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κυριτσά μαρία
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μπερναλή νικολέτα
ντούβλη-ταμήλου ςτέλλα
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παλιαλέξη λεμονιά
παπαγεωργίου ευσταθία
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παπίλας κων/νος
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πετσίτη αργυρώ
πουλοπούλου ςοφία
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Χαυτούρα ευαγγελία
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κωστοπαναγιώτου γεωργία
μπαϊρακτάρη αγγελική
ςιαφάκα ιωάννα
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

αγαπητοί ςυνάδελφοι,

εκ μέρους της επιστημονικής και
οργανωτικής επιτροπής, σας καλωσορίζουμε
στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Αλγολογίας.

καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να καταρτίσουμε ένα ελκυστικό
επιστημονικό πρόγραμμα, όσο πιο κοντά γίνεται στις τρέχουσες εξελίξεις της
αλγολογίας, με διαλέξεις από εκλεκτούς Έλληνες και ξένους συναδέλφους,
δορυφορικά συμπόσια, κλινικά φροντιστήρια και ελεύθερες ανακοινώσεις.
ελπίζουμε μέσα από τις παρουσιάσεις αλλά και την ανταλλαγή απόψεων
να εμπλουτίσουμε τη θεραπευτική μας φαρέτρα, με τελικό σκοπό την
καλύτερη αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών μας.
η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας όμως είναι
καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία του ςυνεδρίου
μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
μαζί με το επιστημονικό πρόγραμμα θα
έχετε τη δυνατότητα στον ελεύθερο χρόνο
σας, να απολαύσετε την πληθώρα
επιλογών κάθε είδους που προσφέρει
η αθήνα μας.

με εκτίμηση,
Γιώργος Φραντζέσκος
πρόεδρος της
οργανωτικής
επιτροπής

Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Αναπληρ. Μέλη
Σύμβουλος στην EFIC

αναστασίου μανώλης
κοκκίνης κυριάκος
Βαγδατλή κυριακή
τζωρτζοπούλου κατερίνα
αλεξανδροπούλου κατερίνα | Βαρβέρη μαριάνθη | Χρονά ελένη
Βικέλης μιχάλης | ςπύρου ανδριάννα
αναστασίου μανώλης
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γΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ

αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic
08-10 νοεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Royal Olympic

150 €

Η τιμή αφορά μονόκλινο δωμάτιο, μία διανυκτέρευση
με πρωινό και συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι
φόροι.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
η επίσημη γλώσσα του ςυνεδρίου είναι η ελληνική.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
η Eναρκτήρια τελέτη του ςυνεδρίου θα γίνει την πέμπτη
8 νοεμβρίου και ώρα 19.00.
Θα ακολουθήσει δεξίωση υποδοχής για όλους τους
συνέδρους στην αίθουσα PANORAMA.

από 1/1/2018 επιβάλλεται φόρος υπέρ του δημοσίου με την
ονομασία «φόρος διαμονής» σε ξενοδοχεία και λοιπά
τουριστικά καταλύματα. ο φόρος αυτός επιβάλλεται ανά
ημερήσια χρήση δωματίου ως εξής:
• 5 αστέρων: 4,00€ ο φόρος αυτός είναι πληρωτέος από
τον κάθε συμμετέχοντα/πελάτη κατά την αναχώρησή του από
το ξενοδοχείο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
το αποχαιρετιστήριο δείπνο του ςυνεδρίου θα γίνει το
ςάββατο 10 νοεμβρίου και ώρα 21.00 στο εστιατόριο
MALVAZIA. το δείπνο είναι προσφορά της ελληνικής
εταιρείας αλγολογίας προς όλους τους συνέδρους.

ςτο συνεδριακό χώρο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του ςυνεδρίου η γραμματεία της εεα για
εγγραφές και ανανεώσεις συνδρομών των μελών.

παρακαλούμε να παραλάβετε την πρόσκλησή σας από
τη γραμματεία του ςυνεδρίου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Bar Restaurant Malvazia,
αγαθημέρου 1 & τζαφέρη, γκάζι - ρούφ
(δίπλα στο μουσείο μπενάκη), τηλ.: 210 3417010.

ΕΚΘΕΣΗ
κατά τη διάρκεια του ςυνεδρίου θα λειτουργήσει
έκθεση ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ειδικευμένοι Μέλη ΕΕΑ
Ειδικευμένοι μη μέλη ΕΕΑ
Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές
Άνεργοι ιατροί & επαγγελματίες υγείας*
Φοιτητές

160 €
200 €
90 €
50 €
Δωρεάν
Δωρεάν

*Με επίδειξη δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση
του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο, παραλαβή τσάντας και όλου του έντυπου
συνεδριακού υλικού, βεβαίωση συμμετοχής, κονκάρδα,
καφέ στα διαλείμματα, συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή
και στη δεξίωση υποδοχής.
Οι ανωτέρω τιμές κατά την τιμολόγηση επιβαρύνονται δεν
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
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η γραμματεία του ςυνεδρίου ERA Ltd
λειτουργεί ως εξής:

θα

ΠΕΜΠΤΗ

08.11.2018

12:00 - 19:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09.11.2018

09:00 - 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.11.2018

09:00 - 19:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
το επιστημονικό πρόγραμμα του ςυνεδρίου περιλαμβάνει
διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια,
προφορικές ανακοινώσεις, e-posters και εταιρικές
διαλέξεις.

ΜΟΡΙΟΔOΤΗΣΗ
η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος του
12ου πανελλήνιου ςυνεδρίου αλγολογίας μοριοδοτείται με
18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης - CME
Credit Points από τον πις.

ΚΛΙΝΙΚA ΦΡΟΝΤΙΣΤHΡΙΑ
για την παρακολούθηση των κλινικών φροντιστηρίων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο ςυνέδριο. λόγω
περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας. δηλώσεις συμμετοχής θα
γίνονται στη γραμματεία του ςυνεδρίου.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδώσουν το υλικό τους
στη γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον
1 ώρα πριν την παρουσίασή τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ςτην ειδική συνεδρία που θα γίνει το ςάββατο 10
νοεμβρίου και ώρα 17:30 θα παρουσιαστούν οι καλύτερες
εργασίες και θα απονεμηθούν τα βραβεία του ςυνεδρίου.
Θα απονεμηθούν τα βραβεία:
• Βραβείο καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης
(Βραβείο στη μνήμη του Β. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ)
• Έπαινος καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης
• Έπαινος καλύτερου Ε-Poster
οι συγγραφείς των υποψήφιων εργασιών θα ενημερωθούν
κατά τη διάρκεια του ςυνεδρίου.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ & BARCOdE
παρακαλούνται οι σύνεδροι να φέρουν εμφανώς τη
κονκάρδα τους καθ΄όλη τη διάρκεια του ςυνεδρίου για τον
έλεγχο barcode.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ
ΠEμΠΤΗ 08/11/2018
OLYMPIA HALL

TEPLARS HALL

12:00-13:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

13:00 -14:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I:
Χρόνιος πόνος ι

14.00 -15.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IΙ:
Χρόνιος πόνος ιι

15:00 -16:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι
η χρήση των οπιοειδών στον Χρόνιο πόνο

16:30-17:00

Διάλειμμα Καφές

17:00-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ
νευροπαθητικός πόνος

19:00-20:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΝΑΡΚΤhΡΙΑ ΟμΙΛIΑ
ο πόνος ως οριακή συνθήκη για τη βιοηθική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/11/2018
OLYMPIA HALL
09:00-11:00

TEPLARS HALL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖI ΙΙΙ
Χρόνιος πόνος και ψυχολογικές επιπτώσεις
σε διαφορετικές ομάδες ασθενών.
τι μας λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι

11:00-11:30

Διάλειμμα Καφές

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΞΗ Ι
New directions in the pharmacotherapy of pain

12:00-13:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV
περί πόνου

13:30-14:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
TAPENTADOL: ισχυρή αναλγησία
πέρα από τα καθιερωμένα

14:15-15:30

Ελαφρύ Γεύμα

MEMBER OF GIANNAKOPOULOS GROUP
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09:00-10:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙΙ:
μετεγχειρητικός πόνος

10.00-11.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV:
Χρόνιος πόνος ιιι
(επεμβατικές τεχνικές)

11:30-13:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ I
Ψυχοδραματική προσέγγιση
στον πόνο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/11/2018
OLYMPIA HALL

TEPLARS HALL
15:30-17:30

15:30-17:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V
παιδιατρικός πόνος

17:00-17:30

Διάλειμμα Καφές

17:30-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI
η συμβολή των εναλλακτικών θεραπειών
στην αντιμετώπιση του πόνου

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ II
Ψυχοδραματική προσέγγιση
στον πόνο (επανάληψη)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/2018
OLYMPIA HALL
09:00-11:00

TEPLARS HALL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VII
καρκινικός πόνος

11:00-11:30

Διάλειμμα Καφές

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ
Interventional techniques for low back pain

12:00-12:30

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙΙ
φαρμακογενομική και πόνος

12:30-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VIIΙ
κλινικά Θέματα

14:00-14:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Βουπρενορφίνη: ένας αποτελεσματικός και ασφαλής
παράγοντας για τον έλεγχο του χρόνιου πόνου

14:30-15:30

Ελαφρύ Γεύμα

15:30-17:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IX
ιατρική κάνναβη

17:30-19:00

Παρουσίαση Εργασιών υποψήφιων για Βράβευση
Απονομή Βραβείων - Λήξη Συνεδρίου

21:00

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο

o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
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09:00-10:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ V:
Χρόνιος πόνος ιV (Βελονισμός)

10:00-11:00

E- Posters

12:00-14:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ III
Χρήση υπερήχων
στον χρόνιο πόνο

15:30-17:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ IV
Χρήση υπερήχων
στον χρόνιο πόνο (επανάληψη)
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Poitras Jacqueline

πρόεδρος ςυλλόγου μαμάδες για την κάνναβη, αθήνα

Morlion Bart

Prof., Dr., MD, PhD, DEAA, EDPM, President of the European Pain Federation EFIC Deputy-Editor,
European Journal of Pain (EJP, Director of the Leuven Center for Algology & Pain Management,
University Hospitals Leuven, KU Leuven, Belgium

Ozyalcin Nuri Suleyman

Pain Specialist, Anaesthiology, President Turkish Neuromodulation Research and Education
Society, President Turkish Society of Pain, Turkey

Αλεξανδροπούλου Κατερίνα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α, αναισθησιολογικό τμήμα & ιατρείο πόνου, γ.ν. νέας ιωνίας
«κωνςταντοπουλειο»

Αμανίτη Αικατερίνη

αναισθησιολόγος, επ. καθηγήτρια ιατρικής απΘ, κλινική αναισθησιολογίας και εντατικής
Θεραπείας, παν.γ.ν. αΧεπα, Θεσσαλονίκη

Αναστασίου Εμμανουήλ

αναισθησιολόγος, ςυντονιστής διευθυντής αναισθησιολογικού τμήματος & μονάδας πόνου,
γ. ν. ελευσίνας «Θριαςιο», ελευσίνα, πρόεδρος εεα

Ανδρέου Αντώνης

επισμηναγός (υι), αναισθησιολόγος, επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος, 251 γνα, αθήνα

Ανίσογλου Σουζάνα

αναισθησιολόγος - εντατικολόγος, ςυντονίστρια διευθύντρια μ.ε.Θ.& ιατρείο πόνου,
α.ν. «Θεαγενειο», Θεσσαλονίκη

Αντωνοπούλου Ελπίδα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν. Ξάνθης

Αποστολάκη Στυλιανή

επιμελήτρια α' , αναισθησιολογικό τμήμα-ιατρείο πόνου, γ.ν. Χανίων «αγιος γεωργιος», Χανιά

Αρβανίτη Χρύσα

νευρολόγος, διευθύντρια εςυ, Β' νευρολογική κλινική εκπα, παν.γ.ν. αττικόν, αθήνα

Αρκαλάκη Ελένη

επικουρική αναισθησιολόγος, πα.γ.ν.η, ηράκλειο κρήτης

Αρναούτογλου Ελένη

αναισθησιολόγος, καθηγήτρια αναισθησιολογίας, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παν. γ.ν. λάρισας

Βαγδατλή Κυριακή

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος & υπεύθυνη ιατρείου πόνου,
γ.ν.α. «γ. γεννηματάς», αθήνα

Βαδαλούκα Αθηνά

αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας-Θεραπείας πόνου & παρηγορικής αγωγής εκπα,
πρόεδρος παρη.ςυ.α., επίτιμη γενική γραμματέας παγκόσμιου ινστιτούτου πόνου (WIP),
πρόεδρος ευρωπαϊκού ςυνδέσμου κατά του πόνου (EuLAP),
τ. πρόεδρος ευρωπαϊκής εταιρείας περιοχικής αναισθησίας (ESRA)

Βαλσαμίδης Δημήτρης

αναισθησιολόγος, διευθυντής, επιστημονικός υπεύθυνος τμήματος αναισθησιολογίας,
γ.ν.α. «αλεΞανδρα», αθήνα

Βαρβέρη Μαριάννα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Βογιατζάκη Θεοδοσία

αναισθησιολόγος, καθηγήτρια ιατρικής δπΘ, αναισθησιολογικό τμήμα, παν.γ.ν. αλεξανδρούπολη

Βογιατζής Γρηγόρης

αναισθησιολόγος, καθητής αναισθησιολογίας, τμήμα ιατρικής, πανεπιστήμιο πατρών,
πα.γ.ν. ρίου, πρόεδρος εαε

Βραχνού Ευνομία

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου,
α.ο.ν.α. «ο Άγιος ςάββας», KHN «νίκος κούρκουλος», γεν. γραμματέας, παρη.ςυ.α.

Γαζούλη Μαρία

αναπληρώτρια καθηγήτρια μοριακής Βιολογίας, εκπα

Γαρίνη Ελεάννα

Aναισθησιολόγος, επιμελήτρια A, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. παίδων αγία ςοφία, αθήνα

Γκατζιάνη Πάττυ

ειδικός ιατρός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης, ειδικός ιατρός αλγολογίας,
Euromedica αρωγή, Θεσσαλονίκη

Γκότση Μαριεντίνα

Associate Professor of Research, Interactive Media & Games Division, School of Cinematic Arts,
University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

Γκουτζιομήτρου Ευαγγελία

αναισθησιολόγος, ςυντονίστρια διευθύντρια, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. παπαγεωργίου,
Θεσσαλονίκη

Δημητροπούλου Ευθυμία

επικουρική αναισθησιολόγος, γ.ν. παίδων «η αγία ςοφία», αθήνα

Διακομή Μαρία

επικουρικός αναισθησιολόγος, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. κατ, αθήνα

Ευτυχίδου Ελένη

αναισθησιολόγος, καθηγήτρια τ.ε.ι. αθήνας

Ζαβρίδης Περικλής

αναισθησιολόγος, αναισθησιολογικό τμήμα, American Medical Center, λευκωσία

Ιορδανίδου Δέσποινα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α' εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
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Καμπέρη Παναγιώτα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, υπεύθυνη ιατρείου
πόνου & παρηγορικής φροντίδας, γ.ν. «ςισμανόγλειο - α. φλέμιγκ», αττική

Καραναστάση Χρυσούλα

αναισθησιολόγος DEAA, υπεύθυνη κέντρου πόνου και παρηγορικής φροντίδας,
ερρίκος ντυνάν Hospital Center

Καρανίκα Έλλη

αναισθησιολόγος, ςυντονίστρια διευθύντρια, αναισθησιολογικό τμήμα και ιατρείο πόνου, γ.ν. κω

Καραντάνας Απόστολος

καθηγητής ακτινολογίας πανεπιστημίου κρήτης, υπεύθυνος διευθυντής εργαστηρίου
ιατρικής απεικόνισης, πα.γ.ν.η, ηράκλειο κρήτης

Κατσουλάκος Αιμίλιος

Ψυχίατρος, υπεύθυνος 5ης Θεραπευτικής μονάδας οκανα, αθήνα

Κετικίδου Ευγενία

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, επιστημονικά υπεύθυνη αναισθησιολογικού Tμήματος
& ιατρείου πόνου, γ.ν. καβάλας

Κοκκίνης Κυριάκος

αναισθησιολόγος, ςυντονιστής διευθυντής αναισθησιολογικού τμήματος γ.ν. πατρών
«ο Άγιος ανδρέας»

Κολοτούρα Αθηνά

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος & μονάδας πόνου,
γ.ν. Θριάσειο, ελευσίνα

Κοράκη Ελένη

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. γεώργιος παπανικολάου,
Θεσσαλονίκη

Κόρδα Ντόνικα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Κουρούκλη Ειρήνη

ανασθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν. ιπποκράτειο, αθήνα

Κουτσοπούλου Ελένη

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, γ.ν. κατ, αθήνα

Κουτσούλη Εβελίνα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια Β, γ.ν. γ. γεννηματάς, αθήνα

Κρεμαστινού Φανή

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν.α. «ιπποκράτειο», αθήνα

Κρέσπη Άννα

αναισθησιολόγος, ςυντονίστρια διευθύντρια, αναισθησιολογικό τμήμα & ιατρείο πόνου,
γ.ν. «η παμμακάριστος», αθήνα

Κυριτσά Μαρία

αναισθησιολογος, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. «Θρίασιο», ελευσίνα

Λαμπροπούλου Αικατερίνη

αναισθησιολόγος, μεσσήνιον Θεραπευτήριο λητώ, καλαμάτα

Λαού Ελένη

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια Β, αναισθησιολογικό τμήμα, π. γ.ν. λάρισας

Λευκαδίτου Αικατερίνη

αναισθησιολόγος-εντατικολόγος, διευθύντρια μεΘ, π.γ.ν.π. ρίο, πάτρα

Λεφάκη Τατιάνα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, πα.γ.ν.η., ηράκλειο κρήτης

Λιοδάκης Αντώνης

Ψυχίατρος, διευθυντής κέντρο Ψυχικής υγείας ρεθύμνου

Λυράκος Γεώργιος

κλινικός Ψυχολόγος υγείας γ. ν. νίκαιας-πειραιά «αγιος παντελεημων»,
διευθυντής προγράμματος στο κολλέγιο του Cardiﬀ

Μπατιστάκη Χρυσάνθη

αναισθησιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια εκπα, Β' πανεπιστημιακή κλινική, πα.γ.ν. αττικόν, αθήνα

Μπαΐρακτάρη Αγγελική

αναισθησιολόγος, ςυντονίστρια διευθύντρια, αναισθησιολογικό τμήμα & ιατρείου πόνου,
γ.ο.ν.κ. οι Άγιοι ανάργυροι, αθήνα

Μπαρέκα Μεταξία

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α' αναισθησιολογικής κλινικής, π.ν. λάρισας

Μπερναλή Νικολέτα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια Β', υπεύθυνη ιατρείου πόνου, γ.ν. Θηβών

Μπίζιος Χρήστος

αναισθησιολόγος, επικουρικός - επιμελητής Β', αναισθησιολογικό τμήμα & μονάδα πόνου,
γ.ν. ελευσίνας «Θριάσιο», ελευσίνα

Μπράτζου Χρυσή

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Μπρόζου Βασιλική

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια Β', γ.ν. «γ.γεννηματάς», αθήνα

Νικολαΐδου Τζωρτζίνα

παιδοαναισθησιολόγος, παίδων ευρωκλινικής και ιατρικού ομίλου αθηνών, αθήνα

Ντίνος Γιάννης

κλινικός Ψυχολόγος, γ.α.ο.ν.α. «ο αγιος ςαΒΒας», αθήνα & επιστημονικός υπεύθυνος
κε.υ.ε.ε.Ψ.ο. της ε.α.ε.

Ντούβλη Στέλλα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια υπεύθυνη αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου,
γ.ν. τρικάλων

o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
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Παλιαλέξη Λεμονιά

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικό τμήμα, υπεύθυνη ιατρείου πόνου, γ.ν. λαμίας

Παπαδάκης Ελευθέριος

αναισθησιολόγος, αναισθησιολογικό τμήμα, πα.γ.ν.η, ηράκλειο κρήτης

Παπαναστασίου Λήδα

παιδοψυχίατρος, ςυστημική οικογενειακή Θεραπεύτρια, πανεπιστημιακή
παιδοψυχιατρική κλινική, νοσοκομείο παίδων «η αγία ςοφία», αθήνα

Παπαρίζου Νίκη

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν. «ευαγγελισμός», αθήνα

Παπίλας Κωνσταντίνος

αναισθησιολόγος, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. καρπενησίου

Παρασκευόπουλος
Τηλέμαχος

αναισθησιολόγος, επιμελητής Β, γ.ν. κατ, αθήνα

Παυλάκου Αφροδίτη

αναισθησιολόγος, δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου, ε.α.ν.π. «μεταξά», αθήνα

Πετσίτη Αργυρώ

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, πα.γ.ν. λάρισας

Πλέσια Ελένη

αναισθησιολόγος, ςυντ. δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου, γ.ν.α. «ευαγγελισμός»

Πουλοπούλου Σοφία

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου, αονα
«ο αγ. ςάββας», αθήνα

Πρωτοπαπαδάκης
Ευάγγελος

δρ. φιλοσοφίας, επίκουρος καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής του εκπα,
διευθυντής του εργαστηρίου εφαρμοσμένης φιλοσοφίας του εκπα,
πρόεδρος του ελληνικού κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (HAIFA)

Ράντης Αθανάσιος

επισμηναγός (υι), αναισθησιολόγος, επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος, 251 γ.ν.α., αθήνα

Ρουχωτά Ρεγγίνα

αναισθησιολόγος, ςυντονίστρια - διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος,
γ.ν. «Βενιζέλειο» ηράκλειο κρήτης

Σαραντέας Θεοδόσιος

ανασθησιολογος, αναπληρωτής καθηγητής αναισθησιολογίας εκπα, Β'πκ ανασθησιολογίας,
πα.γ.ν. αττικόν, αθήνα

Σιδέρη-Μπακαράκη
Ευαγγελία

αναισθησιολόγος, διευθύντρια εςυ, αναισθησιολογικό τμήμα, γ.ν. Άργους

Σιαφάκα Ιωάννα

αναισθησιολόγος, καθηγήτρια ιατρικής εκπα, αναισθησιολογικό τμήμα και Θεραπείας πόνου,
παν.γ.ν. αρεταίειο, αθήνα

Σιδηροπούλου Τατιάνα

αναισθησιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια αναισθησιολογίας, ιατρική ςχολή εκπα,
π.γ.ν. «αττικον», αθήνα

Σπύρου Ανδριάννα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος & ιατρείου πόνου,
γ.ν. «γ. γεννηματάς», αθήνα

Σταυροπούλου Έφη

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν. «κατ», αθήνα

Τσιρογιάννη Αικατερίνη

αναισθησιολόγος, διευθύντρια τεπ, γ.ν. κατερίνης

Τσιρτσιρίδου Βασιλική

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογίας και ιατρείου πόνου, γ.ν. «ιπποκρατειο», αθήνα

Τσιώτου Αδελαΐς

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος, γ.ν. παίδων «π. & α. κυριακού», αθήνα

Φραντζέσκος Γιώργος

αναισθησιολόγος, διευθυντής αναισθησιολογικής κλινικής & ιατρείου πόνου πε.πα.γ.ν.
ηρακλείου κρήτης

Φυντανίδου Βαρβάρα

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α, πανεπιστημιακή κλινική αναισθησιολογίας και εντατικής
Θεραπείας, παν.γ.ν. αΧεπα, Θεσσαλονίκη

Φωτόπουλος Δήμος

Ψυχίατρος, αντιπρόεδρος δ.ς.οκανα, αθήνα

Χαυτούρα Ευαγγελία

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α, αναισθησιολογικό τμήμα & ιατρείο πόνου, γ.ν. Βόλου
«αχιλλοπούλειο»

Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα

αναισθησιολογος, επιμελήτρια α', αναισθησιολογικό τμήμα, πα.γ.ν. λάρισας

Χλωροπούλου Παναγιώτα

αναισθησιολόγος, διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος γ.ν. καβάλας

Χλωροπούλου Πελαγία

αναισθησιολόγος, επ. καθηγήτρια αναισθησιολογίας δπΘ, αλεξανδρούπολη

Χρονά Ελένη

αναισθησιολόγος, επιμελήτρια α' αναισθησιολογικού τμήματος και ιατρείου πόνου,
γ. ν. νίκαιας-πειραιά «αγιος παντελεημων»
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o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕμΠΤΗ 08|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

OLYMPIA HALL
12:00-13:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

13:00-14:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I
Χρόνιος Πόνος Ι
προεδρείο: Ε. Κουτσοπούλου - Α. Σπύρου

Α1

ΣΧΕΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
μΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ
Συρογιάννη Π.1, Αρκαλάκη Ε.2, Παπαδάκης Ε.1, Λιλίτσης Ε.1, Φραντζέσκος Γ.3, Λεφάκη Τ.3
1

Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Επικουρική Επιμ. Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3 Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2

Α2

ΧΡΗΣΗ TTS FENTANYL ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ μΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ.
Η ΕμΠΕΙΡΙΑ μΑΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2007-2017
Αρκαλάκη Ε.1, Παπαδάκης Ε.2, Φραντζέσκος Γ.3, Λεφάκη Τ.3
1

Επικουρική Επιμ. Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2

Α3

ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗμΑΤΩΝ ΝΑΛΟΞΕΓΚΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗψΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ μΕ ΧΑμΗΛΗ
ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΥΠΟ ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ/ΠΑΡΑΚΕΤΑμΟΛΗ
Βαγδατλή Κ., Σπύρου Α., Κουτσούλη Ε.
Αναισθησιολογικό Τμήμα-Ιατρείο Πόνου γΝΑ «γ. γεννηματάς»

Α4

ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΓΚΑμΠΑΛΙΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗψΗ
ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥμΠΤΏμΑΤΑ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ.
μΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Αμανίτη Αι., Δαλακάκης Ι., Τσατάλη Μ., Παπακωνσταντίου Π., Γροσομανίδης Β.
Μονάδα Πόνου Παν.γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Α5

ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ SUDECK AΡ ΠΤΕΡΝΑΣ, μΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΓμΑ μΕ ΙΣΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣμΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τζανακοπούλου Β., Κοράκη Ε., Γκιουλιάβα Α., Αραπίδου Μ., Τρικούπη Α.
Ιατρείο Πόνου γ.Ν.Θ. «γεώργιος Παπανικολάου»

Α6

ΑΠΟΤΙμΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ μΟΝΑΔΑΣ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟΥ
ΤΑ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Κολοτούρα Α.1, Κυριτσά Μ.2, Αντρεόττι Β.3, Μπίζιος Χ.4, Νικολαϊδου Χ.5, Αναστασίου Εμ.6
1

Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5Ψυχολόγος, Μονάδα Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕμΠΤΗ 08|11|2018
OLYMPIA HALL
14.00 -15.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IΙ
Χρόνιος Πόνος ΙΙ
προεδρείο: Μ. Κυριτσά - Ε. Σιδέρη-Μπακαράκη

Α7

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗμΙΩΡΗΣ ΠΑΡΕμΒΑΣΗΣ μΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗμΑΤΑ ΑμΦΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΛμΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ μΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
Γκόλιας Β.1, Αμανίτη Α.2, Παπακωνσταντίνου Π.3, Χατζηλεοντιάδης Λ.4, Κούβελας Δ.5
1

γενικός Ιατρός, υποψήφιος διδάκτωρ Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Ιατρείο Πόνου ΠγΝ. ΑΧΕΠΑ
3Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Ιατρείο Πόνου ΠγΝ. ΑΧΕΠΑ
4Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., Dept. of Electrical and
Computer Engineering, Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, UAE
5Καθηγητής Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
2

Α8

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΣΘΕΝΗΣ μΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΡΘΡΟΓΡΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑμΒΑΝΕ
μΣΑΦ ΕΠΙ 28 ΕΤΗ
Σαμαρά Ε., Χατζήκου Β., Ιατρέλλη Ι., Οικονόμου Στ.
Αναισθησιολογικό Τμήμα, γ.Ν.Π. Τζάνειο, Πειραιάς

Α9

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΡΡΟΙΑΣ μΕΤΑ ΤΗ ΛΗψΗ ΝΤΟΥΛΟΞΕΤΙΝΗΣ
Παπαδάκης Ελ.1, Αρκαλάκη Ελ.1, Μαθιουδάκης Εμμ.2, Συρογιάννη Π.1, Λεφάκη Τ.3, Φραντζέσκος Γ.3
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Ιδιώτης Αναισθησιολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
3Διευθυντής Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρείο Χρόνιου Πόνου, Πανεπιστημιακό γ.Ν. Ηρακλείου
2

Α10

ΕΦΑΡμΟΓΗ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΗ μΕ ΣΥΝΔΡΟμΟ ChIARI - ΕΦΑΡμΟΓΗ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ μΕ ΣΥΝΔΡΟμΟ ChIARI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπουζιά Αι.3, Λάσδα Ε.1, Πετσίτη Α.4, Παπαδόντα Μ.2, Λουτζιούδη Χ.1, Αρναούτογλου Ε.5
1

Επικουρικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
3Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
4Διευθύντρια Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
5Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
2

Α11

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΙμΑΤΩμΑ μΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Ζαβρίδης Π.1, Τσιτσκάρη Μ.2
1
2

Α12

Ιατρικό Κέντρο Πόνου Λευκωσίας, American Medical Centre, Λευκωσία, Κύπρος
Απολλώνιον Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Λευκωσία, Κύπρος

ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΣΠΑΣμΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
Τζανακοπούλου Β., Κοράκη Ε., Γκιουλιάβα Α., Αραπίδου Μ., Τρικούπη Α.
Ιατρείο Πόνου γ.Ν.Θ. «γεώργιος Παπανικολάου»

Α13

«ΑΣ ΠΟΝΑΕΙ! ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ…» - μΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ μΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Σταυριανού Α.1, Τσαμήτρου Αι.2, Γιασσάς Σ.3, Αλεξανδρίδου Ε.4, Αδαμίδου Ε.5, Θεοδωρίδου Γ.5,
Καρακασίδης Σ.5, Τόρκος Στ. 6, Πιχτράκη Π.7
1

Επιστημονική Υπεύθυνος Ιατρός ΦΙΑπ, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-ΚΕΦΙΑπ Αμυνταίου,
γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Φλώρινα
2Δ/ντρια Ιατρός Αναισθησιολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείο Πόνου, γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, Πτολεμαϊδα
3Επιμ. Α’ Ιατρός Αναισθησιολόγος, γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, Πτολεμαϊδα
4Επιμ. Β’ Ιατρός γενικής Ιατρικής, Κ.Υ. Αμυνταίου Φλώρινας, 3η ΥΠΕ
5Νοσηλευτής/τρια Ιατρείο Πόνου, γ.Ν. Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, Πτολεμαϊδα
6Ψυχολόγος, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-ΚΕΦΙΑπ Αμυνταίου, γ.Ν. Φλώρινας
«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Φλώρινα
7Νοσηλεύτρια Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-ΚΕΦΙΑπ Αμυνταίου, γ.Ν. Φλώρινας
«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Φλώρινα
13

o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕμΠΤΗ 08|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

OLYMPIA HALL
15:00 -16:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι
Η χρήση των Οπιοειδών στον Χρόνιο Πόνο
προεδρείο: Ε. Βραχνού - Α. Κολοτούρα - Π. Καμπέρη
Β. Τσιρτσιρίδου ορθή διαχείριση των οπιοειδών στο Χρόνιο πόνο
Κ. Αλεξανδροπούλου αποσυνταγογραφώντας τα οπιοειδή σε ηλικιωμένους ασθενείς
Κ. Λαμπροπούλου μακροχρόνια θεραπεία με οπιοειδή: τι δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ςυζήτηση

16:30-17:00

ΔIAλειμμα ΚαφEς

17:00-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ
Νευροπαθητικός Πόνος
προεδρείο: Α. Βαδαλούκα - Ε. Αναστασίου - Ε. Σταυροπούλου
B. Morlion Education in pain management: a European perspective
Ε. Αρναούτογλου κεντρικός νευροπαθητικός πόνος: διάγνωση - επίπτωση - χαρακτηριστικά θεραπεία
Ε. Κετικίδου φαρμακολογική θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου: πόσο ισχυρή είναι η ένδειξη;
N. S. Ozyalcin Neuromodulation: How big is the placebo eﬀect?
ςυζήτηση

19:00-20:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

19:00-19:30

Εναρκτήρια Ομιλία
προεδρείο: Ε. Αναστασίου - Γ. Φραντζέσκος
Ε. Πρωτοπαπαδάκης ο πόνος ως οριακή συνθήκη για τη βιοηθική

19:30-20:00

Χαιρετισμοί

20:00

Δεξίωση Υποδοχής (αίθουσα PANORAMA)

14

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09|11|2018
OLYMPIA HALL
09:00-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖI ΙΙΙ
Χρόνιος Πόνος και ψυχολογικές επιπτώσεις σε διαφορετικές ομάδες ασθενών.
Τι μας λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι
προεδρείο: Ε. Ευτυχίδου - Α. Κατσουλάκος - Τ. Λεφάκη
Δ. Φωτόπουλος αντιμετώπιση χρόνιου πόνου σε πρώην και νυν χρήστες
Α. Λιοδάκης ςυναίσθημα και πόνος
Γ. Λυράκος Ψυχολογικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου
Λ. Παπαναστασίου διεπιστημονική αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά
ςυζήτηση

11:00-11:30

ΔIAλειμμα ΚαφEς

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΞΗ Ι
προεδρείο: Γ. Βογιατζής - Τ. Σιδηροπούλου
B. Morlion New directions in the pharmacotherapy of pain

12:00-13:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV
Περί Πόνου
προεδρείο: Φ. Κρεμαστινού - Χ. Μπατιστάκη - Στ. Ντούβλη
Α. Πετσίτη καθημερινότητα και πόνος. πως συνδέονται;
Χ. Αρβανίτη πρόληψη και θεραπεία της κεφαλαλγίας από κατάχρηση αναλγητικών
Κ. Παπίλας μπορεί να συμβάλλει η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων στην αντιμετώπιση
του πόνου;
ςυζήτηση

13:30-14:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
TAPENTADOL: Ισχυρή Αναλγησία πέρα από τα καθιερωμένα
προεδρείο: Ε. Πλέσια - Ρ. Ρουχωτά
ομιλήτρια: I. Σιαφάκα

14:15-15:30

MEMBER OF GIANNAKOPOULOS GROUP

ελαφρY ΓεYμα

15

o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

OLYMPIA HALL
15:30-17:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V
Παιδιατρικός Πόνος
προεδρείο: Α. Τσιώτου - Ε. Γαρίνη - Χ. Μπράτζου
Ε. Δημητροπούλου επίμονος μετεγχειρητικός πόνος σε παιδιά και εφήβους.
πρόγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση
Τ. Νικολαΐδου η θέση του βελονισμού στον οξύ και χρόνιο πόνο των παιδιών
Δ. Ιορδανίδου αναλγησία χωρίς οπιοειδή. είναι αποτελεσματική στα παιδιά;
ςυζήτηση

17:00-17:30

ΔιAλειμμα ΚαφEς

17:30-19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI
Η συμβολή των εναλλακτικών θεραπειών στην αντιμετώπιση του πόνου
προεδρείο: Κ. Βαγδατλή - Δ. Βαλσαμίδης - Γ. Φραντζέσκος
Μ. Γκότση η εικονική πραγματικότητα στην αντιμετώπιση του πόνου
Ν. Κόρδα Βελονισμός στον χρόνιο πόνο: Έχει πλεονεκτήματα;
Ε. Παπαδάκης εναλλακτικές θεραπείες στην φροντίδα του καρκινοπαθούς

Σ ΗΜ ΕΙΩΣ ΕΙΣ

ςυζήτηση
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09|11|2018
TEPLARS HALL
09:00-10:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙΙ
μετεγχειρητικός Πόνος
προεδρείο: Α. Χαραλαμπίδου - Λ. Παλιαλέξη - Παν. Χλωροπούλου

Α14

μΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ μΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ:
μΗΡΙΑΙΟΣ ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣμΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Καρπέτας Γ.1, Σπυράκη Μ.1, Γιακουμάκης Σ.2, Βογιατζής Γρ.3
1

