <από μισό μήνα) σε χρόνια (>από μισό μήνα).
Είναι πονοκέφαλος ήπιας ή μέτριας έντασης, διάχυτος, πιεστικός. Λόγω της ηπιότητας του, η συχνότητα
υποεκτιμάται, και παρουσιάζει αύξηση στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια κατά την εφηβεία (όπως και η
ημικρανία). Συχνά συνυπάρχει με διαταραχές, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος. Στην χρόνια μορφή του εντοπίζονται
παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή.
Αντιμετωπίζεται με απλά αναλγητικά, όπως η παρακεταμόλη και τα ΜΣΑΦ.
Η συχνή χρήση όμως των αναλγητικών αυτών, λόγω των συχνών επεισοδίων της κεφαλαγίας τάσεως, μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση κεφαλαλγίας από κατάχρηση αναλγητικών. Το γεγονός αυτό πρέπει να επισημανθεί έγκαιρα
και στον ασθενή και στους γονείς, διότι στην περίπτωση αυτή η κεφαλαλγία μπορεί να γίνει χρόνια και καθημερινή.
Μπορεί επιπλέον να εξελιχθεί σε ημικρανία, οπότε η θεραπεία θα τροποποιηθεί.
Θεραπείες χαλάρωσης υποβοηθούμενες από την βιοανάδραση και γνωσιακές συμπεριφερολογικές θεραπείες
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Περιοδικές κεφαλαλγίες
Σε περιοδική μορφή, τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν σύνδρομο κυκλικών υποτροπιαζόντων εμέτων, κοιλιακή
ημικρανία και καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο της παιδικής ηλικίας, οντότητες που όλες θεωρούνται πρόδρομες της
ημικρανίας.
Χρόνιες καθημερινές κεφαλαλγίες
Η κεφαλαλγία στα παιδιά μπορεί να είναι χρόνια καθημερινή, όταν εκδηλώνεται σε διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών,
για τουλάχιστον 15 ημέρες τον μήνα, με εξάρσεις και υφέσεις, συνεχώς ή διαλλειπόντως. Συνυπάρχουν άγχος,
κατάθλιψη, καταβολή και ζάλη, ενώ η ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας διαταράσσεται σημαντικά,
προκαλώντας ανικανότητα, απουσία από το σχολείο, νοσηλείες, αποχή από κοινωνικές δραστηριότητες.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει, εκτός από την χρόνια ημικρανία και την χρόνια κεφαλαλγία τάσεως, η νέα
καθημερινή επιμένουσα κεφαλαλγία, χαρακτηριστική σε κορίτσια στην εφηβική ηλικία, υψηλών επιδόσεων και
υπεραπασχολούμενων σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Σε 40% των ασθενών αυτών προηγείται ιογενής
λοίμωξη, τραυματισμός ή συναισθηματικό γεγονός.
Η χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία αποτελεί ένδειξη για εισαγωγή σε πρόγραμμα αποκατάστασης ενδονοσοκομειακά,
δίνοντας έμφαση στην ψυχολογική και οργανική αποκατάσταση του παιδιού. Σε κάποιες περιπτώσεις ο
πονοκέφαλος δεν μειώνεται σε συχνότητα ή ένταση, αλλά το παιδί επανέρχεται στην κοινωνική και σχολική
δραστηριότητα και καταναλώνει λιγότερα φάρμακα.
Κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών
Εκδηλώνεται όταν συμβαίνει κατανάλωση φαρμάκων >10-15 ημέρες/μήνα. Η διακοπή τους πρέπει να διαρκέσει
4-6 εβδομάδες, οπότε επανεισάγονται, αλλά με ελεγχόμενη συχνότητα χορήγησης
Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες
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Αποτελούν σύμπτωμα κάποιας άλλης νοσολογικής οντότητας ή άλλης πρωτοπαθούς νευρολογικής διαταραχής.
Μπορεί να συνυπάρχουν με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.
Οφείλονται σε λοιμώξεις, μεταβολικές διαταραχές, νεφρολογικά προβλήματα, αυξημένη ΑΠ, αιματολογικά
νοσήματα κλπ. ή σε αγγειακές διαταραχές, όπως ισχαιμία, αιμορραγία, αγγειακές δυσπλασίες, αγγειΐτιδες,
θρόμβωση του φλεβώδους κόλπου κλπ.
Λοιμώξεις που προκαλούν πονοκέφαλο είναι η κολπίτιδα, η ωτίτιδα και η φαρυγγίτιδα, καθώς επίσης και αυτές
που εντοπίζονται στο ΚΝΣ, όπως η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα, η άσηπτη μηνιγγίτιδα.
Ο πονοκέφαλοςαποτελείκύριαεκδήλωσητωνενδοκρανιακώνόγκων, πουαποτελούντηνδεύτερηπιοσυχνήαιτίανεοπλασίας
στα παιδιά (2.4/100000). Είναι χρόνιος, προοδευτικός και αυξάνεται ως προς την συχνότητα και την ένταση, ενώ συνήθως
εκδηλώνεται το πρωί. Άλλες ενδείξεις σοβαρής ενδοκράνιας παθολογίας που πρέπει να αναζητηθούν είναι η πρόσφατη
εκδήλωση της κεφαλαλγίας (< 1 μήνα διάρκεια), η απουσία οικογενειακού ιστορικού, διαταραχές στην βάδιση, σπασμοί, και,
όπως έχει αναφερθεί ήδη, η παθολογική νευρολογική εξέταση.
Η νευρολογική εξέταση πρέπει να γίνεται άμεσα, και να επιβεβαιώνεται με απεικονιστικό έλεγχο, εφόσον είναι
παθολογική. Ο απεικονιστικός έλεγχος πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να προηγηθεί της οσφυονωτιαίας
παρακέντησης, που γίνεται για διάγνωση λοίμωξης στο ΚΝΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙΙ
Κεφαλαλγίες
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚήΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
Βικελής Μιχάλης
Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD
Η αθροιστική κεφαλαλγία (ΑΚ) είναι πρωτοπαθής κεφαλαλγία που χαρακτηρίζεται από επεισόδια μονόπλευρης
κεφαλαλγίας μεγάλης έντασης, τα οποία συνοδεύονται από στοιχεία ομόπλευρης συμμετοχής του αυτονόμου
νευρικού συστήματος και συχνά παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ημερήσια ή ετήσια περιοδικότητα.
Η θεραπεία της ΑΚ περιλαμβάνει θεραπεία των κρίσεων και προφυλακτική θεραπεία. Σε σπάνιες ανθεκτικές
περιπτώσεις ίσως χρειαστεί ο ασθενής να καταφύγει σε χειρουργική θεραπεία.
Θεραπεία των κρίσεων της αθροιστικής κεφαλαλγίας
Το φάρμακο με την καλύτερη αποτελεσματικότητα στην ΑΚ είναι η υποδορίως χορηγούμενη σουματριπτάνη σε
δόση 6mg, η οποία έχει ταχεία έναρξη δράσης και στην οποία ανταποκρίνονται οι περισσότεροι ασθενείς. Θα
πρέπει να υπενθυμιστεί πως η σουματριπτάνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αρρύθμιστη
υπέρταση και περιφερική αγγειοπάθεια και καθώς οι περισσότεροι ασθενείς με αθροιστική κεφαλαλγία είναι
άνδρες μέσης ηλικίας με παράγοντες κινδύνου για καρδαγγειακή νόσο (πολύ συχνά κάνουν κατάχρηση καπνού),
πρέπει να χορηγείται μετά από προσεκτική λήψη ιστορικού και, αν κριθεί απαραίτητο, παρακλινικό έλεγχο. Ένας

στρογγυλά τραπέζια
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άλλος παράγοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρίση της ΑΚ είναι το οξυγόνο. Χορηγείται Ο2 100% στα
10-12 L/min για 15-30 λεπτά και, εφόσον η χορήγηση γίνει με την έναρξη της κρίσης, φαίνεται να είναι
αποτελεσματικό και να προσφέρει πλήρη ανακούφιση έως και στο 70% των ασθενών. Η θεραπεία με οξυγόνο
δεν έχει παρενέργειες, αλλά παρά το ότι είναι διαθέσιμο και σε μικρές φορητές φιάλες πολλοί ασθενείς το
θεωρούν δύσχρηστο και αποφεύγουν αυτή τη μορφή θεραπείας, ή την προτιμούν σαν εναλλακτική λύση για το
σπίτι.
Προφυλακτική θεραπεία αθροιστικής κεφαλαλγίας
Ο σκοπός της προφυλακτικής θεραπείας στην ΑΚ είναι η ταχεία καταστολή των κρίσεων και η διατήρηση της, με
όσο το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Με αυτήν την οπτική, οι προφυλακτικές θεραπείες στην ΑΚ
μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: αυτές που χορηγούνται για βραχυπρόθεσμη προφύλαξη και αυτές που
χορηγούνται για μακροπρόθεσμη προφύλαξη.
Θεραπείες για βραχυπρόθεσμη προφύλαξη
Αφορούν τόσο ασθενείς στους οποίους η αθροιστική περίοδος έχει μικρή διάρκεια, όσο και όλους τους ασθενείς
στους οποίους θα απαιτηθεί μακροπρόθεσμη προφύλαξη και στους οποίους επιθυμούμε να ελέγξουμε τις κρίσεις
μέχρι να ξεκινήσει η δράση της μακροπρόθεσμης αγωγής. Οι θεραπείες για βραχυπρόθεσμη προφύλαξη είναι
αποτελεσματικές, ωστόσο οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιορίζουν τον χρονικό ορίζοντα που μπορούν να δοθούν.
Σε αυτές περιλαμβάνονται τα στεροειδή και κυρίως η πρεδνιζολόνη, η οποία χορηγείται σε δόση έναρξης 6080mg ημερησίως για 5-15 ημέρες και στη συνέχεια επιχειρείται σταδιακή μείωση (10mg ανά τριήμερο).
Θεραπείες για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη προφύλαξη
Αφορούν ασθενείς με Χρόνια ΑΚ ή Επεισοδιακή ΑΚ με μεγάλης διάρκειας περιόδους κρίσεων. Τα φάρμακα
εκλογής στην κατηγορία αυτή είναι η βεραπαμίλη και το λίθιο. Η βεραπαμίλη θεωρείται από πολλούς ως
θεραπεία εκλογής στην επεισοδιακή αλλά και στη χρόνια ΑΚ, καθώς είναι φάρμακο αποτελεσματικό, που
στερείται των σοβαρών ανεπιθυμήτων ενεργειών άλλων παραγόντων. Η αρχική δόση ανέρχεται στα 80-120mg
τρεις φορές ημερησίως. Καθώς το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενο, η δόση αυξάνεται κατά 80mg
κάθε 7-10 ημέρες, έως ότου επιτευχθεί έλεγχος των κρίσεων ή εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συνηθέστερες παρενέργειες είναι η ζάλη, η ναυτία, η υπόταση και η βραδυκαρδία, που συμβαίνουν σε ποσοστό
ως και 30% των ασθενών και για αυτό προτείνεται από κάποιους συγγραφείς η προσεκτική παρακολούθηση
των ασθενών κατά την περίοδο αύξησης της δόσης. Η βεραπαμίλη είναι ένα φάρμακο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε συνδυασμό με σουματριπτάνη και κορτικοστεροειδή.
Το λίθιο είναι φάρμακο με καλά αποτελέσματα στην προφυλακτική θεραπεία τόσο της επεισοδιακής όσο και της
χρόνιας ΑΚ, αν και χρησιμοποιείται περισσότερο στη δεύτερη. Ωστόσο, μια διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική
μελέτη λιθίου έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ΕΑΚ διακόπηκε λόγω χωρίς να δειχθεί υπεροχή του
φαρμάκου. Τα θεραπευτικά επίπεδα του λιθίου στο πλάσμα βρίσκονται στα 0,3-0,8mEq/L και συνήθως
επιτυγχάνονται με δόσεις 600-900mg ημερησίως. Όταν επιτευχθεί η διακοπή των κρίσεων για μία εβδομάδα,
το φάρμακο διακόπτεται σταδιακά (300mg κάθε τρεις ημέρες) και σε υποτροπή ο ασθενής επαναφέρεται στην
προηγούμενη δόση. Καθώς το λίθιο έχει μικρό θεραπευτικό εύρος, τα επίπεδα στο πλάσμα θα πρέπει να
ελέγχονται συχνά και να μην υπερβαίνουν το 1.0mEq/L. Η θυρεοειδική και νεφρική λειτουργία πρέπει επίσης να
ελέγχονται. Πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, τρόμο, διάρροια, μείωση των γνωστικών λειτουργιών,
πολυουρία, αύξηση του βάρους σώματος και οιδήματα άκρων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Αθήνα, 2015.
• Μητσικώστας Δ.Δ. και Βικελής Μ. Θεραπεία της αθροιστικής κεφαλαλγίας. Στο: Μητσικώστας Δ.Δ., Κεφαλαλγίες, σελίδες
247-254. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2004.
• Βικελής Μ. και Μητσικώστας Δ.Δ.. Αθροιστική κεφαλαλγία. Κεφαλαλγία, 2006;13(3):101-107.

