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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην 12η Επιστημονική ςυνάντηση
της Ελληνικής Εταιρείας αλγολογίας στη γραφική βυτίνα.

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε από κοινού στις προκλήσεις και
τους προβληματισμούς για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου σε
ειδικές ομάδες ασθενών. Άτομα με εδικές ανάγκες ή ειδικές
ικανότητες, όπως θα το έθετε μία καλή συνάδελφος, χρόνια
επώδυνα σύνδρομα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στην
παιδική ηλικία απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, τόσο από τους
λειτουργούς υγείας όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον.
Οι εκφυλιστικές παθήσεις και η συνοσηρότητα σε υπερήλικες
καθιστούν ιδιαίτερα προκλητική τη διαχείριση του χρόνιου πόνου,
ενώ η καταιγίδα των συνταγογραφούμενων χρηστών οπιοειδών
βρίσκεται προ των πυλών και της Ελλάδας και απαιτεί ιδιαίτερη
επαγρύπνηση.

Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα συζητήσουμε με καταξιωμένους
συναδέλφους στο ειδυλλιακό και καταπράσινο δάσος στις παρυφές
του Μαινάλου. Είναι μεγάλη χαρά για την οργανωτική επιτροπή και
εμένα προσωπικά που είστε εδώ και θα μοιραστούμε σκέψεις,
απόψεις αλλά και χαρούμενες ώρες στη αναζωογονητική φύση της
Αρκαδίας.

Με εκτίμηση

κυριακή βαγδατλή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ
Η επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται στη Βυτίνα, στις 21-22 Οκτωβρίου 2017
στο ξενοδοχείο Seleni Suites.

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η παρακολούθηση μοριοδοτείται με 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η παρακολούθηση της επιστημονικής συνάντησης είναι δωρεάν.

∆ΙΑΜΟΝΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας προσφέρει δωρεάν διαμονή και μεταφορά για 100 μέλη
της.

Μεταφορά από/προς Μέγαρο Μουσικής

αΘηνα – βυτινα | Σάββατο 21 Οκτωβρίου | 09.00 ώρα αναχώρησης

βυτινα – αΘηνα | Κυριακή 22 Οκτωβρίου | 18.30 ώρα άφιξης

∆ιαµονή

Η δωρεάν διαμονή αφορά στη διανυκτέρευση του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου 2017.

Για επιπλέον πληροφορίες ή αλλαγή ημερομηνίας διαμονής επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του Συνεδρίου, ERA Ltd.
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11.30-12.00 Προσέλευση - Eγγραφές - Καφές

12.00-13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛO ΤΡΑΠEΖΙ 1
αντιμετωπίζοντας τον χρόνιο πόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Προεδρείο: Κολοτούρα Αθηνά, Μπαϊρακτάρη Αγγελική,
Πουλοπούλου Σοφία

Νοητική υστέρηση - Γνωσιακή διαταραχή (άνοια) και πόνος.
Ποια εργαλεία αξιολόγησης διαθέτουμε
Μπατιστάκη Χρυσάνθη

Δρεπανοκυτταρική αναιμία και πόνος
Αλεξανδροπούλου Κατερίνα

Εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα στο ιατρείο χρόνιο πόνου
Ζήκος Παναγιώτης, Νευρολόγος

Σ υ ζ ή τ η σ η

13.30-15.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛO ΤΡΑΠEΖΙ 2
ο χρόνιος πόνος σε εγκύους και παιδιά

Προεδρείο: Ντούβλη Στέλλα, Μαλισιώβα Άννα, Μαμμή Γιούλη

Διαχείριση του χρόνιου πόνου κατά την εγκυμοσύνη: σκεπτόμαστε για
δύο ασθενείς
Βαλσαμίδης Δημήτρης

Πόνος στα βρέφη και παιδιά: πώς τον αντιμετωπίζουμε
Μαυρή Μαρία

Όταν πονάει ένα παιδί δακρύζει ο κόσμος όλος: Προσέγγιση και
ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών
Καραγιάννη Σταυρούλα, Παιδοψυχίατρος

Σ υ ζ ή τ η σ η

15.00-16.00 Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

ΣAΒΒΑΤΟ 21 Οκτωβρίου
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16.00-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛO ΤΡΑΠEΖΙ 3
ο χρόνιος πόνος σε χρόνιους χρήστες ουσιών

Προεδρείο: Πλέσια Ελένη, Κουρούκλη Ειρήνη, Ζαβρίδης Περικλής

Συνταγογραφούμενοι χρήστες οπιοειδών: η καταιγίδα που έρχεται και
στην Ελλάδα
Λαμπροπούλου Κατερίνα

Ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη σε συνεργασία με τα ιατρεία
χρόνιου πόνου
Φωτόπουλος Δήμος, Ψυχίατρος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ

Εξάρτηση στην pregabalin: η νέα εξάρτηση?
Φραντζέσκος Γιώργος

Σ υ ζ ή τ η σ η

20.30 Δείπνο

10.00-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
ο χρόνιος πόνος στους υπερήλικες

Προεδρείο: Βογιατζάκη Θεοδοσία, Αρναούτογλου Ελένη,
Ανίσογλου Σουζάνα

Επιδημιολογία, συχνότερες αιτίες, εργαλεία αξιολόγησης
Χλωροπούλου Πελαγία

Φαρμακευτική προσέγγιση: το πλήρες πακέτο ή εξατομίκευση
Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα

Περισσότερος πόνος, λιγότερα φάρμακα: μη φαρμακευτικές μέθοδοι
και αποτελέσματα
Τσιρογιάννη Κατερίνα

Σ υ ζ ή τ η σ η

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Οκτωβρίου



ΟΜΙΛΗΤΕΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΑ

αλεξανδροπούλου κατερίνα Επιμελήτρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο Πόνου
Γ.Ν. Νέας Ιωνίας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ"

ανίσογλου ςουζάνα Συντονίστρια Διευθύντρια Μ.Ε.Θ. & Ιατρείο Πόνου,
Α.Ν.Θ. ''ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ'', Θεσσαλονίκη

αρναούτογλου Ελένη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Διευθύντρια Αναισθησιολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

βαλσαμίδης δημήτριος Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα",
Αθήνα

βογιατζάκη Θεοδοσία Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ζαβρίδης Περικλής Αναισθησιολόγος - Διαχείριση χρόνιου πόνου,
American Medical Center, Λευκωσία, Κύπρος

Ζήκος Παναγιώτης Νευρολόγος, Υπεύθυνος ιατρείου Πάρκινσον 251 ΓΝΑ
& Ιατρείου επεμβατικής αντιμετώπισης Πάρκινσον
METROPOLITAN HOSPITAL, Αθήνα

καραγιάννη ςταυρούλα Παιδοψυχίατρος, Συντ. Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικού
Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»,
Αθήνα

κολοτούρα αθηνά Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας
Πόνου, Γ.Ν. Ελευσίνας "Θριάσιο"

κουρούκλη Ειρήνη Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας
Πόνου, Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο", Αθήνα

λαμπροπούλου αικατερίνη Ιδιώτης Αναισθησιολόγος, «Μεσσήνιον Θεραπευτήριο
Λητώ», Καλαμάτα

μαλισιώβα Άννα Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. Παίδων "Π.&Α. Κυριακού", Αθήνα

μαμμή Παναγούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. Παίδων "Η Αγία Σοφία", Αθήνα
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΑ

μαυρή μαρία Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου
Πόνου, Γ.Ν. Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", Αθήνα

μπαϊρακτάρη αγγελική Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Ιατρείου Πόνου, Γ.Ο.Ν.Κ. "Οι Άγιοι Ανάργυροι", Αθήνα

μπατιστάκη Χρυσάνθη Επ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή
Κλινική Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

ντούβλη-ταμήλου ςτέλλα Διευθύντρια, Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Τρικάλων

Πλέσια Ελένη Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

Πουλοπούλου ςοφία Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου
Πόνου, ΑΟΝΑ "Ο Αγ. Σάββας", Αθήνα

τσιρογιάννη αικατερίνη Διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Κατερίνης

Φραντζέσκος γεώργιος Διευθυντής Αναισθησιολογικής Κλινικής & Ιατρείου
Πόνου ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Φωτόπουλος δήμος Ψυχίατρος, Αντιπρόεδρος ΟΚΑΝΑ

Χλωροπούλου Πελαγία Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Χαραλαμπίδου αλεξάνδρα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α', Πανεπιστημιακό
Γ. Ν. Λάρισας
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ΠΡΑ
ΚΤΙ
ΚΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
αντιμετωπίζοντας τον χρόνιο πόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Προεδρείο: κολοτούρα αθηνά, μπαϊρακτάρη αγγελική, Πουλοπούλου ςοφία

Νοητική υστέρηση - Γνωσιακή διαταραχή (άνοια) και πόνος.
Ποια εργαλεία αξιολόγησης διαθέτουμε

μπατιστάκη Χρυσάνθη

Δρεπανοκυτταρική αναιμία και πόνος
αλεξανδροπούλου κατερίνα

Εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα στο ιατρείο χρόνιο πόνου
Ζήκος Παναγιώτης, Νευρολόγος
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νοητικη υςτΕρηςη - γνωςιακη διαταραΧη (ανοια) & Πονος.
Ποια ΕργαλΕια αξιολογηςης διαΘΕτουμΕ;

Χ. Μπατιστάκη
Επίκ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Β’ ΠΚ Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

H εκτίμηση του πόνου σε άτομα με γνωσιακές διαταραχές και νοητική υστέρηση είναι
ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μεταβολή των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών επηρεάζει
τον τρόπο που το άτομο εκφράζει τον πόνο. Το γεγονός αυτό συνήθως οδηγεί σε υπο-
διάγνωση & υποθεραπεία του πόνου σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Έχει βρεθεί ότι τα
άτομα με γνωσιακές διαταραχές αναφέρουν πόνο λιγότερο συχνά, λιγότερο αυθόρμητα &
λιγότερο έντονα σε σχέση με ασθενείς χωρίς τέτοιες διαταραχές, ενώ επίσης
χαρακτηρίζονται από αδυναμία έκφρασης της εντόπισης, της ποιότητας, της έντασης και
της διάρκειας του πόνου. Έτσι, η εκτίμηση του πόνου είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η αυτό-
αξιολόγηση, που αποτελεί και τον κανόνα στην αξιολόγηση του πόνου, είναι πολλές φορές
αδύνατη. Παράλληλα, υπάρχει πολλές φορές επικάλυψη ή συγκάλυψη άλλων αιτίων
δυσφορίας του ασθενούς (πείνα, δίψα, δυσκοιλιότητα, κρύο, συναισθηματική επιβάρυνση,
άλλες ανάγκες), με κίνδυνο ανεπαρκούς εκτίμησης και αντιμετώπισης. Δεν πρέπει τέλος να
ξεχνάμε τη δυσλειτουργία του αυτονόμου νευρικού συστήματος στις περισσότερες
γνωσιακές διαταραχές, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την εκτίμηση και του οξέος
πόνου.