Αναισθησιολόγος, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο
Πατρών, Πάτρα
2Ορθοπαιδικός, Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
3Καθηγητής Αναισθησιολογίας και Διευθυντής Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας,
Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Α15

μΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ μΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣμΟ ΣΕ ΕΠΕμΒΑΣΕΙΣ
ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ μΕ ΠΛΕΓμΑ
Δαλαμάγκα Μ.1, Μαυρομμάτης Χ.2, Γροσομανίδης Β.3, Καρακούλας Κ.4, Δημάκη Π.5, Βασιλάκος Δ.6
1

Επιμελήτρια Α’ Αναισθησιολογίας γ.Ν. Λάρισας
Ρευματολόγος
3Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας
4Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας
5Επικουρικός Αναισθησιολόγος γ.Ν. Λάρισας
6Καθηγητής Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΑΠΘ
2

Α16

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΠΕμΒΑΣΗ ΣΤΟ μΑΣΤΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Νύκταρη Β.1, Αρκαλάκη Ε.1, Στεφανάκης Γ.1, Χριστοφάκη Μ.1, Καραγεώργος Βλ.2, Λεφάκη Τ.3
1

Αναισθησιολόγος ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
3Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ιατρείο Πόνου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
2

Α17

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΟΚΟΛΧΙΚΟΣΙΔΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ μΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕμΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μΕΤΑ μΑΣΤΕΚΤΟμΗ
Μπουραζάνη Μ.1, Πουλοπούλου Σ.2, Φυρφίρης Ν.3, Πετρακοπούλου Θ.4, Παπαγεωργίου Ε.5,
Φασόη Γ.6, Κελέση Μ.6
1

Νοσηλεύτρια MSc, Αναισθησιολογικό Τμήμα, γΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου, γΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
3Επικουρικός Αναισθησιολόγος, γΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
4Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής, γΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»
5Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
6Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
2

Α18

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ μΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΤΑμΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ
ΛΙΔΟΚΑΐΝΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΝΩ ΛΟΒΕΚΤΟμΗ ΠΝΕΥμΟΝΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Χριστοφάκη Μ.1, Νύκταρη Β.1, Παπαδάκης Ε.2, Ντάκουλα Α.3, Σορώκος Κ.3, Μαυρομάτης Κ.3,
Παπαϊωάννου Α.4
1

Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Αναισθησιολόγος, γενικό Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Κρήτη
3Ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
4Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
2

Α19

ΣΥΝΔΥΑΣμΟΣ ΔΕΞμΕΔΕΤΟμΙΔΙΝΗΣ μΕ μΟΡΦΙΝΗ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΓΙΑ μΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΡΟΔΡΟμΑ ΣΥμΠΕΡΑΣμΑΤΑ
Μαυρή Μ., Ντουζέπη Αικ., Τσιώτου Αδ., Καλλιαρδού Ευ.
γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»
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o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

TEPLARS HALL
10.00-11.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV
Χρόνιος Πόνος ΙΙΙ (Επεμβατικές Τεχνικές)
προεδρείο: Π. Ζαβρίδης - Ν. Μπερναλή - Ν. Παπαρίζου

Α20

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡμΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ μΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 10 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚύΠΡΟ
Ζαβρίδης Π.1, Παναρέτου Β.1, Πιτσιλλή Στ.1, Μηνά Γ. 2, Αναστασίου Εμμ.3
1

Ιατρικό Κέντρο Πόνου Λευκωσίας, American Medical Centre, Λευκωσία
Απολλώνιον Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Λευκωσία
3Αναισθησιολογίκο Τμήμα & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”, Αθήνα
2

Α21

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ μΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ μΕΤΑ
ΑΠΟ ΕμΦΥΤΕΥΣΗ μΟΝΙμΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Νικολαϊδου Χ.1, Κολοτούρα Α.2, Κυριτσά Μ.3, Αντρεόττι Β.4, Μπίζιος Χ.5, Αναστασίου Εμμ.6
1

Κλινική Ψυχολόγος, Μονάδα Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5Αναισθησιόλόγος, Επιμελητής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6Αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2

Α22

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΝΩΤΙΑΟΥ μΥΕΛΟΥ:
Ο ψΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Ζησίμου Α.2, Σταυροπούλου Ε.1, Γαμποπούλου Ζ.1, Χρυσικοπούλου Α.1, Μπούντης Α.3,
Μοράκης Α.3, Τσαφαντάκης Ε.3
1

Ιατρείου Πόνου γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Κηφισιά
Χώρος Ψυχικής Υγείας «Ψυχή, Σώμα, Κοινωνία», Αθήνα
3Kλινική Σπονδυλικής Στήλης γ.Ν.Α, «ΚΑΤ», Κηφισιά
2

Α23

ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΙΣΧΑΙμΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ μΕ
ΧΗμΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Κυριτσά Μ.1, Μπίζιος Χ.2, Κολοτούρα Α.3, Αντρεόττι Β.4, Νικολαϊδου Χ.5, Αναστασίου Εμμ.6
1

Αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Αναισθησιόλόγος, Επιμελητής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3 Αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5Ψυχολόγος, Μονάδα Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6Αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2

Α24

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡμΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΥΣΗ μΕ ΣΥΝΕΧή ή ΠΑΛμΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ζαβρίδης Π.1, Παναρέτου Β.1, Τσιτσκάρη Μ.2, Αναστασίου Εμμ.3
1

Ιατρικό Κέντρο Πόνου Λευκωσίας, American Medical Centre, Λευκωσία
Απολλώνιον Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Λευκωσία
3Αναισθησιολογικό Τμήμα & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Αθήνα
2

Α25

ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
μΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ μΟΝΙμΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Μπίζιος Χ.1, Κολοτούρα Α.2, Κυριτσά Μ.3, Αντρεόττι Β.4, Νικολαϊδου Χ.5, Αναστασίου Εμμ.6
1

Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Αναισθησιολόγος, Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5Κλινική Ψυχολόγος, Μονάδα Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6Αναισθησιολόγος, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος & Μονάδας Πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09|11|2018
TEPLARS HALL
Α26

ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑΣ μΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ
ΠΟΝΟΥ
Λαζανάκη Ε.1, Γεωργαλή Ε.1, Ρουχωτά Ρ.1, Χαϊνάκη Ε.1, Γεωργακάκη Χ.1, Ανδρουλάκης Ν.1,
Μανωλαράκη Μ.1
1

Αναισθησιολογικό τμήμα, Βενιζέλειο γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Κρήτη

11:30-13:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ I (20 άτομα)
ψυχοδραματική Προσέγγιση στον πόνο
ςυντονιστής: Α. Λιοδάκης

15:30-17:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ II (20 άτομα) - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ψυχοδραματική Προσέγγιση στον πόνο
ςυντονιστής: Α. Λιοδάκης
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ II

Σ ΗΜ Ε ΙΩΣΕ ΙΣ

15:30-17:30
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o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

OLYMPIA HALL
09:00-11:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VII
Καρκινικός Πόνος
προεδρείο: Σ. Ανίσογλου - Α. Παυλάκου - Ε. Γκουτζιομήτρου
Γ. Ντίνος ςυνεργασία αλγολόγου-Ψυχολόγου στη διαχείριση του καρκινοπαθούς ασθενή
στο ιατρείο πόνου
Κ. Κοκκίνης τι μας λέει ο πόνος για τον καρκίνο
Ε. Καρανίκα επίμονος πόνος στους καρκινοπαθείς ασθενείς που επιβιώνουν του καρκίνου:
παθογένεια και θεραπευτικές επιλογές
Θ. Βογιατζάκη πόνος στο τέλος της ζωής - αντιμετώπιση
ςυζήτηση

11:00-11:30

ΔιAλειμμα ΚαφEς

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ
προεδρείο: Ε. Κουρούκλη - Α. Μπαϊρακτάρη
N.S. Ozyalcin Interventional techniques for low back pain

12:00-12:30

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙΙ
προεδρείο: Ι. Σιαφάκα - Α. Κρέσπη
Μ. Γαζούλη φαρμακογενομική και πόνος

12:30-14:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VIII
Κλινικά Θέματα
προεδρείο: Ε. Αντωνοπούλου - Α. Λευκαδίτου - Σ. Αποστολάκη
Ε. Κουρούκλη διαχείριση πόνου στην μεΘ
Ε. Αρκαλάκη νέες χρήσεις της κεταμίνης στην κλινική πράξη
Θ. Σαραντέας ςυνεχείς περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί: νέες τεχνικές στο προσκήνιο και
πιθανές επιπλοκές
ςυζήτηση

14:00-14:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Βουπρενορφίνη: ένας αποτελεσματικός και ασφαλής παράγοντας
για τον έλεγχο του χρόνιου πόνου
προεδρείο: Αναστασίου Ε. - Καμπέρη Π.
ομιλήτρια: Βραχνού Ε.

14:30-15:30

20

ελαφρύ Γεύμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10|11|2018
OLYMPIA HALL
15:30-17:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IX
Ιατρική Κάνναβη
προεδρείο: Ε. Χρονά - Κ. Τσιρογιάννη - Σ. Πουλοπούλου
Χ. Καραναστάση Βιομηχανική, κλωστική και φαρμακευτική κάνναβη:
πώς διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ποια έχει θέση στο φαρμακείο;
Αι. Αμανίτη οι κίνδυνοι της υπερεκτίμησης της αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων
κάνναβης στον χρόνιο πόνο
J. Poitras ςχέση γιατρού – ασθενούς και προβλήματα συνταγογράφησης της κάνναβης.
τι λέει η διεθνής εμπειρία
Π. Γκατζιάννη H Eμπειρία των χωρών που εφαρμόζεται
ςυζήτηση

17:30-19:00

Παρουσίαση Εργασιών υποψήφιων για Βράβευση

19.00

Απονομή Βραβείων - Λήξη Συνεδρίου

21:00

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο

Σ ΗΜ ΕΙΩΣ ΕΙΣ

προεδρείο: Γ. Φραντζέσκος - Ε. Αναστασίου
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o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

TEPLARS HALL
09:00-10:00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ V
Χρόνιος Πόνος ΙV (Βελονισμός)
προεδρείο: Ε. Χαυτούρα - Ε. Κουτσούλη - Χ. Μπίζιος

Α27

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάσδα Ε.1, Μπουζιά Αι.3, Ντέλλα Α.4, Κολώνια Κ.2, Παπασπύρου Δ.2, Αρναούτογλου Ε.5
1

Επικουρικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
Ειδικευόμενη Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
3Επιμελήτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
4Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
5Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
2

Α28

ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣμΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΩμΕΝΟΥ ΩμΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λάσδα Ε.1, Μπουζιά Αι.3, Βαριάδης Δ.2, Χαραλαμπίδου Α.3, Κουτσοθύμιου Αι.1, Αρναούτογλου Ε.4
1

Επικουρικός Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
3Επιμελήτρια Α Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
4Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική, Π.γ.Ν. Λάρισας
2

Α29

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ μΕ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ μΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
μΕΘΟΔΟΥ ΑΦΗΣ, μΑΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παπανικολάου Φ.1, Λάσδα Ε.2, Ντέλλα Α.3, Χαλκιάς Α.4, Αρναούτογλου Ε.5
1

ΚΕΦΑ MSc, MST, CAM, Αναισθησιολογική κλινική Π.γ.Ν Λάρισας
Επικουρική Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική κλινική Π.γ.Ν Λάρισας
3Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναισθησιολογική κλινική Π.γ.Ν. Λάρισας
4Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική Π.γ.Ν Λάρισας
5Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογική κλινική Π.γ.Ν Λάρισας
2

Α30

ΒΕΛΟΝΙΣμΟΣ ΚΑΙ ΛΕμΦΟΙΔΗμΑ
Παπαδάκης Ελ.1, Αρκαλάκη Ελ.1, Λεφάκη Τ.2, Φραντζέσκος Γ.2
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Διευθυντής Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρείο Χρόνιου Πόνου, Πανεπιστημιακό
γ.Ν. Ηρακλείου

2

Α31

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥμΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΣ
Παπαδάκης Ε.1, Κουγεντάκης Γ.2, Αρκαλάκη Ε.1, Φραντζέσκος Γ.3, Λεφάκη Τ.3
1

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική ΠαγΝΗ
Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργική Κλινική ΠαγΝΗ
3Αναισθησιολόγος, Διευθυντής Αναισθησιολογική Κλινική ΠαγΝΗ
2

Α32

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΑΣΗΣ
Συρογιάννη Π.1, Παπαδάκης Ε.1, Αρκαλάκη Ε.2, Φραντζέσκος Γ.3, Λεφάκη Τ.3
1

Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Επικουρική Επιμ. Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2

Α33

ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ μΕ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣμΟΥ
Παπαδόπουλος Γ., Χριστοπούλου Α., Καρφάκης Γ., Λένα Α., Τζίμας Π.
Αναισθησιολογική Κλινική ΠγΝΙ

22

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10|11|2018
TEPLARS HALL
10:00-11:00

E- Posters
προεδρείο: Πελ. Χλωροπούλου - Μ. Διακομή

P1

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙμΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟμΑΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ μΕ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΕμΒΑΛΩμΑ ΑΙμΑΤΟΣ (BLOOD PATCh)
ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ μΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Νύκταρη Β.1, Χατζημιχάλη Αι.1, Συρογιάννη Π.1, Σπαρτινού Α.2, Κουτουλάκη Εμμ.2,
Παπαστρατηγάκης Γ.2, Παπαιωάννου Α.3
1

Αναισθησιολόγος ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
3Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
2

P2

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ μΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗψΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Γιαννούλη Β.1, Σύρμος Ν.2
1
2

P3

Ψυχολόγος, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Σόφια, Βουλγαρία
Ιατρός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΕΠΙμΟΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥμΠΤΩμΑΤΩΝ μΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑμΑΔΟΛΗΣ
Συρογιάννη Π.1, Παπαδάκης Ε.1, Αρκαλάκη Ε.1, Λεφάκη Τ.3, Φραντζέσκος Γ.2
1

Επικουρικοί Αναισθησιολόγοι Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογίας, Ιατρείο Πόνου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
3Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογίας Ιατρείο Πόνου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
2

P4

AΠOTEΛΕΣμΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣμΟΥ ΠΑΡΑΚΕΤΑμΟΛΗΣ – ΤΡΑμΑΔΟΛΗΣ
ΣΕ ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ μΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΑμΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ
Σύρμος Ν., Λογοθέτη Ε., Xαυτούρα Ε., Χαυτούρας Ν., Σανιδάς Β.
Nευροχειρουργικό Τμήμα - Αναισθησιολογικό Τμήμα - Ιατρείο Πόνου, γενικό Νοσοκομείο Βόλου

P5

AΠOTEΛΕΣμΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ NATΡΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΛΟΦΕΝΑΚΗΣ ΣΕ ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
μΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΟμΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ
Σύρμος Ν., Xαυτούρα Ε., Λογοθέτη Ε., Χαυτούρας Ν., Σανιδάς Β.
Nευροχειρουργικό Τμήμα - Αναισθησιολογικό Τμήμα - Ιατρείο Πόνου, γενικό Νοσοκομείο Βόλου

P6

Η ΗμΙΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2018 - ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 1091 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)
Μπίλιας Κ.1, Μπάρμπα Ε.1, Βλάχου Ε.1, Δερμιτζάκης Εμμ.2, Βικελής Μ.3,4
1

Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος
Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη
3Νευρολόγος, γλυφάδα
4Ιατρείο Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου Mediterraneo, γλυφάδα
2

P7

Η ΗμΙΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2018 - μΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 1091 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(ΔΗμΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Μπίλιας Κ.1, Μπάρμπα Ε.1, Βλάχου Ε.1, Δερμιτζάκης Εμμ.2, Βικελής Μ.3,4
1

Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος
Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη
3Νευρολόγος, γλυφάδα
4Ιατρείο Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου Mediterraneo, γλυφάδα
2
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o
12ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10|11|2018
ΑΘΗΝΑ 8&9&10|11|2018

TEPLARS HALL
12:00-14:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ III (24 άτομα)
Χρήση υπερήχων στον χρόνιο πόνο
ςυντονίστρια: Μ. Βαρβέρη
Α. Καραντάνας υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες Θεραπείες του μυοσκελετικού ςυστήματος
εκπαιδευτές με αλφαβητική σειρά:
Α. Ανδρέου, Ε. Κοράκη, Ε. Λαού, Μ. Μπαρέκα, Β. Μπρόζου, Τ. Παρασκευόπουλος,
Α. Ράντης, Β. Φυντανίδου

15:30-17:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ IV (24 άτομα) - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Χρήση υπερήχων στον χρόνιο πόνο
ςυντονίστρια: Μ. Βαρβέρη
Α. Καραντάνας υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες Θεραπείες του μυοσκελετικού ςυστήματος

Σ Η ΜΕ Ι ΩΣ ΕΙΣ

εκπαιδευτές με αλφαβητική σειρά:
Α. Ανδρέου, Ε. Κοράκη, Ε. Λαού, Μ. Μπαρέκα, Β. Μπρόζου, Τ. Παρασκευόπουλος,
Α. Ράντης, Β. Φυντανίδου