74

πρακτικά 2016

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας
Πολυδύναμη προσέγγιση επώδυνων συνδρόμων

ΑΛΕΞΕΙΣ
Ι
∆

75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IASP KAI EFIC

ΒΟΛΟΣ 12-14 Μαΐου 2016

Δ1
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Φραντζέσκος Γιώργος
Διαφορετικά άτομα έχουν την τάση να αναφέρουν διαφορετικές εντάσεις πόνου, ακόμη και όταν το ερέθισμα ή
το νόσημα που προκαλεί τον πόνο είναι πρακτικά όμοιο. Η μεταβλητότητα στην έκφραση του πόνου αποδιδόταν
παραδοσιακά σε παράγοντες ψυχοκοινωνικούς και πολιτισμικούς, στην προσωπικότητα και στην ανατροφή.
Ωστόσο νέες αποδείξεις, υποστηρίζουν ότι και γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στην αντίληψη και
στη μεταβλητότητα της αίσθησης του πόνου από άτομο σε άτομο.
Γονίδια πόνου και γενετικοί πολυμορφισμοί
To DNA των ανθρώπων είναι ίδιο κατά 99,9%. Το υπόλοιπο 0,1% είναι αυτό, που κάνει τον καθέναν από εμάς
ξεχωριστό. Η απάντηση στον πόνο είναι πολυγονιδιακή. Το «γονίδιο πόνου» είναι ένα γονίδιο το οποίο έχει ένα
ή περισσότερους πολυμορφισμούς (αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA) που επηρεάζουν την
λειτουργία της παραγόμενης από αυτό πρωτεΐνης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απάντηση στον
πόνο. Όταν αλλάξει μόνο ένα νουκλεοτίδιο (A, T, C ή G) στην αλληλουχία του DNA, καλείται μονονουκλεοτιδικός
πολυμορφισμός (SNP-Single Nucleotide Polymorphism). Οι πολυμορφισμοί δεν είναι κάτι σπάνιο. Ορισμένες
φορές προσδίδουν πλεονεκτήματα στον οργανισμό που τους φέρει, άλλες οδηγούν σε ασθένεια ή σε
προδιάθεση για αυτήν, ενώ κάποιες φορές δεν έχουν απολύτως καμία επίπτωση1.
Τι μας δείχνουν οι έως τώρα μελέτες
Α. Ο ρόλος των τασεο-ελεγχόμενων καναλιών Νa στην τροποποίηση του πόνου
Τα ιοντικά κανάλια είναι διαπερατές πρωτεΐνες, με κύριο καθήκον την εκλεκτική μεταφορά ιόντων μέσα ή έξω από
το κύτταρο. Διαιρούνται σε δύο ομάδες. Τα voltage gated (τασεο-ελεγχόμενα ) και τα ligand gated (συνδετοεξαρτώμενα). Μεταξύ όλων των ιοντικών καναλιών, τα τασεο-ελεγχόμενα κανάλια Νατρίου (Nav) είναι τα
πολυπληθέστερα και τα πλέον μελετημένα. Εννέα υποτύποι Nav έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα. Από αυτούς οι
Nav1.3, Nav1.7, Nav1.8 και Nav1.9, εκφράζονται κύρια στα αισθητικά νεύρα. Λόγω της σύνθετης χημικής τους δομής,
της ευρείας κατανομής και σημαντικών λειτουργιών, μπορούν να υπόκεινται σε ευρεία ποικιλία μεταλλάξεων
SNPs (κληρονομική και επίκτητη). Οι μεταλλάξεις αυτές προκαλούν υπό- ή/ υπερδιεγερσιμότητα σε σύνδρομα
πόνου 2. Οι αλλαγές των ιόντων Nav στον νευροπαθητικό πόνο, προκαλούν μια σύνθετη ρύθμιση τόσο προς τα πάνω
όσο και προς τα κάτω (up- και downregulation) και στα υγιή αλλά και στα προσβληθέντα νεύρα.
Β. Αντί- NGFs φάρμακα (Nerve Growth Factor – παράγοντας ανάπτυξης νεύρων)
Ο NGF ανακαλύφθηκε πριν από μισό και πλέον αιώνα. Προάγει την αισθητική και συμπαθητική νεύρωση και την
ανάπτυξη των νευραξόνων του περιφερικού νευρικού συστήματος κατά την οντογένεση. Αυξάνεται πολύ σε
φλεγμονή ή βλάβη ιστών, διευκολύνει την μετάδοση του πόνου και έχει σημαντικό ρόλο στην γένεση του οξέος
και χρόνιου πόνου και στην υπεραλγησία. Όλα αυτά κάνουν τον NGF ένα πολύ ελκυστικό στόχο για θεραπεία με
μονοκλωνικά αντισώματα (anti- NGFs mAbs). Η χρήση τέτοιων αντισωμάτων μελετήθηκε σε οστεοαρθρίτιδα,
χρόνια οσφυαλγία, διαβητική νευροπάθεια, μεθερπητική νευραλγία, χρόνια παγκρεατίτιδα, διάμεση κυστίτιδα,
ενδομητρίωση, οστεοπορωτικά κατάγματα, εγκαύματα και καρκίνο. Από τις μελέτες που διεξάγονταν φάνηκε να
είναι πολύ αποτελεσματικά στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και του ισχίου ενώ αμφιλεγόμενα ήταν τα
αποτελέσματα στον χρόνιο σπλαγχνικό, στο νευροπαθητικό, και στον μη ειδικό πόνο της οσφύος. Το 2010, το FDA
απαγόρευσε την ανάπτυξη των περισσοτέρων αντί-NGF φαρμάκων, μετά τις αναφορές από τις κλινικές μελέτες
ότι τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν Ι. γρήγορη και σοβαρή καταστροφή των αρθρώσεων (λόγω
οστεονέκρωσης και άσηπτης νέκρωσης) με αποτέλεσμα να χρειάζονται ολικές αρθροπλαστικές και ΙΙ. περιφερικές
(ή επιδείνωση ήδη εγκατεστημένων) νευροπάθειες. Το 2012 οι εταιρείες επαναδιαπραγματεύτηκαν με το FDA,
υποστηρίζοντας ότι αυτά συνέβαιναν όταν χορηγούνταν ταυτόχρονα αντί-NGF φάρμακα και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη. Έτσι επετράπη με νέους όρους η έρευνα. Τα φάρμακα που μελετώνται σε προχωρημένες φάσεις
της κλινικής μελέτης είναι τα Tanezumab (Pfizer), Fulranumab (Jansen) και Fasinumab (Regeneron) 3. Σύμφωνα
με τον προγραμματισμό των εταιρειών, τα πρώτα αναμένεται να μπουν στην αγορά το 2016.
Γ. O σημαντικός ρόλος άλλων γονιδίων
Τα γονίδια που κωδικοποιούν την COMT(Catechol-O-methyltransferase), την GCH1 (cyclohydrolase 1) τα
τασεοελεγχόμενα κανάλια Nav (ειδικά το Nav1.9), και την GTP (guanosine triphosphate) παίζουν σημαντικό
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ρόλο στην αντίληψη του πόνου, καλοήθους και καρκινικού. Από το 1958, είναι γνωστό ότι οι γενετικές μεταβολές
στον β2 αδρενεργικό υποδοχέα προδιαθέτουν σε χρόνιο πόνο. Πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν αρκετοί SNPs
πολυμορφισμοί, από γονίδια που συμμετέχουν στον μεταβολισμό των κατεχολαμινών. Η γνώση αυτών μπορεί
να βοηθήσει στην κατάταξη σε υποομάδες και στον σχεδιασμό νέων θεραπειών, των ασθενών πχ με ινομυαλγία
αλλά και άλλων διαταραχών που μοιράζονται παρόμοιους μηχανισμούς με αυτήν, όπως η κεφαλαλγία τάσης, η
ημικρανία, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η διάμεση κυστίτιδα και η
διαταραχή της κροταφογναθικής άρθρωσης.
Γ.1. COMT
Οι κατεχολαμίνες νοραδρεναλίνη, αδρεναλίνη, ντοπαμίνη, μεταξύ των πολλών λειτουργιών έχουν σημαντικό
ρόλο στην αντίληψη, την επεξεργασία και στην ευαισθησία (αυξημένη ή ελαττωμένη) στον πόνο. Το ένζυμο COMT
(που κωδικοποιείται από το γονίδιο COMT) είναι ένα από τα πολλά ένζυμα που αποδομούν τις κατεχολαμίνες. Η
αναστολή της COMT, αυξάνει την ευαισθησία στον πόνο, μέσω ενεργοποίησης των αδρενεργικών υποδοχέων
β2 και β3.4 Σε πειραματικά μοντέλα η καταστολή της COMT οδήγησε σε αυξημένη μηχανική και θερμική
ευαισθησία στον πόνο και αυτό ανεστάλη πλήρως με την χορήγηση προπρανολόλης ή από την συνδυασμένη
χορήγηση εκλεκτικών β2 και β3 αναστολέων
Γ.2. Γονίδιο GCH1 και ΒΗ4
Το GCH1 είναι το υπεύθυνο γονίδιο για την σύνθεση της ΒΗ4 (tetrahydrobiopterin). Η ΒΗ4 έχει σημαντικό ρόλο
στην σύνθεση των κατεχολαμινών, σεροτονίνης και νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) και είναι σημαντική στην δημιουργία
του περιφερικού νευροπαθητικού και φλεγμονώδους πόνου. Όταν συμβεί αξονική βλάβη ή περιφερική
φλεγμονή, η ΒΗ4 αυξάνεται, με αποτέλεσμα αύξηση του νευροπαθητικού και του φλεγμονώδους πόνου.
Αναστέλλοντας στο εργαστήριο την παραγωγή της ΒΗ4 σε ποντίκια, ο πόνος ελαττώθηκε, ενώ χορηγώντας ΒΗ4
επιδεινώθηκε5. Οι άνθρωποι, που έχουν τον απλότυπο του ΡΡ-GCH1 ( συχνότητα 15,4%), έχουν λιγότερο πόνο,
μετά από επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη.
Γ.3. Το γονίδιο του OPRM1 (opioid receptor, mu 1)
Τα οπιοειδή, τόσο τα ενδογενή όσο και τα εξωγενή, συνδέονται στους οπιοειδείς υποδοχείς. Από αυτούς ο μυποδοχέας που κωδικοποιείται από το γονίδιο OPRM1, έχει αρκετές μεταλλάξεις, από τις οποίες η 118 A>G
(adenine σε guanine) έχει μελετηθεί καλύτερα. Οι μεταλλάξεις αυτές (του γονιδίου) του μ- οπιοειδή υποδοχέα,
συνοδεύονται με διαφορετικές απαντήσεις/ απαιτήσεις στα οπιοειδή σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως είναι
ο οξύς μετεγχειρητικός,6 ο καρκινικός και μη καρκινικός πόνος. Στον καρκινικό πόνο στους ασθενείς που έχουν
τον γενότυπο 118GG (το γονίδιο που κωδικοποιεί για τον μ-υποδοχέα) του OPRM1, απαιτούνται υψηλότερες
δόσεις μορφίνης, συγκρινόμενοι με τους φορείς του 118ΑΑ γενότυπου. Πιστεύεται ότι ο γενότυπος 118GG
ελαττώνει την δράση των οπιοειδών, ιδίως στις περιοχές του εγκεφάλου που γίνεται η επεξεργασία της έντασης
του πόνου.
Γ.4. Το γονίδιο CACNG2 έχει ήδη ταυτοποιηθεί σαν ένα γονίδιο ευαισθησίας στον νευροπαθητικό πόνο.7
Γ.5. EMA401 - Ανταγωνιστής του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ (AT2R)
Ο EMA401 είναι ένας ακόμη ερευνητικός στόχος για τον φλεγμονώδη και τον περιφερειακό νευροπαθητικό
πόνο. Ο υποδοχέας αυτός σηματοδοτεί την υπερδιεγερσιμότητα και την ανώμαλη βλάστηση (sprouting) σε
καλλιέργειες νευρώνων νωτιαίων γαγγλίων ποντικών. Οι et al δημοσίευσαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας
μελέτης (κλινική φάση ΙΙ), όπου η χορήγηση από το στόμα ΕΜΑ401, ενός πολύ εκλεκτικού ανταγωνιστή του
υποδοχέα της αγγειοτενσίνης II-2, ανακούφισε από την μεθερπητική νευραλγία8.
Γ.6. Mετάλλαξη του γονιδίου TRESK (KCNK18) και ημικρανία
Tο 70% των πασχόντων από ημικρανία έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Όταν υποφέρει από ημικρανίες
ο ένας γονέας, τα παιδιά του έχουν 40% πιθανότητες να τις εκδηλώνουν και αυτά, ενώ όταν πάσχουν και οι δύο,
οι πιθανότητες φτάνουν στο 90%. Ερευνητές ανέλυσαν και σύγκριναν το DNA ατόμων που έπασχαν από ημικρανία
και των οικογενειών τους και βρήκαν ότι μια γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο TRESK φαίνεται ότι παίζει
σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της ημικρανίας9. Η ύπαρξή του κάνει τον οργανισμό να αντιδρά πιο έντονα σε
περιβαλλοντικά αίτια, όπως ο θόρυβος, το τυρί και η καφεΐνη, ενεργοποιώντας τα κέντρα του εγκεφάλου που
παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της ημικρανίας.
Αν το συγκεκριμένο γονίδιο είναι ελαττωματικό μπορεί να κατεβάσει τόσο πολύ το «κατώφλι» του πόνου, ώστε
με το παραμικρό ερέθισμα ο ασθενής να νιώθει πονοκέφαλο, κάτι που ίσως συμβαίνει σε αρκετούς ασθενείς με
ημικρανία ή άλλες χρόνιες κεφαλαλγίες. Ουσιαστικά, και με την εξαίρεση σπανίων περιπτώσεων όπως η
οικογενής ημιπληγική ημικρανία, μέχρι τώρα ήταν άγνωστα τα γονίδια που εμπλέκονται στην ημικρανία. Η
πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το ΤRESK δρα ως ρυθμιστής της αντίληψης του πόνου, κάτι που σημαίνει ότι
ίσως μελλοντικά εμφανισθούν πιο αποτελεσματικά αναλγητικά για τις κεφαλαλγίες.