Οι κύριες κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του πόνου σε ασθενείς με
γνωσιακές διαταραχές, συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση διαφόρων τομέων της
προσωπικότητας και της συμπεριφοράς. Οι κύριοι τομείς εκτίμησης είναι:
• Εκφράσεις προσώπου: λύπη, φόβος, ρυτίδωση μετώπου, σύσπαση περιοφθαλμικών

μυών, οποιαδήποτε περίεργη έκφραση, ταχύ ανοιγοκλείσιμο των ματιών
• Ήχοι, φώνηση: αναστεναγμοί, γκρίνια, φωνές, κάλεσμα, θορυβώδης αναπνοή, αναζήτηση

βοήθειας, βρισιές
• Κινήσεις σώματος: άκαμπτη στάση, τεταμένη στάση, περιφρούρηση σημείων, αμυντική

στάση, αυτοματισμοί, λικνίσματα, περιορισμένη κινητικότητα, μεταβολές σε σχέση με την
προηγούμενη κατάσταση

• Μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις: επιθετικότητα, αντίσταση στη φροντίδα, ελάττωση
αλληλεπίδρασης, ακατάλληλες εκφράσεις, απόσυρση

• Μεταβολές στις καθημερινές δραστηριότητες: άρνηση τροφής, αύξηση της ανάπαυσης/
ύπνου, διακοπή δραστηριοτήτων, αυξημένη περιπλάνηση

• Μεταβολές γνωσιακής κατάστασης: κλάμα, δάκρυα, σύγχυση, ευερεθιστότητα, ανησυχία

Αντιμετωπίζοντας τον χρόνιο πόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες
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Αναμφίβολα, οι κλασσικές κλίμακες εκτίμησης του πόνου, όπως η οπτική αναλογική
κλίμακα (Visual Analogue Scale, VAS), η αριθμητική κλίμακα (Numerical Rating Scale,
NRS), η λεκτική περιγραφική κλίμακα (Verbal Descriptive Scale, VDS) και η κλίμακα
προσώπων (faces) είναι ελάχιστα χρήσιμες και μόνο σε ήπιες διαταραχές της γνωσιακής
λειτουργίας, ενώ προϋποθέτουν «εκπαίδευση» του ασθενούς και εκμάθηση της κλίμακας
πριν την εφαρμογή της, με έλεγχο της αξιοπιστίας της σε διάφορες εντάσεις πόνου.

Οι περισσότερο εξειδικευμένες κλίμακες εκτίμησης του πόνου που περιγράφονται στη
σύγχρονη βιβλιογραφία, είναι οι εξής:
• PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia)
• PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate)
• DOLOPLUS2
• ECPA (Echelle comportemental de la douleur pour personnes âgées non communicantes)
• Abbey pain scale (πολλαπλές μεταφράσεις και σταθμίσεις σε διάφορες γλώσσες)
• PAIC (προκύπτει από σύνθεση πολλών εργαλείων αξιολόγησης, με βάση τις συστάσεις της

Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας).
Οι μελετητές προτείνουν ως καταλληλότερες κλίμακες την PAINAD (Cronbach’s a 0,74) και

την PACSLAC (Cronbach’s a 0,92), ενώ στο μέλλον πιθανώς θα γίνει ευρέως εφαρμόσιμη
η κλίμακα PAIC, η οποία περιλαμβάνει μία σύνθεση όλων των ανωτέρω.

Στη νοητική υστέρηση, όπου η γνωσιακή διαταραχή αφορά συνήθως νεαρότερες ηλικίες,
τα διαγνωστικά εργαλεία και πάλι ποικίλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της διαταραχής. Στη
βιβλιογραφία προτείνονται κλίμακες όπως:
• The Facial Action Coding System
• Τhe Evaluation Scale for Pain in Cerebral Palsy (ESPCP)
• The Non-Communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC) & ΝCCPC-PV

(postoperative), -R (revised)
• The Pain Indicator for Communicatively Impaired Children (PICIC)
• The Pediatric Pain Profile (ΡΡΡ)
• The Pain and Discomfort Scale (PADS)

Η μετάφραση και στάθμιση κάποιων εκ των ανωτέρω διαγνωστικών εργαλείων στην
Ελληνική γλώσσα, πιθανώς των PAINAD & PACSLAC για τους ασθενείς με γνωσιακές
διαταραχές και του NCCPC για υα παιδιά με νοητική υστέρηση, θα βοηθήσει σημαντικά στη
διάγνωση και θεραπεία του πόνου σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες ασθενών. Επίσης, ο
αυξημένος δείκτης υποψίας πόνου και η εμπειρική πολλές φορές έναρξη αναλγητικής
αγωγής με στενή παρακολούθηση της ανταπόκρισης και της μεταβολής της συμπεριφοράς,
μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη και περισσότερο έγκαιρη αντιμετώπιση
του πόνου.

Αντιμετωπίζοντας τον χρόνιο πόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες
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δρΕΠανοκυτταρικη αναιμια και Πονος

Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη
Επιμελήτρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα & Ιατρείο Πόνου Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ“

Η Δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μια σοβαρή κληρονομική διαταραχή (αυτόσωμο
υπολειπόμενο γονίδιο) της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης. Αντί της φυσιολογικής
αιμοσφαιρίνης HbA χαραχτηρίζεται από την παρουσία της παθολογικής αιμοσφαιρίνης HbS.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες τα αντίστοιχα ερυθροκύτταρα μετατρέπονται στα δύσκαμπτα
δρεπανοκύτταρα τα οποία φράζουν τα μικρά αγγεία και προκαλούν: 1) Πόνο (Οξύ και
Χρόνιο), 2)Αγγειο-αποφρακτικά επεισόδια με βλάβη και καταστροφή διαφόρων οργάνων
(Σπλήνας - συχνά σπληνεκτομή και σοβαρές Λοιμώξεις, Οστά και Αρθρώσεις, Πνεύμονες
-Οξύ Θωρακικό Σύνδρομο, Εγκέφαλος-stroke, Νεφροί, Ήπαρ) και 3) Συμπτώματα Χρόνιας
Αιμολυτικής Αναιμίας (Αναιμία-Απλαστική κρίση, Ίκτερος, Χολολιθίαση, Καθυστερημένη
ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σημαντικά αρνητικά την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Αφορά κυρίως αφρο-αμερικανούς και λαούς της Μεσογείου.

Στα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή των “κρίσεων”, δημιουργία δρεπανοκυττάρων
περιλαμβάνονται: η Ενυδάτωση, η Αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών, η Μετάγγιση
(ασθενείς σε ρίσκο για εγκεφαλικό, ΧΝΑ, συχνό θωρακικό σύνδρομο, σοβαρή βλάβη
οργάνων), η Υδροξυουρία (μειώνει συχνότητα και βαρύτητα ΑΑΕ και των μεταγγίσεων και

Αντιμετωπίζοντας τον χρόνιο πόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες
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αυξάνει το προσδόκιμο) ενώ το Γλουταμικό (FDA approval) δίνεται για την πρόληψη των
οξέων επιπλοκών σε >5 ετών) ενώ Αντιβιοτικά Φολικό Οξύ χρειάζονται συχνά σε αυτούς
τους ασθενείς. Η Μεταμόσχευση stem cell πραγματοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς).

Ο Οξύς Πόνος που σχετίζεται κυρίως με την εμφάνιση των “κρίσεων” είναι καλά
αναγνωρισμένος, μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μέρος του σώματος μόνο ή και σε αρκετά
ταυτόχρονα. Συχνά αυτοπεριορίζεται και αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους ασθενείς
στο σπίτι με συντηρητικά μέτρα (ενυδάτωση, ζεστό περιβάλλον, ανάπαυση και αναλγητικά
όπως Παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ αλλά και ήπια οπιοειδή-Κωδείνη). Σε κάποιες περιπτώσεις
χρειάζεται η επίσκεψη και ίσως και εισαγωγή σε νοσοκομείο για την αντιμετώπιση
ανθεκτικών επεισοδίων όπου συνήθως απαιτείται η χρήση ισχυρών οπιοειδών όπως
Μορφίνης κάποιες φορές με αντλία ενδοφλέβιας έγχυσης και ενδεχομένως οξυγόνου.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση του πόνου ο οποίος μπορεί να μή συσχετίζεται
άμεσα με τη νόσο, όπως οσφυαλγία.

Η εμφάνιση του Πόνου αυξάνει με την ηλικία σε ένταση (αύξηση κατανάλωσης οπιοειδών)
αλλά και σε συχνότητα υποδεικνύοντας την παρουσία πλέον Χρόνιου Πόνου (πόνο τις
περισσότερες μέρες του μήνα για αρκετούς μήνες ) σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. Αυτό
οδήγησε στην ανάγκη θέσπισης κριτηρίων για τον Χρόνιο Πόνο αυτών των ασθενών:

AAPT Diagnostic Criteria for Chronic Sickle Cell Disease Pain (The Journal of Pain vol 18,
No 5(May) 2017. Η θέσπιση των κριτηρίων έχει σκοπό να βελτιώσει την αναγνώριση και
την διαχείριση του πόνου καθώς και να επιταχύνει την έρευνα στην επιδημιολογία, τους
μηχανισμούς και την θεραπεία του Χρόνιου Πόνου σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ασθενών.

Η χρήση ισχυρών οπιοειδών από αυτούς τους ασθενείς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή κατάχρησης και εθισμού ενώ θα πρέπει να αναγνωριστούν εγκαίρως και να
αντιμετωπιστούν παρενέργειες όπως υπεραλγησία από τα οπιοειδή, δυσκοιλιότητα, ναυτία,
αϋπνία και ανοσοκαταστολή. Επιπλέον των περισσοτέρων φαρμακευτικών επιλογών που
ήδη αναφέρθηκαν για την αντιμετώπιση του οξέος πόνου αρκετά φάρμακα που έχουν
υπάρξει αποτελεσματικά για άλλα χρόνια επώδυνα σύνδρομα- Αντικαταθλιπτικά,
Αντιεπιληπτικά, Τοπικά Αναισθητικά και Καψαικίνη- έχουν δοκιμαστεί ανάλογα πάντα με
την εμφάνιση συμπτωμάτων και σημείων Χρόνιου Πόνου αλλά μένει να αποδειχτεί η
αποτελεσματικότητά τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική και κυρίως στην αποτελεσματική διαχείριση του Χρόνιου Πόνου
η εμπλοκή ομάδας ειδικών όπως φυσιοθεραπευτών, θεραπευτών απασχόλησης και
ψυχολόγων καθώς μή φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως τεχνικές χαλάρωσης-guided
imagery- yoga, υδροθεραπεία (ζεστό νερό), τεχνικές διαχείρισης stress, είναι πολύ
σημαντικές τόσο στη συνολική πολυδιάστατη αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου και στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
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ΕκΦυλιςτικα νΕυρολογικα νοςηματα και Χρονιος Πονος.
νοςος του Παρκινςον

Παναγιώτης Ζήκος
Νευρολόγος

Υπεύθυνος ιατρείου Πάρκινσον 251 ΓΝΑ
& Ιατρείου επεμβατικής αντιμετώπισης Πάρκινσον METROPOLITAN HOSPITAL

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι στα πιο σύνηθη μη κινητικά συμπτώματα της νόσου του
Parkinson (PD), ανήκει εκτός από τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα και ο πόνος. Ο πόνος
ως σύμπτωμα, εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 60% των ασθενών με νόσο PD και είναι δύο
έως τρεις φορές πιο συχνός σε αυτόν τον παθολογικό πληθυσμό συγκριτικά με υγιή άτομα
τρίτης ηλικίας.

Πρόκειται για ένα πρώιμο και δυνητικά απενεργοποιημένο σύμπτωμα που μπορεί να
προηγηθεί των κινητικών συμπτωμάτων, για αρκετά χρόνια νωρίτερα. Οι πιο συχνές
περιοχές που προσβάλλονται είναι το κάτω μέρος της ράχης και τα κάτω άκρα.