24

ΣτρογγυλA τραπEζια

12o

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2018

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αΘΗΝα 2018

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι
Η Χρήση των Οπιοειδών στον Χρόνιο Πόνο
Η ορθΗ χρΗΣΗ Των οπιοειδων ΣΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ Του χρονιου πονου
Βασιλική Τσιρτσιρίδου
ιπποκράτειο αθήνας
Η EFIC (European Pain Federation) ζήτησε από μια ομάδα ειδικών στις βασικές επιστήμες (φαρμακολογία,
φαρμακοεπιδημιολογία, σχεδιασμός φαρμάκων) και σε κλινικές δομές (ιατρικές σχολές, τμήματα γΣΝ και ηπατολογίας,
τμήματα αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας, κλινικές πόνου, ερευνητικό κέντρο για τον καρκίνο) να καταγράψουν
τις θέσεις τους σχετικά με την ορθή και ασφαλή διαχείρηση των οπιοειδών και να συντάξουν ένα φύλλο οδηγιών που
ν`απευθύνεται σε γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας και άλλους μη εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Κυρίως δε
απευθύνεται σ`αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικούς αλγολόγους.
τα οπιοειδή επιλέγονται όταν φάρμακα μη οπιοειδή και επικουρικές θεραπείες έχουν αποτύχει. Η δοσολογία είναι η ελάχιστη
δυνατή για το επιθυμητό αποτέλεσμα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. αποτελούν τμήμα μιας πολύπλευρης προσέγγισης
στην αντιμετώπιση του πόνου με στόχο την αποκατάσταση του ασθενή σ`ένα επίπεδο πόνου συμβατό με τη ζωή.
Όλοι οι επαγγελματίες της υγείας πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα στην προσέγγιση και αντιμετώπιση του βασικού
πόνου και να προσπαθούν να διατηρούν αυτή την ικανότητα. τα οπιοειδή πρέπει να είναι προσβάσιμα όταν ο υπεύθυνος
έμπειρος κλινικός γιατρός κρίνει την αναγκαιότητα της νόμιμης χορήγησής τους σ`αυτούς που τα χρειάζονται.
εκτίμηση του πόνου και επιλογή των ασθενών. Όλοι οι ασθενείς που εκτιμώνται από κάποιο γιατρό, ανεξάρτητα από
το λόγο της εξέτασης πρέπει να υποβάλλονται και σε αξιολόγηση του πόνου τους.
Γιατί οι κλινικοί γιατροί δεν αναζητούν το ιστορικό του πόνου σαν ρουτίνα;
• Έλλειψη εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
• περιορισμοί χρόνου
• Έντονη συγκέντρωση στις ενδείξεις της νόσου
• Όχι μέρος της σταθερής κλινικής εκτίμησης
• Διαφορές στο γένος και την εθνικότητα
Γιατί οι ασθενείς δεν αναφέρουν τον πόνο τους;
• Μπορεί να πιστεύουν οτι ο πόνος είναι αναπόφευκτος
• ο πόνος μπορεί να μην είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα
• Νοητικές διαταραχές
• Θεώρηση του πόνου ως αναπόφευκτη συνέπεια της πάθησής τους ή ακόμη και της θεραπείας
• Επιθυμία για θετική προσέγγιση στο πρόβλημα πόνος
• θέλουν να προκαλέσουν την άποψη του γιατρού
• Φοβούνται τις αναμενόμενες- προβλεπόμενες συνέπειες
- Νοσηλεία σε νοσοκομείο και εξετάσεις
- αναμενόμενη η θεραπεία κ των οπιοειδών συμπεριλαμβανόμενων
Φραγμοί στην ορθή χρήση των οπιοειδών
1/παράλογα περιοριστικοί κανονισμοί εμποδίζουν την πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα από ομάδες πληθυσμού
2/Η ορθολογική χρήση των ελεγχόμενων φαρμάκων περιορίζεται λόγω αρνητικής θεώρησής τους από γιατρούς και
ασθενείς
3/ περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και ανεπάρκεια παροχών καταλήγουν σε ανεπαρκείς θεραπείες συμπεριλαμβανόμενης
της χρήσης οπιοειδών
4/ τεράστιες διαφορές στη χρήση οπιοειδών (κατηγορία, τύπος, χορήγηση, δοσολογία) μεταξύ των κρατών και των γιατρών,
όπως και απουσία ενιαίων οδηγιών στην Ευρώπη, έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό στη χρήση επιλεγμένων
φαρμάκων σε κάποιες χώρες. Έτσι αγνοούνται οι ατομικές διαφορές σε σχέση με την ανταπόκριση στα διαφορετικά
οπιοειδή.
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Η European Pain Federation (EFIC) θεωρεί πως απαιτείται μια ξεκάθαρη, στοχευμένη, ισορροπημένη προσέγγιση σε τοπικό,
περιφεριακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ως προς την επίλυση των τεράστιων διαφορών (διακρίσεων –ανισοτήτων) που
ισχύουν προς το παρών. υπάρχει η ανάγκη μετατόπισης του κέντρου του στόχου από τα οπιοειδή στους ασθενείς.
οπιοειδή: διακρίνοντας την πλάνη από την πραγματικότητα. παρά την εκτεταμένη έρευνα, κλινική εμπειρία και τα
δημοσιευμένα στοιχεία, υπερβολική και αδικαιολόγητη ανησυχία εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά με την ασφάλεια των
οπιοειδών και η οποία παρεμποδίζει εντονότατα την ορθή διάθεση και χρήση τους (INBC, 2016).
κλινική φαρμακολογία των οπιοειδών. υπάρχουν 3 κλασσικοί τύποι υποδοχέων οπιοειδών που συνδέονται με την
πρωτεϊνη G: οι μ, κ και οι δ. οι υποδοχείς αυτοί δρούν σαν αγωνιστές, ανταγωνιστές και μερικοί αγωνιστές. τα οπιοειδή που
αγωνιστικά συνδέονται με τους υποδοχείς προκαλούν κυτταρική υπερπόλωση. Η γενετική πολυμορφία των μ υποδοχέων,
η περίπλοκη ρύθμιση της έκφρασης των υποδοχέων, οι διαφορετικές σχέσεις σύνδεσης μεταξύ των οπιοειδών και οι
επιπλέον κ και δ υποδοχείς, όλα αυτά συμμετέχουν στην ανάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας του πόνου.
οδηγίες για την έναρξη αναλγησίας με οπιοειδή. Η απόφαση για την έναρξη θεραπείας με οπιοειδή λαμβάνεται από
έμπειρο υπεύθυνο κλινικό γιατρό μετά από ενδελεχή εκτίμηση του εκάστοτε ασθενή και λεπτομερή ανάλυση της φύσης του
πόνου και των αποτελεσμάτων του. για τον μη καρκινικό πόνο η θεραπεία με οπιοειδή αρχίζει μόνο όταν πιο απλές
στρατηγικές έχουν αποτύχει μετά από μια εύλογη περίοδο δοκιμής. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για
την προτεινόμενη θεραπευτική στρατηγική, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα οφέλη και πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται
για την ορθή χρήση και αποθήκευση των φαρμάκων αυτών. 1 κλινική εκτίμηση Η καταλληλότητα του ασθενή για θεραπεία
με οπιειδή ξεκινά με κλινική εκτίμηση. 2 Ορισμός του θεραπευτικού στόχου. 3 Επιλογή κατάλληλου οπιοειδούς Η επιλογή
του οπιοειδούς εξατομικεύεται. Δεν υπάρχει οπιοειδές καλύτερο από κάποιο άλλο σε ατομικό επίπεδο γι αυτό και η επιλογή
του γίνεται σε βάση δοκιμής- λάθους. 4 Ξεκίνα μια βραχεία δοκιμαστική περίοδο. 5 Ξεκίνα στη χαμηλότερη δυνατή δόση
και ανέβαινε βήμα- βήμα. 6 Θεραπεία των ανεπιθύμητων ενεργειών.
εναλλαγή οπιοειδών. Εφόσον η επιλεγείσα θεραπεία με ένα οπιοειδές δεν επιφέρει το επιθυμητό αναλγητικό αποτέλεσμα
ή προκαλεί μη αποδεκτές παρενέργειες, ενδείκνυται η δοκιμή με άλλο οπιοειδές.
εκτίμηση και αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων παρενεργειών οπιοειδών. 1/ δυσλειτουργία του εντέρου ή
δυσκοιλιότητα οφειλόμενη στα οπιοειδή. 2/ ναυτία και έμετος από οπιοειδή 3/σχετιζόμενες με τα οπιοειδή ανεπιθύμητες
ενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
ρύθμιση μακροχρόνιας χρήσης οπιοειδών. οι ασθενείς σε μακροχρόνια χρήση οπιοειδών πρέπει να
παρακολουθούνται στενά. Σε κάθε χρονική στιγμή η δόση του οπιοειδούς πρέπει να διατηρείται στο χαμηλότερο επίπεδο
που επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η χρήση των οπιοειδών σε ειδικούς πληθυσμούς.τα οπιοειδή πρέπει να χορηγούνται σε επιλεγμένους ασθενείς με
χρόνιο πόνο ανεξάρτητα απο την συνύπαρξη άλλων νοσημάτων.1/ νεφρική ανεπάρκεια Σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια μεταβολές στην απάντηση στα οπιοειδή μπορεί να οφείλονται σε μειωμένη απέκκριση (και άρα συσσώρευση
της αρχικής ουσίας ή/ και των μεταβολιτών του φαρμάκου), σε μεταβολές στην οξεοβασική ισορροπία, στα επίπεδα
πρωτεϊνών, τον όγκο κατανομής και την απορρόφηση. 2/ Ηπατική ανεπάρκεια Σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια οι
μεταβολές στην απάντηση στα οπιοειδή οφείλεται σε μεταβολές στη φαρμακοκινητική τους. 3/ χρήση των οπιοειδών από
ασθενείς με κίνδυνο κατάχρησης. 4/ χρήση οπιοειδών στην οδήγηση και την εργασία.
εκπαίδευση που απαιτείται για τη συνταγογράφηση οπιοειδών. Η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του πόνου και τα
οπιοειδή πρέπει να ξεκινά σε προπτυχιακό στάδιο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη ωστόσο υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση
σχετικά με τον πόνο τόσο στις ιατρικές σχολές όσο και κατά την ειδικότητα.
Βιβλιογραφία:
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European Pain Federation position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. T. O’Brien, L.L. Christrup, A.M. Drewes, M.T. Fallon,
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αποΣυνΤαΓοΓραΦωνΤαΣ Τα οπιοειδΗ Σε ΗλικιωμενουΣ αΣθενειΣ
κατερίνα αλεξανδροπούλου
οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια κατηγορία ασθενών με αρκετές ιδιαιτερότητες πράγμα που επιβάλλει την προσεκτική
διαχείρισή τους. αποτελούν αρκετά συχνά ασθενείς ενός ιατρείου πόνου. πολύ συχνά επίσης πάσχουν από κακοήθεις νόσους
όπου και η διαχείριση της θεραπείας με οπιοειδή έχει συγκεκριμένο πλαίσιο και ίσως χρονοδιάγραμμα. Όχι σπάνια από την
άλλη προσέρχονται στα ιατρεια πόνου για θεραπεία καλοήθων επώδυνων καταστάσεων με πιο συχνές τις εκφυλιστικές
νόσους του μυοσκελετικού (οστεοαρθρίτιδες γόνατος και ισχίων, σπονδυλοαρθοπάθειες - ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
και κατάγματα σπονδύλων), μεθερπητική νευραλγία, αγγειακές νόσοι (περιφερική αγγειοπάθεια), νευρολογικές νόσοι,
διαβητική νευροπάθεια. ο περιορισμός στη χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών παρεμβάσεων (ΜΣαΦ και κορτιζόνη)
κάποιες φορές ως αντένδειξη και άλλες ως επιλογή για μικρό χρονικό διάστημα, η αναποτελεσματικότητα της παρακεταμόλης
σε άλλες περιπτώσεις, η αποτυχία αντιμετώπισης της κατάστασης με τη χρήση συνοδών αναλγητικών φαρμάκων αλλά και
οι μειωμένες επιλογές σε επεμβατικές τεχνικές στην ιδιαίτερα στην αρχική φάση μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιλογή
σκευασμάτων που εμπεριέχουν οπιοιειδή. Στην ελληνική πραγματικότητα, αυτά μπορεί να βρίσκονται σε σκευάσματα είτε
σαν μοναδική ουσία (Κωδείνη, τραμαδόλη, Βουπρενορφίνη, Φεντανύλη είτε μαζί με άλλα φάρμακα (Κωδείνη με
παρακεταμόλη, τραμαδόλη με παρακεταμόλη, οξυκωδόνη με παρακεταμόλη, Κωδείνη με αντιφλεγμονώδες).
Έτσι η χρήση τους πολλές φορές είναι αναπόφευκτη.
Η έλλειψη ισχυρής τεκμηρίωσης σχετικά με την μακροχρόνια χρήση των οπιοειδών, η ανησυχία σχετικά με τις παρενέργειες
τους και την πιθανή κακή χρήση εγείρουν έντονα το θέμα της διακοπής των οπιοειδών.
ιδιαιτερότητες στους ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν να κάνουν με την φυσιολογική έκπτωση των λειτουργιών των
διαφόρων συστημάτων (ήπατος, νεφρών, νευρικού συστήματος), την συνοσηρότητα άλλων σοβαρών καταστάσεων
(καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβλημάτων) και την συγχορήγηση άλλων φαρμάκων που εν δυνάμει μπορεί να
έχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις με τα χορηγούμενα αναλγητικά και ειδικά τα οπιοειδή επιβάλλουν την πιο σύντομη και
προσεκτική μείωση και συχνά διακοπή των οπιοειδών σε αυτή την κατηγορία των ασθενών.
πρώτα πρώτα επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρότητα όσον αφορά την έναρξη των οπιοιειδών σε αυτούς τους
ασθενείς.
- Χρησιμοποιούμε άμεσης αποδέσμευσης σκευάσματα κατά την έναρξη. - Ξεκινάμε χαμηλά και «ανεβαίνουμε» αργά
- αποφεύγουμε τα αργής αποδέσμευσης οπιοειδή όταν χρησιμοποιούνται για λίγο χρόνο. - Συχνή παρακολούθηση και
επανεκτίμηση κινδύνου επιπλοκών και παρενεργειών.
γενικά η διακοπή μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του ασθενούς είτε του γιατρού.
Σκεφτόμαστε λοιπόν την μείωση ή διακοπή όταν:
ο ασθενής μπορεί να την ζητήσει – Δεν εμφανίζει κλινικά σημαντική βελτίωση σχετικά με τον πόνο και την λειτουργικότητα
(πχ >30% βελτίωση) – λαμβάνει δόσεις πάνω από 50-90ΜΜΕ(ισοδύναμα mg μορφίνης) χωρίς όφελος ή τα οπιοειδή
συνδυάζονται με βενζοδιαζεπίνες – Εμφανίζει σημεία διαταραχών από την χρήση της ουσίας (προβλήματα σχετικά με την
χρήση των οπιοειδών στη δουλειά ή την οικογένεια, δυσκολία στον έλεγχο της χρήσης) – Κάνει κατάχρηση-υπερδοσολογία ή
εμφανίζει άλλες παρενέργειες – Εμφανίζει έκδηλα σημάδια υπερδοσολογίας όπως σύγχυση, καταστολή, διαταραγμένη ομιλία.
το πώς θα μειώσουμε ή θα διακόψουμε τα οπιοειδή πρέπει να εξατομικεύεται ώστε να μειώσουμε τα συμπτώματα
απόσυρσης των οπιοειδών ενώ λαμβάνουμε μέτρα για να την διαχείριση του πιθανού πόνου του ασθενή με άλλα μή
οπιοειδή φάρμακα και και μή φαρμακολογικές θεραπείες. Είναι σημαντικό να συζητάμε όλες τις παραμέτρους της με τους
ασθενείς βάζοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό αλλά και τη εφαρμογή της διαδικασίας.
ανάλογα με τις δόσεις αλλά και την διάρκεια των οπιοειδών που λαμβάνει ο ασθενής μας μπορεί να χρειαστεί και
διαφορετικό χρονικό διάστημα ως την σταθεροποίηση της αναλγητικής δόσης σε νέα επίπεδα ή και την πλήρη διακοπή.
γενικά όσο πιο αργά γίνεται τόσο καλύτερη η συνεργασία και τα αποτελέσματα αν και μπορεί να ληφθεί υπόψιν και η επιθυμία
του ασθενούς για γρήγορη μείωση. ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει αναπτύξει εξάρτηση
από την ουσία η οποία θεωρείται ψυχική διαταραχή και επιβάλλει την συνεργασία μας με έναν ειδικό, συνήθως ψυχίατρο.
Χρήση φαρμάκων όπως βουπρενορφίνη ή μεθαδόνη αλλά και διάφορες γνωσιακές τεχνικές όπως CBT, και ψυχολογική
υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν επιλεγμένους ασθενείς στα πλαίσια ενός πιο ολοκληρωμένου προγράμματος που
πραγματοποιείται με την συμμετοχή διαφορετικών επαγγελματιών υγείας.
Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του ασθενούς ώστε να μπορούν εγκαίρως να διαπιστωθούν παρενέργειες και
επικίνδυνα συμπτώματα – σύνδρομο στέρησης. τότε πιθανόν χρειαστεί τροποποίηση του αρχικού πλάνου όπως,
αντιμετώπιση με φάρμακα(κλονιδίνη), ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή και μείωση του ρυθμού διακοπής. Εξατομίκευση και
τακτική παρακολούθηση του ασθενούς, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, θα μας εξασφαλίσουν την καλύτερη διαχείριση και
αποτελέσματα.
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μακροχρονια θεραπεια με οπιοειδΗ: Τι δεν πρεπει να μαΣ διαΦευΓει
αικατερίνη λαμπροπούλου
αναισθησιολόγος
τα οπιοειδή αποτελούν τους κυριότερους φαρμακευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του πόνου εδώ και αιώνες
σε όλο τον κόσμο, τόσο για τον οξύ και όσο και για το χρόνιο πόνο. Η βέλτιστη αντιμετώπιση, ειδικά του χρόνιου πόνου,
παραμένει κύριος στόχος της έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες και ο ρόλος των οπιοειδών είναι σημαντικός στην ανακούφιση
των συμπτωμάτων στο 90% των ασθενών. Μια τέτοια παγκόσμια χρήση, απαιτεί προσεκτική τιτλοποίηση, έτσι ώστε να
αποφευχθούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τους.
οι συνήθεις παρενέργειες που συνδέονται με τη χρήση των οπιοειδών όπως ναυτία, έμετος, κνησμός, αναπνευστική
καταστολή, δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων, καταστολή και εθισμός, αποτελούν τους σημαντικότερους περιορισμούς
κατά τη διάρκεια της χορήγησής-τιτλοποίησής τους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η χορήγηση του οπιοειδούς αναμένεται να
έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, όπως στον καρκινικό πόνο και στα σύνδρομα χρόνιου καλοήθους πόνου. Εκτός όμως από
τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών που σχετίζονται κυρίως με τη χρόνια
χρήση, οι οποίες σπάνια αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτών των “νέων ανεπιθύμητων ενεργειών των
οπιοειδών” οδηγεί σε καινούρια δεδομένα, επανεξέτασης των θεραπευτικών παρεμβάσεων που στηρίζονται σε
παρατεταμένη χορήγηση οπιοειδών.
ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό
Η μακροχρόνια χορήγηση οπιοειδών είναι γνωστό ότι επιπλέκεται με εκδήλωση δυσκοιλιότητας και ναυτίας, που σε
ποσοστό μπορεί να φτάσει και το 40%. Yπάρχουν όμως και κάποιες άγνωστες δράσεις των οπιοειδών, όπως στους ασθενείς
που λαμβάνουν οπιοειδή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και έχουν λοίμωξη από Clostridium difficile. τα οπιοειδή
μειώνοντας την κινητικότητα του εντέρου, επηρεάζουν τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, προδιαθέτωντας σε λοίμωξη
από Clostridium difficile. Σε αναφορές περιστατικών που ελάμβαναν μέτριες – υψηλές δόσεις οπιοειδών, για πάνω από 2
εβδομάδες, περιγράφεται η εκδήλωση του “συνδρόμου του γαστρεντερικού από τα οπιοειδή” (narcotic bowel syndrome),
με εμφάνιση συμπτωμάτων χρόνιου κοιλιακού άλγους, εμέτων, απώλεια σωματικού βάρους και κλινική εικόνα που μοιάζει
με απόφραξη του λεπτού εντέρου1.
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ανεπιθύμητες ενέργειες από το καρδιαγγειακό
οι γνωστές παρενέργειες των οπιοειδών στο καρδιαγγειακό, όπως η υπόταση και η βραδυκαρδία οφείλονται κυρίως στην
αγγειοδιαστολή που προκαλεί η απελευθέρωση ισταμίνης. πρόσφατα, αναγνωρίζονται σε ασθενείς σε χρόνια θεραπεία με
οπιοειδή, ορισμένες νέες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η επιμήκυνσητου QTc και η αρρυθμία torsades de pointes, οι οποίες
παρατηρούνται σε ποσοστό 16% και 36% αντιστοίχως, σε ασθενείς που λαμβάνουν μεθαδόνη ως θεραπεία απεξάρτησης
από την ηρωίνη. Η πιθανότερη αιτία γι ‘αυτές τις θανατηφόρες παρενέργειες, είναι η χρήση (R) εναντιομερών και η πιθανή
αλληλεπίδραση τους με αναστολείς του μεταβολικού ενζύμου CYP3A4 (βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, ερυθρομυκίνη,
κλαρριθρομυκίνη), όταν συνχορηγείτο βαλπροϊκό, φλουοξετίνη και φλουκοναζόλη2. παρατηρήθηκε επίσης, ότι η ταυτόχρονη
χρήση μεθαδόνης και βενζοδιαζεπίνης όπως η διαζεπάμη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ξαφνικής εμφάνισης αιφνίδιου
καρδιακού θανάτου3. οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακών επιπλοκών, φαίνεται να
είναι η επηρεασμένη ηπατική λειτουργία, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η αλληλεπίδραση των οπιοεδών με άλλα φάρμακα
όπως αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, αντιβιοτικά κο. Κρίνεται επομένως συνετό να παρακολουθείται το καρδιαγγειακό, σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου, ειδικά κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων εξάρτησης, και κυρίως όποτε κρίνεται αναγκαία η
αύξησης των δόσεων της μεθαδόνης ή η προσθήκη άλλων φαρμάκων.
ομάδα υψηλού κινδύνου είναι ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του CYP3A4, ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία και οι
ασθενείς που εμφανίζουν υποκαλιαιμία.
επιπλοκές από το αναπνευστικό
Η αναπνευστική καταστολή και ο βρογχόσπασμος είναι γνωστές ανεπιθύμητες δράσεις των οπιοειδών. Ωστόσο, πνευμονική
αιμορραγία οφειλόμενη σε τοξικότητα των οπιοειδών, αναφέρεται πολύ σπάνια στη βιβλιογραφία και το πιο συνηθισμένο
οπιοειδές που εμπλέκεται είναι η κοκαΐνη. ο ακριβής μηχανισμός της κυψελιδικής αιμορραγίας δεν είναι σαφής αλλά μπορεί
να αποδοθεί σε πνευμονική αγγειοσυστολή και ενδοθηλιακή βλάβη. υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι η υποξική κυψελιδική
βλάβη που προκαλείται από βρογχόσπασμο, λόγω της έκλυσης ισταμίνης μπορεί να προκαλέσει πνευμονική αιμορραγία4.
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική νόσο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκδήλωση πνευμονικής αιμορραγίας. Η κατάσταση
μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με τη χρήση της ναλοξόνης ως αντίδοτο των οπιούχων, η οποία είναι γνωστό ότι προκαλεί
πνευμονικό οίδημα, αύξηση της απελευθέρωσης κατεχολαμινών και αύξησης του μεταφόρτιου. Η υπόνοια για πιθανή
πνευμονική αιμορραγία πρέπει να μπαίνει, κάθε φορά που υποπτευόμαστε τοξική δράση των οπιοειδών ή οποτεδήποτε
υπάρχει ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών.
ορμονικές διαταραχές
Η χρόνια θεραπεία με οπιοειδή έχει αποδειχθεί, ότι προκαλεί ορμονικές διαταραχές, μειώνοντας τα επίπεδα των φυλετικών
ορμονών οδηγώντας σε ψυχολογικές και σεξουαλικές διαταραχές. Σε ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή χρονίως, έχουν
παρατηρηθεί χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και η δεϋδροεπιανδροστερόνης με αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να
παρουσιάζουν μειωμένη λίμπιντο και σεξουαλική διάθεση, κατάθλιψη, κόπωση, συναισθηματική αστάθεια, στυτική
δυσλειτουργία και οστεοπόρωση5. Στις γυναίκες παρόμοιοι μηχανισμοί σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα LH, FSH,
δυσμηνόρροια και αμηνόρροια. το είδος του οπιοειδούς και η οδός χορήγησης, καθορίζουν επίσης τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων κυρίως μετά την εμμηνόπαυση. υπάρχουν λίγες μελέτες στις οποίες διαπιστώνεται, ότι παρατεταμένη
κατανάλωση οπιοειδών σε ασθενείς και των δύο φύλων, μεταξύ των ηλικιών 30-75 ετών, προκαλούν συμπτωματολογία
συσχετιζόμενη με ορμονολογικές διαταραχές. το ποσοστό που προκύπτει διαφέρει μεταξύ 15% -80%, ανάλογα με το είδος
της ορμόνης ορού που μετράται. ο βασικός μηχανισμός που εμπλέκεται στην εκδήλωση υπογλυκαιμίας καθώς και στις
άλλες διαταραχές αποδίδεται σε δυσλειτουργία του υποθαλάμου-υπόφυση και των γονάδων. Μια πρόσφατη ανασκόπηση
αποδεικνύει, ότι οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο πόνο και υποβάλλονται σε χρόνια θεραπεία με οπιοειδή, πρέπει πάντα
ελέγχονται κλινικά και εργαστηριακά για υπογοναδισμό.
διαταραχές των οστών
λίγες είναι οι μελέτες που τεκμηριώνουν, ότι η χρόνια θεραπεία με οπιοειδή, σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης
οστεοπόρωσης και μείωση της οστικής πυκνότητας6. Μεταξύ των διαφόρων οπιοειδών, η χρόνια χρήση μορφίνης,
ενοχοποιείται για αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων στο μηρό, το ισχίο και τη σπονδυλική στήλη, εξαιτίας της αυξημένης
συχνότητας εμφάνισης οστεοπόρωσης σε αυτή την υποομάδα ασθενών. Επιπλέον, έχει καταδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια
της χρόνιας θεραπείας με οπιοειδή, αυτά προκαλούν αναστολή της δραστηριότητας των οστεοβλαστών, με αποτέλεσμα τη
μείωση της παραγωγής οστεοκαλσίνης, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της υγείας των οστών.οι γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων σκελετικών διαταραχών, που προκαλούνται από
οπιοειδή, ενώ ο υπογοναδισμός επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης.
ανοσοκαταστολή
Η πλειοψηφία των ασθενών που χρειάζονται χρόνια θεραπεία με οπιοειδή, είναι ογκολογικοί ασθενείς, ομάδα η οποία
παρουσιάζει ανοσοανεπάρκεια σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Έχει αποδειχθεί, ότι οι επιβλαβείς επιδράσεις του πόνου
οδηγούν στην καταστολή του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια και προκαλούν πιθανότατα την καταστολή των
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φυσικών κυττάρων δολοφόνων (natural killer cells), παρεμβαίνοντας στην ανοσιακή απάντηση7. Μελετάται και θεωρείται
πιθανό, ο μηχανισμός δράσης των οπιοειδών στον πόνο να συσχετίζεται με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος,
προκαλώντας μείωση της δραστηριότητας των σημαντικότερων για την ανοσία κυττάρων, των μακροφάγων, των
λεμφοκυττάρων, των in-vivo αντισώματων. Σημαντικός αποδεικνύεται κια ο ρόλος των υποδοχέων των οπιοειδών στο
ανοσοποιητικό σύστημα. Εκτός από τον υποδοχέα mu, οι άλλοι δύο υποδοχείς των οπιοειδών: δέλτα και κάπα, παίζουν
επίσης σημαντικό ρόλο στην ανοσορύθμιση. Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη διακύμανση στο βαθμό καταστολής του
ανοσοποιητικού, ανάλογα με το είδος του χορηγούμενου οπιοειδούς. Επομένως, οποιοσδήποτε ασθενής σε χρόνια θεραπεία
με οπιοειδή εκδηλώνει ανεξήγητη, επιμένουσα λοίμωξη θα πρέπει να διερευνηθεί για πιθανή ανοσοκαταστολή.
νευρολογικές επιπτώσεις
τα οπιοειδή παρέχουν ανακούφιση από διάφορα είδη πόνου. παρόλα αυτά, όλο και περισσότερς μελέτες συσχετίζουν την
υψηλή κυρίως δοσολογία των οπιοειδών με γνωσιακή έκπτωση. Χορήγηση υψηλών δόσεων μορφίνης για τον παροξυσμικό
υποτροπιάζοντα καρκινικό πόνο, είναι αποδεδειγμένο ότι συνδέεται με εκδήλωση αμνησίας. Η χρήση οπιοειδών πρέπει να
είναι τιτλοποιείται προσεκτικά. Σε ασθενείς που υποβάλονται σε υψηλές δόσεις οπιοειδών για χρόνιο πόνο, οποιαδήποτε
αλλαγή στη γνωσιακή λειτουργία, θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδελεχή διερεύνηση, ιδίως στους ηλικιωμένους ασθενείς8.
υπεραλγησία
Είναι γνωστό, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η επαναλαμβανόμενη χορήγηση οπιοειδών μπορεί να προκαλέσει μείωση του
ουδού για τα αλγαισθητικά ερεθίσματα. το φαινόμενο της υπεραλγησίας, καθώς και της ανοχής, τα οποία είναι αλληλένδετα,
όπως αποδεικνύεται σε πολλές πειραματικές μελέτες, συσχετίζονται με τη διέγερση των υποδοχέων των οποιοειδών. Άλλοι
μηχανισμοί που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση υπεραλγησίας είναι: η επαγωγή της νευροτροποποίησης, η μεταβολή της
απελευθέρωδης διεγερτικών νευροδιαβιβαστών όπως η ουσία ρ, η ρύθμιση των επιπέδων των δυνορφινών και η
απελευθέρωση άλλων διεγερτικών νευροδιαβιβαστών9. Η χρονική συσχέτιση της διάρκεια της θεραπείας με οπιοειδή και
η πρόκληση υπεραλγησίας δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν παρατηρήσει εκδήλωση
υπεραλγησίας μετά από 8 ημέρες υπαραχνοειδούς θεραπείας με μορφίνη.
διαταραχές ύπνου
Είναι τεκμηριωμένο, ότι τα οπιοειδή έχουν κατασταλτικές ιδιότητες. Η χορήγηση οπιοειδών μπορεί να οδηγήσει σε
διαταραγμένη δομή ύπνου, η οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως μείωση της συνολικής διάρκειας του ύπνου,
ο διαταραχή της σχέσης των σταδίων non-REM και REM10. Η λειτουργία του ύπνου ρυθμίζεται από πληθώρα νευροενδοκρινών μηχανισμών, που περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ σεροτονίνης, μελατονίνης, νοραδρεναλίνης,
ακετυλοχολίνης, γ-αμινοβουτυρικό οξύ, ντοπαμίνης, ισταμίνης, ορμόνες που παράγονται από τον υποθάλαμο και την
υπόφυση. τα οπιοειδή ενδεχομένως παρεμβαίνουν, είτε στην έκκριση ή στον τρόπο δράσης αυτών των ουσιών,
μεταβάλλοντας τη φυσιολογική δομή ύπνου. Σε μοριακό επίπεδο, οι υποδοχείς που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη διαταραχή,
είναι οι mu, ενώ οι υποδοχείς κάππα και δέλτα παίζουν ελάχιστο ρόλο στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού. οι ασθενείς που
αναπτύσσουν αϋπνία, η οποία δεν προυπήρχε της χορήγησης των οπιοειδών θα πρέπει να παραπέμπονται σε γιατρό
εξειδικευμένο στις διαταραχές του ύπνου.
Η αύξηση των αναφορών για εμφάνιση νέων, σοβαρών παρενεργειών, απαιτεί μια πιο συνετή χρήση οπιοειδών για την
ανακούφιση του χρόνιου πόνου. Η στοχευμένη και ελεγχόμενη συνταγογράφηση, η διατύπωση νέων κατευθυντήριων
οδηγιών, η ενημέρωση των γιατρών σχετικά με τις παρενέργειες, η υιοθέτηση πολυοπαραγοντικών μοντέλων θεραπείας
και η εκπαίδευση των ασθενών, κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των λιγότερο γνωστών ανεπιθύμητων
ενεργειών των οπιοειδών.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ
Νευροπαθητικός Πόνος
κενΤρικοΣ νευροπαθΗΤικοΣ πονοΣ:
διαΓνωΣΗ - επιπΤωΣΗ - χαρακΤΗριΣΤικα - θεραπεια
αρναούτογλου ε., νταλούκα μ.
ο χρόνιος πόνος αποτελεί συχνή επιπλοκή σε ασθενείς με οποιαδήποτε βλάβη ή ασθένεια του κεντρικού νευρικού
συστήματος (ΚΝΣ). Στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι μυοσκελετικός, οφειλόμενος στην αυξημένη και λανθασμένης μηχανική
χρήση του εναπομείναντος υγιούς μυοσκελετικού συστήματος. Ωστόσο, παρατηρούνται και υψηλά ποσοστά νευροπαθητικού
πόνου (Νπ), η διάγνωση του οποίου δυσχεραίνεται ιδιαίτερα από την ήδη επηρεασμένη αισθητική λειτουργικότητα και τη
συνοδό σπαστικότητα.1
Κεντρικός λοιπόν, χαρακτηρίζεται ο νευροπαθητικός πόνος (ΚΝπ), ο οποίος προκαλείται λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας
των δομών του ΚΝΣ1. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η απουσία συνεχούς ερεθίσματος σε συνδυασμό με τη
“λανθασμένη αντίληψη και απάντηση” των δομών αυτού1,2. Σύμφωνα με την IASP στον ΚΝπ παρατηρείται αυξημένη
ανταπόκριση των σώματο-αισθητικών νευρώνων στα φυσιολογικής ή στα “υπό-την-ουδό ερέθισμα” έντασης ερεθίσματα.
οι αλλαγές στη διαπερατότητα του ασβεστίου, η υπερέκφραση των υποδοχέων και η υπερευαισθητοποίηση της μικρογλοίας
διεγείρουν την απελευθέρωση των διαμεσολαβητών του πόνου. Η διαταραχή στα κατιόντα δεμάτια του νωτιαίου μυελού
έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη αντίληψη το πόνου και η πλαστικότητα των φλοιωδών και υποφλοιωδών περιοχών του
εγκεφάλου οδηγεί στην δυσμενή αντίληψη των εισερχόμενων ερεθισμάτων. τελικό αποτέλεσμα των προαναφερθέντων
αποτελούν οι καταστάσεις χρόνιου κεντρικού νευροπαθητικού πόνου1.
ο ΚΝπ είναι δυνατόν να προκληθεί από ένα ευρύ φάσμα ετερογενών καταστάσεων όπως το αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (αΕΕ), η πολλαπλή σκλήρυνση (πΣ) και ο τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, ενώ επεισόδια χρόνιου πόνου σε
ασθενείς με νόσο Parkinson (PD) τείνουν να θεωρηθούν μία ξεχωριστή μορφή ΚΝπ. παρά τις βασικές αιτιολογικές τους
διαφορές, οι παραπάνω καταστάσεις μοιράζονται κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, όπως την μερική ή ολική απώλεια της
θάλαμο-νωτιαίας λειτουργίας (απώλεια αίσθησης θερμότητας και νυγμού), και την υπερευαισθησία σε σημεία του σώματος
με συνοδό απώλεια της φυσιολογικής σώματο-αισθητικής λειτουργίας που οφείλεται στη βλάβη του ΚΝΣ2,3,4.
Η έναρξη του ΚΝπ μπορεί να συμβαδίζει με την προσβολή του ΚΝΣ ή να τοποθετείται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες από αυτήν, δυσχεραίνοντας επιπλέον την οριστική διάγνωση του ΚΝπ1,2,5. ο ΚΝπ μπορεί
να είναι αυτόματος, προκλητός ή να εκδηλώνεται ως συνδυασμός των ανωτέρω με θετικά και αρνητικά συμπτώματα. Στα
μεν πρώτα περιλαμβάνονται οι αλλοδυνία, υπεραλγησία και υπερπάθεια (απόρροια της υπερευαισθησίας του ΚΝΣ), ενώ η
καταστροφή του ΚΝΣ οδηγεί σε μερική ή πλήρη απώλεια της αισθητικότητας, αυξημένη ουδό στο κρύο ή το ζεστό και σε
αιμωδείες στην κατανομή της βλάβης (αρνητικά συμπτώματα). Η πλειονότητα των ασθενών παρομοιάζουν τον πόνο τους
με νυγμό, με ηλεκτρικό ρεύμα, με κρύο ή ζεστό και αρκετές φορές με αιμωδείες. πάρα ταύτα, δεν έχει βρεθεί έως τώρα ένα
παθογνωμονικό σύνολο περιγραφών που να επιτρέπουν τη διάγνωση του κεντρικού νευροπαθητικού πόνου4.
ο κεντρικός νευροπαθητικός πόνος μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (CPSP) εμφανίζεται στο 3-8% των ασθενών.
Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με σύνδρομο Wallenberg’s ή με βλάβες στην οπίσθιο-κοιλιακό θάλαμο. ο CPSP
είναι συνήθως σταθερός και συνοδεύεται από παραισθησίες και δυσαισθησίες. Σε κάποιους ασθενείς ο πόνος εμφανίζεται
μετά την έκθεση στο κρύο ή σε ερεθίσματα λεπτής αφής. Διαφοροδιαγνωστικά, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς
που εμφανίζουν παράλυση, σπαστικότητα, μυοσκελετικά άλγη-ιδιαίτερα στον ώμο, διαταραχές ύπνου, κόπωση και
καταθλιπτική συνδρομή, οφειλόμενα στο αγγειακό επεισόδιο (πίνακας 1)6.
αντίστοιχα, στην πολλαπλή σκλήρυνση ο KNπ εμφανίζεται στο 25% των ασθενών και ακολουθεί την κατανομή της βλάβης
της απομυελίνωσης. αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η επίπτωση του πόνου είναι ίδια με αυτή στον γενικό πληθυσμό, η
έντασή του, η αναζήτηση θεραπείας και οι επιπτώσεις του χρόνιου άλγους στη ζωή των ασθενών είναι σημαντικά υψηλότερες.
Η καυσαλγία, ο κνησμός, το αίσθημα νυγμού και το έντονο συσφιγκτικό άλγος αποτελούν τα κύρια αναφερόμενα
χαρακτηριστικά του άλγους αυτών των ασθενών (πίνακας 2). Επιπλέον, συγκεκριμένα σύνδρομα κεντρικού πόνου όπως η
δευτεροπαθής νευραλγία τριδύμου και το φαινόμενο Lhermitte’s (βραχείας διάρκειας άλγος που παρομοιάζεται με ρεύμα
κατά μήκος κυρίως της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης) συχνά καταγράφονται σε ασθενείς που πάσχουν από
πολλαπλή σκλήρυνση6.
ο νευροπαθητικός πόνος που ακολουθεί τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού (SCI) διαχωρίζεται σε αυτόν στο επίπεδο
της βλάβης (at-level NP) και σε υπό-το-επίπεδο αυτής (below level NP), με επίπτωση 73% και 57% αντίστοιχα. ο πόνος
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εκδηλώνεται κυρίως σε διάστημα δώδεκα μηνών από τον τραυματισμό και είναι σταθερός και επιδεινούμενος, αν και σε
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι παροξυσμικός με ελεύθερα πόνου μεσοδιαστήματα. Μικρή ομάδα ασθενών εμφανίζουν
προκλητό πόνο (λεπτή αφή ή/και κρύο ερέθισμα), ενώ οι περισσότεροι τον χαρακτηρίζουν ως “κρύο ή ζεστό, αίσθημα
νυγμού ή κνησμού, συσφιγκτικό, ηλεκτρικό ρεύμα, πυροβολισμό”. τόσο οι παραισθησίες όσο και οι δυσαισθησίες που
εκδηλώνονται είτε αυτόματα είτε προκλητά και γίνονται αντιληπτές ως ακραίες εναλλαγές θερμοκρασίας ή ως αίσθημα
πίεσης εκδηλώνονται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών μετά από (SCI) (πίνακας 3). ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι λειτουργικοί
περιορισμοί (παράλυση, σπαστικότητα, δυσλειτουργία του γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος) που επηρεάζουν
τη συνολική εμπειρία του χρόνιου πόνου. οι συνέπειές τους (λοιμώξεις του ουροποιητικού, σύνδρομο νευρογενούς κύστης,
δυσκοιλιότητα, και ψυχολογικές συνοσηρότητες) επιδεινώνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εμπειρία του χρόνιου πόνου.
τέλος, η δυσαυτονομία του αυτόνομου νευρικού συστήματος αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιπλοκή, η οποία όταν
εκδηλωθεί ως δυσλειτουργία των αυτόνομων αντανακλαστικών αποδεικνύεται απειλητική για τη ζωή6.
οι ασθενείς με νόσο Parkinson (PD) σε μεγάλο ποσοστό εκδηλώνουν χρόνιο πόνο αρκετά πριν εμφανίσουν τα κινητικά
συμπτώματα της νόσου, ενώ λόγω της έντασής του, ο πόνος είναι δυνατόν να αποτελέσει το κύριο αναφερόμενο από τον
ασθενή σύμπτωμα. ο χρόνιος πόνος σε ασθενείς με PD αγγίζει το 95%, με τον κεντρικής αιτιολογίας νευροπαθητικό πόνο
να κυμαίνεται ανάμεσα στο 20-27%. Σχετικά με τη διάγνωσή του ακολουθούνται τα κριτήρια του γενικού πληθυσμού. Η
νεαρή ηλικία έναρξης της νόσου, το θύλη φύλο, η μεγάλη διάρκεια της νόσου καθώς και η κατάθλιψη έχουν προταθεί ως
σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες χρόνιου ΚΝπ σε ασθενείς με PD7.
Η θεραπεία των ασθενών με ΚΝπ είναι εξαιρετικά απαιτητική. ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η αρχή ότι ο πόνος ποτέ δε θα
θεραπευτεί πλήρως. Ωστόσο, οι ασθενείς αναφέρουν κλινικά σημαντική βελτίωση του πόνου έως και δύο βαθμούς στην
όπτικο-αναλογική κλίμακα του πόνου (VAS-Score) ή έως και 30% μείωση μετά την έναρξη της θεραπείας. Η πολυπαραγοντική
θεραπεία αποδεικνύεται σταθερά πιο αποτελεσματική από τη μονοθεραπεία με αποτέλεσμα ο συνδυασμός φαρμακευτικών
παραγόντων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης να αποτελεί τη χρυσή τομή στη θεραπευτική προσέγγιση (πίνακας 4).
αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρείται έλλειψη υψηλής ποιότητας τυχαιοποιημένων μελετών σχετικά με τη
φαρμακοθεραπεία του ΚΝπ, δεν υπάρχουν διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και οι προτεινόμενοι θεραπευτικοί αλγόριθμοι
βασίζονται σε μεγάλη κλίμακα στους προτεινόμενους για τον περιφερικό νευροπαθητικό πόνο αλγόριθμους (κυρίως για τη
μεθερπητική νευραλγία και το διαβητικό νευροπαθητικό πόνο, πίνακας 5). Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσαρμογή στους
ήδη υπάρχοντες αλγορίθμους, καθώς οι ασθενείς με ΚΝπ εμφανίζουν λειτουργική και νευρογνωσιακή έκπτωση λόγω του
πρωταρχικού τους νοσήματος με αποτέλεσμα να ανέχονται σε μικρότερο βαθμό τις ανεπιθύμητες ενέργειες των
θεραπευτικών παραγόντων (ζάλη, αταξία, καταστολή, κόπωση)5. Επιπλέον, η θεραπευτική προσέγγιση αποδεικνύεται ακόμα
πιο δύσκολη, λόγω της αγωγής που ήδη λαμβάνουν για την αντιμετώπιση του βασικού νοσήματος. οι αλληλεπιδράσεις και
οι επιπλοκές της πολυφαρμακίας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και επαναπροσαρμογή της δοσολογίας και του θεραπευτικού
πρωτοκόλλου ιδιαίτερα στους ασθενείς με πΣ5, 6. τέλος, εξαιτίας της ανθεκτικής στη θεραπεία φύσης του ΚΝπ αρκετές
επεμβατικές θεραπείες έχουν δοκιμασθεί. από αυτές η νευροδιαμόρφωση (neuromodulation) είναι η μοναδική που κέρδισε
έδαφος στην διαμάχη “κόστος-όφελος”. παρόλο που τεχνικά δεν έχει τελειοποιηθεί, παραμένει πολλά υποσχόμενη στους
ασθενείς με ανθεκτικό στη λοιπή θεραπεία ΚΝπ, λόγω της ταυτόχρονης βελτίωσης του πόνου και της ποιότητας ζωής των
ασθενών. Η επιτυχία της βασίζεται κατά το πλείστον στη, ορθή επιλογή των υποψηφίων και της περιοχής της νευροδιέγερσης5.
Συμπερασματικά, ο χρόνιος πόνος ταλανίζει την πλειονότητα των ασθενών με λειτουργική έκπτωση του ΚΝΣ. ο ΚΝπ
διαγιγνώσκεται δύσκολα, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη της θεραπείας, την επιδείνωση της συνολικής υγείας
των ασθενών και τελικά την αύξηση της πρόκλησης για τη θεραπευτική ομάδα. Η υποψία οφείλει να παραμένει υψηλή όταν
ο πόνος περιορίζεται στην περιοχή του νευρολογικού ελλείματος και συνοδεύεται από απώλεια της θαλαμονωτιαίας
αισθητικότητας. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση των ασθενών με ΚΝπ οφείλει να γίνεται από την “πολυ-επιστημονική” ομάδα
διαχείρισης πόνου, η οποία θα πρέπει να είναι κατά το βέλτιστο-δυνατόν εξοικειωμένη με τα διακριτά χαρακτηριστικά, την
απαιτητική θεραπεία και τη συνολικά μοναδική φύση του ΚΝπ.
πίνακας 1. διαγνωστικά κριτήρια κνπ στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (CPSP)
1. παρακλινική εξέταση που επιβεβαιώνει ή ατομικό ιστορικό που θέτει ισχυρά την υποψία για αΕΕ*
2. Σ-ταθερός ή παροδικός πόνος με έναρξη μέσα στους 12 πρώτους μήνες μετά από το αΕΕ
3. πόνος διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών
4. πόνος στο ίδιο νευροτόμιο που έχει επηρεαστεί από τη βλάβη στο ΚΝΣ λόγω του αΕΕ
5. ο πόνος με συνοδό αισθητική δυσλειτουργία με τουλάχιστον ένα θετικό ή ένα αρνητικό σύμπτωμα
6. Δεν υπάρχει καμία άλλη διάγνωση που να εξηγεί καλύτερα τον πόνο
* οριζεται ως νευρολογικό έλλειμα για >24 ώρες οφειλόμενο σε βλάβη στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου
Adapted from Widerstrom-Noga et al 2017
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πίνακας 2. διαγνωστικά κριτήρια κνπ στην πoλλαπλή Σκλήρυνση (πΣ)
1. Διαγνωστική προσέγγιση που επιβεβαιώνει την πΣ*
2. Σταθερός ή παροδικός πόνος με έναρξη μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης της πΣ
3. πόνος διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών
4. πόνος που περιγράφεται στην περιοχή που έχει επηρεαστεί από την εγκατεστημένη βλάβη του εγκεφάλου
και του νωτιαίου μυελού λόγω της πΣ
5. ο πόνος με συνοδό αισθητική δυσλειτουργία με τουλάχιστον ένα θετικό ή ένα αρνητικό σύμπτωμα
6. Δεν υπάρχει καμία άλλη διάγνωση που να εξηγεί καλύτερα τον πόνο
* ο ασθενής εκπληρώνει τα κριτήρια διάγνωσης της πΣ (McDonald criteria: DIS, DIT, PPMS. Disseminated in Space,
Disseminated in Time, Primary Progressive MS)
Adapted from Widerstrom-Noga et al 2017

πίνακας 3. διαγνωστικά κριτήρια κνπ μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού (SCI)
1. Διαγνωστική προσέγγιση που επιβεβαιώνει το SCI
2. Σταθερός ή παροδικός πόνος με έναρξη μέσα στους 12 πρώτους μήνες μετά από το SCI. οποιοδήποτε άλγος με έναρξη
12 μήνες και πλέον του τραυματισμού θα πρέπει να διερευνηθεί προς άλλη κατεύθυνση όπως για παράδειγμα η συριγγομυελία
3. πόνος διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών
4. πόνος στο ίδιο νευροτόμιο που έχει επηρεαστεί από τη βλάβη στο νωτιαίο μυελό*
5. ο πόνος με συνοδό αισθητική δυσλειτουργία με τουλάχιστον ένα θετική ή ένα αρνητικό σύμπτωμα
6. Δεν υπάρχει καμία άλλη διάγνωση που να εξηγεί καλύτερα τον πόνο
* (α) at-level NP ο οποίος εντοπίζεται ομότιμα της βλάβης ή αμφοτερόπλευρα ή μέσα σε τρία δερμοτόμια κατώτερα
του τραυματισμού του νωτιαίου μυελού. ο πόνος αυτός μπορεί να είναι αποτέλεσμα βλάβης ή ασθένειας του
νωτιαίου μυελού (κνπ) ή οποιασδήποτε νευρικής ρίζας (περιφερικός νευροπαθητικός πόνος). Η διαφοροδιάγνωση
ανάμεσα στον κεντρικό και περιφερικό νπ δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις άμεσα εμφανής εκτός και αν ο κνπ
μπορεί να αποκλειστεί από ισχυρές παρακλινικές αποδείξεις που εδραιώνουν τη διάγνωση τραυματισμού
περιφερικού νεύρου.
* (β) below level NP οποίος ορίζεται ως ο πόνος που εντοπίζεται τρία και πλέον δερμοτόμια κατώτερα του
τραυματισμού του νωτιαίου μυελού ή εναλλακτικά στην περιοχή της βλάβης του νωτιαίου μυελού και επεκτείνεται
και πλέον των τριών δερμοτομίων αυτής.
Adapted from Widerstrom-Noga et al 2017
πίνακας 4. Σύνοψη δεδομένων σχετικά με τη φαρμακοθεραπεία του κνπ
CPSP
πΣ
γκαμπαμπεντίνη
?
Mixed data
πρεγκαμπαλίνη
Mixed data
++
λαμοτριγίνη
+
+
αμιτριπτυλίνη
+
Mixed data
Δουλοξετίνη
?
?
Κανναβοειδή
?
?

SCI
?
?
?
?
+
++

RCT = randomised controlled trial; ? = no RCTs, + = positive RCT, + + = multiple positive RCTs, Mixed data = both positive
and negative RCTs of pharmacological agent for same condition.