διαλέξεις
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Γ.7. Μετάλλαξη του γονιδίου PARK2 και εκφύλιση οσφυϊκών μεσοσπονδύλιων δίσκων (LDD)
Το γονίδιο αυτό (αν και παλιότερα δεν είχε θεωρηθεί ύποπτο της LDD) παίζει ρόλο-κλειδί σ΄αυτήν, η οποία
αποτελεί την κύρια αιτία πόνου στην οσφύ. Πρόσφατη μελέτη10 αποκαλύπτει ότι στο 65% έως 80% των
περιπτώσεων, η σοβαρή εκφύλιση των δίσκων είναι κληρονομούμενη και ότι τέσσερις SNPs πολυμορφισμοί του
γονίδιου PARK2 σχετίζονται με τα ηλικιακά προβλήματα στους μεσοσπονδύλιους δίσκους.
Γ.8. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου SCN9A
1. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου SCN9A των τασεο-ελεγχόμενων καναλιών Nav1.7, συνδέονται απευθείας με
τις μεταβολές της ευαισθησίας του πόνου, από την πλήρη αναισθησία στην υπερβολική ευαισθησία, σε τρεις
συγγενείς διαταραχές (πρωτοπαθή ερυθρομελαλγία, συγγενή αναλγησία και παροξυσμική διαταραχή πόνου).
2. Εμπλέκονται επίσης και στην νευροπάθεια των μικρών νευρικών ινών (small fiber neuropathy–SFN)11 δηλαδή
εκλεκτική βλάβη Αδ και C νευρικών ινών, που εκδηλώνεται με νευροπαθητικό πόνο και αυτόνομη δυσλειτουργία.
Γνωστά νοσήματα που προκαλούν την SFN είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η κατάχρηση αλκοόλ, φάρμακα όπως
η μετρονιδαζόλη, στατίνες, τα χημειοθεραπευτικά vincristine, paclitaxel, cisplatin κ.α., και τα σπανιότερα
σαρκοείδωση, HIV, και νόσος του Fabry.
3. SCN9A και ευαισθησία στον μετεγχειρητικό πόνο
Πρόσφατη μελέτη του Duan12 έδειξε ότι μια βλάβη SNP πολυμορφισμού στο SCN9A, μπορεί να ελαττώσει την
ευαισθησία στον μετεγχειρητικό πόνο.
Γ.9. Mετάλλαξη του γονιδίου PRDM12 και συγγενής αναισθησία στον πόνο
Το γονίδιο PRDM12 σχετίζεται με έλλειψη της αίσθησης του πόνου. Ο ρόλος του PRDM12 ανακαλύφθηκε σε μέλη
11 οικογενειών από την Ευρώπη και την Ασία που έπασχαν από την εξαιρετικά σπάνια πάθηση της «συγγενούς
αναισθησίας στον πόνο» (CIP, Congenital Insensitivity to Pain). Λόγω της παντελούς έλλειψης πόνου, οι ασθενείς
συχνά αυτοτραυματίζονται σε βαθμό που να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής τους. Υποψιαζόμενοι ότι κάτι θα πρέπει
να μπλοκάρει την δημιουργία των νευρώνων αυτών κατά την ανάπτυξη του εμβρύου, ερευνητές κατάφεραν να
διαπιστώσουν με γενετικές αναλύσεις, πως όλοι οι ασθενείς έφεραν μεταλλάξεις στο PRDM1213. Οι μεταλλάξεις
αυτές ήταν υπολειπόμενες, δηλαδή προκαλούν προβλήματα μόνο όταν κληρονομούνται και από τους δύο γονείς,
ενώ όσοι είχαν κληρονομήσει μόνο ένα αντίγραφο από τους γονείς τους δεν επηρεάζονταν. Οι βιοψίες που
πραγματοποιήθηκαν στα νεύρα των εθελοντών, έδειξαν απουσία μιας συγκεκριμένης κατηγορίας νευρώνων που
στέλνουν στον εγκέφαλο τα ερεθίσματα που σχετίζονται με τον πόνο.
Οι ερευνητές εικάζουν ότι οι μεταλλάξεις του PRDM12 μπλοκάρουν το σχηματισμό αυτών των νευρώνων στο
αναπτυσσόμενο έμβρυο. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να ωφελήσει όσους διατρέχουν κίνδυνο από έλλειψη της
αίσθησης του πόνου, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για την ανακούφιση του πόνου.
Γ.10. Mετάλλαξη του γονιδίου HCN2 και νευροπαθητικός πόνος
Ήταν γνωστό ότι το γονίδιο HCN2 υπάρχει στις ευαίσθητες στον πόνο απολήξεις των νεύρων αλλά κανείς δεν
είχε καταλάβει τον ρόλο του στην ρύθμιση του πόνου. Οι Emery et al14, μελέτησαν γενετικά τροποποιημένα
ποντίκια με νευροπαθητικό πόνο στα οποία είχε διαγραφεί το συγκεκριμένο γονίδιο. Μετρώντας την ταχύτητα με
την οποία τα ποντίκια αποτραβιόνταν από διαφορετικά είδη επώδυνων ερεθισμάτων, κατέληξαν ότι η διαγραφή
του γονιδίου καταργούσε το νευροπαθητικό πόνο. Το εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι η απουσία του γονιδίου δεν
είχε καμία επίπτωση στον φυσιολογικό οξύ πόνο.
Δ. Γονίδια και αντοχή στον πόνο
Μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο, γιατί μερικοί άνθρωποι παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή απέναντι στον πόνο
και άλλοι όχι. Ερευνητές από τις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι τέσσερα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη
βιολογική αντίδραση. Στη μελέτη15 συμμετείχαν περισσότερα από 2.700 άτομα που ελάμβαναν αναλγητική αγωγή
για χρόνιο πόνο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την ένταση του πόνου (κλίμακα 010). Αξιολογήθηκαν οι εκφράσεις τεσσάρων γονιδίων των COMT, DRD2 (Dopamine 2 receptor), DRD1
(Dopamine 1 receptor) και OPRK1 (κ-opioid receptor 1). Η έκφραση του DRD1 συνδέθηκε με τη χαμηλή
αντίδραση στον πόνο. Τα γονίδια COMT και OPRK ήταν πιο εμφανή στους ασθενείς με μέτριο πόνο, ενώ το OPRK1
φάνηκε να εκφράζεται εντονότερα στους ασθενείς με έντονο πόνο. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα γονίδια
επηρεάζουν και την απάντηση του οργανισμού στα αναλγητικά φάρμακα. Το 15% σχεδόν των ανθρώπων, λ.χ., δεν
ωφελούνται από την κωδεΐνη, επειδή δεν διαθέτουν το ένζυμο κυτόχρωμα P450 2C9, που συμβάλλει στον
μεταβολισμό της κωδεϊνης σε μορφίνη.
Γονιδιακή θεραπεία, ένα παράθυρο στο μέλλον?
Η γενετική του πόνου είναι ακόμη στα σπάργανα, όμως υπάρχει προσδοκία ότι μελλοντικά θα βοηθήσει στην
αντιμετώπιση δύσκολων επώδυνων συνδρόμων.