Ο διαχωρισμός του πόνου που σχετίζεται με τη νόσο PD, από τον πόνο άλλης προέλευσης
είναι μια σημαντική πρόκληση και μπορεί να χαρακτηριστεί ως “πολλά σύνδρομα κάτω
από την ίδια ομπρέλα“.

Όπως ορίζεται από την πλέον χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση για τον πόνο, ο πόνος στη
νόσο του Πάρκινσον μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις μορφές: μυοσκελετικός,
δυστονικός, κεντρικός ή νευροπαθητικός.

Ο μυοσκελετικός πόνος, είναι η πιο κοινή μορφή, που αντιπροσωπεύει το 40% -90%,
στους ασθενείς με νόσο PD. Τα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά του, η μεταβλητή σχέση
με τα κινητικά συμπτώματα και η ασυνεπής ανταπόκριση στα ντοπαμινεργικά φάρμακα
υποδηλώνουν, ότι ο μηχανισμός που εμπλέκεται με το σύμπτωμα του πόνου, στη νόσο του
Πάρκινσον, είναι πολύπλοκος και πολύπλευρος, περιλαμβάνει το περιφερικό νευρικό
σύστημα, την παραγωγή και την ενίσχυση του συμπτώματος του πόνου από κινητικά
συμπτώματα και την νευροεκφύλιση των περιοχών, που εμπλέκονται με το μηχανισμό του
πόνου.

Σε όλα τα στάδια της νόσου, ο πόνος περιγράφεται από τους ασθενείς ως ένα από τα πιο
ενοχλητικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα έχουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής του ατόμου, που σχετίζεται με την υγεία. Η ενίσχυση του πόνου από
παθοφυσιολογικές οδούς διαφορετικές από εκείνες που είναι δευτερογενείς ως προς τα
κινητικά συμπτώματα της νόσου (όπως της ακαμψίας, του τρόμου) φαίνεται πιο πιθανή.
Στην νόσο του Πάρκινσον η δραστηριότητα των βασικών γαγγλίων διαφοροποιεί τη
σωματοαισθητική πληροφορία και αυξάνει την υποκειμενική ευαισθησία του πόνου σε
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χαμηλότερη ουδό ηλεκτρικού ερεθισμού ή σε ερεθισμό θερμού-πόνου.
Παρόλο που ο πόνος, ως σύμπτωμα, στην νόσο του Parkinson είναι κοινός και αποτελεί

σημαντική πηγή αναπηρίας, τα κλινικά χαρακτηριστικά του, η παθοφυσιολογία, η ταξινόμηση
και η διαχείριση πρέπει να καθοριστούν εκ νέου.

Ο πόνος στη νόσο PD, όπως πολλά από τα μη κινητικά συμπτώματα, συνήθως
υποβιβάζεται στο διαγνωστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται σωστά, ως
σύμπτωμα. Η γνώση της σωστής διάγνωσης της προέλευσης του πόνου και οι πιθανές
μέθοδοι θεραπείας για την ανακούφιση του πόνου στη νόσο PD είναι εξαιρετικά σημαντική.
Πρόσφατες μελέτες έχουν επικυρώσει νέες και πιο συγκεκριμένες και εξειδικευμένες
κλίμακες πόνου για τα συμπτώματα του, που σχετίζονται με τη νόσο PD. Οι συμπτωματικές
θεραπείες που βασίζονται στην ταξινόμηση του κλινικού πόνου περιλαμβάνουν όχι μόνο
φαρμακευτικές, αλλά και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και ορισμένες επεμβατικές
παρεμβάσεις.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
ο χρόνιος πόνος σε εγκύους και παιδιά

Προεδρείο: ντούβλη ςτέλλα, μαλισιώβα Άννα, μαμμή γιούλη

Διαχείριση του χρόνιου πόνου κατά την εγκυμοσύνη: σκεπτόμαστε για δύο ασθενείς
βαλσαμίδης δημήτρης

Πόνος στα βρέφη και παιδιά: πώς τον αντιμετωπίζουμε
μαυρή μαρία

Όταν πονάει ένα παιδί δακρύζει ο κόσμος όλος:
Προσέγγιση και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών

καραγιάννη ςταυρούλα, Παιδοψυχίατρος
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πΟνΟς ςτΑ ΒΡΕΦη κΑι πΑιδιΑ:
πΩς τΟν ΑντιΜΕτΩπιζΟυΜΕ

Μαυρή Μαρία
Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου,

Γ.Ν. Παίδων “Π. & Α. Κυριακού“, Αθήνα

Ο χρόνιος πόνος στα παιδιά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπολογίζεται παγκοσμίως ότι
το 20-35% των παιδιών και των εφήβων υποφέρουν από χρόνιο πόνο.

Τα συνηθεστέρα αίτια παιδικού χρόνιου πόνου είναι οι πονοκέφαλοι, τα κοιλιακά άλγη οι
μυοσκελετικοί πόνοι καθώς και πόνος που οφείλεται σε χρόνιες νόσους όπως οι
φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, οι αρθρίτιδες και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Ο χρόνιος πόνος στα παιδιά είναι το αποτέλεσμα της ένωσης διαφόρων βιολογικών,
ψυχολογικών, πολιτισμικών και κοινωνικών παραμέτρων. Χαρακτηρίζεται από εξάρσεις
και υφέσεις και συνήθως συνοδεύεται και με άλλα συμπτώματα όπως αίσθημα κόπωσης,
διαταραχές του ύπνου, γνωσιακές και συμπεριφορικές διαταραχές και αρκετές φορές
κατάθλιψη. Ανάμεσα σε αυτή τη συμπτωματολογία και στο χρόνιο πόνο υπάρχει πάντα
αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αξιολόγηση του και κατ επέκταση η
αντιμετώπιση του.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά είναι η δυσκολία στην
αναγνώριση του. Πολλές φορές δεν αναγνωρίζεται, υποθεραπεύεται και με αυτό τον τρόπο
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, περίπου 10%,των νοσηλευόμενων παιδιών οδηγούνται σε
χρόνιο πόνο.

Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να ξεκινάει με ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό του παιδιού, ένα
ιστορικό του πόνου του δηλαδή έναρξη, ποιότητα, διάρκεια, εντόπιση, εξάρσεις
φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια να γίνεται η ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του παιδιού
και της οικογένειας του, η οποία θα επικεντρώνεται στις συναισθηματικές αντιδράσεις του
παιδιού, στις ικανότητες που έχει αναπτύξει να αντιγράφει συμπεριφορές, στην επίδραση
που έχει ο πόνος στην καθημερινή ζωή του πχ. στο σχολείο, στον ύπνο, στο φαγητό του
καθώς και στις σχέσεις του με τους γονείς του και το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του.

Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου σε ένα παιδί πρέπει να ακολουθεί ένα
βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Πρέπει να γίνεται από μια ομάδα διαφόρων επαγγελματιών
υγείας και να βασίζεται πάνω στα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης. Πρωταρχικός
σκοπός είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Πρώτης
γραμμής θεραπείες στον παιδικό χρόνιο πόνο, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα
παιδιά με χρόνιο πόνο ανεξαρτήτως αιτιολογίας, είναι οι θεραπείες αποκατάστασης όπως
φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, τεχνικές χαλάρωσης, απόσπασης και οι διάφορες

Ο χρόνιος πόνος σε εγκύους και παιδιά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ



20

12211221

γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τα εξειδικευμένα
μέλη της ομάδας.

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στα παιδιά είναι πολύ περιορισμένη
και βασίζεται κυρίως πάνω σε μελέτες που έχουν γίνει σε ενήλικες ασθενείς και έχουν
προσαρμοστεί στον παιδιατρικό πληθυσμό. Τα οπιοειδή αν και σπανίως έχουν ένδειξη ως
θεραπεία μακράς δράσης στο χρόνιο μη καρκινικό πόνο, έχουν απόλυτη ένδειξη σε
συγκεκριμένες επώδυνες καταστάσεις όπως στις κρίσεις της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας,
στον επεισοδιακό πόνο που σχετίζεται με τις εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και
τις νευροεκφυλιστικές νόσους.

Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στα παιδιά είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο
πρέπει να το διαχειριζόμαστε με ένα τρόπο ολιστικό και όχι απλά με μεμονωμένες
θεραπείες. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου στα παιδιά είναι
επιτακτική ανάγκη διότι αυτό το είδος πόνου μπορεί να τα συνοδεύει και αργότερα στην
ενηλικίωση τους.
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ςυντΑγΟγΡΑΦΟυΜΕνΟι ΧΡηςτΕς ΟπιΟΕιδΩν:
η κΑτΑιγιδΑ πΟυ ΕΡΧΕτΑι κΑι ςτην ΕλλΑδΑ

λαμπροπούλου Αικατερίνη
Αναισθησιολόγος, Μεσσήνιον Θεραπευτήριο Λητώ, Καλαμάτα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ανησυχίες για την κακή χρήση των οπιοειδών και για την
επακόλουθη πρόκληση σχετικών βλαβών αυξάνονται. Υψηλά επίπεδα κατάχρησης
συνταγογραφούμενων οπιοειδών έχουν παρατηρηθεί σε χώρες όπως η Αυστραλία και οι
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση, ενώ και η κατά κεφαλήν
κατανάλωση οπιοειδών για ιατρική χρήση, θεωρείται η υψηλότερη παγκοσμίως. Ωστόσο
κάνοντας τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή διαθέσιμα, δεν οδηγούμαστε αναγκαστικά στην
κακή χρήση τους και τον εθισμό. Το αντίθετο μπορεί να ισχύει επίσης. Ορισμένες χώρες
οι οποίες έχουν περιορισμούς στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα στα οπιούχα
αναλγητικά και συνάμα χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση οπιοειδών για ιατρικούς
σκοπούς, παρουσιάζουν ωστόσο υψηλά επίπεδα κατάχρησης τέτοιων ουσιών.

Είναι όμως η δυναμική της κατάχρησης των συνταγογραφούμενων οπιοειδών η ίδια σε
όλες τις περιοχές;

Η διαθέσιμη βιβλιογραφία δείχνει ότι η δυναμική της κατάχρησης συνταγογραφούμενων
οπιοειδών εμφανίζεται διαφορετική, σε διαφορετικές χώρες και περιοχές. Στη Βόρεια
Αμερική, η αύξηση της παράνομης χρήσης συνταγογραφούμενων οπιοειδών, έχει αποδοθεί
εν μέρει στην οργάνωση, στις δομές του συστήματος υγείας για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της
πρόσβασης σ’αυτά, στις πρακτικές συνταγογράφησης, στη διανομή και φυσικά στην ιατρική
κουλτούρα και στις προσδοκίες των ασθενών. Η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων
οπιοειδών στην Ευρώπη θεωρείται ότι έχει διαμορφωθεί υπό τον αυστηρότερο έλεγχο της
κυκλοφορίας της ηρωίνης, γεγονός που οδηγεί τους χρήστες οπιοειδών σε κατάχρηση των
συνταγογραφούμενων οποιειδών, πολλά από τα οποία είτε προέρχονται από νόμιμες πηγές
ή παράγονται παράνομα στο πλαίσιο εναλλακτικών λύσεων έναντι της ηρωίνης.