Adapted from Watson et al 20161

πίνακας 5. προτεινόμενος θεραπευτικός αλγόριθμος

1η γραμμή

*πρεγκαμπαλίνη
*τραμαδόλη
*τραμαδόλη & παρακεταμόλη
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2η γραμμή

3η γραμμή

*γκαμπαπεντίνη
*οπιοειδή (οξυκοδόνη, μπουπρενορφίνη)
*Ντουλεξετίνη/Βενλαφαξίνη
*Εμφυτευμένα συστήματα νωτιαίας χορήγησης φαρμάκων (μπακλοφένη, τοπικά αναισθητικά κλονιδίνη)
*Κεντρική νευροδιέγερση (εν τω βάθει διέγερση εγκεφάλου, διέγερση νωτιαίου μυελού)

Adapted from “Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Αγωγής για την
φαρμακευτική αντιμετώπιση του Χρόνιου Νευροπαθητικού Πόνου” 2013
Βιβλιογραφία:
1
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4 Gilron I et al. Neuropathic pain: Principles of Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc. April 2015: 90(4): 532-545.
5 Watson JC, et al. Central Neuropathic Pain Syndromes. Mayo Clin Proc. March 2016; 91(3):372-385.
6 Widerstrom-Noga E, et al. AAPT Diagnostic Criteria for Central Neuropathic Pain. Journal of Pain. December 2017: 18(12): 1417-1426.
7 Blanchet PJ, et al. Chronic pain and pain processing in Parkinson’s disease. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Dec 20;87(Pt B):200-206.
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ΦαρμακολοΓικΗ θεραπεια Του νευροπαθΗΤικου πονου:
ποΣο ιΣχυρΗ ειναι Η ενδειξΗ;
ευγενία κετικίδου
αναισθησιολόγος, αναισθησιολογικό τμήμα/ιατρείο πόνου, γΝ Καβάλας
Ως Νευροπαθητικός πόνος (Νπ) ορίζεται, σύμφωνα με την IASP (International Association for the Study of Pain), ο πόνος
που προκαλείται από μια βλάβη ή νόσο του σωματοαισθητικού συστήματος. Είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται
από υποκειμενικά αρνητικά και θετικά συμπτώματα δηλαδή από απλή αιμωδία ως σοβαρό και αφόρητο πόνο. Μια
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση των επιδημιολογικών μελετών του Νπ καταλήγει ότι ο επιπολασμός του Νπ είναι
μεταξύ 6,9 και 10% στο γενικό πληθυσμό1.
ο Νπ επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. οι ασθενείς με Νπ πάσχουν με μεγαλύτερο ποσοστό από το
γενικό πληθυσμό από αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή, όπως και διαταραχή ύπνου2.
το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του Νπ είναι η φαρμακευτική αγωγή. παρά τη χρήση όμως διαφόρων ομάδων
φαρμάκων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των εθνικών εταιρειών πόνου των χωρών, το πρόβλημα του Νπ
παραμένει άλυτο. Επιπρόσθετα, νεώτερα δεδομένα που προέρχονται από άρθρα ανασκοπήσεων φαίνεται ότι δεν ενισχύουν
τη θέση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα.
οι ασθενείς με Νπ κατά κανόνα δεν αντιδρούν στα παραδοσιακά αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣαΦ) ή στα ασθενή
οπιοειδή, γιατί η δράση αυτών δεν εστιάζεται στο είδος των συμπτωμάτων του Νπ. Σε πολλούς ασθενείς δεν επιτυγχάνεται
επαρκής αναλγησία (μείωση του πόνου κατά 30-50% περίπου), ακόμα και όταν ακολουθείται τεκμηριωμένη αγωγή ή οι
ασθενείς δεν ανέχονται τις αποτελεσματικές δόσεις λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών.
κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του νπ στα διάφορα Συστήματα υγείας3
NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Ηνωμένο Βασίλειο, 2013, αναθεωρημένες το 2017)
Φαρμακευτική αγωγή πρώτης γραμμής για το Νπ είναι η μονοθεραπεία με amitriptyline, pregabalin, gabapentin και
duloxetine
αν ο ασθενής δεν εμφανίζει ανακούφιση με ένα φάρμακο της πρώτης γραμμής ή εμφανίζει σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες, τότε γίνεται αλλαγή σε άλλο φάρμακο της πρώτης γραμμής. Η τραμαδόλη χρησιμοποιείται ως φάρμακο διάσωσης
για μικρό χρονικό διάστημα,ενώ για μακροχρόνια χρήση επιτρέπεται η σύστασή του μόνο από ειδικό θεράποντα ιατρό.
Ειδικά για τη διαβητική νευροπάθεια προτείνεται σα φάρμακο πρώτης γραμμής η duloxetine εκτός και αν αντενδείκνυται.
Φάρμακα δεύτερης γραμμής είναι μόνο η κρέμα καψαϊκίνης.
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Canadian Pain Society (καναδάς, 2014)
Φάρμακα πρώτης γραμμής είναι: pregabalin, gabapentin, TCAs (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά), SNRIs (εκλεκτικοί αναστολείς
της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης). Φάρμακα δεύτερης γραμμής είναι η τραμαδόλη και τα CR οπιοειδή, τρίτης γραμμής
τα κανναβινοειδή, τέταρτης γραμμής λιδοκαΐνη τοπικά.
NeuPSIG (Neuropathic Pain Special Interest Group, IASP, 2015)
Φάρμακα πρώτης γραμμής είναι τα παρακάτω: pregabalin, gabapentin, gabapentin XR, SNRIs, TCA
Φάρμακα δεύτερης γραμμής: tramadol, capsaicin 8%, lidocaine patch
Στις κατευθυντήριες οδηγίες της IASP δε συστήνεται ο συνδυασμός φαρμάκων (δεν υπάρχει επαρκής όγκος δεδομένων
που να στηρίζουν το παραπάνω).
Στην Ελλάδα το 2013 η παρΗ.Συ.α εκδίδει τις Κατευθυντήριες οδηγίες για το Χρόνιο Νπ. Σύμφωνα με τους ειδικούς της
παρΗ.Συ.α. κάθε νοσολογική οντότητα Χρόνιου Νπ αντιμετωπίζεται με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή (στις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετωπίζονται με τις ίδιες οδηγίες, πλην της νευραλγίας τριδύμου). Επίσης, γίνεται σαφής αναφορά
στις επιμέρους διαφορές.
αμφισβητήσεις
από τον απρίλιο 2013 ως τον ιανουάριο 2014 η NeuPSIG της IASP διενέργησε ανασκόπηση και μετα-ανάλυση όλων των
τυχαιοποιημένων διπλών τυφλών μελετών για τη φαρμακοθεραπεία του Νπ από το 1966. Επίσης περιέλαβε και όλες τις
μη δημοσιευμένες μελέτες.
οι Finnerup και συν. δημοσίευσαν τα αποτελέσματα αυτής της ανασκόπησης το 2015. Σύμφωνα λοιπόν με τους συγγραφείς
οι κατευθυντήριες οδηγίες της NeuPSIG χρειάζονται αναθεώρηση. οι ασθενείς με Νπ υποθεραπεύονται. Μέτρια
αποτελεσματικότητα, υψηλά placebo αποτελέσματα, ετερογενή διαγνωστικά κριτήρια είναι ίσως κάποιοι παράγοντες για τα
πτωχά αποτελέσματα των μελετών4.
το Μάιο του2017 δημοσιεύεται στο Pain Medicine News συνέντευξη του πρώην προέδρου της ASRA και νυν επικεφαλή
της American Society of Anesthesiologists (ASA) Committee on Pain Medicine, Dr Rosenquist σχετικά με την ελλιπή
αντιμετώπιση του Νπ παρά την ευρεία χρήση πολλών σκευασμάτων. Η προσωπική του αναδρομή στη βιβλιογραφία
κατάληξε σε « απογοητευτικά, αναπάντεχα ακόμα και σοκαριστικά» αποτελέσματα τα οποία και παρουσίασε στην ετήσια
συνάντηση της ASA το 2016. Η ένδειξη για τη χρήση των φαρμάκων του Νπ είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά ασθενής,
σύμφωνα με τον Dr. Rosenquist 5.
αντιεπιληπτικά
(Μόρια που δεσμεύουν την α2δ1υπομονάδα των εξαρτώμενων από δυναμικό διαύλων ασβεστίου)
Pregabalin, gabapentin
Η ανασκόπηση των άρθρων για τη χρήση της gabapentin σε χρόνιο Νπ και ινομυαλγία δεν έδειξε να υπάρχει αναλγητικό
αποτέλεσμα (Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD007938). Η ανασκόπηση που είναι επικαιροποίηση μιας παλαιότερης
του 2011 (Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD007938), περιλάμβανε δεδομένα από 37 μελέτες και 5,633 συμμετέχοντες,
με ημερήσιες δόσεις gabapentin στα 1,200 mg και άνω, για 12 σύνδρομα Νπ. Επίσης δε φάνηκε η gabapentin να είναι
καλύτερη από το placebo όταν μελετήθηκε η μείωση του πόνου κατά 50% στη θεραπεία μεθερπητικής νευραλγίας.
οι Finnerup και συν. δημοσίευσαν στο άρθρο ανασκόπησης του 2015 ότι το ΝΝτ (Number Needed to Treat) είναι για
την Pregabalin και την Gabapentin 7,7και 7,2 αντίστοιχα4.
Επίσης, οι Moore και συν δημοσίευσαν το 2009 ένα άρθρο ανασκόπησης όπου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η
pregabalin είναι αποτελεσματική στο Νπ και στην ινομυαλγία αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών θα έχει σημαντική
μείωση του πόνο. αρκετοί θα έχουν μέτρια μείωση, ενώ οι περισσότεροι θα έχουν μικρή ως καθόλου ή θα εγκαταλείψουν
λόγω έντονων ανεπιθύμητων ενεργειών. Και καταλήγουν ότι χρειάζεται εξατομίκευση της αγωγής ώστε να επιτευχθεί το
καλύτερο αποτέλεσμα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες6.
ο καρκινικός πόνος είναι συνήθως μεικτός, σωματικός και νευροπαθητικός. Η αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου γίνεται
σύμφωνα με την αναλγητική κλίματα της π.ο.υ. η οποία συνιστά για την αντιμετώπιση του μέτριο και σοβαρού πόνου και με
νευροπαθητικό στοιχείο, τα οπιοειδή. οι κατευθυντήριες οδηγίες της π.ο.υ. προβλέπουν τη χρήση των συνοδών φαρμάκων
(αντιεπιληπτικά και αντικαταθληπτικά) για την αντιμετώπιση του καρκινικού Νπ.
το 2013 δημοσιεύτηκε στο Pain Medicine άρθρο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας όπου αναφέρεται ότι δεν μπορούν να
εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της pregabalin στον χρόνιο καρκινικό Νπ λόγω των περιορισμένων
δεδομένων7.
αντικαταθλιπτικά
τα TCAs και τα SNRIs είναι φάρμακα πρώτης γραμμής στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του Νπ. Όμως,
όπως και στην περίπτωση των αντιεπιληπτικών, η ένδειξη για τη χρήση τους είναι μέτρια.
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Φάρμακο πρώτης γραμμής είναι η amitriptyline.
Η Finnerup και συν. σε άρθρο ανασκόπησης κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα της ένδειξης για την
αποτελεσματικότητα της είναι μέτρια. το ΝΝτ ήταν 3,6.
τα αποτελέσματα μιας άλλης μελέτης ανασκόπησης από το Moore και συν το 2015 δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν τη
χρήση της amitriptyline στη θεραπεία του Νπ8.
παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα της μελέτης ήταν απογοητευτικά, οι συγγραφείς επιμένουν ότι: η έλλειψη ενθαρρυντικών
αποτελεσμάτων θα πρέπει να σταθμιστεί απέναντι στις δεκαετίες επιτυχούς αντιμετώπισης πολλών ασθενών με Νπ. Συνιστούν
λοιπόν τη χρήση της στη θεραπεία του Νπ, γνωρίζοντας ότι μόνο μια μειοψηφία ασθενών θα ωφεληθεί.
Στη μελέτη της Finnerup το 2015 περιλαμβανονται 14 άρθρα με SNRIs με το ΝΝτ να είναι 6.44.
οπιοειδή
Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Cochrane Database το 2013, κατάληξε στο συμπέρασμα ότι στις βραχυχρόνιες μελέτες
φαίνεται ότι στις μισές περίπου ίσως τα αποτελέσματα από τη χρήση των οπιοειδών να είναι καλύτερα από το placebo. Όλες
οι ενδιάμεσης διάρκειας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα οπιοειδή υπερτερούν σε σύγκριση με το placebo, αλλά ήταν
μικρές και όχι σωστά σχεδιασμένες. πιθανόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να ωραιοποιούν τα οπιοειδή στις μελέτες γεγονός
που δεν ισχύει στην κλινική πράξη. Στη μακροχρόνια χρήση των οπιοειδών δεν εξάγεται συμπέρασμα αν τα οπιοειδή
υπερέχουν σε σύγκριση με το placebo9.
από την άλλη τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή είναι καθημερινά στα πρωτοσέλιδα με αρνητικό τρόπο, ιδιαίτερα στις Ηπα,
Καναδά και ΗΒ.
από την Cochrane Database και πάλι άρθρο ανασκόπησης για τη χρήση του fentanyl για Νπ σε οποιαδήποτε δόση και
οποιαδήποτε οδό, καταλήγει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι έχει αποτελέσματα σε οποιοδήποτε είδος Νπ10.
Στη μελέτη της Finnerup βέβαια αναφέρεται ότι τα οπιοειδή είναι η τρίτη γραμμή θεραπείας στις κατευθυντήριες οδηγίες
για λόγους ασφάλειας4.
Συνδυαστικές θεραπείες
αν και στις κατευθυντήριες οδηγίες των περισσοτέρων χωρών δεν περιλαμβάνονται οι συνδυαστικές θεραπείες, φαίνεται
ότι βοηθούν και στη μείωση του πόνου αλλά και στην ελάττωση των ανεπιθύμητων ενεργειών σε σύγκριση με τη
μονοθεραπεία 11.
Συμπεράσματα
Η φαρμακολογική θεραπεία είναι το gold standard στην αντιμετώπιση του Νπ. Ενώ οι γνώσεις μας γύρω από τους
μηχανισμούς του Νπ έχουν αυξηθεί, στην καθημερινή κλινική μας πράξη δε φαίνεται να αντιμετωπίζεται σε επαρκή βαθμό.
παρά την εμφάνιση μεγάλου αριθμού νέων μελετών τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση που έχει συντελεστεί στη θεραπεία
των ασθενών με Νπ είναι μικρή.
Σύμφωνα με τον Dr. Rosenquist όσοι ασχολούνται με το Νπ, λειτουργούν με κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν περιορισμένη
ένδειξη. Και καταλήγει ότι άμεσα χρειάζονται νέα φάρμακα με μεγαλύτερη αξιοπιστία και πιο ασφαλές proﬁle5.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙΙ
Χρόνιος Πόνος και ψυχολογικές επιπτώσεις σε διαφορετικές
ομάδες ασθενών. Τι μας λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι
ανΤιμεΤωπιΣΗ χρονιου πονου Σε πρωΗν και νυν χρΗΣΤεΣ
δ. Φωτόπουλος1, ε. μέλλος2
Ψυχίατρος, αντιπρόεδρος ΔΣ, οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (οΚαΝα)
2
Ψυχίατρος, πρόγραμμα αθηνά, οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (οΚαΝα) σε συνεργασία με το ΕΚπα
1

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΕΚτΕπΝ, υπάρχουν 17.000 προβληματικοί χρήστες οπιούχων (10.000 απο αυτούς
παρακολουθούν προγράμματα υποκατάστασης), ενώ ο χρόνιος πόνος είναι μια ιατρική κατάσταση που αφορά τουλάχιστον
στο 10% του ενήλικου πληθυσμού (με άγνωστο αριθμό συνταγογραφούμενων φαρμάκων).
το κοινωνικό στίγμα που ακολουθεί τη χρήση ουσιών, η ελλιπής ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού καθώς και ο φόβος
των ανεπιθύμητων ενεργειών ή/και της εξάρτησης/απόσυρσης απο ουσίες συχνά οδηγούν σε πλημμελή αντιμετώπιση του
χρόνιου πόνου σε αυτή την ομάδα πληθυσμού.
Επιπλέον, αφενός η μακροχρόνια χρήση οπιούχων δημιουργεί νευροπλαστικές αλλαγές στον εγκέφαλο και αφετέρου η
αντίληψη του πόνου είναι διαφορετική αν ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία υποκατάστασης, γεγονός που κάνει το φαινόμενο
ακόμα πιο πολύπλοκο.
για το χειρισμό των σύνθετων αυτών θεμάτων απο διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες (αναισθησιολόγοι, ψυχίατροι και
άλλες ειδικότητες) απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ τους, κείμενα ομοφωνίας και κατευθυντήριες οδηγίες,
συνεκπαίδευση αλλά και στενή παρακολούθηση με ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έχοντας ταυτόχρονα στο νού μας και
την επιδημία οπιούχων που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στις δυτικές κοινωνίες.

ΣυναιΣθΗμα και πονοΣ
αντώνης λιοδάκης
Ψυχίατρος, Διευθυντής του ΚΨυ ρεθύμνου
ζούμε σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η εσωτερική σύγχυση, η ψυχική αφωνία και η «εσωτερική εξορία». ο σημερινός
άνθρωπος βιώνει μια εξορία από την ίδια του την ουσία της ύπαρξης. Μάρτυρες μιας βαθιάς σχάσης του υποκειμένου που
αφορά τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις. αυτή η ασσυμετρία και ασυμφωνία δεσπόζει στα ψυχολογικά περιβάλλοντα
αλλά και στην καθημερινή ζωή τα τελευταία χρόνια. Η συνθετότητα της κρίσης τόσο σε αξιακό, πολιτισμικό και οικονομικό
επίπεδο όσο και η πολυπλοκότητα της πληροφορίας που αδυνατούμε να επεξεργαστούμε επιτείνουν την σύγχυση και
εγκλωβίζουν τον σημερινό άνθρωπο σε στερεότυπα απόγνωσης και απελπισίας.
Η ψυχοκοινωνική και ψυχοβιολογική προσέγγιση της ζέουσας πραγματικότητας αποτυπώνει μια «εκπληκτική» απομάκρυνση
από την εποχή της αφήγησης σε μια νέα εποχή του βιώματος. ακόμη αναπαριστά ένα άλλο πέρασμα από την εποχή της
ενοχής στην εποχή της ευθύνης.
Σε αυτό το ιδεολογικό – φιλοσοφικό και πολιτικό πλαίσιο έχουμε νέα δεδομένα διαχείρισης της νόσου- πόνου. Νέες
συνιστάμενες εμφανίζονται που η ίδια η ιατρική από μόνη της αδυνατεί να επεξεργαστεί. το ψυχολογικό υπόστρωμα στη
νόσο είναι πλέον εμφανές και το ψυχοσωματικό παίρνει νέες διαστάσεις που η ψυχοβιολογία το αποτυπώνει με ενάργεια.
Η σύνδεση του ψυχικού και σωματικού κόσμου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην κλινική πράξη και οι επαγγελματίες
υγείας όλο και το αναγνωρίζουν. Η απλή αλήθεια είναι ότι η ψυχική μας κατάσταση (ο κόσμος των συναισθημάτων) επηρεάζει
τη σωματική μας και αντίθετα. Η συμβατική ιατρική αναφέρεται στο φαινόμενο ως ψυχοσωματικό και πολύ συχνά
αποσύρεται. Σήμερα ο επιστημονικός κόσμος έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι τόσο ο ψυχικός/πνευματικός πόνος όσο και
ο σωματικός ενεργούν στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου δηλαδή στο πρόσθιο νησιωτικό φλοιό και στον φλοιό του
προσαγωγίου. Η σύνδεση στο επίπεδο φυσιολογίας ανάμεσα στον εγκέφαλο και στο σώμα είναι αναμφισβήτητη.
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Με την πάροδο των χρόνων, η συχνότητα εμφάνισης ψυχοσωματικών συνδρόμων αυξήθηκε τόσο πού ώστε σήμερα
αποτελούν πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με στατιστικές περίπου το 80% του πληθυσμού έχει προσβληθεί
τουλάχιστον μία φορά από αυτήν την επώδυνη κατάσταση. Είναι η δεύτερη αιτία μετά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού για
επίσκεψη σε γιατρό.
αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 40 χρόνια. γιατί άραγε, μετά από τα τόσα θεαματικά ιατρικά επιτεύγματα η «πλάτη» μας
αδυνατεί ξαφνικά και η ιατρική είναι τόσο ανήμπορη να αναχαιτίσει αυτή την επιδημία; Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι
η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να ανακαλύψει την πραγματική αιτία των διαταραχών πόνου.
Εδώ εμφανίζονται δύο επιστημονικές προκαταλήψεις. Η θέση που υποστηρίζει ότι αυτοί οι πόνοι οφείλονται σε δομικές
ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης ή σε αδυναμία των μυών χημικά ή μηχανικά προκαλούμενης. Η δεύτερη προκατάληψη
της συμβατικής ιατρικής υποστηρίζει ότι οι συγκινήσεις δεν επιφέρουν οργανικές αλλαγές. Η κλινική εμπειρία δείχνει την
πλήρη αντίθεση και με τις δύο παραπάνω απόψεις.
Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι οι πόνοι οφείλονται κυρίως σε διάφορες δομικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης με
συνηθέστερες την αρθρίτιδα, την δισκοπάθεια, την ασαφή πίεση νεύρων κ.α. το είδος του πόνου και τα ευρήματα των
εξετάσεων δεν ήταν δυνατόν να συσχετιστούν με την υποτιθέμενη αιτία του πόνου. ο μυϊκός ιστός διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στο πρόβλημα του πόνου καθώς και η παρατήρηση ότι το 88% των ασθενών με ιστορικό πονοκεφάλους, ημικρανίες,
καούρες, διαφραγματοκήλη, στομαχικό έλκος, σπαστική κολίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, έκζεμα και σειρά άλλων
παθήσεων οι οποίες μπορούν να συσχετιστούν με μυϊκή ένταση.
πρόκειται λοιπόν για μια νέα πρόταση που αναφέρεται ως «ολιστική» ιατρική. Η βασική ολιστική ιδέα είναι η θεραπευτική
προσέγγιση του ατόμου ως «ολότητα», προσέγγιση σοφή που η σύγχρονη ιατρική παραβλέπει. Η συγκινησιακή και η
σωματική συνιστώσα της υγείας και της αρρώστιας αναδύονται σε καθοριστικής σημασίας θεραπευτικά ζητήματα στην
αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Όλοι οι γιατροί θα έπρεπε να ασκούν «ολιστική ιατρική» υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να
αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση νου και σώματος σύμφωνα με την αρχαιοελληνική ρύση. Η παράλειψη του συγκινησιακού
παράγοντα από την μελέτη της υγείας και της ασθένειας είναι κακή ιατρική και κακή επιστήμη.
το σύγχρονο ιατρικό δόγμα (ιατρικός ιμπεριαλισμός κατά τον Ivan Ilits) αμφισβητεί και αναιρεί τις ψυχολογικές συνιστώσες
του πόνου με αποτέλεσμα να έχουμε ένα εξαρτηματικό άτομο που αδυνατεί να διαχειριστεί τις εσωτερικές δυνάμεις ίασης
και να γίνεται έρμαιο δυνάμεων κέρδους και κερδοσκοπίας.
τα τόσο διαδεδομένα σύνδρομα πόνου αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας, εντός και εκτός ιατρικού χώρου και
δεν πρόκειται να αλλάξουν αν δεν αλλάξουν αντιλήψεις περί των αιτιών τους.

ΨυχολοΓικεΣ παρεμΒαΣειΣ ΣΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ Του χρονιου πονου
Dr Γεώργιος ν. λυράκος
BPSy. MSc. MPH. PhD. CPsychol
Ψυχολόγος υγείας γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής,Ψυχιατρικός τομέας γΝΝ αγ.παντελεήμων, Επιστημ. Συνεργάτης Μονάδας
πόνου Β παν. Κλινικής αναισθησιολογίας, ιατρικής Σχολής ΕΚπα, πγΝ «αττιΚοΝ», Program Director MSc Health
Psychology Cardiﬀ MU – City Unity College
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθμός εναλλακτικών μοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωματώνουν
ψυχολογικούς (αντίληψη, γνωσία, συναίσθημα) και συμπεριφορικούς (αποφυγή) παράγοντες για να ερμηνεύσουν την
εμπειρία του πόνου. Έτσι ο πόνος σήμερα προσδιορίζεται εννοιολογικά ως ένα περίπλοκο, υποκειμενικό, αντιληπτικό
φαινόμενο που συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό χαρακτηριστικών, που περικλείει αλλά δεν περιορίζεται αναγκαστικά σε αυτά
όπως την ένταση, την ποιότητα, την χρονική πορεία και το προσωπικό νόημα.
οι ψυχολογικοί παράγοντες κινδύνου ενσωματώνουν τις ανησυχίες σχετικά με τον τραυματισμό ή τον πόνο και τις
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις για βελτίωση και θεραπεία του ασθενούς. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά ψυχιατρικής
συνοσηρότητας έχουν διαπιστωθεί σε άτομα που παρουσιάζουν χρόνια προβλήματα πόνου. Ειδικότερα, διαταραχές άγχους,
κατάθλιψη, κατάχρηση ουσιών, και αϋπνία συχνά διαγιγνώσκεται σε άτομα με χρόνιο πόνο. τα ποσοστά τους στους ασθενείς
αυτούς είναι 2 έως 7 φορές μεγαλύτερα από ότι στο γενικό πληθυσμό ενώ η κατάθλιψη από μόνη της προκαλεί πόνο. Έτσι
οι ασθενείς με χρόνιο πόνο ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν σοβαρή συνοσηρότητα, γι’ αυτό
και είναι απαραίτητο να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, καθώς ψυχολογία του ασθενή μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην
δημιουργία, στην εξέλιξη, στην πρόγνωση αλλά και στην θεραπεία μιας χρόνιας ιατρικής πάθησης. Η προσέγγιση αυτή
αντανακλά το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την υγεία και την ασθένεια, και αναπτύχθηκε από τον Έγκελς το 1977, που
θέτει βάσεις για διαφορετική, πιο πλούσια και ευρεία θεώρηση της υγείας. Ειδικά στον πόνο μας βοηθά να δούμε όλες τις
πτυχές που απαρτίζουν τον φαύλο κύκλο του πόνου. Έτσι, σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες έχει αναγνωριστεί ένας
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αριθμός σημαντικών ψυχολογικών παραγόντων που ενσωματώνονται στα σύνδρομα χρόνιου πόνου, όπως είναι η
κατάθλιψη, το στρες, η σωματοποίηση, η ψυχολογική δυσφορία, οι ακατάλληλες πεποιθήσεις και συμπεριφορές σε σχέση
με τον πόνο, η ακατάλληλη συμπεριφορά του πόνου συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς αποφυγής κινητοποίησης
λόγω φόβου και μειωμένης σωματικής δραστηριότητας, αλλά και συναισθηματικά προβλήματα όπως άγχος, η μειωμένη
διάθεση και η αποδέσμευση από την κοινωνική επικοινωνία, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την εργασία,
συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ικανοποίησης από την εργασία
Ψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση στο χρόνιο πόνο
Η ψυχολογική παρέμβαση ξεκινά με την αξιολόγηση του ασθενή που γίνεται με ειδικά ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς
που μετρούν το καθένα ξεχωριστά τις ψυχολογικές παραμέτρους δίνοντας μας μετρήσιμα αποτελέσματα που αξιολογούνται
και στη συνέχεια μας κατευθύνουν στην θεραπεία. Έτσι μετράμε την Καταστροφοποίηση με ειδική κλίμακα καθώς η ένταση
του πόνου οδηγεί στην καταστροφοποίηση και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στο φόβο για κίνηση και στο άγχος για την υγεία.
Στη συνέχεια μετράμε το φόβο ή αποφυγή και την αποδοχή της θεραπείας με για να δούμε πόσο πιθανό είναι να έχει ο
ασθενής καλή συμμόρφωση στη θεραπεία, ενώ είναι χρήσιμο να καταγράψουμε και την αποδοχή του χρόνιου πόνου αφού
αποτελεί σημαντική έννοια στην κατανόηση και την πρόβλεψη του αν οι ασθενείς με χρόνιο πόνο μπορούν να
εξακολουθήσουν να δεσμεύονται με ουσιαστικές πτυχές της ζωής τους και άρα αυτό καθορίζει και το είδος της παρέμβασης.
Η προθυμία για πόνο αναφέρεται στο πόσο προετοιμασμένος μπορεί να είναι κάποιος να νιώσει αύξηση στον πόνο του
προκειμένου να κάνει κάτι σπουδαίο. για παράδειγμα, αγαπώ το χορό και είμαι έτοιμος να δεχτώ την αύξηση του πόνου
μου όταν χορεύω (ή μετά) λόγω του συρμού που έχω από το πολύ κούνημα. πιθανόν όλοι μας να βιώναμε πρόθυμα πόνο
για να κάνουμε ένα αντιγριπικό εμβόλιο ή για να σταθούμε στη σειρά για ένα εισιτήριο μιας σπουδαίας συναυλίας ή για να
μεταφέρουμε αγκαλιά ένα παιδί που είναι κουρασμένο και δεν μπορεί να περπατήσει άλλο. τέλος μετράμε τη δέσμευση με
τη δραστηριότητα, που αναφέρεται στο πόσο ενεργά συμμετέχει ένα άτομο σε σημαντικές δραστηριότητες, σε πράγματα
όπως το να ξανά ξεκινήσει τη ζωή του, να διευθετήσει τις ευθύνες του και να κάνει σχέδια για τη ζωή του χωρίς να
συμπεριλαμβάνει σε αυτά το πώς θα απαλλαγεί από τον πόνο του. Όποιος έχει εργαστεί με ανθρώπους που βιώνουν χρόνιο
πόνο θα έχει δει άτομα που βάζουν τη ζωή τους στον πάγο, μερικές φορές και για χρόνια ακόμη, αναζητώντας κάτι που θα
τους βοηθήσει να ξεφορτωθούν τον πόνο και έχουν μετατρέψει την αναζήτηση της μείωσης του πόνου στο σκοπό της
ύπαρξης τους. Έτσι η χρησιμότητα της μέτρησης της αποδοχής του πόνου βρίσκεται στο ότι και οι δύο κλίμακες μαζί, μας
δείχνουν πόσο πιθανό είναι ο ασθενής να κινητοποιηθεί από τη θεραπεία και να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο του πόνου.
Η τελευταία ψυχολογική παράμετρος που αξιολογούμε είναι οι στρατηγικές αντιμετώπισης που χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες
και σχετίζονται με το συναίσθημα, αυτές που είναι εστιασμένες στο πρόβλημα, και αυτές που οδηγούν σε αποφυγή του
προβλήματος.
Βραχεία ψυχολογική παρέμβαση
Η βραχεία ψυχολογική παρέμβαση είναι σύντομη, μίας συνεδρίας παρέμβαση που είναι κατάλληλη για πιο πολύπλοκα
προβλήματα, όπως στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. πραγματοποιείται μετά από παραπομπή του ασθενή από τους γιατρούς
και αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση με τη συνήθη ιατρική φροντίδα. Χρησιμοποιεί γνωστική κατανόηση του άγχους για
την υγεία, ελαχιστοποιεί τις αρνητικές πλευρές της εμπειρίας των ασθενών, ενισχύει τις θετικές πλευρές της εμπειρίας των
ασθενών και παρέχει σαφείς εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις στον ασθενή.
Ψυχοεκπαίδευση, Συμβουλευτική και γνωσιακή - συμπεριφορική ψυχοθεραπεία
Η εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης, η συμβουλευτική για θέματα υγείας αλλά και η γνωσιακή - συμπεριφορική
ψυχοθεραπεία είναι τρόποι παρέμβασης που συνδυάζονται με την ιατρική θεραπεία με στόχο την βελτίωση της ποιότητας
ζωής και των ψυχολογικών επιπτώσεων των χρόνιων ιατρικών παθήσεων, τη μείωση του στρες, του θυμού και της
κατάθλιψης που εμφανίζεται στους ασθενείς αυτούς λόγω της χρονιότητας των συμπτωμάτων και της έντασης του πόνου
και της καταστροφοποίησης στην οποία καταφεύγουν λόγω των δυσλειτουργικών γνωσιών τις οποίες εμφανίζουν οι ασθενείς
αυτοί και αποτελούν ένα είδος παρέμβασης κοινό για τις περισσότερες νόσους που ενέχουν χρόνιο πόνο. οφείλουμε λοιπόν
να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για να μπορέσει ο ασθενής να εκφράσει τα συναισθήματα του.
Συμπερασματικά οι δύο κύριες μέθοδοι ψυχολογικής θεραπείας που χρησιμοποιούμε είναι η γνωσιακή και η συμπεριφορική
θεραπεία δουλεύοντας με τις σκέψεις (γνωσίες) του ασθενή για τον πόνο και με την έκθεση σε συμπεριφορές που ο ασθενής
φοβάται να εκτεθεί λόγω της καταστροφοποίησης στην οποία έχει μπει.
παράγοντες επιβάρυνσης στο χρόνιο πόνο
οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν τον ασθενή να σε επιβάρυνση της κατάστασης του περιλαμβάνουν
τον φόβο και την αποφυγή, την καταστροφοποίηση (διαδικασία σκέψης σύμφωνα με την οποία το μέγεθος και η πιθανότητα
αρνητικής έκβασης είναι υπερβολική). ακόμη συμπεριφορές όπως η επιφυλακή και η υπερβολική ανάπαυση στο κρεβάτι,
τις αρνητικές γνωσίες και τις πεποιθήσεις, την μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα, την μειωμένη προθυμία να αλλάξει, το
αίσθημα ανικανότητας ή αβοηθησίας, την έλλειψη αποδοχής και τέλος τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το βαρύ
φορτίο εργασίας και συγκρούσεις.
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Συμπέρασμα
απλές ψυχολογικές και φυσικές τεχνικές που κάνουν τον ασθενή που πονά να νοιώθει πιο άνετα πρέπει να αποτελούν
μέρος της καθημερινής θεραπευτικής πρακτικής. τέλος πιο σύνθετες τεχνικές μπορούν να επεκτείνουν τον ρόλο της μη
φαρμακολογικής αναλγησίας εάν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και το εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσα στα πλαίσια μιας
διεπιστημονικής ομάδας διαχείρισης του χρόνιου πόνου.