78

πρακτικά 2016

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας Πολυδύναμη προσέγγιση επώδυνων συνδρόμων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Sabu James. Human pain and genetics: some basics. British Journal of Pain November 2013 vol. 7 no. 4 171-178
2. Dib-Hajj SD, Cummins TR, Black JA, Waxman SG. Sodium channels in normal and pathological pain. Annu Rev Neurosci.
2010;33:325-47
3. Bannwarth B, Kostine M. Targeting nerve growth factor (NGF) for pain management: what does the future hold for NGF
antagonists? Drugs. 2014 Apr;74(6):619-26
4. Hocking LJ, Smith BH, Jones GT, et al. Genetic variation in the beta2-adrenergic receptor, but not COMT predisposes
to chronic pain: results from the 1958 British Birth Cohort Study. Pain 2010; 149: 143–151
5. Latremoliere A,, Costigan M. GCH1, BH4 and Pain. Curr Pharm Biotechnol. 2011 Oct; 12(10): 1728–1741.
6. Belfer I, Segall S. COMT genetic variants and pain. Drugs Today 2011; 47;457-67
7. Nissenbaum J. From mouse to humans: discovery of the CACNG2 pain susceptibility gene. Clin Genet. 2012
Oct;82(4):311-20.
8. Smith MT, Muralidharan A. Targeting angiotensin II type 2 receptor pathways to treat neuropathic pain and
inflammatory pain. Expert Opin Ther Targets. 2015 Jan;19(1):25-35.
9. Rainero I, Rubino E, Piness L. Genes and primary headaches: discovering new potential therapeutic targets.J Headache
Pain. 2013; 14(1): 61.
10. Williams FM, Bansal AT,, Bell JT, Meulenbelt I, Suri P, Uitterlinden AG, Spector TD. Novel genetic variants associated
with lumbar disc degeneration in northern Europeans: a meta-analysis of 4600 subjects. Ann Rheum Dis. 2013
Jul;72(7):1141-8.
11. Brouwer BA, De Greef BT, Faber CG. Neuropathic Pain due to Small Fiber Neuropathy in Aging: Current Management
and Future Prospects. Drugs Aging. 2015 Aug;32(8):611-21
12. Duan G, Xiang G, Zhang X, et al. A single nucleotide polymorphism in SCN9A may decrease postoperative pain sensitivity
in the general population. Anesthesiology 2013; 118(2): 436–442.
13. Chen Ya, Grumbach MA, Themistocleous AC, Samara C et al. Transcriptional regulator PRDM12 is essential for human
pain perception: Nature Genetics 47, 803–808, (2015)
14. Emery EC, Young GT, Berrocoso EM, Chen L, McNaughton PA.HCN2 Ion Channels Play a Central Role in Inflammatory
and Neuropathic Pain. Science 09 Sep 2011:Vol. 333, Issue 6048, pp. 1462-1466
15. Onojjighofia T, Meshkin B, Nguyen SV, Schwartz D. Low Tolerance for Pain? The Reason May Be In Your Genes. American
Academy of Neurology 66th Annual Meeting Philadelphia, April 26 to May 3, 2014

Δ2
ΚΒΑΝΤΙΚή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Σαμαντά Ευαγγελία
Αναισθησιολόγος
Η ολιστική θεώρηση του πόνου έχει μεγάλη σημασία για τα χρόνια νοσήματα, εκεί όπου παύουν να ισχύουν οι
γραμμικές σχέσεις αίτιου – αποτελέσματος. Η κλασσική νευτώνεια φυσική καθώς και ο αυστηρός καρτεσιανός
διαχωρισμός ανάμεσα σε σώμα και ψυχή προβληματίζουν γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι φτάνουν στα όρια τους
όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με χρόνια νοσήματα ή με ψυχοσωματικά νοσήματα. Η μη γραμμικότητα, η θετική
ανάδραση και η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης συμπεριφοράς είναι χαρακτηριστικά τόσο των περίπλοκων
φυσικών φαινομένων όσο και των ζωντανών οργανισμών (ακόμα και όταν υπάρχουν νησίδες γραμμικότητας και
αρνητικής ανάδρασης). Στα ανοιχτά βιολογικά συστήματα και στους εξελιγμένους ζωντανούς οργανισμούς όλα
συνδέονται με όλα και το όλον είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του.
Η σύγχρονη κλασσική ιατρική επηρεασμένη βαθύτατα από την κληρονομιά του Virchow χρησιμοποιεί κατά κανόνα
το στοιχείο της μορφολογικής αλλοίωσης σαν βασικό στοιχείο αξιολόγησης μιας νοσολογικής οντότητας. Η
μορφολογική αλλοίωση όμως, αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας γεγονότων που ξεκινάει από τη
διαταραχή της πληροφορίας, συνεχίζει με τη διαταραχή της αυτορρύθμισης, για να ακολουθήσει η διαταραχή
της λειτουργίας η οποία τελικά θα οδηγήσει στο σύμπτωμα ή τα συμπτώματα, και μετά από παρέλευση ικανού
χρονικού διαστήματος στη μορφολογική αλλοίωση.
Η κβαντική θεραπεία βασίζεται στην κβαντική θεωρία η οποία προέκυψε από την Κβαντική φυσική και αναλύει
μια νέα αντίληψη του φυσικού σύμπαντος. Συγκεκριμένα, περιγράφει τη συμπεριφορά της ύλης σε μικροσκοπικές
κλίμακες, δηλαδή στο μοριακό, ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Ο όρος κβάντο (quantum, μικρή ποσότητα –
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προέρχεται από τη Λατινική λέξη quantus που σημαίνει πόσο), αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που
χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες, όπως είναι η ενέργεια ενός ατόμου ύλης σε κατάσταση
ηρεμίας. Τα πάντα στο σύμπαν είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό. Όλη η ύλη είναι απλά συμπυκνωμένη ενέργεια
και σύμφωνα με τον τύπο του Αϊνστάιν (Ε=mc2) η ύλη και η ενέργεια εναλλάσσονται. Όλη η ύλη είναι και
ενέργεια. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ανοικτό βιοκυβερνητικό σύστημα, κύριος σκοπός του οποίου είναι η
διατήρηση της ομοιόστασης (σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος).
Οι θεραπευτικές μέθοδοι της ολιστικής ιατρικής (από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι η θεραπείες με φυσικά
μέσα, οι βοτανοθεραπείες, τα ιαματικά λουτρά, οι αποτοξινωτικές δίαιτες, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός)
στηρίζονται στην κβαντική Φυσική και στη Φυσική μη γραμμικών συστημάτων.
Η κβαντική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση θεωρείται η πλέον ευρεία λογική κατανόησης και θεραπείας κυρίως
των χρονίων καταστάσεων πόνου. Εναλλακτικές ψυχο ενεργειακές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι: Emotional
Freedom Technique (EFT), ACEP Energy Practitioner Techniques, Cognitive Improvement Therapy, Stress
Reduction Therapy, Nano Energy Instrumentation Overview,Quantum Life iNfinity Evaluation, Quantum Sound
Frequency Overview, Biotensor Energy Device, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation device ),
NES Health Total WellNES System, Alpha Stim System.
Μέθοδοι εξαιρετικά ευρείας αποδοχής και με φανατικούς υποστηρικτές αποτελούν οι: Low level laser therapy,
η Prolotherapy, η Neural therapy η Combined Electrochemical therapy και φυσικά ο Βελονισμός.
Όλες οι τεχνικές που βασίζονται στη κβαντική θεώρηση της ιατρικής επιστήμης ενστερνίζονται πλήρως ότι το
κυτταρικό επίπεδο κυβερνάται από τους νόμους της φυσικής και της χημείας. Αξίζει να τονίσουμε ότι ο εμπνευστής
της θεωρίας Erwin Schrödinge σημειώνει πως « το Ελληνικό πνεύμα συνέλαβε ή, πολύ περισσότερο, διείδε τη
Φύση, οργανική ή ανόργανη, ως έμβιον Όλον, ως κινούμενο αρθρωτό Όλον, ως Σύμπαν. Και τούτο το συμπαντικό
Όλον, με τη σειρά του, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την προηγούμενη περίοδο, θεωρήθηκε ως «φυσική« ενότητα.»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. La Graize et al, Behavioral evidence for competing motivational drives of nociception and hunger. Neuroscience Letters, 371 (2004)
2. Peripheral Neuropathy Treatment Taps Into Quantum Theory American Academy of Pain Management (AAPM) 25th
Annual Clinical Meeting. Presented September 20, 2014.
3. Η πρώιμη αρχαία ελληνική φιλοσοφία τής φύσης Erwin Schrodinger