Στις χώρες μεσαίας οικονομικής ανάπτυξης (όπου εντάσσεται και η Ελλάδα) ή στις
αναπτυσσόμενες χώρες, η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών φαίνεται να
συμβαίνει σε ένα περιβάλλον, όπου τα συστήματα υγείας δεν έχουν οργανωμένη διαδικασία
ελέγχου και επιτήρησης της συνταγογράφησης, καθώς και της παράνομης διακίνησης των
εθιστικών ουσιών.

Χρήση συνταγογραφούμενων οπιοειδών και ηρωίνης στις ηνωμένες πολιτείες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο μια αλληλοσυνδεόμενη

επιδημία «συνταγογραφούμενα οπιοειδή και χρήση ηρωίνης». Η κατάχρηση των
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συνταγογραφούμενων οπιοειδών εκδηλώθηκε από 1997 εξαιτίας της σύγχρονης ιατρικής
πρακτικής για συνταγογράφηση περισσότερων και υψηλότερων δόσεων οπιοειδών,
γεγονός που οδήγησε σε εκτροπή και σε κατάχρηση των συνταγών με οπιοειδή, καθώς αυτά
θεωρούνταν λιγότερο «στιγματισμένα» από την ηρωίνη. Αυτό οδήγησε το 2010 σε αλλαγές
στην παρασκευή των κοινών συνταγογραφούμενων οπιοειδών, όπως το OxyContin, ώστε
να ελέχθη και να αποτραπεί η κακή χρήση τους, παράγοντας σκευάσματα που δεν
μπορούσαν να κονιορτοποιηθούν, καθιστώντας δυσχερής την ενέσιμη ή εισπνεόμενη χρήση
τους. Από το 2007 και εξής, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της χρήσης ηρωίνης, η οποία
αποδόθηκε στη διαθεσιμότητα καθαρών και φθηνότερων ποσοτήτων στην αγορά1. Οι
χρήστες ηρωίνης είναι επίσης πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει αρχικά συνταγή με οπιοειδή
και στη συνέχεια να μεταπήδησαν σε ηρωίνη. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η μη
ιατρική χρήση συνταγογραφούμενων οπιοειδών δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε αναγκαία
για την έναρξη της χρήσης ηρωίνης, και ότι άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν
συμβάλει στην αύξηση της χρήσης ηρωίνης και της σχετικής θνησιμότητας.

Το 2015 εκτιμάται ότι 828.000 άνθρωποι ηλικίας 12 ετών και άνω χρησιμοποίησαν ηρωίνη
και πάνω από 12 εκατομμύρια έκαναν κακή χρήση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών
Οι αριθμοί αυτοί ήταν παρόμοιοι με εκείνους που καταγράφηκαν και τα προηγούμενα
χρόνια. Επιπλέον το ένα τρίτο των ανθρώπων που είχαν χρησιμοποιήσει παράνομα
συνταγογραφούμενα οπιοειδη στο παρελθόν (3,8 εκατ.) καταγράφηκαν να χρησιμοποιούν
συνταγογραφούμενα οπιοειδή τον τελευταίο μήνα.

Μεταξύ των συνταγογραφούμενων οπιοειδών η υδροκωδόνη και η οξυκωδόνη
εξακολουθούν να παραμένουν τα πιο συνηθισμένα οπιοειδή, ενώ και η χρήση άλλων
οπιοειδών όπως η τραμαδόλη, η μορφίνη και η φαιντανύλη αναφέρονται επίσης συχνά. Η
κακή χρήση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών παραμένει υψηλότερη μεταξύ των
ατόμων ηλικίας 18-25 ετών, ακολουθούμενη από άτομα ηλικίας 26 ετών και άνω.

Θάνατοι οφειλόμενοι στα οπιοειδή στις ηνωμένες Πολιτείες
Η επιδημία των οπιοειδών έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Από τους 52.000 συνολικά

θανάτους που συσχετίζονται με τα ναρκωτικά, αυτοί που αφορούν τα οπιοειδή
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60%. Οι θανάτοι που οφείλονται στα οπιοειδή, και
συγκεκριμένα στην ηρωίνη και στα συνθετικά οπιοειδή, τα οποία πιθανότατα παράχθησαν
πρωτίστως από την παράνομη φαιντανύλη, έχουν αυξηθεί σημαντικά στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Το 2015 το ποσοστό θνησιμότητας από συνθετικά οπιοειδή, αυξήθηκε κατά 72%
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι θάνατοι από υπερβολική δόση ηρωίνης
αυξήθηκαν κατά 23% κατά την ίδια περίοδο. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 40% των θανάτων
οφειλόμενων στην ηρωίνη, συσχετίζονταν με τη χρήση φεντανύλης, ενώ πολλοί από τους
χρήστες δεν γνώριζαν ακριβώς τι είδος ουσίας χρησιμοποίησαν. Η φεντανύλη
αναμειγνυόμενη με ηρωίνη πωλείται ως διαφορετική ουσία, όπως «ecstasy» ή ως
παραποιημένη μορφή συνταγογραφούμενων οπιοειδών όπως το OxyContin, aprazolam,
hydrocodone. Επίσης το ανάλογο της φεντανύλης η ακετυλ-φεντανύλη (acetylfentanyl) έχει
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ενοχοποιηθεί ως αιτία θανάτου για 25 περιστατικά σε διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής
κατά την περίοδο 2013-2014.

Εμφάνιση φαιντανύλης και αναλόγων
Ένα από τα πιο ισχυρά οπιοειδή, η φαιντανύλη πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες,

παράνομα αναμειγμένη με άλλα χρησιμοποιούμενα οπιοειδή όπως η ηρωίνη, ως «καθαρή
ηρωίνη εν αγνοία των χρηστών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των
θανάτων τα τελευταία χρόνια. Η φαιντανύλη ως γνωστό, έχει ένα στενό εύρος ασφαλείας
με το ποσό των 2mg να θεωρείται θανατηφόρος δόση. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που
περιέχουν φαιντανύλη, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε τοξικά, εάν ο χρήστης αυξήσει
τη δόση ή αλλάξει την οδό χορήγησης.

Από το 2013 ο αριθμός των ουσιών που περιέχουν φαιντανύλη και που αναφέρθηκαν και
αναλύθηκαν από το Εθνικό Εγκληματολογικό Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνονται και αυξάνονται δραματικά κυρίως κατά την περίοδο 2014-
20152. Ο αριθμός των αναφορών όπου η φαιντανύλη προστίθεται σε άλλες ουσίες και
κυκλοφορεί στο ίδιο σκεύασμα έχει αυξηθεί σημαντικά, με το 93% των αναφορών να
αφορούν φαιντανύλη και ηρωίνη στην ίδια ουσία. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παράνομα
διακινούμενης φαιντανύλης προέρχεται από παρασκευή της σε παράνομα κέντρα
παραγωγής και λιγότερο από επεξεργασία της φαρμακευτικής φαιντανύλης. Υπάρχουν
επίσης αναφορές για την εμφάνιση πολλών αναλόγων της φαιντανύλης, όπως
ακετυλοφεντανύλιο και καρφεντανύλη, και άλλων συνθετικών οπιοειδών, όπως αυτά όπως
AH-7921 και MT-45, στον Καναδά, στην Αμερική και στην Ευρώπη.

κατάχρηση οπιοειδών στην Ευρώπη
Η κακή των χρήση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί

κυρίως στο πλαίσιο της χρήσης της ηρωίνης. Κατά την τελευταία δεκαετία, η διαθεσιμότητα
της ηρωίνης έχει μειωθεί στην Ευρώπη3. Αντίθετα αυξήθηκε η χρήση ουσιών που
χρησιμοποιούνται για την αποτοξίνωση από την ηρωίνη (φαιντανύλη, μεθαδόνη,
βουπρενορφίνη) σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στην Εσθονία και την Φιλανδία,
όπου η χρήση της ηρωίνης αντικαταστήθηκε εντελώς από τη φαιντανύλη και τη
βουπρενορφίνη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται αύξηση της αγοράς μέσω
διαδικτύου των συνταγογραφούμενων οπιοειδών και γενικότερα των συνθετικών οπιοειδών.

Ενώ η ηρωίνη παραμένει το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο οπιοειδές στην Ευρώπη,
την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται αύξηση της ζήτησης για «θεραπεία» μέσω των
συνταγογραφούμενων οπιοειδών. Το 2014, 18 χώρες ανέφεραν ότι πάνω από το 10% όλων
των εισαγωγών στα νοσοκομεία για αντιμετώπιση της κατάχρησης από οπιοειδή,
οφείλονταν σε άλλα οπιοειδή εκτός της ηρωίνης όπως η μεθαδόνη, η βουπρενορφίνη, η
φεντανύλη, η κωδεΐνη, η μορφίνη, τραμαδόλη και η οξυκωδόνη. Ορισμένα από αυτά τα
οπιοειδή που κατασχέθηκαν, προέρχονται από παράνομη επεξεργασία των φαρμακευτικών
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οπιοειδών ή αφορούσαν παράνομη παρασκευή ακετυλοφεντανυλίου από το 2013 και μετά.
Αν και οι ποσότητες ακετυλοφεντανυλίου που έχουν κατασχεθεί είναι μικρές, εξακολουθεί
να υπάρχει ανησυχία, ιδιαίτερα μετά την αναφορά 32 θανάτων στην Ευρώπη μεταξύ 2013
και 2015 (2 στη Γερμανία, 1 στην Πολωνία, 27 στη Σουηδία και 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο). Η
παρουσία του ακετυλοφεντανυλίου επιβεβαιώθηκε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις

Η έρευνα σχετικά με την κακή χρήση των συνταγογραφούμενων οπιοειδών έχει
επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της κατάχρησης της βουπρενορφίνης και της μεθαδόνης
που χρησιμοποιούνται κυρίως ως θεραπεία υποκατάστασης καθώς και της φαιντανύλης.
Όλες αυτές ουσίες διακινούνται μέσα από «νόμιμα κανάλια» ή παράγονται παράνομα.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα σημερινά συστήματα παρακολούθησης
παρουσιάζουν περιορισμούς. Για παράδειγμα η κατάχρηση της τραμαδόλης, της
γκαμπαπεντίνης και της πριγκαμπαλίνης φαίνεται να αυξάνεται, αν και είναι δύσκολο να
ανιχνευθεί η πραγματική αύξηση, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Ευρωπαϊκή ιατρική Μελέτη για τα ναρκωτικά
Θέτοντας σε εφαρμογή μια πολυεθνική έρευνα στην οποία συμμετείχαν χώρες όπως η

Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε προσπάθεια
καταγραφής της συχνότητας χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων (διεγερτικών,
κατασταλτικών, οπιοειδών) σε άτομα ηλικίας 12-49 ετών4. Η μελέτη έδειξε ότι για το έτος
2016 η συχνότητα κακής χρήσης συνταγογραφούμενων οπιοειδών για μη ιατρικούς λόγους
μεταξύ των ατόμων της παραπάνω ηλικιακής ομάδας προσέγγιζε το 5% του συνολικού
πληθυσμού, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ισπανία και την Αγγλία. Το
ποσοστό κακής χρήσης οπιοειδών ανάμεσα στα δύο φύλα για τη ίδια χρονιά έδειξε 5,7% για
τους άντρες και 4,2% για τις γυναίκες.