διεπιΣΤΗμονικΗ ανΤιμεΤωπιΣΗ Του πονου ΣΤα παιδια
λήδα παπαναστασίου
παιδοψυχίατρος, Συστημική οικογενειακή Θεραπεύτρια
πανεπιστημιακή παιδοψυχιατρική Κλινική,
Νοσοκομείο παίδων «Η αγία Σοφία», αθήνα
ο πόνος είναι παγκόσμια ανθρώπινη εμπειρία, αλλά είναι δύσκολο να οριστεί. Σύμφωνα με την International Association
for the Study of Pain`s, ορίζεται ως δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία, που έχει σχέση με πραγματική
ή πιθανή καταστροφή ιστών ή περιγράφεται ανάλογα μ΄αυτή την καταστροφή (McGrath et al, 1995). Η συμβολή
ψυχολογικών παραγόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκδήλωση, στη σοβαρότητα και στη διατήρηση της διαταραχής,
η οποία αναγνωρίζεται όταν ο πόνος δεν αποτελεί εκδήλωση συναισθηματικής, αγχώδους ή ψυχωτικής διαταραχής.
Στη θεραπεία του πόνου, παιδιά και έφηβοι με συνοδά ψυχολογικά προβλήματα, νοιώθουν περισσότερο ανάπηρα και
απαντούν λιγότερο αποτελεσματικά στην αποκατάσταση από εκείνα που δεν παρουσιάζουν συννοσηρότητα με ψυχιατρική
συμπτωματολογία. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι πόροι διαχείρισης (pain resources) που διαθέτει το κάθε άτομο ανάλογα με
το πόσο ψυχολογικά επιβαρυμένο είναι, το οικογενειακό πλαίσιο, η προσωπικότητα και οι σχέσεις των γονέων, η
προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία σε κάποιο μέλος της οικογένειας.
Η αντιμετώπιση του σωματικού πόνου πρέπει να είναι εξατομικευμένη, ανάλογη των προβλημάτων του συγκεκριμένου
παιδιού και της οικογένειας του. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο παιδοψυχίατρος λειτουργεί ως σύμβουλος του παιδιάτρου,
στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σκοπό την ενίσχυση της θεραπευτικής συμμαχίας και την αποφυγή
επανειλημμένων εξετάσεων από διαφορετικούς γιατρούς. Η θεραπευτική προσέγγιση εστιάζεται στη μείωση των
συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση πιθανών συνυπαρχόντων ψυχιατρικών διαταραχών, όπως κατάθλιψης, διαταραχής
πανικού, με κατάλληλη ψυχοθεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή (Brown et al. 1997).
οι συμπεριφορικές τεχνικές είναι αποτελεσματικές στην ενίσχυση των προσαρμοστικών συμπεριφορών, με σκοπό την
μείωση του δευτερογενούς κέρδους. Η ψυχοεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατανόηση και συμμόρφωση στην
θεραπεία και υποστηρίζει το παιδί, ώστε να κατανοήσει πότε πρέπει να ανησυχεί για τα συμπτώματα και πότε όχι. Ενισχύει,
επίσης, την επικοινωνία με το θεραπευτή και τη χρήση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. H υποστηρικτική, η οικογενειακή
και η ατομική ψυχοθεραπεία εφαρμόζονται με επιτυχία σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο σωματικό πόνο ανεξάρτητης
αιτιολογίας. Είναι πολύ σημαντική η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου καθώς και η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στην
ευρύτερη οικογένεια αν αυτό απαιτείται λειτουργώντας προς όφελος των γονιών, στοχεύοντας στην αποφόρτιση
συναισθημάτων και άγχους του κάθε μέλους της οικογένειας.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV
Περί Πόνου
καθΗμερινοΤΗΤα και πονοΣ. πωΣ ΣυνδεονΤαι;
αργυρώ πετσίτη
ο χρόνιος πόνος είναι μια κοινή και πολύπλοκη νόσος η οποία έχει μεγάλη επίδραση τόσο στα άτομα όσο και στη
κοινωνία. Καλά επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τον πόνο δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την χρήση μέσων,
τόσο σε γενική πρακτική όσο και σε εξειδικευμένα κέντρα, με τα οποία μπορεί να ελαττωθούν ή και να εμποδιστούν οι
επιδράσεις του χρόνιου πόνου.
Εκτιμάται ότι περίπου ένας στους πέντε ενήλικες στην Ευρώπη πάσχει από χρόνιο πόνο[1], και αυτό τον καθιστά
επιδημιολογικά πιο συχνό από το άσθμα[2] ή το διαβήτη[3]. Όμως σε ειδικά κέντρα πόνου αντιμετωπίζεται λιγότερο από
2% των ασθενών με χρόνιο πόνο ενώ το 98% αντιμετωπίζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.[4,5] οι μελέτες σταθερά
καταδεικνύουν ότι όποια παράμετρο της υγείας και αν μετρήσουμε, αυτή είναι χειρότερη όταν συνυπάρχει ο χρόνιος πόνος
σε σχέση με το να μην υπάρχει, και επιπρόσθετα σε αυτήν την φυσική και συναισθηματική επιβάρυνση το οικονομικό κόστος
για την κοινωνία είναι τεράστιο (πάνω από 200 δις ευρώ για την Ευρώπη και 635 δις δολάρια για την αμερική ανά έτος)[6]
παρόλα αυτά ο χρόνιος πόνος παραμένει υπο-διαγνωσμένος και υπο-θεραπευόμενος ενώ κύρια εργαλεία στην
αντιμετώπισή του είναι η φαρμακευτική αγωγή και οι επεμβατικές τεχνικές.
αν και ο χρόνιος πόνος είναι εξατομικευμένος και μπορεί να υφίσταται μονήρες πρωταρχικό αίτιο γ αυτόν (τραυματισμός,
έρπητας ζωστήρας), υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διάρκεια την ένταση και το φάσμα των επιδράσεων
του χρόνιου πόνου καθώς και την αντίληψη αυτών όπως πχ φυσικοί, ψυχολογικοί κοινωνικοί και συναισθηματικοί. Η έρευνα
για τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του πόνου είναι σημαντική όμως η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου που
συσχετίζονται με την παρουσία και την ανάπτυξή του χρόνιου πόνου αποτελεί το κλειδί για την δυνατότητα να τον
διαχειριστούμε κλινικά να περιορίσουμε την έντασή του και να ελαχιστοποιήσουμε την ανικανότητα που επιφέρει.
αναφερόμενοι σε επίπεδο γενικού πληθυσμού έχουν ταυτοποιηθεί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη και παράταση
του χρόνιου πόνου.[7] Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι μη διαχειρίσιμοι ιατρικά ενώ κάποιοι είναι. οι παράγοντες
αυτοί διαχωρίζονται στον παρακάτω πίνακα:
παράγοντες που συσχετίζονται με τον χρόνιο πόνο
Διαχειρίσιμοι
πόνος
Ψυχική υγεία
Συνοδός νοσηρότητα
Κάπνισμα
αλκοόλ
παχυσαρκία
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση
Ύπνος
Διατροφή
Εργασία
Είδος εργασίας
Μη διαχειρίσιμοι
Ηλικία
Φύλο
πολιτισμικό υπόβαθρο
Κοινωνιο-οικονομική κατάσταση
ιστορικό τραυματισμού ή βλάβης
Βίαιη προσωπικότητα
Κληρονομικότητα (και γενετικοί παράγοντες)
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διαχειριΣιμοι παραΓονΤεΣ
πόνος: Ίσως ο πιο σημαντικός κλινικά παράγοντας κινδύνου για χρόνιο πόνο είναι ο ίδιος ο πόνος, οξύς ή χρόνιος σε άλλο
σημείο. Όσο πιο έντονος είναι ο οξύς πόνος και όσο πιο πολλά τα επώδυνα σημεία τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανιστεί
σοβαρός χρόνιος πόνος.[8] Μία μελέτη νευροαπεικόνισης κατέδειξε ότι η πλαστικότητα του εγκεφάλου κινητοποιείται μετά
από 8 συνεχείς ημέρες καθημερινού επώδυνου ερεθισμού σε υγιείς εθελοντές, και αυτό αποκαθίσταται από 22 ημέρες έως
12 μήνες μετά την παύση του ερεθισμού.[9] Επίσης υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στον εγκέφαλο
που συνδέονται με τον χρόνιο πόνο, μπορεί να αντιστραφούν μετά από αποτελεσματική θεραπεία.[10]. τα ανωτέρω
επισημάνουν την ανάγκη αντιμετώπισης του οξέος πόνου, όχι μόνο για την ανακούφιση των πασχόντων αλλά και ως
προστατευτική μέθοδος.
Ψυχική υγεία: Άγχος, κατάθλιψη και ιδέες καταστροφικότητας για τον πόνο, συσχετίζονται με την παρουσία χρόνιου πόνου
και με κακή πρόγνωση σε ανθρώπους με διάφορα είδη χρόνιου πόνου.[11] Η παροδική σχέση μεταξύ χρόνιου πόνου και
ψυχικής υγείας παραμένει ασαφής, και είναι πιθανό να υπάρχει αμφίδρομη ανατροφοδότηση- ο πόνος επιδεινώνει την
ψυχική υγεία και αντίστροφα. Η κατάθλιψη στο χρόνιο πόνο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ιατρικά μεμονωμένα, ενώ η
έκβαση των ασθενών είναι καλύτερη όταν αυτή αντιμετωπίζεται συγχρόνως με κατάλληλη αναλγητική αγωγή.[12]
Συνοδός νοσηρότητα: Η επίπτωση του χρόνιου πόνου είναι υψηλότερη σε άτομα που πάσχουν από άλλες χρόνιες ασθένειες
σε σχέση με άλλους που δεν πάσχουν.[13] για παράδειγμα, το ένα τρίτο των ασθενών με στεφανιαία νόσο πάσχουν από
χρόνιο πόνο ενώ ανάλογο είναι το ποσοστό και για εκείνους που πάσχουν από Χαπ. Ως κύριο αίτιο του πόνου, όπως και στο
γενικό πληθυσμό είναι το μυοσκελετικό. αυτό όχι μόνο επιβαρύνει την συνολική εικόνα, αλλά ο συνδυασμός συνοσηρότητας,
πολλαπλής συνταγογράφισης και συνοδού ανικανότητας αποτελεί πρόκληση διαχείρισης συνολικά. οι ασθενείς αυτοί που
έχουν σοβαρό χρόνιο πόνο έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από ισχαιμική καρδιακή νόσο ή
αναπνευστική ανεπάρκεια σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν[14] και αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην μειωμένη
ικανότητα άσκησης λόγω του χρόνιου πόνου. υπάρχουν αποδείξεις ότι αρκετές χρόνιες νόσοι πιθανόν να αυξάνουν τον
κίνδυνο για χρόνιο πόνο. αυτό μπορεί να προκύπτει είτε άμεσα, μέσω αυξημένης αλγαισθησίας από την περιφέρεια η οποία
καταλήγει σε κεντρικές και περιφερικές παθοφυσιολογικές αλλαγές που συσχετίζονται με τον χρόνιο πόνο, είτε έμμεσα με
συσσώρευση στρεσογόνου φορτίου που οδηγεί σε παρατεταμένη διέγερση του stress- response συστήματος και κατά
συνέπεια την κατάρρευση του μυϊκού, εριστικού και νευρικού ιστού άρα σε περισσότερο αναφερόμενο χρόνιο πόνο.
κάπνισμα: οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι οι καπνίζοντες είναι περισσότεροι ανάμεσα στους πάσχοντες από χρόνιο
πόνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό[15] Επίσης οι βαρείς καπνιστές αναφέρουν περισσότερα επώδυνα σημεία και
μεγαλύτερη ένταση πόνου σε σχέση με τους μη καπνίζοντες.[16] γενικότερα πάντως τα αποτελέσματα των μελετών για την
σχέση καπνίσματος-χρόνιου πόνου δεν συγκλίνουν, διότι δεν έχει μελετηθεί η ανακούφιση του πόνου μέσω του καπνίσματος
ή η διαχείριση της συνυπάρχουσας κατάθλιψης μέσω αυτού.
αλκοόλ: Στην αρχαιότητα μείγματα αλκοόλ χρησιμοποιήθηκαν ως αναλγητικά. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το αλκοόλ έχει
μόνο παροδική αναλγητική δράση, παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιείται γι αυτό το σκοπό από το γενικό πληθυσμό. Όμως
εκτός από τον κίνδυνο που ενέχει η ανάμειξη αλκοόλ και φαρμακευτικής αγωγής, οι αναλγητικές δράσεις του αλκοόλ
εμφανίζονται όταν η πρόσληψη ξεπερνά τις συνιστώμενες ασφαλείς δόσεις. οξεία απόσυρση αυξάνει την ένταση του πόνου
και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη. Ευτυχώς τα αποτελέσματα μελέτης από την Δανία δείχνουν ότι οι
ασθενείς του χρόνιου πόνου είναι πότες σε μικρό ποσοστό.[17]
παχυσαρκία: Η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και χρόνιου πόνου μοιάζει αυτονόητη λόγω της επιβάρυνσης των αρθρώσεων,
της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας και της γενικότερα κακής φυσικής κατάστασης. Όμως οι μελέτες δείχνουν ότι δεν
υπάρχει άμεση συσχέτιση παρά μόνο αυτή της επίδρασης του χρόνιου πόνου στην ποιότητα ζωής.[18] Σαφής συσχέτιση
έχει δειχθεί μόνο σε υπερήλικες με κεντρικού τύπου παχυσαρκία.[19] από μια άλλη πλευρά, η βελτίωση του βάρους βελτιώνει
την έκβαση σε καταστάσεις χρόνιου πόνου, και αυτό πιθανότατα οφείλεται σε βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αντίληψης
του πόνου.[20] τέλος το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι η παχυσαρκία παράγει μεγάλη συνοσηρότητα, η οποία όπως
αναφέρθηκε σχετίζεται με τον χρόνιο πόνο.
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση: τα δεδομένα για τα οφέλη της άσκησης σε ασθενείς με χρόνιο πόνο είναι περιορισμένα,
κυρίως λόγω της μεγάλης ετερογένειας των μελετών τόσο ως προς την ποιότητά τους όσο και από το γεγονός ότι αφορούν
συγκεκριμένα είδη χρόνιου πόνου σε σχέση με συγκεκριμένα είδη άσκησης.
διαταραχές ύπνου: Μεγάλη μελέτη από την Νορβηγία που αφορούσε μόνο γυναίκες και για περίοδο 17 ετών βρήκε ότι
ο διαταραγμένος ύπνος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιου πόνου, και προγνωστικό παράγοντα για
την ανθεκτικότητά του αλλά δεν επιτείνει την ένταση του πόνου.[21] Μελέτη από την αγγλία βρήκε ότι η διαχείριση των
προβλημάτων ύπνου σε ασθενείς του χρόνιου πόνου, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε αυτούς.[22]
διατροφή και πόνος: Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την υγεία στο σύνολό της όσο και για τον χρόνιο πόνο
ειδικά. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο της διατροφής στην απορρόφηση των φαρμάκων.[23,24,25,26,27]
εργασία/είδος εργασίας: Άτομα που δεν εργάζονται εξαιτίας ασθένειας ή ανικανότητας είναι πιο πιθανό να αναφέρουν
χρόνιο πόνο σε σχέση με εκείνους που εργάζονται.[28]
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Ηλιοφάνεια και βιταμίνη D: υπάρχουν κάποιες μελέτες που αναφέρουν συσχέτιση κλίματος και χρόνιου πόνου. Όμως
αυτό μάλλον πρέπει να αποδοθεί σε διαφορετικό τρόπο ζωής και συνήθειες που επιβάλλονται από τις κλιματικές συνθήκες.
Επίσης πιθανόν να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βιταμίνης D και του πόνου.[29]

μΗ διαχειριΣιμοι παραΓονΤεΣ
μεγάλη ηλικία: Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση ηλικίας και πόνου.[30] υπάρχει όμως αυξημένη επίπτωση χρόνιου πόνου
στην μεγάλη ηλικία και κυρίως πιο σοβαρή επίδραση στην ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης.[31]. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός
γηράσκει, θα χρειαστούν στρατηγικές αντιμετώπισης του πόνου και της συνοσηρότητάς του καθώς και της πολυφαρμακίας.
Φύλο: γενικά θεωρείται ότι τα επώδυνα σύνδρομα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες.[32].
εθνικότητα, πολιτισμικό υπόβαθρο: Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας η επίπτωση του πόνου είναι ίδια σε
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.[33] πιθανόν αναφερόμενες φυλετικές διαφορές να οφείλονται σε υποθεραπεία
του πόνου σε άτομα μειονοτήτων.[34]
κοινονιο-οικονομικοί παράγοντες: Μελέτες για την επίπτωση του χρόνιου πόνο στο γενικό πληθυσμό σταθερά δείχνουν
ότι το κονωνικο-οικονομικό επίπεδο και ο χρόνιος πόνος σχετίζονται αντίστροφα.[35] Δεδομένα δείχνουν ότι οι άνθρωποι
που ζουν σε δύσκολες συνθήκες όχι μόνον βιώνουν πιο πολύ πόνο αλλά και πιο έντονο.[36,37] γι αυτόν τον παράγοντα η
πολιτική βούληση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων είναι εξίσου σημαντική με την ιατρική
παρέμβαση.
Τραύμα, ιστορικό βλάβης ή κακοποίηση: παράλληλα με τις αποδείξεις για χρόνιο πόνο μετά από χειρουργική
επέμβαση[38,39], δύο μεγάλης κλίμακας μελέτες βρήκαν ότι ο πόνος είναι πιο συχνός στους ανθρώπους οποιασδήποτε
ηλικίας που έχουν ιστορικό κακοποίησης ή βίας σε οικογενειακό ή δημόσιο επίπεδο.[40,41]
Γενετικοί παράγοντες: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό γονίδιο υπεύθυνο για τον πόνο, αλλά ένας σύμπλοκος
γονιδιακός συνδυασμός γενετικών παραγόντων που αλληλοεπιδρά με ψυχολογικούς παράγοντες και τον τρόπο ζωής ώστε
να παραχθεί ο χρόνιος πόνος.[42] υπάρχουν επίσης αποδείξεις ότι η ‘αναφορά’ του πόνου είναι ένας κληρονομούμενος
φαινότυπος, που καθορίζεται από γονίδια, κοινό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή τους.[43] υπάρχουν επίσης αποδείξεις
από προοπτικές μελέτες που δείχνουν ότι οι καταστάσεις χρόνιου πόνου αποτελούν οικογενειακό ιστορικό, και ότι παιδιά
γονέων με χρόνιο πόνο είναι πιθανότερο να αναπτύξουν τα ίδια χρόνιο πόνο.[44]
Συμπέρασμα: Η ύπαρξη αμφοτέρων ατομικών και γενικών κινδύνων για την έναρξη και διάρκεια του χρόνιου πόνου,
δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης σε περισσότερα από ένα επίπεδα. υπάρχουν σαφείς ευκαιρίες για τους
επαγγελματίες υγείας να διευκολύνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής των ασθενών που παρέχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν
την νοσηρότητα και την λειτουργικότητα ασθενών με χρόνιο πόνο, ενώ συγχρόνως ελαττώνουν τον κίνδυνο και την επίδραση
της συνοσηρότητας.
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προλΗΨΗ και θεραπεια ΤΗΣ κεΦαλαλΓιαΣ απο καΤαχρΗΣΗ αναλΓΗΤικων
χρύσα αρβανίτη
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Κεφαλαλγίας η κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ
ενός θεραπευτικού παράγοντα που χρησιμοποιείται υπερβολικά και ενός ευαίσθητου ασθενούς.
Η κεφαλαλγία με υπερβολική χρήση φαρμάκων (MOH) είναι μια κατάσταση στην οποία η θεραπεία για την κεφαλαλγία
γίνεται η αιτία για έναν επίμονο και χρόνιο πόνο.
Ένα άτομο με κεφαλαλγία που παίρνει συχνά φάρμακα για τον πόνο, οδηγείται σταδιακά σε σχεδόν καθημερινή κεφαλαλγία
που επιτείνεται με τη λήψη φαρμάκων.
το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος με αποτέλεσμα η κεφαλαλγία να γίνεται χρόνια και ανθεκτική στη θεραπεία.
τα κριτήρια για την κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών είναι ο ασθενής να έχει κεφαλαλγία για πάνω από 15 μέρες
το μήνα, να έχει προϋπάρχουσα πρωτοπαθή κεφαλαλγία (ημικρανία, κεφαλαλγία τάσεως) και να κάνει κατάχρηση
φαρμάκων τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες.
Επιδημιολογικά στοιχεία από πολλές χώρες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με χρόνια κεφαλαλγία
κάνουν κατάχρηση φαρμάκων και κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση της
κεφαλαλγίας από αναλγητικά.
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μπορει να ΣυμΒαλλει Η ΤεχνολοΓια Των κινΗΤων ΤΗλεΦωνων
ΣΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ Του πονου;
κώνσταντίνος παπίλας
γΝ Καρπενησίου
Η διάδοση δικτύων, συσκευών και εφαρμογών που βασίζονται στην κινητή τεχνολογία και την ασύρματη επικοινωνία
καλύπτει περισσότερες περιοχές του πλανήτη (>85%) από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, συνοδευόμενη από την
αυξανόμενη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και την φθηνότερη ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στις κινητές συσκευές.
το κόστος της ευρείας παροχής υψηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά, και συχνά
υποστηρίζεται ότι απειλείται η βιωσιμότητά του στα ανεπτυγμένα κράτη, ενώ είναι απαγορευτικό σε αναπτυσσόμενα. Η
πληροφορική έτσι ή αλλιώς έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες υγείας, για παράδειγμα με τη μηχανογράφηση, τους
ηλεκτρονικούς φακέλλους ασθενών κτλ, οπότε έχουν ήδη προκύψει απαντήσεις σχετικές με την ασφάλεια και την
ιδιωτικότητα των δεδομένων σε αυτά τα οργανωμένα πλαίσια. Επιπλέον, η τηλεϊατρική, επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο
παρακολούθηση ασθενών και αλληλεπίδραση με τον επαγγελματία υγείας, όπως και τη διασύνδεση απομακρυσμένων
περιοχών με εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα και υπάρχει εκτεταμένη εφαρμογή της στις Ηπα.
Στην τελευταία δεκαετία αυξάνεται αλματωδώς η ασύρματη διασύνδεση και η εμπορική ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές
συσκευές, πέραν της απλής παροχής εκπαίδευσης με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, δηλαδή εφαρμογές που ο ίδιος ο
ασθενής δίνει στοιχεία που αφορούν την υγεία του και αλληλεπιδρά σε κάποιο βαθμό, λαμβάνοντας πιο προσωποποιημένη
πληροφόρηση ή υπενθυμίσεις για ραντεβού ή για τη λήψη των φαρμάκων του ή κρατά ένα ημερολόγιο με τη
συμπτωματολογία του σε συνδυασμό με τις δραστηριότητές του, την άσκηση ή και τη διατροφή του (π.χ. για το σακχαρώδη
διαβήτη, τη στεφανιαία ανεπάρκεια, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα κτλ).
αυξάνεται εκθετικά η εμπορική ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, διότι πλέον έχουμε περισσότερες συνδέσεις από όσους κατοίκους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηπα, και ειδικά οι νεότεροι ενήλικες, τον περισσότερο χρόνο που δεν κοιμούνται, αλληλεπιδρούν
με μιά τέτοια συσκευή. αντιπροσωπεύει λοιπόν το μεγαλύτερο δυνατό αγοραστικό κοινό, καθώς τείνει να υπερβεί το σύνολο του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού (περιλαμβάνοντας και ανηλίκους και υπερήλικες). για παράδειγμα στην Ελλάδα, σχεδόν προ
δεκαετίας, είχαμε περίπου 120 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους, στη γαλλία και στις Ηπα 96, στην Εσθονία 203
και στην αιθιοπία 5. Δεν είναι όμως, μόνο το κίνητρο του κέρδους σε μικρής κλίμακας ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προάγει τις
εφαρμογές κινητής τεχνολογίας. ας σκεφθούμε ενδεικτικά ότι στην Εσθονία όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο
του μέσου όρου της ΕΕ, έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την ανάγκη για προσωπική παρουσία στις συναλλαγές με το κράτος,
μέσα από την πιστοποιημένη παροχή όλων σχεδόν των εγγράφων μέσω κινητού τηλεφώνου. Η οικονομία χρόνου και πόρων
στη διοίκηση στο δημόσιο τομέα είναι τεράστια. γιατί όχι και στη «βιομηχανία» της υγείας;
Στον τομέα της υγείας, λοιπόν, αναφερόμαστε στις χρήσεις της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων εν γένει
ως e-Health. τμήμα της «ηλεκτρονικής» υγείας αποτελεί, πιο πρόσφατα, η ανάπτυξη της «κινητής» υγείας, το mHealth, δηλαδή
mobile health, ως «η χρήση κινητών και ασύρματων τεχνολογιών για την υποστήριξη της επίτευξης υγειονομικών στόχων»,
σύμφωνα με την αναφορά της που το 2011. ο όρος πρωτοαναφέρθηκε από τους Istepanian, Robert S.H.; Laxminarayan,
Swamy; Pattichis, Constantinos S., eds. (2006). M-Health: Emerging Mobile Health Systems. Topics in Biomedical Engineering.
τα έργα eHealth μπορούν να παρέχουν τον βασικό κορμό στον οποίο να ενσωματωθούν προγράμματα mHealth. Ενώ αυτά τα
οργανωμένα eHealth projects αφορούν κυρίως στις χώρες με υψηλό εισόδημα, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι κινητές
τεχνολογίες διεισδύουν και επεκτείνονται και σε χώρες με μεσαίο-χαμηλό εισόδημα, ώστε να παρατηρείται το φαινόμενο της
υπερπήδησης (leapfrog) στις επόμενες τεχνολογίες, δηλαδή χωρίς να έχουν αυτές οι χώρες ανεπτυγμένα δίκτυα ηλεκτρονικής υγείας,
να μπορούν να μπουν απευθείας στις κινητές τεχνολογίες τόσο σε επίπεδο κεντρικής οργάνωσης, όσο και στο προσωπικό επίπεδο.
Σε αναπτυσσόμενες χώρες τα δίκτυα κινητής παρέχουν ήδη μεγαλύτερη κάλυψη από τα ενσύρματα, αλλά και οι συσκευές κινητών
τηλεφώνων έχουν όλο και περισσότερες δυνατότητες με μικρότερο κόστος από έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από απομακρυσμένες «μονάδες υγείας» με βασικές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό.
τα ανωτέρω αφορούν ουσιαστικά τη χρήση και στο ζήτημα του πόνου, καθώς είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε το
πλαίσιο που θέτει τους στόχους, τον τρόπο, ίσως και τα όρια, της εφαρμογής της διαθέσιμης τεχνολογίας.
Σχετικά με το χρόνιο πόνο υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές, περισσότερες από 90% είναι για android, με την πλειοψηφία
να αφορά τήρηση σε πραγματικό χρόνο ημερολογίου ή πληροφοριακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με τον πόνο,
κυρίως σε σχέση με φυσικοθεραπεία και ψυχολογικές παρεμβάσεις. Στη συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει εμπλακεί κάποιος
επαγγελματίας υγείας στην ανάπτυξή τους. Επίσης, δεν αναφέρουν ποιός συλλέγει τα δεδομένα και πώς τα διαχειρίζεται.
Δεν υπάρχουν επιστημονικές αξιολογήσεις για το περιεχόμενο ή την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους.
αυτή τη στιγμή, οι ελάχιστες επιστημονικές προσπάθειες δεν είναι ευρέως διαθέσιμες και δεν έχουν γίνει παρά πιλοτικές
μελέτες με πολύ μικρό αριθμό συμμετεχόντων, ενώ οι εμπορικές εφαρμογές με πολλές χιλιάδες λήψεις δεν έχουν καμία
επιστημονική αξιολόγηση. αποτελούν δύο διαφορετικούς κόσμους έως σήμερα, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι απλά
είμαστε στην αρχή.
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Στην αρχή, λοιπόν, υπάρχουν οι μάλλον απογοητευτικές επιστημονικές ανασκοπήσεις για την τρέχουσα κατάσταση και οι
εξαιρετικά ενθουσιώδεις υποσχέσεις πιλοτικών προγραμμάτων ή και εμπορικών εφαρμογών, που περιορισμένα και απλώς
ενδεικτικά αναφέρουμε στο τέλος του κειμένου και θα δείξουμε στην παρουσίαση.
Όμως, υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα που οφείλουμε να εξετάσουμε με την «κοινή λογική».
1. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας αναπτύχθηκε, έγινε αποδεκτή και διαχύθηκε με εκθετικούς ρυθμούς μέσα σε δυό
δεκαετίες, άρα είναι εδώ για να μείνει και να αποτελέσει όχημα για κάποιες λύσεις υποχρεωτικά και στον τομέα της υγείας,
ειδικά όταν σκεφτούμε ότι αποτελεί επανάσταση συγκρίσιμη με την αρχική διάδοση του προσωπικού υπολογιστή.
2. το ετήσιο κόστος της αντιμετώπισης του πόνου (στις διάφορες ειδικότητες στις Ηπα) είναι διπλάσιο από αυτό των
καρδιαγγειακών ή του καρκίνου και τριπλάσιο από του σακχαρώδους διαβήτη.
3. το πολυσχιδές εννοιολογικό διαγνωστικό πλαίσιο του πόνου, της αντιμετώπισης και ενίοτε θεραπείας του, μπορεί να
διαπιστωθεί και από τη δυσκολία σύμπλευσης της ονοματολογίας και κατάταξης του πόνου από την IASP με το ICD, όπως
διαπιστώνουμε με τις δυσκολίες από το ICD-10 και τις προτάσεις για το ICD-11. αντίστοιχα, θεραπευτικά, σήμερα είναι
σχεδόν αυτονόητη η ανάγκη ταυτόχρονης αντιμετώπισης από πολλές ειδικότητες και ακόμη και εναλλακτικών
προσεγγίσεων εντός της κάθε μιάς.
από τα ανωτέρω, αντιλαμβανόμαστε ότι από εφαρμογές που ήδη υπάρχουν, όπως η παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε
χρόνο, τόπο και μορφή που διευκολύνει κάθε ασθενή, η καταγραφή χαρακτηριστικών του πόνου σε πραγματικό χρόνο και
όχι με ανάκληση, η δυνατότητα συνδυασμού με άλλες παραμέτρους της καθημερινότητας του ασθενούς, έως την επεξεργασία
αυτών των δεδομένων, την ενσωμάτωσή τους στον ηλεκτρονικό φάκελλο υγείας και την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, η διαδρομή είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη.
Σε αυτή τη διαδρομή, ήδη η τεχνολογία mHealth προσφέρει τη δυνατότητα να παίρνει εύκολα ανατροφοδότηση της
χρηστικότητας από τον ίδιο τον ασθενή (π.χ. όπως έλεγξαν στο πρόγραμμα e-Ouch για ασθενείς με νεανική ρευματοειδή
αρθρίτιδα ή σε πιλοτική μελέτη για παροχή προγράμματος διαλογισμού-επίγνωσης –mindfulness meditation- σε γυναίκες με
χρόνιο πυελικό πόνο και προχώρησαν περαιτέρω σε focus groups κτλ). Όμως, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς, για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τα νούμερα είναι μικρά, για να θεωρηθούν ως απόδειξη για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.
Στον αντίλογο, θα εστίαζα στη σημασία της δυνατότητας προσωποποιημένης καθοδήγησης των ασθενών με διάφορες
δοκιμές μεθόδων αντιμετώπισης του πόνου, φαρμάκων, ψυχολογικών προσεγγίσεων κτλ, εν είδει μελετών με n=1, όπου ο
ασθενής είναι και control στις διαδοχικές τροποποιήσεις της αγωγής. Η ανάπτυξη εργαλείων καταγραφής και
ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης αυτών των δεδομένων, μπορεί να μας παρέχει πολύτιμη πληροφορία για διάκριση
υποομάδων με χαρακτηριστικά που καθιστούν πιθανότερη τη μία ή την άλλη αντιμετώπιση, τροφοδοτώντας στη συνέχεια
συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
Έτσι ή αλλιώς, οι εφαρμογές θα συνεχίζουν να αναπτύσσονται, είτε χαοτικά εμπορικά είτε συντονισμένα από ομάδες που
θα συμπεριλαμβάνουν επιστήμονες υγείας σε σύνδεση με κλινικές πόνου, αξιολογώντας και χτίζοντας πάνω στην εμπειρία
που αθροίζεται.
Στην ελληνική πραγματικότητα, μέχρι στιγμής έχει δημιουργηθεί ένα μητρώο ασθενών με νευροπαθητικό πόνο, στο οποίο
υποχρεωτικά αντιμετωπίσθηκαν τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα. υπάρχουν πολλές
εφαρμογές και δυνατότητες για την κλινική πράξη και την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς στο ιατρείο πόνου, αλλά και στο
επίπεδο της εκπαίδευσης και της ψυχολογικής υποστήριξης. προφανώς δεν υστερούμε από έλλειψη ικανών επιστημόνων
στην πληροφορική ή στην ψυχολογία ή στην ιατρική, οπότε θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες με συμμετοχή
πανεπιστημιακών φορέων, ιδίως του ηλικιακά νεότερου δυναμικού τους, για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών της
αλγολογίας που να απευθύνονται στη δημόσια υγεία, στοχεύοντας εξ’αρχής στην καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V
Παιδιατρικός Πόνος
επIμονοΣ μεΤεΓχειρΗΤικOΣ πOνοΣ ΣΤα παιδιA και εΦHΒουΣ:
πρOΓνωΣΗ, πρOλΗΨΗ και ανΤιμεΤωπιΣΗ
δημητρόπουλου ευθυμία
Επικουρική αναισθησιολόγος, γ. Νοσοκομείο παίδων « Η αγία Σοφία»
Επίμονος μετεγχειρητικός πόνος (PPSP) ή χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος (CPSP) είναι μια αναγνωρισμένη επιπλοκή μετά
από χειρουργικές επεμβάσεις σε ενήλικες. Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός του και αυτός που χρησιμοποιείται
περισσότερο είναι του Macrae. PPSP είναι επίμονος πόνος για τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Άλλοι
συγγραφείς προτείνουν διάρκεια μεταξύ 2 και 6 μηνών. ο πόνος αυτός δεν υπάρχει προεγχειρητικά ή διαφέρει σημαντικά
σε χαρακτηριστικά και ένταση από οποιοδήποτε άλλο προεγχειρητικό πόνο, εντοπίζεται στη χειρουργηθείσα περιοχή και
δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλες αιτίες όπως χρόνια λοίμωξη ή υποτροπή κακοήθειας. ο συνεχής πόνος μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντική ταλαιπωρία και λειτουργική ανικανότητα για τον ασθενή. παρόλο που στους ενήλικες οι μηχανισμοί ανάπτυξης
του PPSP δεν έχουν εντελώς διευκρινιστεί, ένας αριθμός προδιαθεσικών παραγόντων έχει ταυτοποιηθεί.
Στον παιδιατρικό πληθυσμό υπάρχει αυξημένη ανησυχία για την πιθανότητα εμφάνισης PPSP και των επιπλοκών του.τα
τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ακαδημαϊκό και κλινικό ενδιαφέρον για την αναγνώριση του επίμονου μετεγχειρητικού
πόνου στα παιδιά. Μελετώνται περιστατικά, πιθανοί παράγοντες κινδύνου, αποτελέσματα, παρόλα αυτά υπάρχουν ελλιπή
δεδομένα να κατευθύνουν τον κλινικό γιατρό στην εξειδικευμένη διαχείριση του.
Η επίπτωση του πόνου εξαρτάται από τον τύπο της επέμβασης και έχει διαπιστωθεί καλύτερα στους ενήλικες. Βρέθηκε μία
επίπτωση της τάξης του 60% μετά από ακρωτηριασμούς, 30% μετά από θωρακοτομές και επεμβάσεις μαστού και 10% μετά
από αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Δυστυχώς, ακριβή δεδομένα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τη συχνότητα του χρόνιου
μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά. υπάρχουν μελέτες που εμπλέκουν μεγάλο εύρος επεμβάσεων. Μια πρόσφατη
μεταανάλυση που περιλάμβανε 628 συμμετέχοντες που υπεβλήθησαν σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, ανέδειξε μια
μέση συχνότητα του PPSP σε 20%, 12 μήνες μετά από ποικιλία μείζονων επεμβάσεων.
Όπως και στους ενήλικες, ο ακριβής μηχανισμός της ανάπτυξης του PPSP στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν έχει
αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, οι καθοριστικοί παράγοντες της μετατροπής του οξέως μετεγχειρητικού πόνου σε χρόνιο φαίνεται
να είναι σύνθετοι, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικοπεριβαλλοντικών
παραγόντων. Η εκτίμηση της φύσης του PPSP στηρίζεται σε προφορικές περιγραφές του πόνου από τους ασθενείς και σε
αισθητηριακές δοκιμές και θεωρείται ότι εμπλέκει γνωστικά και νευροπαθητικά στοιχεία.
Έχει προταθεί ένας αριθμός προδιαθεσικών παραγόντων που θα μπορούσαν πιθανά να σχετίζονται με την ανάπτυξη του
PPSP στα παιδιά. Μια πρόσφατη ανάλυση ανέδειξε ότι η προεγχειρητική ένταση του πόνου, οι πολλές χειρουργικές επεμβάσεις,
η ανησυχία των παιδιών, η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του παιδικού πόνου και η καταστροφολογία των γονιών σχετικά
με τον πόνο (pain catastrophizing) είναι οι μόνοι προεγχειρητικοί παράγοντες πρόγνωσης του PPSP. Όσων αφορά την ηλικία
βρίσκεται σε μελέτες ότι όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί κατά τη χειρουργική επέμβαση τόσο πιθανότερη είναι η εμφάνιση του
PPSP. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν υπεροχή του ενός εκ των δυο φύλων στην εμφάνιση του. παρόλα
αυτά κάποιες λίγες μελέτες δείχνουν μια μικρή αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης του στο γυναικείο φύλο.
Όταν ο πόνος πριν την επέμβαση υπάρχει τουλάχιστον ένα μήνα σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επίμονου
μετεγχειρητικού. από την άλλη ο άμεσος μετεγχειρητικός πόνος στους ενήλικες είναι καλά αναγνωρισμένος παράγοντας
κινδύνου, στα παιδιά όμως δεν είναι ακόμα κατανοητός και τεκμηριωμένος. Σε μελέτες φάνηκε ότι μετά από μεγάλες
επεμβάσεις όταν υπάρχει πόνος μεγάλης έντασης δυο εβδομάδες μετεγχειρητικά σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο PPSP.
Στους ψυχολογικούς παράγοντες φαίνεται να παίζει ρόλο και η εικόνα του ασθενούς για το σώμα του, όταν υπάρχει μη
αποδεκτή εικόνα του σώματος από τον ασθενή προεγχειρητικά ή μια δυσπροσαμοστικότητα στην αντιμετώπιση των αλλαγών
του σώματος μετεγχειρητικά σχετίζεται με μεγαλύτερης διάρκειας ανάρρωση από τον πόνο και αυξημένη λειτουργική
ανικανότητα. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση γενικότερα, η μικρή αλληλεπίδραση με
συμμαθητές, η χαμηλή επίδοση στο σχολείο, η κακή διάθεση, η ευερεθιστότητα στο χαρακτήρα και η εσωστρέφεια.
υπάρχουν σποραδικά δεδομένα που ενοχοποιούν άλλους παράγοντες αλλά με ελλιπή τεκμηρίωση, όπως γενετικοί, η
περιοχή της επέμβασης, η ύπαρξη χρόνιων παθήσεων, πιθανός τραυματισμός νεύρων, η αναλγητική αγωγή και οι
αναλγητικές τεχνικές.
48