Δ5
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ
Διονύσιος Λ. Σακκάς, MD, PhD, ECP
Ψυχίατρος- ψυχοθεραπευτής
«Ου χρονίζει το αλγούν συνεχώς εν τη σαρκί, αλλά το μεν άκρον του ελάχιστου χρόνου πάρεστι, το δε μόνον
υπερτείνον το ηδόμενον κατά σάρκα ου πολλάς ημέρας συμβαίνει αι δε πολυχρόνιοι των αρρωστιών
πλεονάζον έχουσι το ηδόμενον εν τη σαρκί ήπερ το αλγούν.»
Επίκουρου Κύρια Δόξα 4
Η Διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις διάφορες αντιλήψεις και πρακτικές στη θεραπευτική διαδικασία, που άλλοτε
εστιάζουν στο σύμπτωμα, άλλοτε στον ασθενή, άλλοτε στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην εστίαση στους
θεραπευτές και τις μεταξύ τους σχέσεις, στη θεραπευτική σχέση με τον θεραπευόμενο και το δικό του
οικογενειακό πλαίσιο ή και σε όλο το θεσμικό πλαίσιο, ωθεί στην ανάλογη συνθετική διεργασία ανάμεσα στα
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.
Η σύγχρονη αντίληψη του ανθρώπου ως απαρτιζόμενου από διεργασίες βιοψυχολογικές ψυχοκοινωνικές,
κοινωνικοοικονομικές-κοινωνικοπολιτισμικές, που βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ τους, οδηγεί
στην ανάγκη μιας πολυεπίπεδης-πολυεστιακής αντιμετώπισης των σχετιζομένων με τον πόνο διεργασιών. Η
προσέγγιση του Ανθρώπου ως αυτοποιούμενου οργανισμού, πολυφωνικού, διαλογικού, σχεσιακού, οδηγεί
στην ανάγκη μιας συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης με υπεύθυνο συμμετέχοντα τον χρήστη υπηρεσιών υγείας.
Παρότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της νόσου, του πόνου και του
τραύματος που αυτά συνεπάγονται, οι έρευνες δείχνουν ότι η παρουσία ενός υποστηρικτικού δικτύου στη
μετατραυματική φάση είναι θετικός προβλεπτικός παράγοντας για την δημιουργία ανθεκτικότητας (resilience) και την
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ανάπτυξη ενός καινούργιου τρόπου ύπαρξης. O μηχανισμός άρνησης που συχνά συναντάμε στο χρόνιο πόνο εμποδίζει
την ανθεκτικότητα όταν δεν βοηθά στην λειτουργική νοηματοδότηση του πόνου και της ζωής. Η αλληλεγγύη και η
ενεργή παρουσία των υποστηρικτικών συστημάτων: οικογένειας, κοινότητας, συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
κ.α. οδηγεί στην επεξεργασία του νοήματος ζωής και την επανακοινωνικοποίηση του πάσχοντα.
Στο πεδίο της θεραπευτικής σχέσης φαίνεται ότι παράγοντες όπως το ενδιαφέρον και η δέσμευση του θεραπευτή,
η δυνατότητα να ακούει, να κατανοεί και να συναισθάνεται αποδεικνύονται, κατά τους ασθενείς, βασικότεροι
θεραπευτικοί παράγοντες απ’ ότι οι διαφορετικές, συχνά υπερτιμημένες μέθοδοι και τεχνικές των διαφόρων
θεωριών, σχολών και προσεγγίσεων, και αυτό είναι καλό να το γνωρίζουν προς ενθάρρυνσή τους οι μη ψυχολόγοι.
«όποιος αγαπά πονά»
Η σημασία αυτής της πολύ συνηθισμένης φράσης στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία γίνεται σήμερα
κατανοητή κυρίως με μια της ερμηνεία, δηλαδή ως μιας δόκιμης μεθόδου διαπαιδαγώγησης που θεωρεί
απαραίτητη την πρόκληση πόνου μέσω τιμωρίας. Εκτός του ότι συχνά οι σύγχρονοι άνθρωποι βιώνουν αυτή την
έννοια του «πονά» έξω από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της παραδοσιακής κοινότητας που ταυτόχρονα
αναγνώριζε και επαινούσε τη θετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα ακόμη κι αυτός που πονούσε να μπορεί να
ερμηνεύει την τιμωρία ακόμη και ως νοιάξιμο, δεν αναγνωρίζουν άλλες δύο διαστάσεις του «πονά».
Η μία είναι αυτού που πονά όταν τιμωρεί κάποιον που αγαπά, καθώς όταν τον αγαπά, τον συμπονά, ταυτιζόμενος
μαζί του, συναισθανόμενος τον πόνο του, συντονιζόμενος μαζί του χάριν των κατοπτρικών του κυττάρων, όπως
θα μας έλεγαν οι νευροεπιστήμονες.
Ακόμα πιο συχνά όμως, μας διαφεύγει η τρίτη διάσταση αυτού του πόνου: ο ηθικοσυναισθηματικός πόνος αυτού
που νοιάζεται και είναι αναγκασμένος να τιμωρήσει, τον κάνει να πονά ο ίδιος για την δική του ανεπάρκεια, την
αδυναμία του δηλαδή να έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα χωρίς πρόκληση πόνου στον αγαπημένο άλλο. Η
εικόνα συμπληρώνεται όταν ο «παραπτωματίας», και αυτό γίνεται συχνά φανερό στη περίπτωση των παιδιών,
πολλές φορές επιδιώκει την τιμωρία του για να ησυχάσει, όχι μόνο φυσικά ο ίδιος αλλά και οι αναστατωμένοι
γονείς του. Οι μύθοι και τα πρότυπα συμπεριφοράς θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι δυνατό να συνηχήσουν
και να μεταφερθούν στην θεραπευτική σχέση όταν δεν υπάρχει επαρκής διαφοροποίηση εαυτού και άλλου..
Στην ακραία εκδοχή του αυτό το φαινόμενο μπορεί να πάρει τη μορφή προκλήσεων σαδομαζοχιστικού πόνου,
διαπλοκή δηλαδή αλγηδόνας (πόνος κατά τον Επίκουρο) και ηδονής, ενώ η πιο συνηθισμένη μορφή του είναι η
αναζήτηση του περιζήτητου ρόλου του θύματος που προσελκύει σωτήρες απέναντι στους θύτες ή στους
αδιάφορους παρατηρητές, σενάριο που παίζεται σε οικογένειες, ομάδες και κοινότητες και έρχεται και στα ιατρεία
πόνου με ισχυρή μαγνητική επίδραση αναπαραγωγής στη θεραπευτική σχέση.
Πως όμως γίνεται δυνατή αυτή η σύνδεση; Η απάντηση βρίσκεται στην ανατομία του νευρικού μας συστήματος. Ο
Boris Cyrulnik, ηθολόγος ψυχαναλυτής, περιγράφοντας τους δρόμους του συναισθήματος, και τις νευρικές οδούς
που μεταφέρουν τον πόνο, αναφέρει ότι αυτές γειτνιάζουν ανατομικά με τις ίνες που μεταφέρουν ευχαρίστηση, όπως
και με τις ίνες της αφής και της θερμότητας που μεταφέρουν τις πληροφορίες του χαδιού. Οι πληροφορίες αυτές
επεξεργάζονται στη βάση του εγκεφάλου, στην κοιλιακή και διαφραγματική επιφάνεια των προοπτικών περιοχών, στον
μεσοροχιαίο πυρήνα του θαλάμου και στα περί τον υδραγωγό φαιά κύτταρα, όπου απ’ αυτόν τον σταθμό διαλογής
στέλνονται στην εσωτερική επιφάνεια του εγκεφαλικού φλοιού. Στην πρόσθια περιοχή του προσαγωγίου καταλήγουν
οι οδοί μετάδοσης του πόνου και ακριβώς πίσω από αυτή την περιοχή συλλέγονται οι πληροφορίες που προκαλούν
ευφορία. Ενώ τα συναισθήματα ευτυχίας και δυστυχίας είναι αντίθετα στη λεκτική τους αναπαράσταση, στην ανατομία,
οι νευρικοί τους οδοί βρίσκονται δίπλα δίπλα. Όταν οι γειτνιάσεις είναι στενές, και με δεδομένη την πλαστικότητα του
εγκεφάλου, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αναπτυχθούν συνδέσεις μεταξύ των περιοχών αυτών, οπότε αυτές οι
αισθήσεις εύκολα συσχετίζονται, καθώς η αντίληψη της μιας προκαλεί την ανάγκη της άλλης. Μια λέξη, μια ιδέα, μια
αφήγηση, μια θετική αναπλαισίωση μπορεί να μετασχηματίσει ένα επώδυνο ερέθισμα σε ευχάριστο συναίσθημα.
Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι είτε πρόκειται για μηχανική είτε για συναισθηματική πληροφορία, η περιοχή του
εγκεφάλου που διεγείρεται και προκαλεί την αίσθηση του πόνου είναι η ίδια. Όταν ένα μικρό ινδικό χοιρίδιο
αποχωρισθεί τη μητέρα του, βγάζει κραυγές απελπισίας και η κάμερα της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων
δείχνει ότι διεγείρονται τα κυκλώματα του πόνου. Όλοι γνωρίζουν ότι ο πόνος (αλγηδόνα) που κάνει τον άνθρωπο
δυστυχισμένο οδηγεί στην επιθυμία που τον κάνει ευδαίμονα (ηδονή).
Συχνά οι μεγάλοι όταν πέσει και χτυπήσει ένα παιδί του φιλούν το πονεμένο σημείο και χτυπούν ταυτόχρονα το
«αίτιο» του πόνου. Άλλες φορές τρομαγμένοι για την ανυπάκουη, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του, το χτυπούν
αμέσως αφού έχει γλυτώσει τον κίνδυνο. Αυτές και άλλες «παράλογες» συμπεριφορές, με τα θετικά και
αρνητικά τους, επιβιώνουν στην ενήλικη ζωή και τα συναντάμε και στη θεραπευτική σχέση. Όπως επίσης τη μη
δημοφιλή στάση προληπτικής προσέγγισης που συχνά σημαίνει: «έλα να σε πονέσω τώρα (που δεν πονάς τόσο)
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για να μην πονέσεις πολύ αύριο», αλλά και την καθαρά θεραπευτική στάση που εμπεριέχει πόνο ενώ προστατεύει
από τον πόνο, νοούμενο κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
Οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις χρόνιου πόνου και κατάθλιψης, θα προσθέταμε και χρόνιας