Τα υψηλότερα επίπεδα κακής χρήσης των συνταγογραφούμενων οπιοειδών
παρατηρήθηκαν μεταξύ των ηλικιωμένων και των ανέργων. Η φυλάκιση στην παιδική
ηλικία (πριν από την ηλικία των 15 ετών) και η παρουσία μιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης
ασθένειας ή HIV βρέθηκε να συνδέεται επίσης με μεγαλύτερη πιθανότητα κατάχρησης
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των οπιοειδών. Η
προηγούμενη χρήση συνταγογραφούμενων οπιοειδών ως αναλγητικά για την αντιμετώπιση
χρόνιου πόνου, φαίνεται ότι αύξανε κατά οκτώ φορές τον κίνδυνο για κατάχρηση
συναταγογραφούμενων οπιοειδών. Σε συμφωνία με τα ευρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
τα περισσότερα άτομα που αναφέρουν κατάχρηση συνταγής κατά το παρελθόν,
καταγράφεται ότι τα οπιοειδή τα είχαν αποκτήσει μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον
(δηλαδή, από φίλους ή οικογένεια), ένα μεγάλο ποσοστό τα είχε κλέψει ή τα είχε αποκτήσει
με δόλο από κάποιο γιατρό (κλοπή, πλαστογραφία, παράνομη δοσοληψία). Επίσης,
σημαντική ήταν η αγορά συνταγογραφούμενων οπιοειδών μέσα από το διαδίκτυο, ενώ μια
άλλη πηγή εξεύρεσης ήταν τα φαρμακεία. Μεταξύ άλλων ευρημάτων, οι χρήστες που στο
παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει παράνομα συνταγογραφούμενα οπιοειδή και οι οποίοι
έκαναν χρήση διαφόρων κατηγοριών ναρκωτικών, αποτελούσαν το 21% των χρηστών στην
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Ισπανία και το 43% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι από αυτούς παρουσίαζαν
σοβαρή ψυχική διαταραχή, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αφορούσε χρήστες με παραβατική
συμπεριφορά από την παιδική ηλικία.

Τα επίπεδα παράνομης χρήσης συνταγογραφούμενων οπιοειδών στην Ευρώπη είναι σε
χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της Αμερικής. Παρόλα αυτά η εμφάνιση νέων συνθετικών
οπιοειδών, τα οποία μπορούν να αγοραστούν από το διαδίκτυο, προβλέπεται ότι θα
αποτελέσει απειλή για τη δημόσια υγεία στα επόμενα χρόνια.

κατάχρηση της τραμαδόλης στην Αφρική και την Ασία
H τραμαδόλη είναι ένα οπιοειδές που χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση του

μέτριου έως σοβαρού πόνου, καθώς και για τη θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας,
όπως η πρόωρη εκσπερμάτωση. Εκτός από τα υψηλά επίπεδα παράνομης χρήσης
συνταγογραφούμενων οπιοειδών σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, αυξάνεται η μη
ιατρική χρήση της τραμαδόλης. σε κάποιες χώρες της Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης
Ανατολής. Η κατάχρηση της τραμαδόλης στους εφήβους και τους νέους σε χώρες όπως η
Αίγυπτος, οφείλεται στη χρήση της για τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτωσης, με τους
νέους να χρησιμοποιούν την τραμαδόλη καθημερινά, κατά μέσο όρο οκτώ έως εννέα δισκία
(100 mg ανά δισκίο)5. Τα υψηλά επίπεδα παράνομης συνταγογράφησης και η κακή χρήση
της τραμαδόλης είναι αποτέλεσμα της εύκολης διαθεσιμότητάς της στα φαρμακεία και στην
παράνομη αγορά (καθώς διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες), η χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση
με τα παράνομα ναρκωτικά, καθώς και στην αντίληψη που υπάρχει μεταξύ των χρηστών, ότι
η τραμαδόλη είναι ασφαλές φάρμακο, καθώς είναι ένα φάρμακο που συνταγογραφείται.

κατάχρηση οπιοειδών στην Ελλάδα
Η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την κατάχρηση των συναταγογραφούμενων οπιοειδών

δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία δημοσιευμένα, που
να παρέχουν μια εικόνα του εγχώριου προβλήματος. Είναι πραγματικά μια καταιγίδα που
θα πλήξει και εμάς; Μια πρόσφατη Πανευρωπαϊκή Έρευνα(ΕSPAD)6 στο σχολικό πληθυσμό
για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών στους
έφηβους-μαθητές ηλικίας 15-16 ετών κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα. Η Ελλάδα
παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες που αφορούν τη χρήση
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, την ηλικία έναρξης και την πρόσβαση στις ουσίες
αυτές, συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την τελευταία 8ετία οι τάσεις στα ποσοστά
της χρήσης κάποιας παράνομης ουσίας έστω και μία φορά είναι παρόμοιες μεταξύ του
συνόλου των Ευρωπαϊκών χωρών (κατά μέσο όρο) και της Ελλάδας. Κατά την ίδια περίοδο,
ωστόσο, η χρήση κάνναβης αυξάνεται στη χώρα μας αλλά διατηρείται σταθερή στο σύνολο
των χωρών της Ευρώπης.

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση γενικά εξαρτησιογόνων ουσιών
στον ευαίσθητο πληθυσμό των εφήβων, φαίνεται ότι τα στατιστικά για την Ελλάδα δεν
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παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση σε σχέση μα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό θα πρέπει ίσως
να αποτελέσει μια προειδοποίηση προς τις επιστημονικές ομάδες, ώστε να
ευαισθητοποιηθούν. Ξεκινώντας αρχικά μια έγκυρη καταγραφή των μακροχρόνιων χρηστών
οπιοειδών για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και συνεχίζοντας με την θέσπιση
αυστηρών κανόνων παρακολούθησης και αντιμετώπισης του φαινομένου του εθισμού. Η
άντληση εμπειρίας από χώρες που έχουν ήδη αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είναι στην
πραγματικότητα πολύτιμο εργαλείο, ώστε να αποφύγουμε την καταιγίδα που μας απειλεί.
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ΕΞΑΡτηςη ςτην πΡΕγκΑΜπΑλινη. η νΕΑ ΕΞΑΡτηςη;

γιώργος Φραντζέσκος
Διευθυντής Αναισθησιολογικής Κλινικής & Ιατρείου Πόνου ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Μεγάλη δημοσιότητα έχει δοθεί στους θανάτους από την κατάχρηση οπιοειδών στην Αμερική
την γνωστή και σαν “επιδημία οπιοειδών”. Υπολογίζεται ότι 52 εκ. Αμερικανοί έχουν
χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο, για σκοπό άσχετο με την
θεραπευτική του ένδειξη. Λιγότερη όμως δημοσιότητα έχει δοθεί στην κατάχρηση φαρμάκων
που δεν θεωρούνται εθιστικά όπως η πρεγκαμπαλίνη (PRG) και η Γκαμπαπεντίνη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ



28

12211221

Μηχανισμός δράσης PRG

H PRG ενώ δεν συνδέεται με τον Gaba υποδοχέα (αλλά με την α2δ υποομάδα των
εξαρτώμενων από την διαφορά δυναμικού διαύλων ασβεστίου), έχει Gaba-εργικές ιδιό-
τητες (αγχολυτικές, αντιεπιληπτικές, αναλγητικές). Τις ίδιες ιδιότητες έχουν οι βενζοδιαζε-
πίνες, τα Ζ-υπνωτικά και το αλκοόλ ( επίσης τροποποιητικά του Gaba υποδοχέα), τα οποία
όμως προκαλούν εθισμό.

κύριες ενδείξεις PRG σε EΕ και ηπΑ

Εστιακές επιληπτικές κρίσεις
Νευροπαθητικός πόνος σε μεθερπητική νευραλγία και διαβητική νευροπάθεια
Ινομυαλγία
Διαταραχή γενικευμένου άγχους (μόνο στην ΕΕ)

προκαλεί η PRG εθισμό;

Το φάρμακο έχει ταξινομηθεί σε ΗΠΑ και ΕΕ στην κατηγορία (schedule) V (χαμηλή
πιθανότητα εθισμού), ενώ οι βενζοδιαζεπίνες στην IV. Στον Καναδά χορηγείται με απλή
ιατρική συνταγή. Όμως τον Απρίλιο του 2010 ταξινομήθηκε στην ΕΕ, σαν ένα νέο ψυχοτρόπο
φάρμακο.

Μελέτες για τον εθισμό σε PRG

Οι πρώτες ενδείξεις για την πιθανότητα εξάρτησης ήρθαν το 2004 από την Αγγλία. Ακο-
λούθησαν πολλές μελέτες1,2,3,4,5,6,7,8,9 με τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
• η χρήση της PRG είναι πολύ συχνότερη (3-68%) σε εξαρτημένους10 από ουσίες ασθενείς10,

σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (0.5%)
• οι δόσεις εθισμού είναι 3-20πλάσιες των ανώτερων θεραπευτικών (600mg)
• θεωρείται ως ιδανικό ψυχοτρόπο από τους χρήστες και καλό υποκατάστατο οπιοειδών,

ηρωίνης κ.α
• η χρήση της έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 2012 και συνεχίζεται
• λαμβάνεται συχνά μαζί με βενζοδιαζεπίνες,οπιοειδή, αλκοόλ, μεθαδόνη κ.α

Ανοχή και ςτερητικά συμπτώματα PRG

H ανοχή στην PRG εγκαθίσταται ταχέως σε 1-3 ημέρες. Γι΄ αυτό οι θεραπευτικές δόσεις
πρέπει να τιτλοποιούνται σε μερικές ημέρες.

Απότομη διακοπή της PRG προκαλεί συμπτωματολογία στο 1/3 των ασθενών όπως:

άγχος, αυπνία, εφιδρώσεις
ναυτία, κόπωση

Ο χρόνιος πόνος σε χρόνιους χρήστες ουσιών
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αίσθημα παλμών, πονοκέφαλος
διάρροια
αγοραφοβία, παράνοια
αυτοκτονικός ιδεασμός
Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, για τον τρόπο διακοπής του φαρμάκου. Προτείνεται η βαθ-

μιαία διακοπή 25mg ανά εβδομάδα.

Εξάρτηση στην πρεγκαμπαλίνη: υπάρχουν λόγοι ανησυχίας;
Ο κίνδυνος κατάχρησης της PRG σε άτομο χωρίς ιστορικό εξάρτησης από ουσίες, είναι

μικρότερος των βενζοδιαζεπινών11. Όμως υπάρχει αύξηση συνταγογράφησης της PRG κατά
350% στην Αγγλία την τελευταία πενταετία, ενώ στις ΗΠΑ ήταν μέσα στα 30 πλέον
συνταγογραφούμενα φάρμακα το 2011. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα Ζ- υπνωτικά και οι
βενζοδιαζεπίνες, θεωρούνταν ασφαλή για πολλά χρόνια πριν αποδειχθούν εθιστικά.

Το Advisory Council on the Misuse of Drugs τo 2016 προτρέπει την Βρετανική κυβέρνηση
τα Γκαμπαπεντινοειδή να μπούν στο Schedule C. Αυτό μαζί με αναφορές για αυξημένη
θνητότητα σε UK,USA, Φινλανδία ( χρήστες που την ελάμβαναν κυρίως με οπιοειδή), ίσως
γίνει αφορμή κι άλλες χώρες να επανεξετάσουν το θέμα. Ο κίνδυνος κατάχρησης αυξάνει
λόγω της εύκολης προμήθειας του φαρμάκου ακόμη και on line.