12o

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

ελλΗνικΗ εΤαιρεια αλΓολοΓιαΣ
ΕλληνικΟ Τμημα IASP & EFIC

οι επιπτώσεις που εμφανίζουν τα παιδιά με χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο ποικίλλουν. Συνήθως εμφανίζουν κατάθλιψη, άγχος,
διαταραχές ύπνου, χαμηλή ποιότητα ζωής, μεγάλο αριθμό ημερών απουσίας από το σχολείο με αποτέλεσμα μειωμένη
ακαδημαϊκή επιτυχία,κοινωνική απομόνωση και μειωμένη αθλητική απόδοση. τα 2/3 των εφήβων με χρόνιο πόνο
καταφεύγουν σε κέντρα πόνου. τέλος, ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν πόνο στην ενηλικίωση.
Η σοβαρότητα του πόνου και η λειτουργική ανικανότητα που σχετίζεται με αυτόν διαφέρει σημαντικά από παιδί σε παιδί.
Άλλοι ασθενείς χρειάζονται ελάχιστες παρεμβάσεις και άλλοι χρήζουν ανάγκης μονάδας χρόνιου πόνου. για τους κλινικούς
γιατρούς υπάρχουν λίγα ειδικά δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία και τη διαχείριση του PPSP σε παιδιατρικούς πληθυσμούς.
τα θεραπευτικά σχέδια συχνά εξάγονται από το πώς αντιμετωπίζονται άλλες χρόνιες παθήσεις στα παιδιά και από πρακτικές
που χρησιμοποιούνται στους ενήλικες.
Η παρουσία χρόνιου πόνου στα παιδιά συχνά εξηγείται καλύτερα μέσω ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Η αρχική
εκτίμηση του πόνου, των ειδικών συμπτωμάτων, σημείων και συμπεριφορών μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση του
μηχανισμού του πόνου,των επιπτώσεων στη λειτουργικότητα και στον πιθανό θεραπευτικό στόχο. πρέπει να γίνεται χρήση
κατάλληλων για την ηλικία βιολογικών και ψυχολογικών αξιολογήσεων παράλληλα με όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες.
Βασικό είναι να εγκατασταθεί μια εποικοδομητική θεραπευτική σχέση τόσο με το παιδί όσο και με την οικογένεια του. το
βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προωθεί την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. αυτό με τη σειρά του
περιλαμβάνει εκπαίδευση στην έννοια του πόνου, σχετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις και ορισμό τελικών θεραπευτικών
στόχων, οι οποίοι να είναι αποδεκτοί και κατάλληλοι τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια του.
Σχετικά με την εκπαίδευση πάνω στον πόνο γίνεται προσπάθεια ώστε οι ασθενείς και οι γονείς τους να κατανοήσουν τη
φύση του πόνου τους παράλληλα με την υποκείμενη εμπειρία τους και έτσι να επιτευχθεί μια συμμόρφωση με συγκεκριμένες
στρατηγικές διαχείρισης.
παρότι οι φαρμακολογικές παρεμβάσεις είναι διαδομένες στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, στα παιδιά δεν υπάρχουν
αρκετά δεδομένα που να στοιχειοθετούν επακριβώς την απόφαση που πρέπει να πάρουμε σχετικά με την αγωγή. Έτσι νέοι
αναλγητικοί παράγοντες εισάγονται σε δοκιμαστική βάση και σταματάει η χρήση τους εάν δεν είναι αποτελεσματικοί η εάν
εμφανιστούν μη αποδεκτές παρενέργειες. γενικότερα, η επιλογή του αναλγητικού στα παιδιά εξαρτάται από τον υποκείμενο
μηχανισμό του πόνου, την προηγούμενη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, δεδομένα από ενήλικες και από την κλινική εμπειρία.
Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται συνδυασμένη θεραπεία.
απλά αναλγητικά όπως η παρακεταμόλη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη συνήθως έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από
τους ασθενείς πριν την εγκατάσταση του PPSP, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. αν υπάρξει κάποια αποτελεσματικότητα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό τόσο κατ επίκληση όσο και σε συστηματική βάση αλλά
θα πρέπει να παρακολουθούνται στο πέρασμα του χρόνου. Φαρμακευτική αγωγή ενάντια στο νευροπαθητικό πόνο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζει τέτοια μορφή ο πόνος. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και γκαμπαμπετίνη χρησιμοποιείται
συχνά στα παιδιά. Χαμηλές δόσεις αμιτριπτυλίνης είναι συχνή επιλογή σε παιδιά που εμφανίζουν και διαταραχές ύπνου. Η
μελατονίνη μπορεί και αυτή να βοηθήσει στις διαταραχές ύπνου και έχει βρεθεί να έχει επίσης αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη
και αγχολυτικά αποτελέσματα.
τα οπιοειδή δεν είναι συνήθως αποτελεσματικά στον PPSP και γενικότερα δεν ενδείκνυται στο χρόνιο πόνο των παιδιών,
λόγω των παρενεργειών που εμφανίζουν σε μακροχρόνια χρήση. Μερικές φορές γίνεται χρήση τους στα πλαίσια του
θεραπευτικού πλάνου αλλά σταδιακά απαιτείται μείωση τους.
τοπική εφαρμογή λιδοκαϊνης και καψαϊκίνης χρησιμοποιείται συχνά για νευροπαθητικό πόνο στους ενήλικες, δεν υπάρχουν
όμως δημοσιευμένα στοιχεία για τα παιδιά. υπάρχει κυρίως ο προβληματισμός ότι το αίσθημα πόνου με την εφαρμογή της
καψαϊκίνης δεν θα είναι ανεκτό από τα παιδιά.
Η χρήση των επεμβατικών τεχνικών στη θεραπεία του PPSP δεν είναι συχνή έτσι και τα δημοσιευμένα στοιχεία είναι ελλιπή.
Εάν η φύση και η περιοχή του πόνου το επιτρέπει, έχει προταθεί σε ορισμένες εργασίες ότι τοπικοί αποκλεισμοί είναι ωφέλιμοι
και έχουν καλό αναλγητικό αποτέλεσμα πριν τη δράση των άλλων αναλγητικών παραγόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις
απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι αποκλεισμοί.
Ψυχολογικές παρεμβάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη διαχείριση του παιδιατρικού χρόνιου πόνου. Χρησιμοποιείται
γνωστική συμπεριφορική θεραπεία σε συνδυασμό με τεχνικές χαλάρωσης, ύπνωση, διαχείριση ύπνου, βιοανάδραση και
στρατηγικές στοχευμένες στους γονείς. Έχει βρεθεί ότι ο συνδυασμός θεραπείας μέσα σε νοσηλευτικό κέντρο και εκτός αυτού
βελτιώνει την ένταση του πόνου και την ανικανότητα που προέρχεται από αυτόν σε παιδιά με χρόνιο πόνο και τα
αποτελέσματα συντηρούνται και μετά από παρακολούθηση ενός χρόνου.
Η χρήση φυσικών παρεμβάσεων ως μέρος της διεπιστημονικής διαχείρισης του χρόνιου πόνου στα παιδιά είναι αρκετά
καλά τεκμηριωμένη. ποιες θεραπείες είναι κατάλληλες εξαρτάται από τον κάθε ασθενή. οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν
φυσιοθεραπεία, μυϊκή ενδυνάμωση, τοπική εφαρμογή κρύου ή ζεστού, διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση και
βελονισμός. Η άσκηση γενικότερα έχει ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα στην επούλωση των ιστών, τη λειτουργικότητα και τη διάθεση.
Δεν υπάρχουν δεδομένα για στρατηγικές που επιτυχώς μπορούν μειώσουν ή να σταματήσουν την ανάπτυξη του PPSP. Η
αποτελεσματική θεραπεία του οξέως πόνου μπορεί να μειώσει την επίπτωση του PPSP. αν και ποιες στρατηγικές και θεραπείες
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θα χρησιμοποιηθούν, σε ποιους ασθενείς και σε ποιες επεμβάσεις χρειάζονται περεταίρω διερεύνηση. Κατανοώντας τους
μηχανισμούς που προκαλούν τον επίμονο μετεγχειρητικό πόνο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε παρεμβάσεις που
μπορούν να γίνουν την ώρα του χειρουργείου και να στοχεύουν ειδικά στην αποφυγή ανάπτυξης του. Η χρήση εργαλείων
εκτίμησης του προεγχειρητικού πόνου, της λειτουργικότητας και ψυχολογικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσουν στην
αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε κίνδυνο για PPSP και έτσι να γίνουν κατάλληλες παρεμβάσεις στα άτομα αυτά
και τις οικογένειες τους. τμήματα που παρακολουθούν τους ασθενείς μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο και βλέπουν
την πορεία τους με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και όλη τη διεπιστημονική προσέγγιση έχουν βοηθήσει πολύ τους ενήλικες,
προκύπτει λοιπόν και η ανάγκη τέτοιων δομών και για την παρακολούθηση του παιδιατρικού πληθυσμού.
Συνοψίζοντας λοιπόν, ο επίμονος μετεγχειρητικός πόνος έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται στους παιδιατρικούς ασθενείς και έτσι
αναπτύσσεται ένα επιστημονικό και κλινικό ενδιαφέρον. τρέχοντα δεδομένα αποδεικνύουν ότι έχει μικρότερη επίπτωση στα παιδιά
από τους ενήλικες, είναι μικρότερης διάρκειας και περιορισμένης λειτουργικής ανικανότητας. παρολαυτά σε μερικά παιδιά είναι τόσο
σοβαρός με σημαντική επίδραση στην καθημερινή ζωή όπου απαιτείται ειδική διεπιστημονική διαχείριση του πόνου. γίνεται προσπάθεια
αποσαφήνισης των προδιαθεσικών παραγόντων και αυτό θα οδηγήσει στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση.Η εξασφάλιση
της καλύτερης προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αντιμετώπισης του πόνου αποτελεί πάντα την προτεραιότητα στα παιδιά.

Η θεΣΗ Του ΒελονιΣμου ΣΤον οξυ και χρονιο πονο Των παιδιων
νικολαΐδου Τζωρτζίνα
παιδοαναισθησιολόγος, Όμιλος ιατρικού αθηνών
ο βελονισμός αποτελεί μία από τις αρχαιότερες θεραπευτικές μεθόδους. Εφαρμόζεται στην Κίνα εδώ και 3000 χρόνια για
την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών. οι βασικές αρχές του περιστρέφονται γύρω από την έννοια του Qi (chi)– της ενέργειας
του σώματος. το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα από όργανα τα οποία συνδέονται με την ροή του Qi
μέσω των μεσημβρινών. Η παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική (TCM) θεωρεί ότι η υγεία επιτυγχάνεται μέσω της αδιάκοπτης ροής
του Qi στους 12 μεσημβρινών, αντικατοπτρίζοντας την ανατομική και ενεργειακή λειτουργία του οργανισμού. Διαταραχή
της ομαλής ροής της οποιασδήποτε μορφής ενέργειας προκαλεί την εμφάνιση νοσήματος. Στόχος του βελονισμού είναι να
διορθώσει την ενεργειακή διαταραχή μέσω της τοποθέτησης βελονών σε ορισμένα από τα 365 ειδικά σημεία ώστε να
αποκατασταθεί η ισορροπία στον οργανισμό.
Μετά από χρόνια ερευνών η επιστημονική εκδοχή του «Δυτικού» βελονισμού ονομάστηκε Βιοϊατρικός Βελονισμός. αυτό έγινε
εξαιτίας της ανάγκης ερμηνείας των μηχανισμών δράσης του εστιάζοντας στην φυσιολογία και την νευροφυσιολογία. Η παραδοσιακή
άποψη ότι η ασθένεια (και η θεραπεία) οφείλονται σε διαταραχή (και αποκατάσταση) της ενέργειας του σώματος αντικαταστάθηκε
με νευροβιολογικές ερμηνείες όπως η περιγραφή της αναλγησίας μέσω βελονισμού ως το αποτέλεσμα αλλαγής της συμπεριφοράς
της αισθητικής οδού και της ενεργοποίησης κατιόντων συστημάτων ενδογενούς αναλγησίας. Η θεωρία αναστολής μετάδοσης του
πόνου σύμφωνα με την θεωρία της πύλης των Wall & Meltzack ερμηνεύει την δράση του βελονισμού μέσω της διέγερσης των αβ
ινών, αναστέλλοντας την νωτιαία μετάδοση του πόνου με μικρότερες αδ και C ίνες. οι πρόσφατες εξελίξεις στο κλάδο της
νευροφυσιολογίας και των νευροεπιστημών επιτρέπουν να ορίσουμε τον βελονισμό ως μέθοδο περιφερικής αισθητικής
νευροδιέγερσης στόχος της οποίας είναι οι αλλαγές στην αισθητικότητα, την κινητικότητα, την λειτουργία του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, καθώς και στην επιρροή του σε ορμονικό επίπεδο οδηγώντας στο τελικό θεραπευτικό στόχο.
από αναλύσεις που έγιναν στο ΕΝυ ασθενών μετά από θεραπείες βελονισμού φαίνεται ότι αυτός επιδρά αυξάνοντας την
συγκέντρωση των ενδογενών οπιοειδών ουσιών όπως της ενδορφίνης, εγκεφαλίνης καθώς επίσης ενεργοποιεί την ενδογενή
κατιούσα οδό αναστολής του πόνου.
ο Pomeranz έδωσε μια πιο κατανοητή ερμηνεία, κατά την οποία ο βελονισμός ενεργοποιεί μικρές εμμύελες νευρικές ίνες
στους μυς, στέλνοντας μηνύματα στον νωτιαίο μυελό ενεργοποιώντας κέντρα που βρίσκονται σε αυτόν, τον μεσεγκέφαλο
και στο σύστημα υποθαλάμου –υπόφυσης προκαλώντας αναλγησία. ο νωτιαίος μυελός χρησιμοποιεί την εγκεφαλίνη και
την δυνορφίνη προκειμένου να αναστείλει τα εισερχόμενα μηνύματα πόνου. Στον μεσεγκέφαλο η εγκεφαλίνη ενεργοποιεί το
κατιόν σύστημα το οποίο αναστέλλει την μετάδοση του πόνου στο νωτιαίο επίπεδο μαζί με την σεροτονίνη και την επινεφρίνη.
το σύστημα υποθαλάμου- υπόφυσης δρα στην απελευθέρωση της β- ενδορφίνης στην κυκλοφορία και στο ΕΝυ
προκαλώντας αναλγησία σε απόσταση.
Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία fMRI χρησιμοποιήθηκε για να διερευνήσει το αποτέλεσμα του βελονισμού σε
φυσιολογικούς εθελοντές με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού δράσης του.
Η επαναλαμβανόμενη θεραπευτική διαδικασία με την ένθεση της βελόνας στο υποδόριο, το δέρμα ή τον μυϊκό ιστό δηλαδή
σε νευροδραστικά σημεία, μειώνει τον πόνο, αποκαθιστά την μυϊκή δυσλειτουργία, ρυθμίζει την ομαλή λειτουργία των
οργάνων και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η επανειλημμένη κινητοποίηση του ενδογενούς συστήματος του πόνου εκπαιδεύει
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τον οργανισμό να δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση διατηρώντας το αναλγητικό αποτέλεσμα για αρκετό χρόνο
μετά την θεραπεία, επαναφέροντας το σύστημα σε φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας. Η διέγερση των στόχων στην
περιφέρεια προκαλεί τοπικές, τμηματικές και υπερνωτιαίες νευροτροποιητικές αλλαγές.
ο βελονισμός σήμερα θεωρείται η σημαντικότερη μη φαρμακευτική τεχνική νευροτροποποίησης. Η θεραπευτική πρόκληση
έγκειται στην επιλογή των κατάλληλων σημείων βελονισμού και στην σωστή τεχνική διέγερσης των βελονών ώστε να
επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή.
το 1998 το ΝιΗ (National Institute of Health) της αμερικής αναγνώρισε τον Βιοϊατρικό Βελονισμό ως ιατρική πράξη,
βασιζόμενο στην συστηματική ανασκόπηση 2000 επιστημονικών άρθρων. το 1999 στην γερμανία (υπουργείο υγείας μαζί
με φαρμακευτικές εταιρείες) χρηματοδότησαν μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες για τον βελονισμό σε κεφαλαγίες, ημικρανίες,
οστεοαρθρίτιδα γόνατος και χρόνιο οσφυϊκό πόνο και βρέθηκε ότι ο βελονισμός ήταν αποτελεσματικός καθιερώνοντας την
χρήση του στα παραπάνω νοσήματα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός fMRI μελετών απέδειξε αλλαγές στην εγκεφαλική
αιματική ροή μετά από θεραπεία βελονισμού καθώς και ομαλοποίηση της δραστηριότητας του μεταιχμιακού συστήματος
(limbic system) και των περιοχών του “pain matrix”.
τα τελευταία χρόνια ο βελονισμός εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου. παιδιά όλων των ηλικιών
αισθάνονται πόνο. Η εφαρμογή του μπορεί να είναι χρήσιμη σε προβλεπόμενες επώδυνες περιπτώσεις όπως οι οδοντιατρικές
επεμβάσεις, σε επαναλαμβανόμενα επώδυνα επεισόδια όπως στην κρίση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και στα κοιλιακά
άλγη. Σε μελέτη για την αποτελεσματικότητα του βελονισμού μετά από επεμβάσεις στην περιοχή της κάτω κοιλίας φάνηκε
πως η προεγχειρητική εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού ελαττώνει τις μετεγχειρητικές ανάγκες σε παυσίπονα ελαττώνοντας
τις παρενέργειες των οπιοειδών φαρμάκων.
αρκετά παιδιά υφίστανται χρόνιο ή σχετιζόμενο με κάποια πάθηση πόνο, όπως είναι οι περιπτώσεις παιδιατρικού καρκίνου
ή νεανικής αρθρίτιδας και ινομυαλγίας. υγιή παιδιά μπορεί να αισθάνονται χρόνιο λειτουργικό πόνο, όπως αυτός των
καθημερινών κεφαλαλγιών, του πυελικού άλγους και του πόνου της πλάτης και των άκρων. αυτά τα παιδιά δεν εμφανίζουν
συμπτώματα νόσου αλλά έχουν διαταραχή του νευροαισθητηριακού συστήματος του πόνου. Επιπλέον η συμπτωματολογία
του πόνου συνδέεται με περιορισμούς στην καθημερινότητα όπως είναι διαταραχή του ύπνου, η δυσκολία συμμετοχής σε
δραστηριότητες, οι απουσίες από το σχολείο και η αδυναμία κοινωνικών συναναστροφών. Μία άλλη κατηγορία παιδιών
ευάλωτα στον πόνο είναι για παράδειγμα τα πρόωρα νεογνά τα οποία έχουν υποστεί αμέτρητες επώδυνες παρεμβάσεις
συχνά χωρίς επαρκή αναλγησία. αν και παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι τα παιδιά είναι λιγότερο ευαίσθητα στον
πόνο σε σύγκριση με τους ενήλικες εξαιτίας των μη ανεπτυγμένων νευρικών οδών, είναι πλέον γνωστό ότι ο πόνος στα παιδιά
συνοδεύεται με αυξημένη αντιδραστικότητα και stress απάντηση στις επόμενες παρεμβάσεις. Μελέτες αποδεικνύουν τις
σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πόνου ιδιαίτερα στα πρόωρα νεογνά.
Η συμβατική αντιμετώπιση του πόνου περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία και φυσιοθεραπεία με σημαντική
αποτελεσματικότητα. Ωστόσο 15 έως 30% βιώνουν χρόνιο πόνο παρά τις συμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, ενώ κάποια
παιδιά που υποφέρουν από οξύ πόνο θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί καλύτερα. Η αποδοχή της παραδοσιακής
κινέζικης ιατρικής δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες εφαρμογής συμπληρωματικής θεραπείας μέσω του βελονισμού.
Ένα επιπλέον δεδομένο είναι ότι πολλές φαρμακευτικές αγωγές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου συνοδεύονται από
σημαντικές παρενέργειες όπως καταστολή, ζάλη, ναυτία, δυσκοιλιότητα, κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Ως αποτέλεσμα
των παραπάνω πολλοί γονείς και παιδιά στρέφονται προς τον βελονισμό εξαιτίας του χαμηλού προφίλ παρενεργειών. ο
βελονισμός θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής. Eπιπλοκές αναφέρονται αλλά είναι σπάνιες και ορισμένες όχι σημαντικές.
πως μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά να κάνουν βελονισμό; αρχικά θα πρέπει να εξηγήσουμε τόσο στα ίδια όσο και στους γονείς
τους τα οφέλη και τις προσδοκίες από την θεραπεία. Σημαντική είναι ανάλυση της διαδικασίας, της αποτελεσματικότητας και της
ασφάλειας. Η θεραπεία συνήθως αποτελείται από μία σειρά επισκέψεων, συνήθως 6-10 μέχρι να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα
στην περίπτωση του κάθε ασθενούς. ο βελονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από έμπειρο θεραπευτή και ιδανικά να ενσωματωθεί
σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης του πόνου από διάφορες ειδικότητες. απαραίτητη θεωρείται η στοιχειοθετημένη διερεύνηση της
κάθε περίπτωσης έτσι ώστε να αποφασιστεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο και η διάρκεια του. τα στοιχεία δείχνουν ότι ο
βελονισμός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός σε σχέση με το κόστος για την αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου. Ωστόσο
επιπλέον έρευνες θεωρούνται απαραίτητες σχετικά με τις ειδικές και μη ειδικές επιδράσεις του βελονισμού, τους μηχανισμούς δράσης
και την συχνότητα εφαρμογής του στις διάφορες επώδυνες καταστάσεις στους παιδιατρικούς ασθενείς.
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αναλΓΗΣια χωριΣ οπιοειδΗ. ειναι αποΤελεΣμαΤικΗ ΣΤα παιδια;
δέσποινα ιορδανίδου
αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια α’, γ.Ν. Θεσ/νίκης «ιπποκράτειο»
ο πόνος είναι αναμφισβήτητα ένα δυσάρεστο βίωμα και η κατάλληλη πρόσβαση στη θεραπεία και ανακούφισή του,
σύμφωνα με τη διακήρυξη του Μόντρεαλ(2010), αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα ανεξαρτήτου ηλικίας. παρόλα αυτά,
υπολογίζεται ότι περίπου 80% του πληθυσμού από 150 χώρες παγκοσμίως δεν λαμβάνει σωστή αναλγητική θεραπεία. τα
μεγαλύτερα εμπόδια της σωστής διαχείρισης του πόνου εμφανίζονται στους ηλικιωμένους, στις εγκύους και θηλάζουσες
μητέρες, στα εξαρτημένα άτομα και στα παιδιά.
Η «παλιά πεποίθηση» ότι τα παιδιά δεν βιώνουν τις επώδυνες εμπειρίες όπως οι ενήλικες και δεν αντιδρούν με τον ίδιο
τρόπο δεν ισχύει. οι περισσότερες νευρικές οδοί που είναι υπεύθυνες για την μετάδοση και αντίληψη του πόνου υφίστανται
και είναι λειτουργικές ήδη από την 24η εβδομάδα ενδομήτριας ζωής. Μελέτες σε νεογέννητα ζώα απέδειξαν ότι η μη σωστή
αντιμετώπιση του πόνου οδηγεί σε «αναζωπύρωση» των νευρικών οδών μετάδοσης του πόνου στα οπίσθια κέρατα του
ΝΜ, με αποτέλεσμα αυξημένη αντίληψη πόνου στο μέλλον. αυτό επιβεβαιώνεται και από μελέτες σε ανθρώπους, όπου η
ανεπαρκής αναισθησία και αναλγησία σε νεογέννητα για διενέργεια περιτομής είχε ως άμεσο αποτέλεσμα φυσιολογικές
διαταραχές, αλλά και μακροπρόθεσμες μεταβολές συμπεριφοράς. παράλληλα, είναι γνωστό ότι η ανεπαρκής διαχείριση
του οξέως μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες περιεγχειρητικής νοσηρότητας και
θνητότητας. τα παιδιά βιώνουν έντονο προεγχειρητικό άγχος, λόγω του δυσάρεστου περιβάλλοντος, του φόβου
αποχωρισμού από τους γονείς και της πείνας, που σχετίζονται άμεσα με μεγαλύτερη ένταση πόνου κατά τη μετεγχειρητική
ανάνηψη. αν σε αυτά προστεθεί και ο μετεγχειρητικός πόνος, όλα μαζί μπορούν να επιδεινώσουν το stress τους. Ειδικά για
τους παιδιατρικούς ασθενείς ο πόνος δεν θα πρέπει να θεωρείται φυσική συνέπεια της χειρουργικής διαδικασίας, καθώς
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβασή τους, ενώ οι μετεγχειρητικές αναλγητικές τους ανάγκες δεν εξαρτώνται από την
ηλικία τους, αλλά από τη φύση της επέμβασης και τον ουδό του πόνου τους. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία παγκόσμια τάση
οι παιδιατρικοί ασθενείς να υποθεραπεύονται όσον αφορά στην αναλγησία, εξαιτίας τόσο της δυσκολίας στη σωστή εκτίμηση
της έντασης του πόνου, όσο και του φόβου εμφάνισης αναπνευστικής καταστολής, ιδιαίτερα μετά τη χρήση οπιοειδών.
Συνεπώς τα βασικά συστατικά της καλής έκβασης των παιδιατρικών ασθενών είναι ο κατάλληλος προεγχειρητικός
αναλγητικός σχεδιασμός, η σωστή εκτίμηση της έντασης του μετεγχειρητικού πόνου, μέσω εργαλείων για την εκάστοτε
ηλικιακή ομάδα, και η κατάλληλη αναλγητική θεραπεία.
τον απρίλιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία παιδιατρικής αναισθησίας ESPA, μέσω της ειδικής επιτροπής του παιδιατρικού
πόνου, εκδίδει για πρώτη φορά επίσημες συστάσεις για τη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά. οι συστάσεις
αυτές αποτελούν μία προσπάθεια, τόσο να τεθούν τα ελάχιστα standards για τη σωστή ανακούφιση του μετεγχειρητικού
πόνου στα παιδιά, ακόμα και σε χώρες με περιορισμένες δυνατότητες, όσο και να συμβάλλει στην τεκμηριωμένη λήψη
αποφάσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση της μετεγχειρητικής αναλγησίας στα παιδιά στην Ευρώπη, ειδικά μετά από
συνήθεις επεμβάσεις. οι στόχοι αυτών των συστάσεων είναι αφενός να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο κάθε
τμήμα που διαχειρίζεται τον παιδιατρικό πόνο, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε φάρμακα, υποδομές και πόρους, να
αναπτύξει μία κλιμακούμενη πρακτική, ξεκινώντας από την κατάλληλη χρήση απλών φαρμάκων στον ήπιο πόνο και
καταλήγοντας στη δημιουργία πρωτοκόλλων παρέμβασης και διαχείρισης του σοβαρού και σύνθετου παιδιατρικού πόνου,
και αφετέρου να δώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής χρήσης φαρμάκων για την
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε παιδιά μετά από συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις, όπως
αποκατάσταση βουβωνοκήλης, περιτομή, πυλωρομυοτομή, αμυγδαλεκτομή/αδενοτομή, αποκατάσταση καταγμάτων άκρων.
πράγματι, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ότι η διαχείριση του οξέως και χρόνιου πόνου στα παιδιά απαιτεί μία
πολυπαραγοντική (multimodal) ή προληπτική (preemptive-preventive) προσέγγιση, κατά την οποία χρησιμοποιούνται
φαρμακευτικοί συνδυασμοί οπιοειδών και μη οπιοειδών αναλγητικών φαρμάκων για μεγιστοποίηση του αναλγητικού
αποτελέσματος, και σε μικρότερες δόσεις για ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών τους, αλλά και μη
φαρμακολογικές εναλλακτικές θεραπείες, ειδικά για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. αυτή η πεποίθηση ενισχύεται σήμερα
και από τις επίσημες συστάσεις του 2018 της Επιτροπής πόνου της ESPA, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται, ακόμα και σε
απλές επεμβάσεις, η διεγχειρητική και μετεγχειρητική χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων, για τη σωστή αντιμετώπιση του
μετεγχειρητικού πόνου. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτές, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου δεν απαιτεί πάντα τη
χορήγηση οπιοειδών.
Έτσι, ενώ τα οπιοειδή αποτελούν gold standard στη θεραπεία του οξέως μετεγχειρητικού πόνου στα παιδιά, σήμερα
υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά συμπληρωματικά μη οπιοειδή φάρμακα, τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο
αποτελεσματικά, μόνα τους ή σε συνδυασμούς. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα ήπια αναλγητικά με αντιπυρετική δράση,
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα τοπικά αναισθητικά, οι ανταγωνιστές των N-methyl-D-aspartate υποδοχέων, οι α2αδρενεργικοί αγωνιστές, οι α-2d-πρωτεϊνικοί αγωνιστές των διαύλων ασβεστίου και τα κατασταλτικά του ΚΝΣ.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