αϋπνίας, είναι αμφίδρομες. Σε βαθμό 50% περίπου ο χρόνιος πόνος συνοδεύεται από κατάθλιψη, αλλά και ο
ασθενής με κατάθλιψη, στην ίδια περίπου συχνότητα, παρουσιάζει σωματικούς πόνους. Η συσχέτιση άρνησης του
θυμού και γενικά του συναισθήματος και των παραπάνω καταστάσεων είναι επίσης ισχυρή. Η παυσίπονη δράση
μικρής δόσης αντικαταθλιπτικού είναι γνωστή από παλιά.
Στα πλαίσια αυτά συχνά παρατηρούμε αιτιάσεις πόνου στις λεγόμενες Σωματόμορφες. Διαταραχές, που
συμπεριλαμβάνουν παράπονα για πόνο και ‘’παράλογο’’ άγχος για τη σωματική υγεία, με υποκατηγορίες τη
Σωματοποιητική Διαταραχή, τη Διαταραχή Ψυχογενούς πόνου, την Υποχονδρίαση, τη Διαταραχή Μετατροπής. Η
παρουσία πόνου στην Υπόκριση, τα Οργανικά Ψυχοσύνδρομα και σε άλλες ψυχικές διαταραχές αποτελεί ένα
άλλο κεφάλαιο που μπορεί να απασχολήσει τους ειδικούς της Διεπιστημονικής Ομάδας. Τα εμπόδια στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου μπορούν να προέρχονται από την πλευρά του ασθενούς αλλά και από
την πλευρά του θεραπευτή με υπεισερχόμενους συχνά ψυχολογικούς παράγοντες.
Από την πλευρά του ασθενούς τέτοιοι παράγοντες είναι: η άρνηση του πόνου και της εξέλιξης της νόσου, ο φόβος
εξάρτησης από θεραπείες και θεραπευτές, ο φόβος ότι θα τον θεωρήσουν αδύναμο, χαπάκια, αγνώμονα κ.α.
λανθασμένες υποθέσεις γύρω από τη θεραπευτική αντιμετώπιση κλπ.
Από την πλευρά της θεραπευτικής ομάδας στη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου, ρόλο παίζουν: Η
ανεπαρκής εκπαίδευση στην αξιολόγηση-θεραπεία, η ερευνητική προτεραιότητα, η υποτίμηση της σημασίας της
θεραπευτικής σχέσης υπέρ της υπεραξιολόγησης της μεθόδου και τεχνικής, ο φόβος πρόκλησης εξάρτησης και
των συνεπειών της φαρμακοθεραπείας, αλλά και το ίδιο το συναισθηματικό κλίμα και ο τρόπος σύνθεσης των
διαφορών στα πλαίσια της ίδιας της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας.
Ο τρόπος αντίληψης και ένταξης του ειδικού ψυχικής υγείας ως συμπληρωματικού μέλους της διακλαδικής
ομάδας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια τη θεραπευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση του ειδικού
ψυχικής υγείας ως διεπιστημονικού συμβούλου στα πλαίσια του όλου θεραπευτικού συστήματος που
συμπεριλαμβάνει τον ασθενή και την οικογένειά του, τους άλλους συνθεραπευόμενους, τους θεραπευτές και τη
μεταξύ τους σχέση που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη σχέση με τον ασθενή αλλά και τη σχέση με το όλο
πλαίσιο θεραπείας, είναι κάτι που αξίζει να απασχολεί και τους μη ψυχολόγους. Η δυνατότητα των μη ειδικών
ψυχικής υγείας να συνάψουν λειτουργικές θεραπευτικές σχέσεις με τους ασθενείς τους μπορεί να αποτελεί τον
περισσότερο «ειδικό - ψυχολογικό» και τελικά ουσιαστικό παράγοντα αποτελεσματικότητας.
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Δ6
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
Μάτζιου Βασιλική
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Εισαγωγή
O πόνος αποτελεί το συχνότερο αίτιο αναζήτησης νοσοκομειακής φροντίδας. Ο πόνος είναι υποκειμενικό
φαινόμενο, ατομική, μοναδική εμπειρία και εκφράζει τη σωματική και ψυχική δυσαρέσκεια που αισθάνεται κάθε
άτομο μετά από πραγματική ή δυνητική βλάβη των ιστών σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Εταιρείας
Μελέτης Πόνου. Αποτελεί την πιο συχνή δυσάρεστη εμπειρία για το παιδί και τους εφήβους κατά την διάρκεια
της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο.
Ο υποκειμενικός χαρακτήρας του βιώματος του πόνου καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εκτίμηση της παρουσίας
και της έντασής του. Οι προσωπικές απόψεις και τα βιώματα των μικρών ασθενών συμβάλλουν σημαντικά στη
διαχείριση του πόνου από το προσωπικό υγείας επηρεάζοντας τόσο την εκτίμησή του, αλλά και τη χρήση των
καταλληλότερων αναλγητικών και μη φαρμακευτικών μεθόδων ανακούφισής του.
Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστα εργαλεία και πρωτόκολλα για την
αντιμετώπιση του πόνου, εν τούτοις η εφαρμογή τους εξαρτάται σημαντικά από τη στάση των επαγγελματιών
υγείας και από τη φιλοσοφία του συστήματος υγείας γενικότερα.
Στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στα αντίστοιχα παιδιατρικά νοσοκομεία και σε παιδιατρικές κλινικές ο
πόνος αντιμετωπίζεται εμπειρικά και σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών και των γονέων τους. Στον κλινικό
χώρο δεν εφαρμόζονται κλίμακες εκτίμησης της έντασης του πόνου παρ’ ότι υπάρχουν για όλες τις ηλικίες των
παιδιών, καθώς οι νοσηλευτές δεν είναι εκπαιδευμένοι και εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Η εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπιση του πόνου και η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα θα βελτιώσουν
σημαντικά την αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Απαιτείται ακόμα ανάπτυξη και καθιέρωση εθνικής
πολιτικής στην ανακούφιση του πόνου με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υποδομή ώστε να παρέχεται
η άριστη θεραπευτική προσέγγιση σε νοσοκομειακό και σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.
Τα παιδιά και οι οικογένειες συνεργάτες στη διαχείριση του πόνου
Σήμερα η παιδιατρική νοσηλευτική εστιάζει στην οικογενειοκεντρική παροχή φροντίδας στην οποία οι γονείς
και οι επαγγελματίες υγείας θεωρούνται συνεργάτες. Η συνεργασία των γονέων και των επαγγελματιών υγείας
ενισχύεται καθώς ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στη φροντίδα του παιδιού στο βαθμό βέβαια που οι ίδιοι οι
γονείς επιθυμούν. Αν και τα παιδιά εκδηλώνουν ή αναφέρουν μεγαλύτερο άγχος όταν είναι παρόντες οι γονείς
τους, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η παρουσία τους επιδρά θετικά στα παιδιά αναφορικά με αποτέλεσμα την
ανακούφιση του πόνου. Επιπρόσθετα, οι γονείς συχνά περιγράφουν με ακρίβεια τον πόνο των παιδιών τους και
η συμμετοχή τους στη φροντίδα προάγει τη έγκαιρη αναγνώριση και την ακριβή αξιολόγηση του πόνου.
Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους στην ειλικρινή ενημέρωση και στη συμμετοχή τους στη
λήψη αποφάσεων έχει κατοχυρωθεί από τον Ο.Η.Ε, από κυβερνητικές πολιτικές (Department of Health, 1997;
Scottish Office, 1997; Welsh Office, 1998) και από επαγγελματικούς φορείς ( RCN, 1992). Η συμμετοχή των
παιδιών στη λήψη αποφάσεων προϋποθέτει την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών για τη φροντίδα τους
και την κατάστασή τους, προσαρμοσμένων στην ηλικία και το νοητικό τους επίπεδο.
Οι γονείς των νοσηλευόμενων παιδιών συχνά βιώνουν άγχος, αγωνία και αβεβαιότητα για το παιδί τους, μπορεί
να είναι ευάλωτοι, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, μειωμένο αυτοέλεγχο και συχνά νιώθουν αδύναμοι να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της φροντίδας. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με την στάση του επηρεάζει
την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των γονέων ενώ η ικανοποίηση των αναγκών τους κατά την διάρκεια μιας
επώδυνης παρέμβασης η χειρουργικής επέμβασης κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο μειώνει τα αρνητικά
τους συναισθήματα και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του πόνου.
Υπηρεσίες πόνου - Διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση του πόνου
Ο πόνος των παιδιών σήμερα σε όλα τα ανεπτυγμένα συστήματα υγείας αντιμετωπίζεται από μια διεπιστημονική
ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες υγείας (γιατρό αναισθησιολόγο, νοσηλευτή με πιστοποιημένη
εξειδίκευση στο πόνο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό κλπ) οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και
κλινικές δεξιότητες διαχείρισης του πόνου. Η οργάνωση μιας διεπιστημονικής ομάδας αντιμετώπισης του οξέως
πόνου είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την παροχή υψηλής ποιότητας αναλγητικής θεραπείας.