Οι γιατροί που συνταγογραφούν το φάρμακο

• Να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα εθισμού
• Να μην χορηγείται χωρίς σαφή ένδειξη
• Να διερευνούν αν ο ασθενής έχει ιστορικό χρήσης ουσιών
• Να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα απότομης διακοπής του φαρμάκου

Συνοψίζοντας από τις έως τώρα μελέτες φαίνεται ότι η PRG μπορεί να προκαλέσει εθισμό,
συνήθως σε δόσεις πέραν των θεραπευτικών, ιδίως σε χρήστες.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
ο χρόνιος πόνος στους υπερήλικες

Προεδρείο: βογιατζάκη Θεοδοσία, αρναούτογλου Ελένη, ανίσογλου ςουζάνα

Επιδημιολογία, συχνότερες αιτίες, εργαλεία αξιολόγησης
Χλωροπούλου Πελαγία

Φαρμακευτική προσέγγιση: το πλήρες πακέτο ή εξατομίκευση
Χαραλαμπίδου αλεξάνδρα

Περισσότερος πόνος, λιγότερα φάρμακα: μη φαρμακευτικές μέθοδοι και αποτελέσματα
τσιρογιάννη κατερίνα



31

12211221

EΠιδημιολογια, ςυΧνοτΕρΕς αιτιΕς, ΕργαλΕια αξιολογηςης

πελαγία Χλωροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής,

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Οι υπερήλικες αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα στη σημερινή κοι-
νωνία και ο χρόνιος πόνος που αιτιώνται, αποτελεί μία πρόκληση για τους ιατρούς σχετικά
με την σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Συγχρόνως ο χρόνιος πόνος στους
υπερήλικες είναι μία από τις πλέον πολυέξοδες και αναπηρικές καταστάσεις και η αντιμε-
τώπισή τους δυσχεραίνεται από την ποικιλία των συνοδών παθήσεων και κυρίως από τις
γνωσιακές διαταραχές.

Η συχνότητα του χρόνιου πόνου αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας μέχρι τα 70 χρόνια,
αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γή-
ρανσης. Είναι δυσανάλογα συχνότερος στις γυναίκες παρά στους άνδρες και περίπου το
50-60% των ατόμων άνω των 65 ετών που διαβιούν ανεξάρτητα στην κοινότητα αναφέρουν
χρόνιο πόνο, ενώ στους υπερήλικες που διαβιούν σε ιδρύματα το ποσοστό του χρόνιου
πόνου ανέρχεται στο 80%.

Οι συχνότερες αιτίες του χρόνιου πόνου αφορούν κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα, όπως
η οστεοαρθρίτιδα, φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, σπονδυλαρθρίτιδα-σπονδυλική στένωση,
οστεοπόρωση. Επιπλέον συχνές αιτίες είναι η διαβητική περιφερική νευροπάθεια, ο καρ-
κινικός πόνος, η περιφερειακή αγγειακή νόσος, μετά από ΑΕΕ, η ινομυαλγία και ο μετεγ-
χειρητικός πόνος.

Η αξιολόγηση του πόνου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την σωστή διάγνωση και αντι-
μετώπιση. Υπάρχουν όμως δυσκολίες λόγω της συνυπάρχουσας νοσηρότητας και της γνω-
σιακής έκπτωσης, έτσι ώστε να είναι απαραίτητος ο συνδυασμός εργαλείων αξιολόγησης του
πόνου και αλλά και της εν γένει λειτουργικότητας του υπερήλικα. Μερικά από αυτά είναι η
αριθμητική κλίμακα πόνου (NRS), η οπτική αναλογική κλίμακα (VAS), η λεκτική περιγραφική
κλίμακα ( VRS, VDS ), η κλίμακα εκφράσεων πόνου(FPS) και το «θερμόμετρο πόνου», ενίοτε
σε συνδυασμό με εργαλεία αξιολόγησης της λειτουργικότητας όπως πχ EQ-5.

Ο χρόνιος πόνος στους υπερήλικες
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ΦαρμακΕυτικη ΠροςΕγγιςη: το ΠληρΕς ΠακΕτο ή ΕξατομικΕυςη

Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α‘, Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Λάρισας

«Όταν το κλάμα ενός παιδιού μετατραπεί σε γέλιο, αυτή είναι για μένα η καλύτερη μουσική
μελωδία. Ο πόνος είναι το χειρότερος δυνάστης του ανθρώπου,

χειρότερος από τον ίδιο το θάνατο.» Albert Schweitzer

Ο πόνος (από το ρήμα πένομαι), στους Ομηρικούς χρόνους σήμαινε σκληρή δουλειά (εξ
ού και επίπονος), ενώ στον καιρό του Ηρόδοτου σήμαινε δυσφορία. O Ιπποκράτης μάλιστα
ήταν ο πρώτος γιατρός, που ανακάλυψε από το «φαρμακείο της φύσης» ουσίες, για την
ανακούφιση του πόνου. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία ο Πόνος αναφέρεται ως γιος της
Έριδας και εγγονός της Νύχτας και είναι η ποινή - τιμωρία των ανθρώπων οι οποίοι δέ-
χτηκαν το δώρο της φωτιάς από τον τιτάνα Προμηθέα. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία και
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή της εμφάνισής της. Ο τελι-
κός ορισμός του πόνου δόθηκε το 1979 από την IASP (International Association for the
Study of Pain) “ως μια δυσάρεστη υποκειμενική αισθητική και συναισθηματική εμπειρία,
που συνδέεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή που περιγράφεται σαν τέ-
τοια“.Κάθε χρόνο, ο οξύς και χρόνιος πόνος εκατομμυρίων ανθρώπων επιβαρύνει εξαι-
ρετικά το κόστος υγείας. Περισσότερο από το ένα τέταρτο (1/4) των Αμερικανών (26%)
ηλικίας άνω των 20 ετών -76,5 εκατομμύρια- εκτιμάται ότι εμφανίζει πόνο κατά την διάρ-
κεια της ημέρας. Μελέτη σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα θερα-
πείας του χρόνιου πόνου. Σύμφωνα με αυτή το ένα πέμπτο (1/5) των Ευρωπαίων ενηλίκων
πάσχει από χρόνιο πόνο. Τα 2/3 των ασθενών έχουν μέτριο πόνο, ενώ το 1/3 δυνατό πόνο.
Στους μισούς παρατήρησαν μείωση στην ικανότητα βάδισης, στην τέλεση οικιακών εργα-
σιών και στη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ένα πέμπτο (1/5) αισθανόταν ανε-
παρκές ως σύζυγος, ανήμπορο και διαγνώστηκε με κατάθλιψη. Ο πόνος επηρεάζει πολλές
πτυχές της καθημερινότητας και ως εκ τούτου την ποιότητα της ζωής. Αποτελεί λοιπόν ένα
σημαντικό πρόβλημα στα συστήματα υγείας.Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξήθηκε ρα-
γδαία στο δυτικό ημισφαίριο τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι από το 1960 έως το 1999 το πο-
σοστό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας άνω των 60 ετών αυξήθηκε από 16% σε 21%,
ενώ αυτό άνω των 80 ετών διπλασιάστηκε. Τα τελευταία χρόνια, ο ηλικιωμένος πληθυ-
σμός περιλαμβάνει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Ανα-
μένεται ότι το 2035 περίπου το 1/4 του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι άνω
των 65 ετών. Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθενών πάσχουν από συνοδούς νόσους
όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, στηθάγχη, άσθμα, αναιμία, υπερλιπιδαι-
μία και ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια. Συγχρόνως ο χρόνιος πόνος εμφανίζεται στο 80%
των ασθενών με καρκίνο στην αρχή της διάγνωσης της νόσου τους και συχνά συνοδεύει
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τη θεραπεία του καρκίνου τους. Πρέπει να τονιστεί ότι αυξανόμενης της ηλικίας, αυξάνε-
ται η επίπτωση και ο επιπολασμός ορισμένων συνδρόμων πόνου. Δεδομένου ότι ο πόνος
συνοδεύει συχνά τις μεγάλες ηλικίες, είναι σημαντικό να τον αξιολογήσουμε και να τον θε-
ραπεύσουμε. Οι αλλαγές στην φαρμακοκινητική λόγω της φυσιολογικής γήρανσης, μπορεί
να οδηγήσουν σε παρενέργειες και σε αποτυχία της θεραπείας. Οι συνιστώσες του πόνου
στους ηλικιωμένους είναι πολυάριθμες. Σωματικές που οφείλονται στην πολλαπλή παθο-
λογία τους, καρκίνος, παρενέργειες θεραπειών και πολυφαρμακία με αρκετές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. Κάποιοι λαμβάνουν μεγαλύτερη από την συνταγογραφούμενη δόση με την
εσφαλμένη πεποίθηση για μεγαλύτερο ευεργετικό αποτέλεσμα. Συνηθισμένο είναι επίσης
να παραλείψουν μια δόση ειδικά εάν υπάρχει γνωστική δυσλειτουργία ή εάν λαμβάνουν
αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα. Η χαμηλή οικονομική κατάσταση των ασθενών, τα σύν-
θετα δοσολογικά σχήματα, η σύγχυση, η αναπηρία, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη πληρο-
φόρησης κ.λπ. μπορεί να είναι ο λόγος της μη συμμόρφωσης σε αυτούς τους ασθενείς.
Συγχρόνως σε μεγαλύτερες ηλικίες παρουσιάζεται συχνότερα χρόνια κόπωση, αϋπνία,
απελπισία, κατάθλιψη, θυμός και άγχος. Τέλος ο φόβος για το Νοσοκομείο και τον θάνατο
ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον πόνο. Η αντιμετώπισή του, ειδικά σε αυτή την ομάδα
ασθενών, οφείλει να είναι διεπιστημονική και πολύ-επιστημονική με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας. Η πολυπλοκότητα της εκτίμησης του πόνου
σε ηλικιωμένους ασθενείς απαιτεί μια πολύ-επιστημονική προσέγγιση στη διάγνωση. Η
ψευδής πεποίθηση πολλών ηλικιωμένων ασθενών ότι ο πόνος είναι μια φυσιολογική δια-
δικασία της γήρανσης, σε συνδυασμό με το φόβο της εξέλιξης της νόσου στον καρκίνο,
αποτελούν τους κυριότερους λόγους της μη διάγνωσης και υποεκτίμησης του πόνου. Ένα
ιδιαίτερο πρόβλημα για τη διάγνωση του πόνου στους ηλικιωμένους ασθενείς είναι η ανι-
κανότητά τους να επικοινωνούν. Οι φροντιστές και οι συγγενείς είναι συχνά η πιο αξιόπι-
στη πηγή πληροφοριών. Συνιστάται ιδιαίτερα η συνεργασία με ψυχίατρο και ψυχολόγο
καθώς συχνά υπάρχει πιθανότητα κατάθλιψης. Για μια ολοκληρωμένη διαχείριση του
πόνου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να αναγνωριστούν οι παθοφυσιολογικές αλ-
λαγές που σχετίζονται με τη γήρανση καθώς και η παρουσία του πόνου ως συνοδό σύμ-
πτωμα μίας υποκείμενης νόσου. Η λειτουργία των οργάνων με την πάροδο της ηλικίας
φθίνει σταδιακά, ώστε να μειωθεί μέχρι 50% ή περισσότερο. Αυτές οι αλλαγές αφορούν το
καρδιαγγειακό ,το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό, το ανοσολογικό και το ενδοκρινικό σύ-
στημα. Με τα χρόνια, έχουν αναπτυχθεί τυποποιημένες μέθοδοι για την αξιολόγηση της έν-
τασης του πόνου. Συχνά χρησιμοποιούμενες, απλές και εύκολες στη χρήση τους είναι η
αριθμητική κλίμακα πόνου (NRS) και η οπτική αναλογική κλίμακα (VAS). Σημαντικό είναι
στην αξιολόγηση της θεραπείας να χρησιμοποιείται η ίδια επιλεγμένη κλίμακα.