ελλΗνικΗ εΤαιρεια αλΓολοΓιαΣ
ΕλληνικΟ Τμημα IASP & EFIC

Ήπια μη οπιοειδή αναλγητικά με αντιπυρετική δράση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη),
η μεταμιζόλη, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ιμπουπροφαίνη, ναπροξαίνη, κετορολάκη, δικλοφενάκη και οι εκλεκτικοί
αναστολείς COX-2. τα φάρμακα αυτά προκαλούν διαφορετικού βαθμού αναλγητική, αντιφλεγμονώδη, αντιαιμοπεταλιακή
και αντιπυρετική δράση, μέσω αναστολής της κεντρικής και περιφερικής παραγωγής προσταγλανδίνης και θρομβοξάνης,
οι οποίες φυσιολογικά ευαισθητοποιούν τις νευρικές απολήξεις και διαστέλλουν τα αγγεία, προκαλώντας πόνο, ερύθημα
και φλεγμονή. Όταν χρησιμοποιηθούν μόνα τους, είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του ήπιου πόνου, αλλά επειδή
εμφανίζουν φαινόμενο οροφής, προτιμάται ο συνδυασμός τους με οπιοειδή, με άλλα αναλγητικά ή με τοπικά αναισθητικά
για την αντιμετώπιση του μέτριου ή σοβαρού πόνου.
ακεταμινοφαίνη: είναι αντιπυρετικό με ήπιες αναλγητικές και ελάχιστες αντιφλεγμονώδεις/ αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες.
οι αντιπυρετικές της ιδιότητες αποδίδονται σε απευθείας δράση στον υποθάλαμο. οι αναλγητικές ιδιότητες ξεκινούν 30min
μετά τη χορήγησή της και οφείλονται σε αποκλεισμό των COX-3 υποδοχέων και της κεντρικής σύνθεσης προσταγλανδίνης,
σε ενεργοποίηση της κατιούσας σεροτονινεργικής οδού και σε ανταγωνισμό των NMDA υποδοχέων και παράγοντα P στο
νωτιαίο μυελό. Σύμφωνα με τις συστάσεις 2018, η δόση από το ορθό, ως αρχική δόση φόρτισης κατά τη διάρκεια της
αναισθησίας, είναι 20-40mg/kg ή 15mg/kg για ΒΣ<10kg, από το στόμα 10-15mg/kg κάθε 6 ώρες και ενδοφλέβια 7,5mg/kg
για ΒΣ<10kg και 15mg/kg για ΒΣ>10kg, με συγκέντρωση διαλύματος 10mg/ml. Η συνολική ημερήσια δόση ακεταμινοφαίνης
από οποιαδήποτε οδό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 100mg/kg στα μεγαλύτερα παιδιά, 75mg/kg στα βρέφη, 60mg/kg στα
τελειόμηνα και πρόωρα νεογνά έως 32w και 40mg/kg στα πρόωρα <32w. Η ακεταμινοφαίνη έχει στενό θεραπευτικό εύρος,
και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας σε δόσεις ελαφρώς υψηλότερες από τις συνιστώμενες (10-15mg/kg
από το στόμα x 5: 50-75mg/kg/μέρα). τέλος, η ακεταμινοφαίνη διατίθεται σε ποικιλία σκευασμάτων μόνη ή σε συνδυασμό
με κωδεΐνη, για την αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού πόνου, θέτοντας όμως σε δυνητικό κίνδυνο τα παιδιά από
υπερδοσολογία, συνεπώς απαιτείται στενή παρακολούθησή τους.
μεταμιζόλη: το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ως αναλγητικό σε παιδιά αλλά και ενήλικες.
Μελέτες αποδεικνύουν ότι προσφέρει αποτελεσματική αναλγησία, εντούτοις λόγω του κινδύνου ακοκκιοκυτάρωσης
συστήνεται η χρήση του μόνο για μικρό χρονικό διάστημα ή μόνο διεγχειρητικά. Η ενδοφλέβια δοσολογία του είναι 1015mg/kg, ως δόση φόρτισης, ακολουθούμενη από έγχυση 2,5mg/kg/h.
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη NSAIDs φάρμακα αναστέλλουν το ένζυμο κυκλοξυγενάση (COX), ελαττώνουν την
παραγωγή προσταγλανδίνης στο σημείο του ιστικού τραύματος και περιορίζουν τον καταρράκτη της φλεγμονώδους
αντίδρασης. το ένζυμο COX-1 εντοπίζεται σε εγκέφαλο, γαστρεντερικό σύστημα, νεφρούς και αιμοπετάλια, και συντηρεί
την ακεραιότητα και λειτουργία του γαστρικού βλεννογόνου, τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και τη σπειραματική διήθηση,
ενώ η αναστολή του μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του γαστρικού βλεννογόνου, αιμοπεταλιακή δυσλειτουργία και μείωση
της σπειραματικής διήθησης. το ένζυμο COX-2 εκδηλώνεται μέσω φλεγμονής της ιστικής βλάβης, έτσι οι εκλεκτικοί αναστολείς
COX-2 μειώνουν τη φλεγμονώδη απάντηση, ανακουφίζουν τον πόνο και τη φλεγμονή, ενώ έχουν ελάχιστη επίδραση στη
λειτουργία του γαστρικού βλεννογόνου και στη συσσώρευση αιμοπεταλίων, συνεπώς αποτελούν ιδανικό αναλγητικό
παράγοντα των παιδιατρικών ασθενών. Μία μελέτη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας συνδυασμού ακεταμινοφαίνης με
ιμπουπροφαίνη ή ροφεκοξίμπη απέδειξε ότι η προσθήκη ιμπουπροφαίνης, και όχι ροφεκοξίμπης, ελάττωσε τις ανάγκες σε
αναλγησία μετά από αμυγδαλεκτομή στο 50% των περιπτώσεων, συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο ακεταμινοφαίνης. Εκτός
της περιφερικής δράσης, τα ΜΣαΦ δρουν άμεσα στο νωτιαίο μυελό, αναστέλλοντας την αντίδραση υπεραλγησίας από την
ενεργοποίηση των νωτιαίων υποδοχέων γλουταμινικού και παράγοντα ρ. Η ιμπουπροφαίνη, σε δόση 4-10mg/kg από το
στόμα, κάθε 6-8 ώρες, είναι πιο αποτελεσματική από την ακεταμινοφαίνη, αλλά η ασφάλειά της, ειδικά σε παιδιά μικρότερα
των 6 μηνών, δεν έχει αποδειχθεί. Η δικλοφενάκη είναι πιο ισχυρό αντιφλεγμωνώδες από την ακεταμινοφαίνη και
ιμπουπροφαίνη, προσφέρει ικανοποιητική αναλγησία μετά από ελάσσονες επεμβάσεις σε παιδιά, αλλά η επίπτωση της
νεφροτοξικότητας και των γαστρεντερικών διαταραχών είναι μεγαλύτερη. Η δόση από του στόμα είναι 1-1.5mg/kg κάθε 812 ώρες, όμως η βιοδιαθεσιμότητά της είναι ταχύτερη και με μέγιστη συγκέντρωση κατά τη διορθική χορήγηση.
Η κετορολάκη είναι ένα μη εκλεκτικό ΜΣαΦ, με μικρή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, διπλάσιο όγκο κατανομής στα
παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, μικρή σύνδεση με πρωτεΐνες πλάσματος και ανάγκη μεγαλύτερης δοσολογίας. Η ιδανική
μετεγχειρητική αναλγησία επιτυγχάνεται άμεσα μετά την εισαγωγή στην αναισθησία, καθώς η δράση της ξεκινά 20-30min
μετά τη χορήγηση. πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η κετορολάκη, εκτός της αναλγητικής της δράσης, μειώνει την ανάγκη
χορήγησης οπιοειδών και των ανεπιθύμητων επιδράσεων τους, όπως αναπνευστική καταστολή, ναυτία και έμετο. Η
ενδοφλέβια χορήγηση κετορολάκης 0.5mg/kg φαίνεται ότι μειώνει τη συχνότητα/βαρύτητα εμφάνισης μετεγχειρητικού
σπασμού της ουροδόχου κύστης, μετά από επέμβαση επανεμφύτευσης ουρητήρα σε παιδιά, ένα εξαιρετικά δυσάρεστο
σύμπτωμα που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση οπιοειδών και στον περιοχικό αποκλεισμό, λόγω ελάττωσης των επιπέδων
προσταγλανδινών, που μειώνει την υπεραντιδραστικότητα της κύστης. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες της κετορολάκης
περιλαμβάνονται η μειωμένη οστεοσύνθεση μετά από οστεοτομία, ο βρογχόσπασμος, η οξεία νεφρική βλάβη και η πιθανή
αυξημένη αιμορραγική διάθεση δευτεροπαθώς στην επηρεασμένη αιμοπεταλιακή λειτουργία.
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επικουρικά αναλγητικά. πρόκειται για φάρμακα, που η βασική τους ένδειξη δεν είναι αναλγητική, αλλά εμφανίζουν
αναλγητικές ιδιότητες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την αντιμετώπιση του
νευροπαθητικού και χρόνιου πόνου, αλλά σήμερα βρίσκουν εφαρμογή και στην αντιμετώπιση του οξέως πόνου, ως μέρος
μίας πολυπαραγοντικής προσέγγισης.
Τα αντικαταθληπτικά αναστέλλουν την επαναπρόσληψη σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης, οι οποίες μπλοκάρουν, μέσω
της κατιούσας οδού, τις ανιούσες οδούς της αντίληψης του πόνου. παρόλο που τα νεότερα αντικαταθληπτικά προάγουν
κυρίως τη δράση της σεροτονίνης, αυτά που προάγουν τη δράση της νορεπινεφρίνης, όπως τρικυκλικά, αμιτριπτυλίνη και
νορτριπτυλίνη, είναι πιο αποτελεσματικά αναλγητικά. Επίσης, η αναλγητική τους δράση μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση
της συμπαθητικής δραστηριότητας, σε ανταγωνισμό των υποδοχέων NMDA, σε αντιχολινεργική δράση και σε αποκλεισμό
διαύλων νατρίου.
Τα αντιπεπιληπτικά, όπως και τα αντικαταθληπτικά, είναι παρεξηγημένα λόγω της επωνυμίας τους. Η γκαμπαμπεντίνη και
η πρεγκαμπαλίνη έχουν μελετηθεί αρκετά στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, όπως σε μεθερπητική νευραλγία, διαβητική
νευροπάθεια ή σύνθετα σύνδρομα. παρά το όνομά τους, δεν είναι αγωνιστές των GABA υποδοχέων, αλλά προκαλούν
αναλγησία μέσω σύνδεσης με τις Cav-a2-d πρωτεΐνες του νωτιαίου μυελού και ΚΝΣ. Μελέτες σε ενήλικες απέδειξαν την
αποτελεσματικότητά τους στη μετεγχειρητική αναλγησία, στην προεγχειρητική αγχόλυση, στην πρόληψη του χρόνιου πόνου
μετά την επέμβαση, στη μείωση της αιμοδυναμικής απάντησης στη λαρυγγοσκόπηση και στη μείωση της μετεγχειρητικής
διέγερσης, αλλά οι μελέτες σε παιδιά είναι ελλιπείς. Η κύρια παρενέργεια των φαρμάκων είναι η υπνηλία.
Οι α2-αδρενεργικοί αγωνιστές διαθέτουν αποδεδειγμένα αναλγητικές και κατασταλτικές ιδιότητες, και έχουν ευρεία
εφαρμογή στην πολυπαραγοντική αναλγησία, καθώς η νοραδρεναλίνη εμπλέκεται στον έλεγχο του πόνου μέσω
τροποποίησης της απάντησης με διάφορες οδούς. Η κλονιδίνη, το πλέον μελετημένο φάρμακο της κατηγορίας, μπορεί να
χορηγηθεί επισκληριδίως, ενδοφλέβια, υποδορίως, από το στόμα και διαδερμικά. παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί ως
αντιυπερτασικό και για την αποδέσμευση από τη χορήγηση οπιοειδών. Η χορήγησή της από το στόμα, ενδοφλέβια ή
διαδερμικά μπορεί να ελαττώσει τις ανάγκες σε οπιοειδή και να βελτιώσει την αναλγησία, ενώ η προσθήκη της στα τοπικά
αναισθητικά κατά την εφαρμογή κεντρικών ή περιφερικών νευρικών αποκλεισμών μπορεί να ενισχύσει και να παρατείνει
την αναλγησία. Επίσης, αποτελεί χρήσιμο αναλγητικό παράγοντα νευροπαθητικού πόνου, ειδικά σε παιδιά που δεν μπορούν
να λάβουν φάρμακα από το στόμα ή που εμφανίζουν υπέρταση από χρήση στεροειδών. πάντως, τα αναλγητικά οφέλη της
εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενα, και η χρήση της περιορίζεται λόγω παρενεργειών, όπως βραδυκαρδία, υπόταση και
καταστολή. Η δεξμεντετομιδίνη είναι πιο εκλεκτικός α2-αδρενεργικός αγωνιστής, έχει μικρότερη διάρκεια δράσης, και μειώνει
τις ανάγκες σε οπιοειδή κατά την περιεγχειρητική περίοδο. παρά τις κατασταλτικές της ιδιότητες δεν προκαλεί αναπνευστική
καταστολή, έτσι χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο, ως συμπληρωματικό αναισθητικό, σε ασθενείς που χρήζουν
καταστολής για διαγνωστικές εξετάσεις ή στη ΜΕΘ. Ως κατασταλτικό με αναλγητικές ιδιότητες είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σε
ασθενείς με κίνδυνο απόφραξης αεραγωγού. Η δόση φόρτισης είναι 1μg/kg, ακολουθούμενη από έγχυση 0.4μg/kg/h, αλλά
η δοσολογία μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακές επιπλοκές, οπότε προκρίνεται η αποφυγή της δόσης φόρτισης.
Οι ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων αποτελούν σημαντικούς τροποποιητές του χρόνιου πόνου, που δρουν με
ελάττωση είτε της κεντρικής υπερευασθησίας είτε της ανοχής στα οπιοειδή. Κάποιες μελέτες τις έχουν αναδείξει σε χρήσιμους
παράγοντες προληπτικής αναλγησίας, που όταν χορηγηθούν συμπληρωματικά σε συμβατικά αναλγητικά, όπως οπιοειδή ή
ΜΣαΦ, μειώνουν τον οξύ μετεγχειρητικό πόνο και την κατανάλωση αναλγητικών. Η κεταμίνη είναι γνωστός παράγοντας που
προκαλεί διαχωριστική αναισθησία, και σε χαμηλές δόσεις (0.05-0.2mg/kg/h) είναι αποτελεσματικό συμπληρωματικό φάρμακο
στη διαχείριση του πόνου, αλλά η χορήγησή της σε παιδιά, ειδικά σε νεογνά, δε συστήνεται. το μαγνήσιο είναι άλλος ένας
ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων, που μελετάται εντατικά τα τελευταία χρόνια. Μελέτες σε παιδιά αποδεικνύουν ότι τόσο η
ενδοφλέβια χορήγηση όσο και ο συνδυασμός με τοπικά αναισθητικά, κατά την ιεροκοκκυγική αναισθησία, προκαλεί σημαντικά
καλύτερη αναλγησία, λιγότερη κατανάλωση οπιοειδών και μικρότερα ποσοστά διέγερσης κατά την αφύπνιση. Σε μία
συστηματική ανασκόπηση από 27 μελέτες, που συνέκριναν τη χορήγηση μαγνησίου σε σχέση με άλλους αναλγητικούς
παράγοντες, μόνο 2 μελέτες αφορούσαν σε παιδιατρικό πληθυσμό, αλλά η αναλγητική του αποτελεσματικότητα ήταν ανώτερη
σε σχέση με αυτή στους ενήλικες. Σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Τοπικά αναισθητικά. τα τελευταία 30 χρόνια έχει αυξηθεί δραματικά η εφαρμογή περιοχικών τεχνικών και η χρήση
τοπικών αναισθητικών. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φάρμακα, τα τοπικά αναισθητικά πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα στην
περιοχή δράσης τους, οπότε απαιτείται απαραίτητος εξοπλισμός (βελόνες) και συνεργασία του ασθενή. για τον λόγο αυτό,
για χρόνια θεωρούνταν ότι οι περιοχικές τεχνικές έχουν αντένδειξη στα παιδιά. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι η περιοχική
αναισθησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στη γενική αναισθησία, και η χρήση της έχει αυξηθεί δραματικά.
τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά: μετατρέπει την νευροενδοκρινική απάντηση στο stress, προσφέρει σημαντική ανακούφιση
από τον πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, λιγότερες επιπλοκές από τη χρήση οπιοειδών. Επιπλέον,
λόγω της δυνατότητας τοποθέτησης και παραμονής καθετήρων συνεχούς έγχυσης σε διάφορους χώρους για αρκετές μέρες,
τα τοπικά αναισθητικά χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου,
αλλά και του νευροπαθητικού και καρκινικού πόνου.
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τελικά, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά ισχυρή τεκμηρίωση ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω φάρμακα, ειδικά όταν
χορηγηθούν συνδυαστικά στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής αναλγητικής προσέγγισης, μπορούν να προσφέρουν
αποτελεσματική αναλγησία στους παιδιατρικούς ασθενείς. αυτή η άποψη ενισχύεται και από τις επίσημες συστάσεις της
ESPA, όπου φαίνεται ότι η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε μικρής βαρύτητας επεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση
βουβωνοκήλης και η περιτομή, μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με διεγχειρητική και μετεγχειρητική χορήγηση
αποκλειστικά συνδυασμού ΜΣαΦ, παρακεταμόλης και τοπικών αναισθητικών, και χωρίς τη χορήγηση οπιοειδών. αντίθετα,
σε επεμβάσεις μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας προκρίνεται κυρίως η διεγχειρητική χορήγηση οπιοειδών, και η μετεγχειρητική
χορήγηση συνδυασμού επικουρικών αναλγητικών, με σκοπό τη μείωση της συνολικά χορηγούμενης δόσης οπιοειδών.
Βιβλιογραφία:
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI
Η συμβολή των εναλλακτικών θεραπειών
στην αντιμετώπιση του πόνου
εχει θεΣΗ Η εικονικΗ πραΓμαΤικοΤΗΤα ΣΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ Του πονου;
Gotsis Marientina (Γκότση μαριεντίνα)
MFA, Associate Professor of Research, Interactive Media & Games Division,
School of Cinematic Arts, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA
ο στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να προσφέρει μια επισκόπηση των ιστορικών, επιστημονικών και δημιουργικών
προκλήσεων της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality — VR) στη διαχείριση του πόνου, ώστε οι
επαγγελματίες της υγείας και οι ερευνητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες εφαρμογής της VR στον τομέα της περίθαλψης.
το VR έχει χρησιμοποιηθεί στον τομέα της υγείας για τον σκοπό της διαχείρισης του πόνου για πάνω από 20 χρόνια, αλλά
οι μελέτες που μετρούν την αποτελεσματικότητά και τους μηχανισμούς αποτελεσματικότητας εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις1–4. αυτό οφείλεται εν μέρει στον ακριβό και μη κλιμακωτό χαρακτήρα
του μέσου έως και πριν από 15 χρόνια. το κόστος της ιδιοκτησίας του VR έχει πέσει δραματικά από τα εκατοντάδες χιλιάδες
δολάρια σε λιγότερο από δύο χιλιάδες. αναμφισβήτητα, το κόστος ιδιοκτησίας είναι τώρα ακόμη χαμηλότερο διότι οι
νεώτερες συσκευές VR χρησιμοποιούν smartphones ή φορητούς υπολογιστές, τους οποίους ήδη κατέχουν οι καταναλωτές
και έτσι μπορεί κανείς να αποκτήσει αξεσουάρ VR για $200-1000. αυτή η ταχεία μείωση της ιδιοκτησίας κόστους τα τελευταία
5 χρόνια δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο οικοσύστημα για υλικό και λογισμικό VR, καθώς και ζήτηση για
διαδραστικό περιεχόμενο, παρόλο που η γνώση των δημιουργών παραμένει αρκετά ανεπαρκής για τις ανάγκες της αγοράς5,6.
ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του πόνου, η πιο γνωστή ιστορική εφαρμογή του VR είναι το Snow World αλλά κάποιες
εφαρμογές του VR περιλαμβάνουν επίσης την προβολή στερεοσκοπικών ταινιών ή στερεοσκοπικών παιχνιδιών2,7. οι
εφαρμογές του πόνου περιελάμβανουν τόσο οξύ και χρόνιο πόνο με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με την
περίσταση. αξιοσημείωτα παραδείγματα εφαργογών συμπεριλαμβάνουν διευρευνήσεις της αποτελεσματικότητας του VR
στη μείωση του πόνου σε εγκαυματίες3,8,9, μικροεπέμβασεις10, τοποθέτηση βελόνων2 και σε ασθενείς που πάσχουν από
κεφαλαλγίες2,3, ινομυαλγία2,11, εμβοή12, οδοντικός πόνο1, ή phantom limb2.
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Oι μελέτες που διευρευνούν το μηχανισμό της αποτελεσματικότητας του VR εξετάζουν το ρόλο της αποσπάσεως της
προσοχής, αλλά και την αποδοχή και «ενσωματοποίηση» του πόνου. Νεότερες πειραματικές εφαρμογές του VR στον πόνο
συνδυάζουν biofeedback αλλά και κλασσικά θεραπευτικά συστήματα, όπως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, ο
διαλογισμός και η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (acceptance and commitment therapy). οι εφαρμογές VR και
παιχνιδιών που αντιμετωπίζουν το άγχος και την κατάθλιψη μπορούν επίσης να συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση
του χρόνιου πόνου13–16. ανάλογα με την εφαρμογή, το υλικό μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην εμβάπτιση (immersion),
την παρουσία (presence) και την απόσπαση της προσοχής, ενώ άλλες φορές μπορεί να απαιτεί «δράσεις» από το χρήστη.
πρακτικές και δημιουργικές προκλήσεις συνεχίζουν να αποκαλύπτωνται κατα τη διάρκεια του εντατικού σχεδιασμού νέων
εμπειριών VR για κλινική χρήση σε στενή συνεργασία με εταιρείες όπως η AppliedVR. τα αποτελέσματα της συνεργασίας
παρουσίασε πρόσφατα ο συνεργάτης Eυάγγελος λυμπουρίδης στο Games for Change Festival (NY, Ηπα, ιούνιος 2018). H
εταιρεία AppliedVR συνεχίζει να αξιολογεί μια βιβλιοθήκη περιεχομένου VR σε πάνω από 180 χώρους υγειονομικής
περίθαλψης (αλλά και στο σπίτι) με περισσότερους από 5000 ασθενείς. οι προκαταρκτικές μελέτες δείχνουν μείωση του
πόνου. Σε αυτές τις εφαρμογές, οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν από μια βιβλιοθήκη περιεχομένου χρησιμοποιώντας
πολλαπλές προσεγγίσεις. Νεότερες εφαρμογές VR διερευνούν την ανάπτυξη VR για την άσκηση διαφραγματικής αναπνοής.
Μέσω αυτής της πρόκλησης έχουμε μάθει ότι το κόστος αισθητήρων (medical grade) παραμένει υψηλό, ο πληθυσμός είναι
πολύ ετερογενής και απαιτείται τεχνική υποστήριξη για την επιτυχή εφαρμογή. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν
περισσότερα προβλήματα χρηστικότητας με τους ηλικιωμένους χρήστες, αλλά σε όσους αρέσει η εφαρμογή, την
χρησιμοποιούν συχνά και αναφέρουν θετικά οφέλη. Σε αυτό το στάδιο της τεχνολογίας, αξίζει να επικεντρωθούμε στους
χρήστες με τις μεγαλύτερες ανάγκες και την υψηλότερη αποδοχή, επειδή ο στόχος είναι η ανακούφιση όχι η πειστικότητα.
το VR και τα παιχνίδια είναι παρεμβάσεις βασισμένες σε διαδραστικά και δημιουργικά μέσα και συνεπώς προαπαιτούν παιδεία
στην επιλογή και εφαρμογή τους. Δεν θα προσλάβετε έναν καλλιτέχνη για να σας χειρουργήσει, σωστά; Συνεπώς, η σύστασή
μου είναι να μην βασιστείτε σε έναν γιατρό για να σχεδιάσετε το περιεχόμενο της παρέμβασης αλλά ούτε και σε οποιονδήποτε
σχεδιαστή ή προγραμματιστή. Η εικονική πραγματικότητα έχει και αυτή τους ειδικούς της και αν και λίγοι, αυξάνονται σε αριθμό
και εμπειρεία. Όσοι δεν επιδιώκουν να σχεδιάσουν νέες εφαρμογές, αλλά μάλλον να επιλέξουν και να εφαρμόσουν υπάρχον
υλικό, θα πρέπει να δοκιμάσουν το ίδιοι το περιεχόμενο και να συνεργαστούν ή να προσλάβουν κάποιον που μπορεί να
υποστηρίξει τεχνικά τις ανάγκες την εφαρμογή με έναν τρόπο επικεντρωμένο στον χρήστη και με επίκεντρο τον ασθενή.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη διεξαγωγή μελετών RCT που είναι δαπανηρές και χρονοβόρες πριν από την προσπάθεια
εφαρμογής με 3-5 χρήστες ανά κατηγορία. αυτή η μέθοδος θα αποκαλύψει το 90-97% των προβλημάτων στην πρακτική
εφαρμογή του υλικού και στη συνέχεια οι χρήστες μπορουν να ανέλθουν σε 15 (πρότυπο FDA για ασφαλεία συσκευών)17,18.
οι περιπτωσιολογικές μελέτες παραμένουν επίσης σημαντικές για την κατανόηση των νέων σεναρίων διότι βοηθούν στην
εκτιμηση της εμπειρίας που βιώνει ο ασθενής και ο επαγγελματίας υγείας. αυτές οι μελέτες προσδιορίζουν τις πρακτικές ανάγκες
εφαρμογής. Σε φάση διαμορφωτικής έρευνα της χρηστικότητας, δεν δοκιμάζουμε εφαρμογές με μεγάλα δείγματα μέχρι να
ξέρουμε ότι έχουμε κάτι που αξίζει να αξιολογήσουν και να μελετήσουμε συστηματικά19. οι μεικτές έρευνες είναι πολύτιμες για
τη μεταφορά εφαρμογής από ένα τομέα σε άλλον και δυστυχώς σπάνια γίνονται20 γιατί βασιζόμαστε πολύ στο RCT παρόλο
που τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται συχνά στην πραγματικότητα της κλινικής και καθημερινής χρήσης21.
Δεδομένου ότι η VR αντιμετωπίζει μεθοδολογικά ζητήματα (blinding δεν γίνεται) και επικρατούν προκαταλήψεις λόγω
της φύσης της τεχνολογίας και της εγκατάστασης10, είναι ηθικό καθήκον μας να βρούμε άλλους τρόπους για να
εδραιώσουμε την αξία και την αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνολογίας που έχει έρθει για να εδραιωθεί στη ζωή μας.
πέρα από την μείωση της αίσθησης του πόνου, υπάρχουν πρόσθετες «αιθέριες» μεταβλητές που αξίζει να καταμετρηθούν,
όπως «διασκέδαση» και «εμπιστοσύνη»22 γιατί ήδη γνωρίζουμε την αξία τους στην αντιμετώπιση του πόνου. Η εικονική
πραγματικότητα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του πόνου και έχει ήδη κερδίσει μια θέση στην
υγειονομική περίθαλψη23. πολλές προκλήσεις πρέπει να ξεπεραστούν για την επιτυχή εφαρμογή: διατήρηση των συσκευών,
σχεδιασμός ή διαλογή και επιλογή κατάλληλου περιεχομένου για τον ασθενή, βελτίωσω μεθοδολογικού σχεδιασμού
αξιολόγησης, και φυσικά, αύξηση του γνωστικού επιπέδου και της εμπιστοσύνης σε ότι αφορά το μέσο στους επαγγελματείες
υγείας σε όλα τα θέματα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με βάση την εικονική πραγματικότητα και τα παιχνίδια.
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ΒελονιΣμοΣ ΣΤο χρονιο πονο - υπαρχουν πλεονεκΤΗμαΤα;
κόρδα - Ζαΐμη ντονίκα
αναισθησιολόγος, ιατρείο πόνου, γΝΘ «ιπποκράτειο»
ο χρόνιος πόνος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας υγείας. 60 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο (περίπου το
10% του παγκόσμιου πληθυσμού) βιώνουν χρόνιο πόνο και η συχνότητα αυτή φτάνει έως 19-20% σε χώρες του δυτικού κόσμου.
ο βελονισμός, ως μέρος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα θεραπευτικά συστήματα του
πόνου. Βασίζεται στην ταοϊστική πεποίθηση ότι ζούμε σε ένα σύμπαν όπου όλα είναι αλληλένδετα. Η ενέργεια τσι είναι η ζωτική
δύναμη, υπεύθυνη για τον έλεγχο της λειτουργίας του ανθρώπινου νου και σώματος, η οποία ρέει στο σώμα μέσω καναλιών
που ονομάζονται μεσημβρινοί. οι διαταραχές στη ροή της ενέργειας τσι προκαλούν ασθένεια ενώ η διόρθωση αυτής της ροής
μέσω του βελονισμού, αποκαθιστά την ισορροπία και την υγεία του σώματος και του νου.
οι βασικές αυτές έννοιες του βελονισμού δεν συμβαδίζουν με τη θεωρία της δυτικής ιατρικής και οι μηχανισμοί δράσης του
πρώτου δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως. το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη αποδοχή του βελονισμού από την
δυτική ιατρική κοινότητα. παρόλ’ αυτά, τα τελευταία ‘χρόνια, ο βελονισμός αναπτύχθηκε ταχέως και σταδιακά έγινε μέρος της
επικρατούσας ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα τέλη της δεκαετίας του '70, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας αναγνώρισε τη
χρησιμότητα του βελονισμού σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, μεταξύ αυτών και σε ορισμένα σύνδρομα χρόνιου πόνου.
Η απάντηση στο εάν ο βελονισμός έχει πλεονεκτήματα αφορά τρία βασικά ζητήματα: την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα που μπορεί να προσφέρει συγκριτικά με τις δυτικές θεραπείες σε διάφορα σύνδρομα χρόνιου πόνου.
Σχετικά με την ασφάλεια, η πρώτη εντύπωση είναι ότι ο βελονισμός είναι αβλαβής. υπάρχουν όμως αναφορές περιστατικών
στη βιβλιογραφία για την ύπαρξη σοβαρών επιπλοκών ή παρενεργειών από το βελονισμό. Σε ανασκόπηση του 2011 στο Pain
προβάλλονται ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια του βελονισμού. αναφέρονται 95 περιπτώσεις σοβαρών επιπλοκών από
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το βελονισμό που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου κατά την περίοδο 2000-2009. οι πέντε ήταν
θανατηφόρες και οι πιο συχνές επιπλοκές αφορούσαν τον πνευμοθώρακα και τις λοιμώξεις. οι περισσότερες δεν ήταν εγγενείς
στο βελονισμό αλλά προκλήθηκαν από κακή πράξη ή αμέλεια του βελονιστή. Η ίδια ανασκόπηση παραδέχεται ότι έρευνες από
σωστά και επαρκώς εκπαιδευμένους θεραπευτές δεν παρουσιάζουν τέτοιου είδους επιπλοκές. το άρθρο αυτό δέχθηκε αρκετές
κριτικές για τον τρόπο ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων και για πιθανά λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με την
ασφάλεια, αλλά και την αποτελεσματικότητα του βελονισμού. Η ασφάλεια μελετήθηκε από αναφορές σε case reports, χωρίς να
παρέχεται η εκτίμηση του κινδύνου με βάση τη συχνότητα ή το ποσοστό επίπτωσης των επιπλοκών σε εκατομμύρια συνεδρίες
βελονισμού.
παράλληλα, προοπτικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι σοβαρές επιπλοκές του βελονισμού είναι ασυνήθεις και ο θάνατος
από τις επιπλοκές αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιος. Έτσι, σε μια αντίστοιχη μελέτη στη γερμανία, σε 760.000 συνεδρίες βελονισμού
αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις πνευμοθώρακα, μια παρόξυνση κατάθλιψης, μια υπερτασική κρίση, μια αντίδραση του
παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και μια κρίση άσθματος με υπέρταση και στηθάγχη. Σε μια άλλη μεγάλη μελέτη με
229.230 ασθενείς και 2.2 εκατομμύρια συνεδρίες βελονισμού, αναφέρθηκαν 2 μόνο περιπτώσεις πνευμοθώρακα (κανένα
από αυτά απειλητικό για τη ζωή) και 1 περίπτωση βλάβης περιφερικού νεύρου που επέμεινε για 180 μέρες. Η συχνότητα
σοβαρών επιπλοκών από το βελονισμό αναφέρεται στο 0.001%. πχ, ο κίνδυνος για πνευμοθώρακα μετά από βελονισμό σε
πάνω από 2 εκατομμύρια ασθενείς εκτιμήθηκε στο 0.001-0.004%, όταν η επίπτωση του αυτόματου πνευμοθώρακα σε
φυσιολογικό πληθυσμό είναι 0.008-0.01%. Η μη αναφορά από τους βελονιστές, των παρενέργειών που προκαλεί ο
βελονισμός είναι ένα δυνητικό πρόβλημα, όπως και η μη αναγνώριση της σχέσης που μπορεί να έχουν με το βελονισμό.
Ωστόσο, ο αριθμός των επιπλοκών αυτών εκτιμάται να είναι αρκετά μικρότερος σε σύγκριση με τις θανατηφόρες παρενέργειες
που σχετίζονται με τη χορήγηση φαρμάκων οι οποίες, π.χ έχουν εκτιμηθεί έως και 3% στο σουηδικό πληθυσμό. Ενώ, οι μη
σοβαρές παρενέργειες του βελονισμού έχουν αξιοσημείωτα χαμηλά ποσοστά της τάξης των 10 -100 ανά 10.000 συνεδρίες.
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον προσδιορισμό των σημείων του σώματος ή των προδιαθέσεων των ασθενών που
να σχετίζονται με αυτές τις επιπλοκές. οπότε, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην αναγνώριση του πιθανού κινδύνου βάσει
του ιατρικού ιστορικού και άλλων χαρακτηριστικών και στην καλύτερη πρακτική κατάρτιση των βελονιστών. Συμπερασματικά
θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βελονισμός φαίνεται να είναι μια ασφαλής τεχνική, ασφαλέστερη και από τη συμβατική ιατρική.
Και αυτό αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα του βελονισμού.
αποτελεσματικότητα: Όπως θα περίμενε κανείς, η διαμάχη γύρο από την ασφάλεια του βελονισμού συνοδεύεται παράλληλα
και με τις αμφιβολίες ως προς το αν ο βελονισμός είναι ωφέλιμος στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου. το όφελος του βελονισμού
στην Κίνα στα παλαιά χρόνια ήταν και θεωρείται ακόμα δεδομένο. Στη δυτική ιατρική όμως αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω
της έρευνας. οι αμφιβολίες αφορούν δύο βασικά ζητήματα:
1. Έχει ο βελονισμός κάποιο γενικό όφελος στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου?
2. Έχει ο βελονισμός κάποια επίδραση εκτός από το φαινόμενο placebo?
Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση αφορά τη γενική έκβαση μετά από το βελονισμό, χωρίς να εστιάζεται στο μηχανισμό δράσης.
Σε αυτό το σημείο, μια αμερόληπτη αξιολόγηση των βιβλιογραφικών στοιχείων είναι σημαντική για την τεκμηρίωση του όποιου
ισχυρισμού σχετικά με το συνολικό όφελος και το όφελος πέρα από το placebo του βελονισμού.
Στις μελέτες αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιείται συγκριτικός σχεδιασμός, όπου ο βελονισμός συγκρίνεται με μια άλλη
συμβατική θεραπεία. πολλές δοκιμές όμως, έχουν τρισδιάστατο σχεδιασμό: συγκρίνουν το αληθινό βελονισμό με το
ψευδοβελονισμό και με άλλη ομάδα ελέγχου κλασικής θεραπείας. ο λόγος είναι για να απαντηθούν ταυτόχρονα και τα δυο
αναφερόμενα παραπάνω ζητήματα.
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, η καλύτερη προσέγγιση της βιβλιογραφίας είναι οι μετα-αναλύσεις οι οποίες
συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλαπλές δοκιμές με παρόμοιο σχεδιασμό. οι μετα-αναλύσεις αποδίδουν αξιόπιστα στοιχεία
ότι ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τις άλλες θεραπείες ελέγχου (λίστα αναμονής, πρωτότυπη φροντίδα, συνήθης
φροντίδα ή καμία θεραπεία) για τον πόνο της οσφυϊκής μοίρας, την ημικρανία, την κεφαλαλγία και την οστεοαρθρίτιδα του
γόνατος. Ενώ τα μεγέθη αποτελεσμάτων είναι μέτρια, μπορούν να θεωρηθούν κλινικά σημαντικά.
Νέες προσεγγίσεις τις βιβλιογραφίας είναι οι εξελιγμένες μορφές δευτερογενούς ανάλυσης με μεμονωμένη μετα-ανάλυση των
ασθενών. Μια τέτοια μέτα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε το 2012 από τους Andrew et al, για να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα του βελονισμού σε τέσσερις τύπους χρόνιου πόνου: πόνος στην πλάτη και στον αυχένα, οστεοαρθρίτιδα
γόνατος, κεφαλαλγία και πόνος στον ώμο. τα δεδομένα των 17.922 ασθενών από 29 RCTs αναλύθηκαν και το συμπέρασμα
ήταν ότι ο βελονισμός ήταν ανώτερος από τον εικονικό βελονισμό και τους συνήθεις συμβατικές φροντίδες και στις τέσσερις
καταστάσεις χρόνιου πόνου. αυτή η εργασία παρέχει τα πιο αξιόπιστα ισχυρά δεδομένα απόδειξης για τον προσδιορισμό της
αποτελεσματικότητας του βελονισμού για χρόνιο πόνο και υποδεικνύει ότι ο βελονισμός είναι μια λογική επιλογή παραπομπής
για την αντιμετώπιση του πόνου.
Στη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της μέχρι σήμερα, 454.920 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βελονισμό για
πονοκέφαλο, πόνο οσφυικής μοίρας και / ή οστεοαρθρίτιδα. Η αποτελεσματικότητα βαθμολογήθηκε από τους 8.727 θεράποντες
ιατρούς αξιοσημείωτη ή μέτρια σε 76% των περιπτώσεων.
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Η διάρκεια της δράσης του βελονισμού είναι μια άλλη πτυχή της αποτελεσματικότητας. από τα στοιχεία της ίδιας μεταανάλυσης αξιολογήθηκαν τα δεδομένα που αφορούσαν τη διάρκεια δράσης του βελονισμού για να προσδιοριστεί η τροχιά
των βαθμών του πόνου στην πάροδο του χρόνου μετά τον βελονισμό. Η βασική εκτίμηση υποδεικνύει ότι περίπου το 90%
του οφέλους του βελονισμού θα διατηρηθεί σε 12 μήνες συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου. Άρα, τα αποτελέσματα μιας
θεραπείας βελονισμού για ασθενείς με χρόνιο πόνο δεν φαίνεται να μειώνονται σημαντικά σε διάστημα 12 μηνών. Μελέτες
της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας του βελονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμπεράσματά αυτά, όταν
εξετάζουν τον χρονικό ορίζοντα των αποτελεσμάτων του βελονισμού.
ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο αλλά και άλλα συμπτώματα που συνοδεύουν τον χρόνιο πόνο όπως είναι
η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου, η κόπωση, η ναυτία και ο εμετός κλπ.
ο βελονισμός, όπως και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο όπλο στην μείωση
της κατανάλωσης άλλων φαρμάκων, και προπαντός των οπιοειδών. οι Ηνωμένες πολιτείες (Η.π.α.) αντιμετωπίζουν μια
εθνική επιδημία υπερ-χρήσης οπιοειδών. περισσότεροι από 33.000 αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους από τα οπιοειδή
φάρμακα το 2015 και περισσότεροι από 64.000 πέθαναν το 2016. Έτσι, οι μη φαρμακολογικές θεραπευτικές επιλογές για
τον έλεγχο του πόνου, θεωρήθηκαν από τις κρατικές υπηρεσίες απαραίτητες για τη μείωση της εξάρτησης του κοινού από
τον οπιοειδή. ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές, ο βελονισμός ξεχωρίζει ως η πλέον αποδεδειγμένη, άμεσα διαθέσιμη επιλογή,
αφού μπορεί να ωφελεί στην αντιμετώπιση του πόνου αλλά και στην εξάρτηση από τα οπιοειδή και μπορεί να ενσωματωθεί
με ασφάλεια και ευκολία σε νοσοκομειακές ρυθμίσεις. Συνίστασται ο βελονισμός ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον πόνο
πριν συνταγογραφηθούν οπιούχα.
Σε μια μελέτη που εξετάζει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη θεραπεία του πόνου στο στρατό των Ηπα, οι
συνταγές οπιοειδών μειώθηκαν κατά 45%, τα μυοχαλαρωτικά κατά 34%, τα ΜΣαΦ 42% και οι βενζοδιαζεπίνες κατά 14%.
Επίσης, ο βελονισμός μπορεί να είναι ως πρώτη επιλογή σε πολλά σύνδρομα χρόνιου πόνου σε ηλικιωμένους ασθενείς,
οι οποίοι λαμβάνουν ποικίλα άλλα φάρμακα και δεν μπορούν να πάρουν την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική θεραπεία για
τον πόνο. ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με καρκίνο στην ανακούφιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με
αυτόν ή με την θεραπεία του.
Η πρόκληση στην έρευνα για τον βελονισμό αφορά πολλές πτυχές όπως α) την σωστή επιλογή των ομάδων ελέγχου, β)το
σχεδιασμό ενός κατάλληλου εικονικού βελονισμού ελέγχου, γ)την τυποποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για
συγκεκριμένα σύνδρομα πόνου, δ)τον στόχο να είναι η μελέτη διπλή τυφλή, ε)τους κατάλληλους παράγοντες έκβασης, η)την
επιλογή καλά εκπαιδευόμενων βελονιστών και ζ)την ανακάλυψη των φυσιολογικών μηχανισμών δράσης του βελονισμού.
Οικονομικά αποδοτικό;: περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια ενήλικες στις Ηνωμένες πολιτείες επισκέφθηκαν έναν
βελονιστή το 2007, αριθμός που έχει αυξηθεί δραματικά κατά την περασμένη δεκαετία: το 1997 υπήρξαν 27 επισκέψεις σε
έναν βελονιστή ανά 1.000 ενήλικες σε σύγκριση με 79.2 επισκέψεις ανά 1.000 ενήλικες το 2007. οι αιτίες που οδηγούν τον
ασθενή να αναζητήσει γενικά τις εναλλακτικές θεραπείες όπως του βελονισμού είναι ποικίλες και σύνθετες. περιλαμβάνουν
την επιθυμία προσωπικής συμμετοχής στη φροντίδα της υγείας, την αναποτελεσματικότητα της συμβατικής θεραπείας, την
επιθυμία αποφυγής παρενεργειών ή επιπλοκών της συμβατικής θεραπείας και την πεποίθηση σε μια ολιστική άποψη της
υγείας και των ασθενειών. Δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα υγείας λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό πόρων, η
διατήρηση της υγείας των πολιτών πρέπει να επιτευχθεί με λογικό κόστος. για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι διαχειριστές
των κρατικών προγραμμάτων υγείας βασίζονται σε οικονομικές αξιολογήσεις θεραπειών για να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες
πρέπει και μπορούν να καλυφθούν. Κάθε αποτελεσματική θεραπεία πρέπει να ζυγίζεται σε σχέση με το κόστος της.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βελονισμός είναι διαθέσιμος μέσω της εθνικής υπηρεσίας υγείας που χρηματοδοτείται από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση (NHS). οι ασθενείς λαμβάνουν παραπομπές βελονισμού από τον γενικό ιατρό τους για συγκεκριμένα
σύνδρομα χρόνιου πόνου και περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι λαμβάνουν θεραπείες βελονισμού μέσω του NHS κάθε
χρόνο. Στη γαλλία, ο βελονισμός δεν καλύπτεται από το ομοσπονδιακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά το κόστος του
είναι φοροαπαλλακτικό, παρόμοιο με το οδοντιατρικό σύστημα. Στις Ηπα και στο Καναδά υπάρχει αυξανόμενος αριθμός
ασφαλιστικών εταιρειών υγείας που καλύπτουν μέρος του κόστους του βελονισμού.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Steven Lindall προσέφερε βελονισμό σε 65 ασθενείς για τον έλεγχο του πόνου, κυρίως
μυοσκελετικής προέλευσης, ως εναλλακτική λύση. ο συγγραφέας διαπίστωσε ότι το NHS στο Ην. Βασ έσωσε περίπου 232£ ανά
ασθενή. Σε μια ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας των μη φαρμακολογικών θεραπειών για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος,
διαπιστώθηκε ότι ο βελονισμός ήταν η πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή όταν η ανάλυση περιοριζόταν σε μελέτες υψηλής
ποιότητας. ο βελονισμός φαίνεται να είναι οικονομικά αποδοτικός επίσης στην αυχεναλγία, στον πόνο οΜΣΣ, στη δυσμηνόρροια.
Σε μια μελέτη με 401 ασθενείς με κεφαλαλγία, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία βελονισμού έναντι της συνήθους
περίθαλψης παρουσίασαν 22 λιγότερες ημέρες πονοκεφάλου ανά έτος, χρησιμοποίησαν κατά 15% λιγότερα φάρμακα, έλαβαν
15% λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας και συμβουλεύθηκαν έναν γενικό ιατρό 25% λιγότερο.
το σαφέστερο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η απόδειξη της χρησιμότητας σε σχέση με το κόστος επηρεάζει τις
αποφάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε εθνικό επίπεδο προέρχεται από μια σειρά μελετών που
πραγματοποιήθηκαν στη γερμανία, συγκεκριμένα από τις Acupuncture Randomized Trials (ART), Acupuncture in Routine Care
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(ARC) studies και German Acupuncture trials (GERAC). αυτές οι μεγάλες κλινικές δοκιμές δεν απέδειξαν μόνο το όφελος του
βελονισμού σε διάφορες ασθένειες, αλλά έδειξαν ότι υπάρχει αποδεκτή χρησιμότητα σε σχέση με το κόστος, εφόσον το ποσό
ανά συνεδρία βελονισμού δεν ξεπερνά περίπου τα 35€. τον απρίλιο του 2006, τα ασφαλιστικά ταμεία της γερμανίας άρχισαν
κανονικές αποζημιώσεις για τη θεραπεία του βελονισμού στο χρόνιο πόνο.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βελονισμός φαίνεται να έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική
θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την αποδοτικότητα σε
σχέση με το κόστος αλλά και τη χρήση του σε ιδιαίτερες καταστάσεις και ασθενείς.
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Method for Pain Relief and Management—White Paper 2017, Journal of Integrative Medicine November 2017, Vol. 15, No. 6
2. Acupuncture for chronic pain: individual patient data metaanalysis Arch Intern Med. 2012 October 22; 172(19): 1444–1453. doi:
10.1001/archinternmed.2012.3654
3. Acupuncture for Pain Management in Evidence-based Medicine. J Acupunct Meridian Stud 2015;8(5):270e273
4. Acupuncture and the Emerging Evidence Base: Contrived Controversy and Rational Debate J Acupunct Meridian Stud 2012;5(4):141e147
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εναλλακΤικεΣ θεραπειεΣ ΣΤΗν ΦρονΤιδα Του καρκινοπαθουΣ
παπαδάκης ελευθέριος
αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
εισαγωγή: τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυρίως έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών
υγείας για τη χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών στη φροντίδα των καρκινοπαθών. Μελέτες αποδεικνύουν
ότι ποσοστό από 10% μέχρι και 60% των καρκινοπαθών κάνουν χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών
ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται.[1] Σταθερό εύρημα σε όλες τις μελέτες αποτελεί το γεγονός ότι οι χρήστες των
θεραπειών αυτών είναι γυναίκες, νεότερες, υψηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, ωστόσο μόλις το 38-60%
των ασθενών με καρκίνο ενημερώνει τη θεραπευτική τους ομάδα.[2] Θα πρέπει επομένως οι επαγγελματίες υγείας που
έρχονται σε επαφή με καρκινοπαθείς να ζητούν πληροφορίες για τη χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών
ως ρουτίνα κατά τη πρώτη επίσκεψη τους και να δίνονται οδηγίες για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των θεραπειών
αυτών, τη φύση των θεραπειών, τους πιθανούς κινδύνους και τα αναμενόμενα οφέλη στα πλαίσια ρεαλιστικών προσδοκιών.[3]
Μεγάλο μέρος των ασθενών ενημερώνονται από φίλους, συγγενείς, ΜΜΕ και το ιντερνέτ, καθιστώντας τους επιρρεπείς σε
ανακριβείς πληροφορίες με πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβαμάτων. αποτελεί επομένως ηθική και νομική υποχρέωση των
επαγγελματιών υγείας, σεβόμενοι την αυτονομία των ασθενών τους, να τους ενημερώνουν για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών και από κοινού να αποφασίζουν τις θεραπευτικές
επιλογές. Στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις Ηπα, μεγάλα ογκολογικά κέντρα έχουν ιδρύσει προγράμματα ολιστικής ιατρικής. οι
ειδικοί των κέντρων αυτών αποτελούν πολύτιμες πηγές ενημέρωσης για τους ογκολόγους που πολλές φορές στερούνται
χρόνου και γνώσεων για μια εις βάθος συζήτηση με τους ασθενείς για τις εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες.