διαλέξεις
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Η παραπάνω προσέγγιση υιοθετήθηκε ευρέως στα μέσα της δεκαετίας του 90’ στην Μεγάλη Βρετανία και
υποστηρίχθηκε με κλινικές οδηγίες στην Αυστραλία και την Αμερική. Παράλληλα δημιουργήθηκαν εξειδικευμένες
υπηρεσίες πόνου οι οποίες διακρίνονται σε υπηρεσίες αντιμετώπισης του οξέος και του χρόνιου πόνου. Η διάκριση
αυτή έγινε λόγω των διαφορετικών στόχων της θεραπείας, των διαφορετικών αναγκών των ασθενών, των
διαφορετικών πόρων που απαιτούνται σε σχέση με το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την φαρμακευτική προσέγγιση.
Η οργάνωση υπηρεσιών πόνου προϋποθέτει τα παρακάτω:
• Πρότυπα διαχείρισης παιδιατρικού πόνου
• Προτυποποιημένα σχέδια φροντίδας
• Εργαλεία εκτίμησης πόνου
• Ειδικά έντυπα τεκμηρίωσης
• Εκπαιδευτικά προγράμματα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών και των οικογενειών τους
• Πληροφοριακό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
Αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση και αναγκαιότητα η οργάνωση ειδικών υπηρεσιών πόνου καθώς μια σειρά
παραγόντων έχει οδηγήσει σε μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Στην Μ. Βρετανία η ανάπτυξη υπηρεσιών
πόνου στα νοσοκομεία τους άρχισε από την δεκαετία του 90. Η ανάπτυξη ήταν σταδιακή,συγκεκριμένα το 1990
ήταν 2,8%,το 1994 42,7% και το 2009 έφτασε στο 96%. Η οργάνωση και εφαρμογή όλων των παραπάνω στο
πλαίσιο της διεπιστημονικής αντιμετώπισης του πόνου με την εφαρμογή πρωτοκόλλων διευκολύνει την
επικοινωνία, εξατομικεύει τη φροντίδα και την ευθύνη της φροντίδας και βελτιώνει την αντιμετώπιση του πόνου.
Οι νοσηλευτές αξιολογούν τον πόνο των παιδιών, συνεργάζονται, εφαρμόζουν πρωτόκολλα αντιμετώπισής του,
ανιχνεύουν προβλήματα και προβαίνουν στις απαραίτητες αλλαγές στη φροντίδα.
Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον πόνο έχει αναγνωριστεί ως σημαντική. Η Διεθνής
Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου (ΔΕΜΠ) επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση
του πόνο όλων των επαγγελματιών υγείας. Αποτελέσματα αρκετών ερευνών δείχνουν ότι η εκπαίδευση για τη
διαχείριση του πόνου παραμένει ακόμα και σήμερα ανεπαρκής. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών οι
νοσηλευτές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και δεν εφαρμόζουν επιστημονικά
εργαλεία αξιολόγησης του πόνου με αποτέλεσμα να υποεκτιμάται και κατά συνέπεια να υποθεραπεύεται.
Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νοσηλευτές επικεντρωμένα στην διαχείριση του πόνου
συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας, με την υιοθέτηση και εφαρμογή έγκυρων
εργαλείων τεκμηριωμένης αξιολόγησης του πόνου και με την εφαρμογή πρωτοκόλλων χορήγησης αναλγητικών
και μη φαρμακευτικών μέσων. Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της προσφερόμενης γνώσης
είναι η αλλαγή κουλτούρας και η τροποποίηση της συμπεριφοράς των νοσηλευτών.
Ειδικότερα οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι:
• Η επιστημονική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών στη φροντίδα παιδιών που βιώνουν οξύ και χρόνιο πόνο.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για την ουσιαστικότερη συμβολή του νοσηλευτή στη διαχείριση του
παιδιατρικού πόνου.
• Η ανάπτυξη εξειδικευμένων παιδιατρικών νοσηλευτών στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου με έμφαση
στα παιδιά που βιώνουν οξύ, χρόνιο πόνο, πόνο τελικού σταδίου και μετεγχειρητικό πόνο.
• Η επίτευξη της μέγιστης μείωσης του πόνου στα παιδιά χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για την μέτρηση του
πόνου, τη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αλλά και μη φαρμακευτικές μεθόδους αντιμετώπισης του. Η μείωση του
πόνου συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και την ομαλή αποδοχή και προσαρμογή
του παιδιού στις επώδυνες διαδικασίες, στη μείωση της διάρκειας νοσηλείας και του κόστους φροντίδας.
• Η διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση του πόνου σε όλες τις εκφάνσεις της παροχής φροντίδα.
Σε μια πρόσφατη μελέτη (2009) στην οποία αναλύθηκαν 11 προγράμματα αντιμετώπισης του παιδιατρικού πόνου
σε έξι διαφορετικές χώρες (Αυστραλία, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, ΗΠΑ και Ιορδανία), βρέθηκε ότι οι
κοινοί στόχοι όλων των προγραμμάτων περιλάμβαναν:
1.Την πρόθεση να βελτιώσουν το βαθμό αυτογνωσίας και αποδοχής της νόσου των παιδιών και των οικογενειών τους
2.Τη βελτίωση της σωματικής λειτουργίας των παιδιών
3.Την τροποποίηση του επιπέδου αντίληψης του πόνου
4.Την παροχή στρατηγικών ανοχής στον πόνο
5.Την προαγωγή της αυτοδιαχείρισης
6.Τη μείωση της μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών υγείας
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση γύρω από τον πόνο δεν καταλήγει πάντα σε αλλαγή στη
συμπεριφορά παρά τις θετικές συνέπειες στη συμπεριφορά των νοσηλευτών. Φαίνεται ότι η εκπαίδευση των
νοσηλευτών σχετικά με την διαχείριση του πόνου απαιτεί συστηματική προσπάθεια με οργανωμένα προγράμματα
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συνεχιζόμενης εκπαίδευσης επικεντρωμένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Σήμερα η εκπαίδευση εξειδικευμένων νοσηλευτών πόνου πραγματοποιείται με κλινική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές
σπουδές σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Pain control nurse
• Analgesia nurse
• Clinical pain nurse specialist
• Pain nurse practitioner
• Pain Management Nurse Practitioner
• Nurse consultants
Ο ρόλος του εξειδικευμένου νοσηλευτή πόνου είναι πολυδιάστατος σε επίπεδο κλινικό,εκπαιδευτικό και
διασυνδετικό με άλλες υπηρεσίες.
Ο κλινικός ρόλος περιλαμβάνει
Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου περιλαμβάνει
• Χορήγηση αναλγησίας (Φέρει beeper όλο το 24ωρο)
• Αξιολόγηση & συστηματική παρακολούθηση
• Τεκμηρίωση αντιμετώπισης & ανατροφοδότηση σχεδίου φροντίδας
• Εκπαίδευση παιδιού & οικογένειας
• Υπεύθυνοι οργάνωσης υπηρεσίας & ελέγχου πόρων και εξοπλισμού
• Συμβουλευτική παιδιού και οικογένειας
Ο εκπαιδευτικός ρόλος περιλαμβάνει
Εκπαίδευση επαγγελματιών (νοσηλευτών, ιατρών και άλλων επαγγελματιών) στην αναγνώριση και διαχείριση
του οξέος πόνου καθώς και τη κατανόηση των συνεπειών της ελλιπούς ή μερικής αντιμετώπισης του
Είναι υπεύθυνος για ανάπτυξη συνεργασίας και διασύνδεσης με άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας για την
φροντίδα/ παρακολούθηση/ συμβουλευτική ασθενών(Σύμβουλος ομάδας πόνου)
Ακόμη είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάλληλων
κλινικών οδηγιών/ σχεδίων φροντίδας/ πρωτοκόλλων για την εξασφάλιση 24ώρης συνεχούς φροντίδας του πόνου
Συμπερασματικά η αποτελεσματική διαχείριση του παιδιατρικού πόνου προϋποθέτει διεπιστημονική συνεργασία,
ανάπτυξη υπηρεσιών πόνου και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και
τα πρωτοβάθμια κέντρα φροντίδας πρέπει να διασφαλίζουν ότι η φροντίδα των παιδιών σε κλινικό επίπεδο
παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με δεξιότητες και προσόντα που ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας.
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Δ7
Η ΒΑΘΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚή ΔΙΕΓΕΡΣΗ
Παπαδόπουλος Γ, Δόσης Α, Χριστοπούλου Α, Λιαρμακοπούλου Α.
Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εισαγωγή
Η θεραπεία με μαγνήτες βασίζεται στις ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου για την αντιμετώπιση του πόνου και
άλλων παθολογικών καταστάσεων. Χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ
στους σύγχρονους πρωτοπόρους συγκαταλέγεται ο Αndrew Basset που εφάρμοσε τα παλμικά μαγνητικά πεδία
σε διαστρέμματα και θλάσεις για την αντιμετώπιση του πόνου, της φλεγμονής και του οιδήματος και με
εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κατάγματα, όπου και διαπίστωσε ταχύτατη αποκατάσταση. Η θεραπεία με παλμικά
μαγνητικά κύματα έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από το εικονικό φάρμακο.
Βιολογικές δράσεις των παλμικών μαγνητικών πεδίων
Τα παλμικά μαγνητικά πεδία έχει αποδειχθεί ότι έχουν δράση στις βιολογικές μεμβράνες, στο μεταβολισμό του
κυττάρου και στην ενέργεια, στα ένζυμα, στη σύνθεση του DNA, πρωτεϊνών και κολλαγόνου, ενώ υπάρχει και μία
πιεζοηλεκτρική δράση στο οστό, διευκολύνοντας τη διαδικασία της οστεογένεσης.
Σύμφωνα με τον Li-Qun, et al η εφαρμογή των παλμικών μαγνητικών κυμάτων επηρεάζει το χρόνιο πόνο των
οστών, μπορεί να ελαττώσει την εμφάνιση κραμπών στα πόδια και έχουν μακροχρόνια επίδραση στην οστική
πυκνότητα σε ασθενείς με πρώιμη οστεοπόρωση.
Υπάρχουν αναφορές ότι ακόμη και τα περιφερικά κινητικά νεύρα είναι δυνατόν να επανακτήσουν τη
λειτουργικότητα τους με μαγνητική διέγερση χαμηλής συχνότητας και υψηλής έντασης. Το FDA ενέκρινε ως
ασφαλή και αποτελεσματική τη μέθοδο σε καθυστερημένη επούλωση του κατάγματος και στην αντιμετώπιση
των ψευδαρθρώσεων και της οστεοπόρωσης με τη χρήση παλμικών μαγνητικών πεδίων.
Η Βαθιά ηλεκτρομαγνητική διέγερση
Η μέθοδος της βαθιάς μαγνητικής διέγερσης, αποτελεί μια νέα τεχνολογία που στηρίζεται στην παραγωγή ενός
ισχυρού παλμικού μαγνητικού πεδίου, ισχύος ανάλογης μαγνητικού τομογράφου (=25.000 Gauss) που διεισδύει
σε όλο το βάθος των ιστών και διεγείρει το σύνολο των δομών. Ξεκίνησε πρόσφατα σαν μέθοδος διακρανικής