Το 2016, η Αμερικανική Εταιρεία Γηριατρικής δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη
θεραπεία του χρόνιου πόνου στους ηλικιωμένους. Ξεκινώντας με την λιγότερο επεμβα-
τική μέθοδο χορηγούνται τα φάρμακα από το στόμα, υποδόρια, ενδοφλέβια και διαδερ-
μικά. Κατά κανόνα προτιμάται η απλούστερη και αποτελεσματικότερη οδός. Ωστόσο,
προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, μπορεί να χορηγηθούν περισ-
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σότερα από ένα φάρμακα. Ένας συνδυασμός αρκετών φαρμάκων με συνεργικούς μηχα-
νισμούς δράσης μπορεί να επιτύχει ένα καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα με ελάχιστες
παρενέργειες. Αυτή η στρατηγική, που ονομάζεται “ορθολογική πολυφαρμακία“, μπορεί να
είναι σημαντική για τους ασθενείς στους οποίους ένας μεμονωμένος παράγοντας δεν πέ-
τυχε ιδιαίτερη ανακούφιση από τον πόνο. Η θεραπευτική αγωγή θεσπίστηκε το 1986 σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Κατά κύριο λόγο θεραπεία
του πόνου, τα ελαφρά παυσίπονα (WHO στάδιο Ι) είναι απλά αναλγητικά. Έτσι η παρακετα-
μόλη είναι αποτελεσματική και έχει καλό προφίλ ασφάλειας. Τα μη-στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη NSAIDs και COX-2 εκλεκτικοί αναστολείς μπορούν να χορηγηθούν με εξαιρετική
προσοχή, σε επιλεγμένους ασθενείς όταν αποτύχουν άλλες ασφαλείς θεραπείες. Αντεν-
δείξεις για τη χρήση τους είναι το ενεργό πεπτικό έλκος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και
η καρδιακή ανεπάρκεια. Για μέτριο πόνο ή πόνο μη ελεγχόμενο με NSAID, ένα ασθενές
οπιοειδές (κωδεΐνη) είναι η καταλληλότερη πρώτη επιλογή. Άλλα ασθενή οπιοειδή περι-
λαμβάνουν υδροκωδόνη, προποξυφαίνη και οξυκωδόνη σε συνδυασμό με ακεταμινο-
φαίνη. Σε ανθεκτικό επιμένοντα πόνο προχωράμε στη χορήγηση ισχυρών οπιοειδών. Το
χρυσό πρότυπο είναι η μορφίνη. Άλλα καθαρά οπιοειδή είναι η υδρομορφόνη και η φαιν-
τανύλη. Αυτά συνδυάζονται με μη οπιοειδή αναλγητικά. (29) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (WHO) συνιστά τη χορήγηση φαρμάκων «με το ρολόι» (π.χ. κάθε 3-6 ώρες), πρώτα
από το στόμα και ανάλογα με το «αναλγητικό στάδιο». Αρχικά, απαιτείται η χορήγηση χα-
μηλής δόσης ενός παράγοντα, ακολουθούμενη από τιτλοποίηση. Η θεραπεία παρακολου-
θείται συνεχώς και προσαρμόζεται ώστε να είναι αποτελεσματική. Σε περιπτώσεις όπου
είναι απαραίτητη η αλλαγή σε άλλο οπιοειδές, πρέπει να γίνει μείωση της δόσης μεταξύ 30
και 50% λόγω της διασταυρούμενης ανοχής. Προκειμένου να ενισχυθούν τα αναλγητικά
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται αντιεπιληπτικοί παράγοντες όπως η γκαμπαπεντίνη και η
πρεγαμπαλίνη κυρίως στη διαχείριση νευροπαθητικού πόνου. Τα τοπικά αναισθητικά, όπως
η λιδοκαΐνη και η καψαϊκίνη μπορεί να είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ασθενών
με νευροπαθητικό πόνο. Τέλος, η φαρμακευτική θεραπεία για χρόνιο πόνο είναι πιο απο-
τελεσματική όταν συνδυάζεται με μη φαρμακολογικές διαδικασίες όπως χαλάρωση, συμ-
περιφοριολογική θεραπεία, κοινωνική υποστήριξη, προγράμματα άσκησης,
μουσικοθεραπεία και βελονισμό. Εάν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει απαιτούνται επεμ-
βατικές θεραπείες. Διάφορες επεμβατικές θεραπείες αναπτύχθηκαν επί αρκετές δεκαε-
τίες όπως αποκλεισμοί περιφερικών νεύρων με τοπικά αναισθητικά και στεροειδή,
επισκληρίδιες εγχύσεις καθώς και εμφυτεύσεις συσκευών συνεχούς χορήγησης αναλ-
γητικών ενδοραχιαία.

Παρά ταύτα ο πόνος παραμένει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Πρέπει να αναγνωρι-
στεί ως μια κλινική οντότητα και όχι μόνο ως ένα σύμπτωμα. Αποτελεί πρόβλημα στον
τομέα της υγείας και οφείλει να αντιμετωπίζεται με την ίδια προτεραιότητα με την υποκεί-
μενη νόσο. Έτσι εδραιώθηκε αρχικά στην ογκολογία, ένα νέο ιατρικό μοντέλο, η έννοια
της εξατομικευμένης θεραπείας πόνου που δείχνει να υπόσχεται πολλά. Η εξατομικευμένη
ιατρική μπορεί να οριστεί ως η προσαρμογή της θεραπείας σε συγκεκριμένα υποσύνολα
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ασθενών με βάση την πιθανότητα να ανταποκριθούν στη θεραπεία ή τον κίνδυνο εμφάνι-
σης παρενεργειών. Η ηλικία, η νόσος, οι συνοσηρότητες, η λειτουργία των οργάνων και η
συμμόρφωση των ασθενών μπορεί να εξηγήσουν εν μέρει τις διαφορές. Οι τελευταίες
έρευνες επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη εικόνα του πόνου. Πολλές
από αυτές προτείνουν την χρήση ποσοτικών αισθητηριακών εξετάσεων όπως του QST, μια
μη επεμβατική μέθοδο, που χρησιμοποιείται να προσδιοριστεί η αιτία και να εντοπιστούν
υποομάδες ασθενών με διαφορετικούς υποκείμενους μηχανισμούς πόνου. Έτσι μπορεί
να προβλεφθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας και να τιτλοποιηθούν οι θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις στη διαχείριση του πόνου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι φαινο-
τυπικοί δείκτες που περιλαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης του πόνου και «ψυχολογικά» μέτρα
(όπως η συναισθηματική δυσφορία, η σωματική συνειδητοποίηση, το ψυχοκοινωνικό στρες
και η καταστροφή). Γενετικοί πολυμορφισμοί που συνδέονται αναπαραγωγικά με πόνο βρί-
σκονται στα γονίδια συμβάλλοντας σε σεροτονινικά και αδρενεργικά μονοπάτια. Αναγνώ-
ριση των βιολογικών μηχανισμών με τους οποίους αυτοί οι δείκτες συμβάλλουν στην
αντίληψη του πόνου θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων και μεθο-
δολογιών που θα επιτρέψουν καλύτερες διαγνώσεις και προσεγγίσεις στην εξατομικευ-
μένη ιατρική. Η κληρονομικότητα καταστάσεων πόνου φαίνεται να είναι συγκρίσιμη με
άλλες κοινές νόσους με μεγάλο ποσοστό να οφείλεται στο γενετικό υπόβαθρο.Οι βιοδεί-
κτες ορίζονται ως χαρακτηριστικά που έχουν αντικειμενικά μετρηθεί και αξιολογηθεί ως
δείκτες φυσιολογικών βιολογικών διεργασιών, παθολογικών διεργασιών ή φαρμακολογι-
κών απαντήσεων σε μια θεραπευτική παρέμβαση. Η φαρμακο-γονιδιωματική κατέχει όλο
και μεγαλύτερη σημασία στο πεδίο του πόνου. Στόχος της είναι η ατομική προσαρμογή της
δόσης ανάλογα με τον γονότυπο του ασθενούς. Οι πολυμορφισμοί του κυτοχρώματος Ρ450
2D6 π.χ. επηρεάζουν τον μεταβολισμό πολλών φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων των
αναλγητικών κωδεϊνης, τραμαδόλης, υδροκωδόνης και οξυκωδόνης καθώς και, τον με-
ταβολισμό των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γέννηση μιας
νέας βιομηχανίας. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε με ένα “τσιπ SNP” να σα-
ρώσετε το DNA σας και να αγοράστε την αλληλουχία των γονιδίων σας. Οι υπηρεσίες αυτές
ανοίγουν το ηθικό κουτί της Πανδώρας.Μια περαιτέρω βασική πτυχή της έρευνας στον
χρόνιο πόνο με τη δυνατότητα να εξατομικεύσει τη θεραπεία του είναι η λειτουργική νευ-
ροαπεικόνιση χρησιμοποιώντας Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και (fMRI). Οι
μελέτες απεικόνισης έχουν δείξει ότι γενετικοί, περιβαλλοντικοί, συναισθηματικοί καθώς
και παράγοντες που σχετίζονται με το τραύμα, συνδυάζονται και παράγουν μια μοναδική εγ-
κεφαλική “υπογραφή“ που ορίζει την εξατομικευμένη εμπειρία του πόνου.

Βρισκόμαστε στην απαρχή της εξατομικευμένης θεραπείας και η επιτυχία αυτής της
προσπάθειας εξαρτάται όχι μόνο από την αποκωδικοποίηση αλλά από την βαθύτερη κατα-
νόηση των μηχανισμών που κρύβονται στο «γενετικό αποτύπωμα» του καθενός από εμάς.
Η εμπειρικά προσδιοριζόμενη θεραπεία σε λίγα χρόνια θα είναι παρελθόν. το μέλλον της
ιατρικής πρακτικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξατομικευμένη ιατρική αφού
μετασχηματίζει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την υγεία μας και το σύστημα υγείας στο
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σύνολό του. Η εξατομικευμένη θεραπεία πόνου υπόσχεται να συμβάλει στη μείωση των
παρενεργειών ή και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, συμβάλλοντας
έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και στη μείωση των
οικονομικών επιβαρύνσεων για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως

Όπως είπε και ο Diego Beltrutti “η αντιμετώπιση του πόνου και η ανακουφιστική αγωγή
είναι δείκτης του πολιτισμού ενός λαού.
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ΠΕριςςοτΕρος Πονος λιγοτΕρα Φαρμακα:
μη ΦαρμακΕυτικΕς μΕΘοδοι και αΠοτΕλΕςματα

τσιρογιάννη Αικατερίνη
Διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογικού Τμήματος & Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Κατερίνης

Το γήρας χαρακτηρίζεται από περιορισμό των εφεδρειών των ανθρώπινων συστημάτων,
λόγω απώλειας λειτουργικών μονάδων, όπως οι νευρώνες, κυψελίδες, νεφρώνες ή άλλα
κύτταρα, και από απώλεια ορισμένων ρυθμιστικών διαδικασιών, γεγονός που οδηγεί στην
αποτυχία διατήρησης της ομοιόστασης υπό συνθήκες φυσιολογικού stress. Την συν-νο-
σηρότητα που διαπιστώνεται συχνά, συνοδεύει συνήθως και η πολυφαρμακία. Όταν στα
προβλήματα προστίθεται και ο χρόνιος πόνος, η διαχείρισή του περιπλέκεται από σχετι-
κούς περιορισμούς. Η φαρμακευτική αγωγή, που αποτελεί το βασικό άξονα της αντιμετώ-
πισης μέτριου έως ισχυρού πόνου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τους ίδιους όρους των
άλλων ενηλίκων ασθενών, λόγω μεταβολών στην φαρμακοκινητική. Επιπλέον, το εύρος
των διαθέσιμων παραγόντων περιορίζεται λόγω αυξημένων πιθανοτήτων επιδείνωσης
χρόνιας νόσου από φάρμακα και τροποποιημένης απάντησης του φαρμάκου.