μαγνητικής διέγερσης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης με έγκριση από τον FDA, ενώ παράλληλα άρχισε μια
εκτεταμένη έρευνα για την αντιμετώπιση άλλων ψυχιατρικών παθολογιών (νόσος Alzheimer, σχιζοφρένεια κ.ά.)
και του νευροπαθητικού πόνου από βλάβη νωτιαίου μυελού ή νεύρου ή του πόνου μέλους φάντασμα.
Στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν συσκευές για την σωματική βαθιά ηλεκτρομαγνητική
διέγερση, όπως η συσκευή Salus Talent (Remed), ισχύος 20000 - 25000 Gauss που παράγει ηλεκτρομαγνητισμό
που διεισδύει περισσότερο από 10 cm, με κυριότερο πλεονέκτημα ότι διαπερνά τα οστά. Η μέθοδος αυτή αποτελεί
μια νέα θεραπεία πόνου των αρθρώσεων.
Η συσκευή διαθέτει διφασικό παλμό με διαμόρφωση της συχνότητας σε κάθε πρόγραμμα και χωρίς αμφιβολία κατά τη
διάρκεια της διέγερσης διεγείρονται τόσο οι Αβ, όσο και οι Αδ και οι C ίνες. Το αναλγητικό αποτέλεσμα οφείλεται στην
ενεργοποίηση του μηχανισμού της Πύλης και την έκλυση ενδορφινών. Με άλλο μηχανισμό, η βαθιά μαγνητική διέγερση
είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σύσπασης των μυών από νευροπάθεια ή μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο.
Η συσκευή διαθέτει 4 manual και 4 αυτόματα προγράμματα ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης, με διαμόρφωση συχνότητας και
εύρους παλμού σταθερά ή μεταβαλλόμενα στο χρόνο με συχνότητες από 3 έως15, 3 έως 23, 3 έως 30 και 3 έως 40 Hz.
Ενδείξεις
Στις ενδείξεις περιλαμβάνονται εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, περιαρθρίτιδες, πρόσφατα κατάγματα
που καταλήγουν σε ψευδάρθρωση, οστεοπόρωση, μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο, οσφυαλγία, μυοσίτιδα, τενοντίτιδα κ.ά.
Αντεδείξεις
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με εμφυτεύσιμες συσκευές και μέταλλα, ενώ προσοχή
απαιτείται σε τραπεζιτικές κάρτες και ηλεκτρονικά κλειδιά.
Πλεονεκτήματα
• Υψηλή αποτελεσματικότητα θεραπείας
• Σύντομη διάρκεια εφαρμογής 5 - 20 λεπτών
• Ευχάριστη αίσθηση κατά την διάρκεια της εφαρμογής από τον ασθενή
• Μη ύπαρξη παρενεργειών
• Εφαρμογή ακόμα και πάνω από τα ρούχα
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Κλινική δοκιμή
Μελετήθηκαν 160 ασθενείς ηλικίας 17–90 ετών, με μυοσκελετικό πόνο, από τον Απρίλιο του 2014 έως τον
Μάρτη του 2016. Η ηλεκτρομαγνητική διέγερση έγινε σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή
(προγράμματα AUTO 1–4). Εφαρμόστηκαν 5 – 10 συνεδρίες, 2 φορές την εβδομάδα με διάρκεια συνεδρίας αρχικά
5 και στη συνέχεια 10 λεπτά. Σε όλους καταγράφηκε ο πόνος με την ΚλίμακαVAS, η κατάθλιψη με την κλίμακα
Beck Depression inventory, η ποιότητα ζωής με την κλίμακα Instrumental Activities of Daily Living και η
αντικειμενική βελτίωση στις αρθρώσεις (κίνηση, βάδισμα, συσπάσεις) με την Κλίμακα: καθόλου = 0–3, μέτρια = 3-5,
καλή = 6–8, άριστη = 8–10.
Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η αναλγητική δράση στους 46 ασθενείς με οστεαρθρίριδα γόνατος και στους 10
ασθενείς με επινδυλίτιδα και, η οποία ήταν αισθητή ακόμη και μετά την πρώτη διέγερση με διατήρηση του
αποτελέσματος σε έκβαση 3 - 6 μήνες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από το αναλγητικό αποτέλεσμα.
Ήδη κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων κατέστη σαφές ότι η βαθιά ηλεκτρομαγνητική διέγερση πρέπει
να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες από την κλασική μαγνητοθεραπεία.
Το 83,9% (Ν= 47) των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα και επικονδυλίτιδα ανέφεραν σημαντική μείωση στον πόνο
(>60%), κατά τη διάρκεια της νύχτας και στην πρωινή κίνηση και βελτίωση στην ψηλάφηση.
Πολύ καλά αποτελέσματα στη θεραπεία είχαν επίσης οι 18 ασθενείς με σπονδυλοαρθρίτιδα, εκ των οποίων 3
ασθενείς με νόσο Bechterev και 7 ασθενείς με κοκκυγοδυνία.
Όσον αφορά τους ασθενείς με μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο (Ν =79 ασθενείς) πολύ καλή ανταπόκριση στη θεραπεία
είχαν 48 ασθενείς (60,1%). Δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 21 ασθενείς (26,6%), ενώ 10 ασθενείς (12,7%)
ανέφεραν περισσότερο πόνο μετά τη διέγερση. Πέραν αυτού μετά τη διέγερση σημείων πυροδότησης στον αυχένα
παρουσιάστηκε κεφαλαλγία σε 5 από σε 10 περιπτώσεις.
Συμπέρασμα
Η βαθιά ηλεκτρομαγνητική διέγερση ήταν αποτελεσματική σε ασθενείς με πόνο των αρθρώσεων και αποτελεί
σημαντική εναλλακτική λύση στην κατάχρηση φαρμάκων. Πέραν αυτού η βαθιά ηλεκτρομαγνητική διέγερση
ανοίγει ένα νέο πεδίο έρευνας, ενώ τα Ιατρεία πόνου με μια τέτοια συσκευή μπορούν να διευρύνουν το φάσμα
των ασθενών, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές θεραπείες και χωρίς παρενέργειες
Όσον αφορά το μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο απαιτούνται περισσότερες έρευνες, που θα καθορίσουν τον τρόπο
διέγερσης ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η ηλεκτρομαγνητική διέγερση.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
Π.Δ.Τούλας
Νευροακτινολόγος, Διαγνωστικό Ινστιτούτο Εγκέφαλος-Euromedica
Επιστ. Συν. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας
Εχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν ζώνες του εγκεφάλου οι οποίες ενεργοποιούνται από τον πόνο.
Pet-scan, Fmri, Ηλεκτροφυσιολογία.
Με τις μεθόδους αυτές κατανοούμε καλύτερα την γνωσιακή διαμόρφωση των απαντήσεων του φλοιού στον πόνο.
Αισθητικός διαχωρισμός του πόνου
Κατά την διάρκεια ενός επώδυνου ερεθίσματος ενεργοποιούνται πολλές περιοχές του εγκεφάλου (σωματοαισθητική
περιοχή S2, φλοιός της νήσου του Reil).
Η φαντασία του πόνου αυξάνει την περιοχή ενεργοποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου
(S2, προσαγώγιο, πρόσθια νήσος).
Η προσοχή ή η αφαίρεση μειώνουν την αίσθηση του πόνου (ένταση της δυσάρεστης αίσθησης) καθώς και την
ενεργοποίηση των περιοχών του φλοιού S2 και της πρόσθιας μοίρας της νήσου του Reil.
Στην περιοχή S1 του φλοιού η προσοχή αυξάνει την ενεργοποίηση.
Διαχείριση του πόνου με την προσοχή
Ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός και ο πρόσθιος μετωπιαίος φλοιός παρεμβαίνουν στην διαδικασία της προσοχής
καθώς και ο φλοιός του προσθίου προσαγωγίου.
Ενώ άλλες περιοχές του εγκεφάλου παρουσιάζουν ελάττωση της ενεργοποίησης σε σχέση με την ένταση των επώδυνων
ερεθισμάτων ο φλοιός του προσθίου προσαγωγίου παραμένει ενεργοποιημένος κατά την διάρκεια της προσοχής.
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Διαχωρισμός των αισθητικών και συναισθηματικών συνιστωσών του πόνου
Ο Rainville κ.λ.π. απέδειξαν ότι κατά την διαδικασία υπνωτισμού, προσπαθώντας να μειώσουν το δυσάρεστο
αίσθημα του πόνου από θερμικά ερεθίσματα, παρατηρείται εκλεκτική ελάττωση της ενεργοποίησης στον φλοιό
του προσθίου προσαγωγίου, χωρίς να τροποποιείται η ενεργοποίηση του σωματοαισθητικού φλοιού. S1-S2 και
φλοιός της νήσου ενεργοποιούνται από την αισθητική συνιστώσα του πόνου. Ο φλοιός του προσθίου
προσαγωγίου ενεργοποιείται από συναισθηματική και γνωσιακή συνιστώσα του πόνου.
Ρόλος του φλοιού του προσθίου προσαγωγίου
Όλες οι πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τον ρόλο του προσθίου προσαγωγίου στην αισθηματική και
συμπεριφερολογική αίσθηση του πόνου καθώς και στον ρόλο της προσοχής. Η ύπνωση π.χ. έχει σαν σκοπό να
εξαφανίσει την απάντηση του προσαγωγίου.
Η χρονιότητα του πόνου, η προσοχή, η προσμονή του πόνου, η απόσπαση της προσοχής αντιδρούν στο επίπεδο αυτό.
Το πρόσθιο προσαγώγιο είναι επίσης μια περιοχή υποψήφια σε κατιούσες ρυθμίσεις αποκλεισμού του πόνου.
Διαχείριση του πόνου
Διάφοροι μηχανισμοί μπορούν να παρεμβούν:
1) Αλληλεπίδραση φλοιοφλοιϊκή σε συνδυασμό με την ραχιαία και κοιλιακή επιφάνεια του προσθίου προσαγωγίου.
2) Επίδραση του φλοιού στις θαλαμικές προβολές στο πρόσθιο προσαγώγιο και την περιοχή S1
3) Επίδραση στο σύστημα ελέγχου των φυγόκεντρων αποκλειστών.
Αυτοί οι μηχανισμοί όπως και γνωσιακοί μπορούν να επιδράσουν (διάσπαση προσοχής, placebo).
Ολοκλήρωση-αντίληψη του πόνου στον φλοιό.
Ο πόνος όπως κάθε αισθητικό ερέθισμα υπόκειται σε επιδράσεις της προσοχής, της προσμονής, της φαντασίας,
των προηγούμενων εμπειριών.
Οι μετωπιαίες περιοχές και οι περιοχές του προσαγωγίου οι οποίες ενεργοποιούνται από τα αναλγητικά όπως η μορφίνη
ή από τον ερεθισμό του φλοιού είναι οι ίδιες οι οποίες υποστηρίζονται και από τις άλλες τεχνικές μη φαρμακευτικές.
Βλέπουμε δηλαδή σύγκλιση μεταξύ της ανατομικής - βιολογικής και ψυχολογικής προσέγγισης του πόνου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Brain mechanisms of pain affect and pain modulation Pierre Rainville. Current Opinion in Neurobiology 2002, 12:195–204
Functional Imaging of Central Nervous System Involvement in Complex Regional Pain Syndrome. P. Schwenkreis C. Maier
M. Tegenthoff AJNR Am J Neuroradiol 30:1279–84 Aug 2009 www.ajnr.org
Imagerie fonctionnelle de la douleur Functional imaging of pain
B. Laurent*, R. Peyron* La Lettre du Rhumatologue • N° 352 - mai 2009
Central modulation of pain Michael H. Ossipov, Gregory O. Dussor, and Frank Porreca The Journal of Clinical
Investigation http://www.jci.org Volume 120 Number 11 November 2010
Pain imaging in health and disease — how far have we come? Petra Schweinhardt and M. Catherine Bushnell. The
Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org Volume 120 Number 11 November 2010
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