Τους φραγμούς στη διαχείριση του πόνου στους υπερήλικες επιχειρούν να προσπερά-
σουν οι μη φαρμακευτικές μέθοδοι, όπως η άσκηση και βελτίωση της φυσικής κατάστα-
σης του ηλικιωμένου, ψυχολογικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην αλλαγή σκέψεων και
συμπεριφορών, η χρήση βοηθητικών συσκευών, συμπληρωματικές και ορισμένες επεμ-
βατικές θεραπείες. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Γηριατρικής
Εταιρίας, οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
σχεδιασμού για τη φροντίδα των περισσότερων ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιο πόνο.

Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι ο πόνος, ναι μεν προκαλεί τη μείωση της δραστηριότητας,
αλλά συγχρόνως μακροπρόθεσμα ενισχύεται από αυτήν. Συνεπώς, σημαντικότατη μη φαρ-
μακευτική επιλογή είναι η διατήρηση και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και η βελ-
τίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου, διακόπτοντας το φαύλο κύκλο. Στόχος είναι η
ανεξαρτησία του ατόμου και η λειτουργικότητα με τη σταθεροποίηση και βελτίωση της πα-
ρούσας κατάστασης και η πρόληψη δευτερογενών βλαβών. Τα στοιχεία προκύπτουν από
μελέτες σε πληθυσμό, όχι αποκλειστικά πάνω από τα 65 έτη, όπου όμως περιλαμβάνονται
και άτομα μεγάλης ηλικίας. Οι θεραπευτικές ασκήσεις επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν τα αρ-
νητικά αποτελέσματα της περιορισμένης φυσικής δραστηριότητας με τη βελτίωση ή τη δια-
τήρηση της αντοχής, διατήρηση ευελιξίας, βελτίωση του εύρους κίνησης και της ισορροπίας.
Απαιτείται ωστόσο προσαρμογή της άσκησης στο λειτουργικό επίπεδο του ατόμου, ενεργο-
ποίηση κινήτρων, αλλά και εφαρμογή περιορισμών. Η χρήση βοηθητικών συσκευών βοηθά
στην υποστήριξη της κοινωνικής ζωής, μείωση της έκπτωσης της λειτουργικότητας και του
κόστους φροντίδας, όμως ελάχιστα βιβλιογραφικά στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με την
μείωση του πόνου στους ηλικιωμένους από χρήση αυτών.
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Για τον μη φαρμακευτικό έλεγχο του πόνου προτείνονται διάφορες μορφές φυσικοθερα-
πείας, ιδίως σε άλγη όπου κυρίως εμπλέκεται το μυοσκελετικό σύστημα. Η κρυοθεραπεία
συμβάλει μέσω της μείωσης της ροής αίματος, μεταβολισμού, οιδήματος και μυϊκών σπα-
σμών, αλλά είναι προτιμότερη στη διαχείριση οξέος άλγους, με περιορισμένη αποτελε-
σματικότητα σε χρόνιο πόνο. Αντίθετα η εφαρμογή θερμότητας (καλά ανεκτή από τους
ηλικιωμένους) οδηγεί σε αγγειοδιαστολή με τοπική αύξηση παροχής Ο2 και θρεπτικών
συστατικών και απομάκρυνση CO2 και άλλων μεταβολικών προϊόντων. Είναι ευεργετική
σε μυϊκούς σπασμούς, μυαλγίες, θυλακίτιδα και ινομυαλγία. [Θερμοκρασίες που κυμαί-
νονται από 43-45 °C για 3-30 λεπτά κάθε φορά].

Από τις συμπληρωματικές θεραπείες, ο βελονισμός έχει χρησιμοποιηθεί στον γηριατρικό
πληθυσμό για: άλγος ράχης, αρθρώσεων, αυχένα, σοβαρούς πονοκεφάλους, υποτροπιά-
ζοντες πόνους. Μετα-ανάλυση (29 από 31 μελέτες) με συμμετοχή 17.922 ασθενών έδειξε
ότι ο βελονισμός διαπιστώθηκε αποτελεσματικότερος από τη μη εφαρμογή του βελονισμού
και τον εικονικό βελονισμό για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου και συνεπώς εκτιμάται ως
μια αιτιολογημένη επιλογή παραπομπής για ασθενείς με χρόνιο πόνο. Η διαδερμική ηλε-
κτρική διέγερση νεύρου (TENS) αποτελεί επιλογή με περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες και είναι εύκολα εφαρμόσιμη σε ηλικιωμένους, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για αρκετό διάστημα, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης και ελάχιστη εποπτεία. Για ασθε-
νείς με χρόνιο πόνο (οσφύος, αυχένα, νευροπάθειες, κεφαλαλγία, οστεοαρθρίτιδα) που
χρησιμοποιούν PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) ή PNT (Percutaneous
Neuromodulation Therapy) οι ενδείξεις προκύπτουν από μικρές ελεγχόμενες μελέτες και
εκτιμώνται ανεπαρκείς. Η εφαρμογή του μασάζ, μίας από τις πιο κοινές μορφές χειροθε-
ραπείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κινητοποίηση αρθρώσεων, τη μείωση του οι-
δήματος και την κινητοποίηση των υγρών, με χειρισμούς της επιφάνειας του σώματος.
Επισημαίνεται όμως ότι, το αναλγητικό αποτέλεσμα της εφαρμογής θερμότητας, κρυοθε-
ραπείας, μασάζ, ηλεκτρικής διέγερσης κλπ είναι παροδικό και δεν είναι πρακτικό για χρό-
νιο πόνο. Παρόλα αυτά οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές είναι δικαιολογημένες για
σύντομο χρονικό διάστημα σε έξαρση του πόνου ή σε οξύ επεισόδιο.

Οι ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου επι-
χειρούν να επιτύχουν αυξημένη αυτοδιαχείριση, συμπεριφορικές και γνωσιακές αλλαγές,
αντί να επικεντρωθούν άμεσα στον ίδιο τον πόνο. Στα πλαίσια του πολυδύναμου ψυχοβιο-
λογικού μοντέλου αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου η συμπεριφορική θεραπεία ενισχύει
υγιείς συμπεριφορές και προσπαθεί να αγνοήσει και να αποβάλλει ακατάλληλες, όπως η
αδράνεια και η υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων και η γνωστική αναγνωρίζει ακατάλ-
ληλες σκέψεις και βάζει το άτομο στη διαδικασία να εκλαμβάνει τα ίδια ερεθίσματα με δια-
φορετικό – θετικό – τρόπο και πιο αποτελεσματικό στη διαχείρισή τους, αλλάζει
πεποιθήσεις, συμπεριφορές και σκέψεις, με συνολικό στόχο την αποδοχή του πόνου, την
περισσότερο υπεύθυνη στάση και την επιδίωξη της συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής
ισορροπίας. Στις ψυχολογικές τεχνικές ανήκει και ο διαλογισμός. Σχετική μελέτη σε ασθενείς
με χρόνια οσφυαλγία και με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, έδειξε μείωση άλγους, βελτίωση
ποιότητας ύπνου και βελτίωση ποιότητας ζωής. Ωστόσο η τεχνική σχετίζεται με αδύναμες
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ενδείξεις θετικής επίδρασης στον χρόνιο πόνο. Η καθοδηγούμενη απεικόνιση είναι μια προ-
σέγγιση κατευθυνόμενων σκέψεων και προτάσεων που οδηγούν τη φαντασία προς μια χα-
λαρή και επικεντρωμένη κατάσταση. Η προσοχή επικεντρώνεται στα αξιοθέατα, τους ήχους,
τη μουσική και τις λέξεις για να δημιουργήσει αισθήματα ενδυνάμωσης και χαλάρωσης. Η
χαλάρωση και η καθοδηγούμενη απεικόνιση μπορεί να είναι αποτελεσματικές στρατηγικές
για τη διαχείριση του πόνου, όμως οι περισσότερες μελέτες δεν έχουν συμπεριλάβει ομά-
δες ελέγχου. Μια άλλη τεχνική, με μάλλον καλύτερα αποτελέσματα είναι η βιοανάδραση.
Επιτρέπει στον ασθενή να μάθει να ερμηνεύει την ανατροφοδότηση, με τη μορφή φυσιολο-
γικών δεδομένων που βασίζονται σε ορισμένες φυσιολογικές λειτουργίες. Ο ασθενής ανα-
γνωρίζει τις περιοχές της έντασης του σώματος και στη συνέχεια εκπαιδεύεται να χαλαρώνει
αυτές τις περιοχές. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και σχετίζεται με σημαντικές βελτιώ-
σεις σε ορισμένες συνθήκες. Οι μελέτες που συγκρίνουν ηλικιωμένους έναντι νεότερων
ενηλίκων που χρησιμοποιούν βιοανάδραση εμφανίζουν συγκρίσιμα αποτελέσματα και στις
δύο ομάδες. Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα στον χρόνιο
πόνο (των ηλικιωμένων) της εκπαίδευσης βιοανάδρασης, χαλάρωσης, διαλογισμού και ενί-
σχυση της διαχείρισης των συναισθημάτων.

Προσεκτικά επιλεγμένοι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να είναι κατάλληλοι για επεμβατι-
κές μη φαρμακευτικές τεχνικές αντιμετώπισης χρόνιου πόνου. Η ηλικία μπορεί να επηρε-
άσει την επιτυχία της θεραπείας νευροδιέγερσης του ΝΜ. Σε σχετικές μελέτες, η μεγαλύτερη
ηλικία και η μεγαλύτερη διάρκεια του πόνου αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες φτω-
χότερων αποτελεσμάτων. Με βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις, στη νευραλγία τριδύμου οι
διαδερμικές τεχνικές ενδείκνυνται για ηλικιωμένους ασθενείς με υψηλή συννοσηρότητα.

Η πολυδύναμη προσέγγιση, κατά τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, περιλαμβάνει τόσο
φαρμακευτικές όσο και μη φαρμακευτικές μεθόδους. Οι μη φαρμακευτικές μέθοδοι έχουν
χαμηλή συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με φαρμακολογικές προσεγγί-
σεις, όμως, στην πλειοψηφία, στερούνται αυστηρών μελετών για την τεκμηρίωση της
αποτελεσματικότητάς τους, αν και οι γνώσεις για την τεκμηρίωσή τους αυξάνονται, ιδιαίτερα
σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική θεραπεία. Όπως ισχύει και για τις φαρμακευτικές, οι μη
φαρμακευτικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές σε όλες τις περιπτώσεις και είναι
σκόπιμη η προσεκτική αξιολόγηση των ασθενών πριν την εφαρμογή της θεραπείας.
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