ορισμοί
εναλλακτικές θεραπείες (alternative therapies): οι εναλλακτικές θεραπείες θεωρούνται ως υποκατάστατες της κύριας
φροντίδας. από ορισμό, οι θεραπείες αυτές δεν διαθέτουν επιστημονική απόδειξη και θεμελίωση της αποτελεσματικότητας
και της ασφάλειας τους.
Συμπληρωματικές θεραπείες (complementary therapies): οι συμπληρωματικές θεραπείες αποτελούν μη συμβατικές
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις συμβατικές θεραπείες. περιλαμβάνουν υποστηρικτικά μέτρα που
βοηθούν στον έλεγχο των συμπτωμάτων, ενίσχυση της ευεξίας συμβάλλοντας στη γενική φροντίδα των καρκινοπαθών.
ολιστική ιατρική (integrative medicine): αποτελεί τη χρήση αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας συμπληρωματικές
θεραπείες σε συνδυασμό με τις συμβατικές θεραπείες. Με την υιοθέτηση της ολιστικής ιατρικής επανεπιβεβαιώνεται η
σημαντικότητα της σχέσης γιατρού-ασθενούς, αντιμετωπίζεται ο ασθενής ως ολότητα και γίνεται η χρήση όλων των
κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων για την βέλτιστη φροντίδα του ασθενούς.[4]
ο όρος CAM (complementary and alternative medicine) που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν θεωρείται πλέον
απαρχαιωμένος συνδέοντας λέξεις με διαφορετικές έννοιες συχνά αμοιβαίως αντιφατικών. Έχει επομένως επικρατήσει ο
όρος ολιστική ιατρική τα τελευταία χρόνια για την περιγραφή όλων των μεθόδων αυτών.[4]
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θεραπείες
Όλες πρακτικές της ολιστικής ιατρικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. οι θεραπείες σε αυτές
τις κατηγορίες ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές θεραπείες και άλλες που η αποτελεσματικότητα
τους δεν έχει αποδειχθεί. οι κατηγορίες αυτές είναι:
• αρχαία ιατρικά συστήματα: παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, βελονισμός
• Mind-body τεχνικές: διαλογισμός, yoga, Tai chi, ύπνωση, μουσικοθεραπεία, τεχνικές χαλάρωσης.
• χειριστικές και σωματικές πρακτικές: μασάζ, ρεφλεξολογία,
• ενεργειακές θεραπείες: Reiki, qi gong, healing touch
• Βιολογικές πρακτικές: συνταγές βοτάνων, βιταμίνες και άλλα συμπληρώματα.
αρχαία ιατρικά συστήματα - Βελονισμός
ο βελονισμός αποτελεί θεραπευτική προσέγγιση που έχει τις ρίζες του στην παραδοσιακή κινέζική ιατρική. παρά το γεγονός
ότι χρησιμοποιείται αιώνες, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε αντικείμενο αυστηρής επιστημονικής έρευνας.
Η χρήση του βελονισμού συστήνεται σαν συμπληρωματική θεραπεία σε περιπτώσεις ανθεκτικού καρκινικού πόνου στα
πλαίσια πολυπαραγοντικής αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις ναυτίας και εμετού μετά από χημειοθεραπεία ή αναισθησία [5],
για αντιμετώπιση ξηροστομίας μετά από ακτινοθεραπεία.[6] αντικρουόμενα αποτελέσματα υπάρχουν για την
αποτελεσματικότητα του βελονισμού για την αντιμετώπιση αγγειοκινητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς υπό ορμονοθεραπεία
σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ή του προστάτη. αλλά συμπτώματα που επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής των
καρκινοπαθών και έχει προταθεί η χρήση του βελονισμού για τον περιορισμό τους περιλαμβάνουν την απώλεια βάρους,
το άγχος, τη κατάθλιψη την αϋπνία και την έλλειψη όρεξης.
Σε κάθε περίπτωση ο βελονισμός θα πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και να χρησιμοποιείται
με προσοχή σε ασθενείς με προδιάθεση αιμορραγίας.

Mind-body τεχνικές
Η πεποίθηση ότι αυτά που σκεφτόμαστε κι αισθανόμαστε μπορούν να επηρεάσουν την συνολική υγεία μας και την ικανότητα
ανάρρωσης μας χρονολογείται χιλιάδες χρόνια. Η σημαντικότητα άλλωστε του ρόλου του πνεύματος, των συναισθημάτων
και των συμπεριφορών στην υγεία και την ευεξία είναι σημαντική σε πολλές ιατρικές παραδόσεις ανά τον κόσμο.
Η σύνδεση πνεύματος και σώματος αποτελεί σημαντική πτυχή της ολιστικής ογκολογίας. Η πνευματική-σωματική
προσέγγιση και οι τεχνικές της μειώνουν τη ψυχολογική επιρρέπεια στο stress και τις ψυχολογικές του επιπτώσεις. Επομένως
πρακτικές όπως yoga, διαλογισμός, ύπνωση, τai chi και τεχνικές χαλάρωσης προσφέρουν ειδικά ψυχολογικά και φυσιολογικά
οφέλη όπως μείωση του άγχους, βελτίωση του ύπνου, της διάθεσης και του πόνου, μείωση των επιπέδων των ορμονών του
stress και βελτίωση της ανοσίας.[7]
παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών που αποδεικνύει τη χρησιμότητα των τεχνικών
αυτών, οι περισσότερες αφορούν μικρό δείγμα ασθενών χωρίς ομάδα ελέγχου.
χειριστικές και σωματικές τεχνικές
οι πλειοψηφία των παραπάνω τεχνικών σχετίζονται με χειρισμό και κίνηση μέρη του σώματος, ώστε να επιτευχθούν
θεραπευτικά οφέλη. Θεραπείες μασάζ περιλαμβάνουν ποικιλία τεχνικών όπως το σουηδικό μασάζ, Thai μασάζ και shiatsu.
οι περισσότερα χρησιμοποιημένες θεραπείες στη φροντίδα του καρκινοπαθούς αποτελούν το σουηδικό μασάζ, η
αρωματοθεραπεία και η ρεφλεξολογία. Σε μεγάλο αριθμό μελετών έχει δειχθεί ότι η θεραπεία μασάζ βοηθάει στην
ανακούφιση συμπτωμάτων σε καρκινοπαθείς. Μειώνεται το άγχος και ο πόνος καθώς επίσης και η κόπωση και η δυσφορία
των ασθενών, ενώ η μείωση της ναυτίας παραμένει υποσχόμενη χωρίς να έχει αποδειχθεί ακόμα.[8]
Σε κάθε περίπτωση δεν συστήνεται η εφαρμογή έντονης πίεσης κοντά σε περιοχές όγκου ή διογκωμένων λεμφαδένων, σε
πεδία ακτινοθεραπείας σε περιοχές με ιατρικές συσκευές ή σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση. για το λόγο αυτό οι
θεραπείες αυτές είναι ασφαλείς όταν εφαρμόζονται από ειδικά πιστοποιημένους πρακτικούς.
ενεργειακές θεραπείες
οι ενεργειακές θεραπείες βασίζονται στη θεωρία ότι ο χειρισμός της ‘βιοενέργειας’ του ασθενούς μέσω ήπιας επαφής,
αλληλεπίδρασης σώματος και νου και θετικής προσδοκίας έχει θεραπευτική αξία. οι θεραπείες όπως το Reiki, Therapeutic
touch, Healing Touch και qi gong αποτελούν ασφαλείς επιλογές με περιορισμένες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα
τους και ανεπαρκείς επιστημονικές ενδείξεις για τον μηχανισμό δράσης τους. Επομένως, υπάρχουν ενδείξεις ορισμένων
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αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη μείωση του άγχους και βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, ενώ
υπάρχουν περιορισμένα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα τους στη μείωση του πόνου και της κόπωσης.[9]
Βιολογικές πρακτικές. (βότανα- συμπληρώματα διατροφής)
τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η επιστημονική έρευνα κυρίως με επιδημιολογικές μελέτες για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών βοτάνων και των συμπληρωμάτων διατροφής στον έλεγχο των συμπτωμάτων
που σχετίζονται με την αντικαρκινική θεραπεία.
παραδείγματα περισσότερο μελετημένων φυτών αποτελούν το Panax ginseng, Guarana για την αντιμετώπιση της κακουχίας,
Cannabis sativa για την ανακούφιση του καρκινικού πόνου, Crocus sativus για την βελτίωση του συναισθήματος.[10]
Σε αντίθεση όμως με άλλες εναλλακτικές θεραπείες, η χρήση βοτάνων και συμπληρωμάτων διατροφής δεν στερείται
ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αυξημένη χρήση των βοτάνων από τους ασθενείς χωρίς ιατρική καθοδήγηση θέτει σε κίνδυνο
τους ασθενείς. Μεγάλος όγκος αναφορών σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των φαρμακευτικών βοτάνων με τα
αντικαρκινικά φάρμακα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Συστήνεται οι καρκινοπαθείς που πρόκειται να
χρησιμοποιήσουν βότανα, συμπληρώματα διατροφής ή μεγάλες δόσεις βιταμινών, να συμβουλευτούν ειδικούς επαγγελματίες
υγείας ώστε να τεθούν ρεαλιστικές προσδοκίες και να προσδιοριστούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι στα πλαίσια κλινικών μελετών
και στις οδηγίες οργανισμών.[11]
Συμπέρασμα
οι περισσότεροι ασθενείς χρησιμοποιούν εναλλακτικές θεραπείες με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων δράσεων της
συμβατικής θεραπείας, την υποστήριξη-ενίσχυση του σώματος έναντι στη θεραπεία ή τη πρόληψη υποτροπής. οι επιλογές
των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με καρκινοπαθείς θα πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τις φυσικές,
ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές συνέπειες του καρκίνου με ταυτόχρονη προσπάθεια ελαχιστοποίησης των
οικονομικών, φυσικών και συναισθηματικών επιβαρύνσεων.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VII
Καρκινικός Πόνος
επιμονοΣ πονοΣ ΣΤουΣ καρκινοπαθειΣ αΣθενειΣ που επιΒιωνουν
Του καρκινου: παθοΓενεια και θεραπευΤικεΣ επιλοΓεΣ
΄ελλη καρανίκα
PhD, Συντ. Δ/ντρια αναισθ.τμημ. & ιατρείου πόνου γ.Ν. ΚΩ
Η βελτίωση των ογκολογικών θεραπειών καθώς και η γήρανση του πληθυσμού επιφέρουν αύξηση της επιβίωσης μετά
την θεραπεία του καρκίνου. τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, που επιβιώνουν του καρκίνου, είναι 45%>70 ετών
και 5%< 40 ετών. ο πόνος είναι κοινό πρόβλημα στους επιζώντες, ειδικά στα πρώτα χρόνια μετά την θεραπεία (:510% των επιζώντων έχει χρόνιο πόνο, μέτριο έως ισχυρό, που επηρεάζει την λειτουργικότητά τους και χρειάζεται
ισχυρά οπιοειδή). οφείλεται πιθανόν στην υποκείμενη κακοήθεια, στην θεραπεία ή και στα δύο καθώς και σε επώδυνες
καταστάσεις μη σχετιζόμενες με τον καρκίνο. ο τύπος του πόνου είναι συχνά σύνθετος, αλγαισθητικός ή νευροπαθητικός,
δύσκολος στην διάγνωση και στην συνήθη θεραπεία, μπορεί δε, να εμφανιστεί ως συνέπεια ισχυρού και μη επαρκώς
αντιμετωπιζόμενου οξέος πόνου. πολλοί ασθενείς υποφέρουν από επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξέος πόνου (π.χ στην
διάρκεια της χημειοθεραπεία ή περιεγχειρητικά).κάποια διαρκούν για μήνες ή μεταπίπτουν σε επίμονο, χρόνιο πόνο
(:μετά τουλάχιστον 3μήνες). ο φόβος ότι ο πόνος μπορεί να είναι ένας πρώιμος προγνωστικός δείκτης, πιθανόν οδηγεί
τους επιζήσαντες σε απόκρυψή του.
ο επίμονος πόνος (persistant) στην βιβλιογραφία αναγνωρίζεται ως μια αυτόνομη νόσος με μοναδική
παθοφυσιολογία και στρατηγικές αντιμετώπισης. παρότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή
του, η πιθανότητα υποτροπής επιτείνει την αναγκαιότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης. αναγνώριση των ειδικών
συνδρόμων χρόνιου πόνου σε ποικίλες ομάδες ασθενών που επέζησαν του καρκίνου και εφαρμογή επιθετικών κατάλληλων
θεραπειών πιθανόν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του αυξανόμενου αυτού πληθυσμού.
ι. μορφές επίμονου πόνου σε καρκινοπαθείς που επιβιώνουν του καρκίνου- παθογένεια
1.επίμονος μετεγχειρητικός πόνος (Persistent Postsurgical Pain PPSP): Μετά από ογκολογική χειρουργική επέμβαση,
δυνατόν να συμβεί μετάβαση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου σε επίμονο, διάρκειας πάνω από 2-3 μήνες και είναι
αποτέλεσμα της γνωστής σε όλους μας κεντρικής ευαισθητοποίησης. Συνηθέστερη εμφάνιση: μετά από μαστεκτομή,
θωρακοτομή,καρδιοχειρουργική, ακρωτηριασμό άκρου, πλαστική αποκατά σταση κήλης, χειρουργική κεφαλής και
τραχήλου, κοιλίας, βιοψία,τοποθέτηση παροχετεύσεων κ.α.
2.περιφερική νευροπάθεια από χημειοθεραπεία (Chemotherapy Indused Peripheral Neuropathy CIPN).
Νευροπαθητικός πόνος που επηρεάζει κυρίως τους αισθητικούς νευρώνες, με έναρξη στα δάκτυλα άνω -κάτω άκρων και
σταδιακή κατά μήκος επέκταση (“γάντι -κάλτσα”) ενώ σπανιότερα επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες (ελάττωση των
αντανακλαστικών) και το α.Ν.Σ. (ορθοστατική υπόταση). αποδίδεται σε δυσλειτουργία των περιφερικών νεύρων από
αναστολή συστημάτων μεταφοράς θρεπτικών και μεταβολικών προϊόντων στους νευράξονες, δομικές και λειτουργικές
ανωμαλίες των μιτοχονδρίων, ανοσοποιητικούς μηχανισμούς, ελάττωση των επιπέδων ενέργειας και αλλαγές στην λειτουργία
ιοντικών διαύλων των νευρώνων. Η κλινική εικόνα είναι ανάλογη του χημειοθεραπευτικού παράγοντα και της δόσης.το
φαινόμενο “coasting” αφορά την εμφάνιση ή πρόοδο της νευροπάθειας μετά την διακοπή της θεραπείας. Η οστεονέκρωση
είναι γνωστή επιπλοκή της συνεχούς χρήσης στεροειδών ή συγχορηγούμενων σε πολλά χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα.
Συνήθως εμφανίζεται 3 χρόνια μετά από την θεραπεία (σε ισχίο, ώμο,αγκώνα, σπονδυλικά σώματα κ.α.).οι έφηβοι (σε
ο.λ.λ.) εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης οστεονέκρωσης.
3.πόνος μετά από ακτινοθεραπεία (οξεία ή όψιμη). Εμφανίζεται μετά 3 μήνες έως 20 χρόνια από την ακτινοβολία. Η
τοξικότητα είναι συχνότερη σε σύντομα προγράμματα ακτινοβολίας και τεχνικές με χορήγηση μεγάλης δόσης. πόνος ποικίλης
συμπτωματολογίας και έντασης, ανάλογος της δόσης ακτινοβολίας και της ηλικίας του ασθενή. οφείλεται σε προοδευτική
ένδο-και έξω-νευρονική ινωδογένεση από προφλεγμονώδεις μεσολαβητές με συνέπεια την απομυελίνωση του νευράξονα
και την νέκρωση του νεύρου.Η πλειονότητα των συμπτωμάτων εντοπίζεται μονόπλευρα στο άνω άκρο. τα πρώιμα ή
άμεσα συμπτώματα (ναυτία,δερματική αντίδραση, διάρροια, ουδετεροπενία) είναι αυτοπεριοριζόμενα. Όψιμα συμπτώματα,
μακράν της συμπλήρωσης της ακτινοβολίας περιλαμβάνουν ίνωση συνδετικού ιστού, νευρική βλάβη και δευτεροπαθείς
καρκίνους. ο πόνος συνοδεύεται από μυική αδυναμία, οίδημα,παραισθησία. Χαρακτηριστική είναι η όψιμη νευροπάθεια
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του βραχιονίου πλέγματος μετά από ακτινοβολία για καρκίνο μαστού (1%-9%). Η νευροπάθεια λόγω ακτινοβολίας ή πιθανής
υποτροπής, είναι κλινικά ασαφής. Η υποτροπή συνήθως εμπλέκει τα κατώτερα τμήματα του πλέγματος ενώ η ακτινοβολία
τις ρίζες α5-α7. Η διάγνωση γίνεται με MRI ή PET. Εντοπισμένη οστεονέκρωση μετά ακτινοθεραπεία δυνατόν να μιμείται
οστικό όγκο.
Η μυελοπάθεια μετά από ακτινοβολία σχετίζεται με βλάβη στον νωτιαίο μυελό. πρώιμα συμπτώματα: πόνος, παραισθησία,
μυική αδυναμία, διαταραχή βάδισης μέχρι ημιπληγία. Εντοπίζεται στο επίπεδο ή κάτωθεν της βλάβης
4. ο νευροπαθητικός πόνος ληπτών στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (Chronic Gra-Versus-Host
Disease (GVHD).οι λήπτες αλλογενικής μεταμόσχευσης κινδυνεύουν περισσότερο όταν: υπάρχουν ιστοπαθολογικές
ασυμβατότητες με τον δότη, λάβουν stem κύτταρα από το περιφερικό κι όχι από τον μυελό, είναι άρρενες από θήλεις δότες,
οι δότες είναι ηλικιωμένοι, η GVHD είχε οξεία εμφάνιση. Η θεραπεία περιλαμβάνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που
μπορούν να προκαλέσουν επίμονα επώδυνα σύνδρομα
5. αρθραλγία και δυσκαμψία από λήψη αναστολέων αρωματάσης για πρόληψη υποτροπής
6.”Τοξικότητα σχετιζόμενη με την θεραπεία”(χειρουργική-χημειοθεραπεία-ακτινοβολία): προτεινόμενη ορολογία που
αποδίδει την όψιμη εμφάνιση πόνου και συνοδών συμπτωμάτων όχι σε μία αλλά στο σύνολο των θεραπευτικών
παρεμβάσεων.π.χ. πυελικός πόνος μετά χειρουργική επέμβαση +ακτινοβολία δυνατόν να οφείλεται σε κάταγμα πυέλου,
δυσλειτουργία οργάνου, βλάβη νεύρου κλπ

Σε κάθε ασθενή με χρόνιο καρκινικό πόνο και εμφάνιση σημαντικής έξαρσής του, να εκτιμάται η πιθανότητα υποτροπής
του καρκίνου πριν αποδοθεί στις προηγηθείσες θεραπείες.

ιι. θεραπευτικές επιλογές
ο επίμονος πόνος στους επιζήσαντες δεν έχει μελετηθεί εκτενώς ούτε η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρόνιας
θεραπείας με οπιοειδή στους επιζωντες. Συστήνεται η άμεση αντιμετώπιση του πόνου, στην εμφάνιση του: μετά το χειρουργείο,
στην χημειοθεραπεία, στην ακτινοβολία. η σωστή αντιμετώπιση του οξέος πόνου πιθανόν να ελαττώσει την εμφάνιση επίμονου
πόνου στους επιζήσαντες. για την βέλτιστη αντιμετώπισή του, μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλές πρακτικές, από την αντιμετώπιση
του χρόνιου πόνου σε μη καρκινοπαθείς ασθενείς. υπάρχουν περιορισμένες φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Συστήνεται πολυπαραγοντική θεραπευτική προσέγγιση και εξατομικευμένος ασθενοκεντρικός τρόπος αντιμετώπισης του
πόνου με σωστή ισορροπία φαρμακολογικών θεραπειών, συμπεριφορικών παρεμβάσεων, φυσιοθεραπείας, ψυχολογικής και
κοινωνικής υποστήριξης. οι νεότερες ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, διαφορετικά πρωτόκολλα ακτινοβολίας και
χημειοθεραπείας θα συμβάλουν στην ελάττωση χρόνιων επώδυνων καταστάσεων.
1. Φαρμακευτική αγωγή:
πρέπει να συνεκτιμώνται η διάγνωση του υποκείμενου καρκίνου, οι ογκολογικές θεραπείες, ο φαινότυπος του πόνου, οι
μηχανισμοί πρόκλησής του, οι ψυχολογικές και κοινωνικές παράμετροι, η επίπτωσή του στην καθημερινότητα κάθε ασθενή,
οι συνοσηρότητες, η γενική κατάσταση του πάσχοντος κ.α. παρά τους ενδοιασμούς για την χορήγηση οπιοειδών στην
αντιμετώπιση του εμμένοντος πόνου (αρνητική επίδραση στην βιολογία του καρκίνου: υποτροπή,μετάσταση) δεν
τεκμηριώνεται σύσταση για αλλαγή της πρακτικής.
Η American Society of Clinical Oncology (αSCO) έχει εκδώσει συστάσεις για την διαχείριση του πόνου σε επιζώντες
του καρκίνου, με οπιοειδή και μη (2017), που διαφέρει από την αντιμετώπισή του στην διάρκεια της ενεργούς θεραπείας
καρκίνου ή στο τελικό στάδιο της νόσου. Συστήνονται οπιοειδή άμεσης αποδέσμευσης σε προκαθορισμένες ώρες (αντί
για ττS) διότι έτσι έχουμε πιο σταθερά επίπεδα οπιοειδών στο αίμα, καλύτερη αναλγησία, λιγότερες ανεπιθύμητες καταστάσεις
και μικρότερο κίνδυνο εθισμού, αν και μικρός αριθμός επιζώντων μπορεί να κινδυνεύει για εθισμό και εξάρτηση (σχετίζεται
με μερικούς τύπους καρκίνου π.χ. ηπατοκυτταρικού. Στόχος η μικρότερη δυνατή δόση για το μικρότερο δυνατό διάστημα.
ο έλεγχος ανταπόκρισης συστήνετα κάθε 3-6 μήνες. Δεν αναμένονται οι κρίσεις παροξυσμικού πόνου που συμβαίνουν
στους ασθενείς με προχωρημένο στάδιο καρκίνου και δεν θα χρειαστεί η ταχεία αύξηση της δόσης των οπιοειδών.ο
ρόλος της δόσης διάσωσης για παροξυσμικό πόνο, με άμεσα δρώντα οπιοειδή, αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν
πρωτόκολλα σταδιακής μείωσης οπιοειδών για ασθενείς που επέζησαν του καρκίνου, με χρόνιο πόνο. Η ταχύτητα ελάττωσης
(tapering) καθορίζεται από την αιτία (όταν δεν είναι επείγουσα προτιμάται η βραδεία ελάττωση, της τάξης 10% κάθε 2-4
εβδομάδες).
Στην φαρμακολογική αντιμετώπιση του πόνου ασθενών που επιβιώνουν του καρκίνου εμφανίζονται τα διλήμματα
που αφορούν την χρήση οπιοειδών, σε χρόνιο καλοήθη πόνο. τα οπιοειδή πρέπει να διακόπτονται σταδιακά στους
ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο κατάχρησης, συμμορφούμενους στις θεραπευτικές οδηγίες, με ελεγχόμενη νόσο και σταθερό
πόνο που δεν ανταποκρίνεται στα μη οπιοειδή. οι συγκεκριμένοι ασθενείς με επίμονο πόνο, ωφελούνται επίσης από τα
αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά, τα μΣαΦ. Σε περίπτωση εντοπισμένου νευροπαθητικού πόνου λόγω κακοήθειας,
προτείνεται η πρώιμη εφαρμογή τοπικά λιγνοκαϊνης, καψαϊκίνης “topiceuticals” έναντι συστηματικών θεραπειών. παρότι η
κάνναβις δεν συστήνεται ως αγωγή πρώτης θεραπείας, έχει ένδειξη λαμβάνοντας υπόψη τις ιατρικές οδηγίες.
Μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα μη οπιοειδή και σε μη φαρμακευτικές πρακτικές.
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2.μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Βασίζονται στην ολιστική προσέγγιση της παρούσας ψυχοσωματικής κατάστασης του ασθενή από διατομεακή
ομάδα θεραπόντων γιατρών. Στόχος είναι η διατήρηση ικανοποιητικής λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής του
ασθενή, χωρίς να παραβλέπεται ο κίνδυνος υποτροπής. αφορούν επεμβατικές τεχνικές αποκατάστασης (injection
therapies, neural blockade, neurolysis, interventional neurostimulation therapies, neuraxial analgesia) και μη
επεμβατικές (visceral therapy, neuromuscular re-education, craniosacral manipulation, TENS, φυσιοθεραπεια,
βελονισμο, Kinesio taping, ομαδικές ασκήσεις συμπεριφορικών μεθόδων, εφαρμογή life style κανόνων κ.α. Η
προσωπικότητα του ασθενή και η στάση του στον φόβο του πόνου επηρεάζει σημαντικά όχι μόνο την βίωση
ισχυρότερου πόνου αλλά και την τάση ανάπτυξης χρόνιου πόνου πριν την βίωσή του (“catastrophising” trait). Σε
ασθενείς που αποστασιοποιούνται από την καθημερινή δραστηριότητα εμφανίζονται διαταραχές ύπνου, κατάχρηση
φαρμάκων, αποκοινωνικοποίηση κλπ (maladaptive behaviors). ασθενείς που χρησιμοποιούν ενεργητικές (αντί παθητικές)
στρατηγικές αντιμετώπισης αναφέρουν μικρότερη ένταση χρόνιου πόνου. οι ενεργητικές στρατηγικές αντιπροσωπεύουν
την προσπάθεια του ασθενή να ελέγξει τον πόνο και να διατηρήσει την λειτουργικότητά του ενώ οι παθητικές
εξαρτώνται από την βοήθεια άλλου ατόμου. ΄Εγκαιρη εφαρμογή συμπεριφερικών στρατηγικών και προγραμμάτων
φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής κ.α. στην αντιμετώπιση οξέος και χρόνιου πόνου, βελτιώνει την ποιότητα
ζωής των ασθενών (cognitive-behavioral psychological therapies).προσοχή τόσο στον πόνο όσο και σε κοινωνικά,
συναισθηματικά, πνευματικά ζητήματα του ασθενή.
ιιι. επίλογος
νεοεμφανιζόμενος πόνος, μετά την θεραπεία του καρκίνου, πρέπει να ερευνάται για περίπτωση υποτροπής, δεύτερης
νεοπλασίας, απώτερες παρενέργειες της θεραπείας. Είναι θετική η εμπειρία από την λειτουργία οργανωμένων κέντρων
πολύπλευρης ιατρικής, διατομεακής φροντίδας των ασθενών με επίμονο πόνο καθώς κι από την ενσωμάτωση ομαδικών
προγραμμάτων εκπαίδευσης ασθενών και οικογένειας. Στόχος είναι η μεταστροφή από την συνεχή αναζήτηση θεραπείας
του πόνου, στην αναζήτηση πρακτικών διαχείρισης και προσαρμογής στον χρόνιο πόνο. Η ψηφιακή πρόοδος στον
τομέα υγείας, κυρίως μέσω του διαδικτύου και εφαρμογών “έξυπνων”συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορεί να συμβάλει
στην ανεξαρτητοποίηση του ασθενή, σε καλύτερη διαχείριση συμπτωμάτων, λήψη απόφασης, παρακολούθηση και
ανακουφιστική θεραπεία (patient-centred evidence based care). θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την
εφαρμογή προγραμμάτων αυτοδιαχείρισης, σε ασθενείς που επιβιώνουν του καρκίνου αναφορικά με την διαχείριση
των μακροχρόνιων σωματοψυχικών συνεπειών της νόσου και τις προκλήσεις υγείας λόγω αύξησης της επιβίωσης
(supported self management-SSM- programs).
Δεν είναι υπολογισμένο το κόστος αντιμετώπισης του επίμονου πόνου σε επιζήσαντες του καρκίνου για ένα σύστημα υγείας
(με δεδομένη την αύξηση της επιβίωσης) καθώς, πέραν των ανασφάλιστων, ένα ποσοστό ασθενών θα απέχει της εργασίας
του για μεγάλο διάστημα ή θα την διακόψει. προτείνεται στα συστήματα υγείας η ανάληψη ενεργητικών παρεμβάσεων για
τον πληθυσμό των επιζώντων του καρκίνου με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασής των στις υπηρεσίες υγείας, σε κοινωνικές
υπηρεσίες, σε δομές ψυχολογικής στήριξης, την διευκόλυνση κατάλληλης επαγγελματικής απασχόλησής των κλπ. Δυστυχώς,
παραμένει χάσμα μεταξύ διεθνών οδηγιών, ενδεδειγμένων παρεμβάσεων και (δυνατοτήτων) εθνικών εφαρμογών.
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αναισθησιολόγος MD PhD FIPP
ιπποκράτειο γενικό Νοσοκομείο αθηνών
το 50% των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ βιώνουν μέτριο έως σοβαρό πόνο. Δεν έχει βρεθεί διαφορά στην
επίπτωση του πόνου μεταξύ χειρουργημένων ασθενών, πολυτραυματιών και ασθενών πασχόντων από παθολογικά αίτια.
το 40% των ασθενών αυτών δηλώνουν μη ικανοποιητική ικανοποίηση του πόνου κατά τη διαρκεια της παραμονής τους
στη ΜΕΘ ενώ το 57 % αυτών που εξήλθαν από τη ΜΕΘ αναφέρουν πόνο έως και 8 έτη μετά.
Η σωστή αντιμετώπιση του πόνου προϋποθέτει κατανόηση της παθοφυσιολογίας του πόνου, αναγνώριση των αιτίων του
πόνου, εκτίμησή του με τη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων (ανάλογα με τον πληθυσμό) και τέλος τη σωστή
εφαρμογή φαρμακευτικών και μη θεραπειών.
τα ενδοφλέβια αναισθητικά που χορηγούνται στους ασθενείς στη ΜΕΘ επηρεάζουν την αντίληψη του πόνου.πιο
συγκεκριμένα η μιδαζολάμη αυξάνει την αντίληψη του θερμού και του ψυχρού, η προποφόλη μειώνει τον ισχαιμικό πόνο,η
δεξμεδετομιδίνη μειώνει την την αντίληψη τιυ ψυχρού και τον ισχαιμικό πόνο.
ο οξύς πόνος στην ομάδα αυτή των ασθενών μπορεί να είναι πόνος ηρεμίας ή πόνος κατά τη διάρκεια της νοσηλευτικής
φροντίδας ή τη διενέργεια παρέμβασης και μπορεί να οφείλεται σε:
• Εξέλιξη της πρωτοπαθούς νόσου
• Χειρουργική επέμβαση/καρδιοχειρουργική επέμβαση
• τραύμα
• Έγκαυμα
• Κακοήθεια
• Διενέργεια παρεμβατικής πράξης
Άλλα αίτια εμφάνισης πόνου σε ασθενείς στη ΜΕΘ είναι:
• τοποθέτηση κεντρικών γραμμών-αρτηριακού καθετήρα
• παρακεντήσεις φλεβών- αρτηριών
• αναρρόφηση με λεπτή βελόνα
• λήψη βιοψιών
• Ενδοτραχειακή διασωλήνωση
• αναρρόφηση ενδοτραχειακού σωλήνα
• ρινογαστρικός σωλήνας
• περιφερική χορήγηση κάποιων παραγόντων
• Κινητοποίηση-αλλαγή θέσης
• αλλαγές τραύματος
• αφαίρεση σωλήνα παροχέτευσης από το θώρακα
Έχει βρεθεί ότι η συστηματική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πόνου και της διέγερσης στη ΜΕΘ μπορεί να έχει ως συνέπεια:
• περιορισμός του υπερμεταβολισμού, της αυξημένης κατανάλωσης οξυγόνου, υπερπηκτικότητας
• Μείωση στη διάρκεια του μηχανικού αερισμού
• Μείωση στη διάρκεια παραμονής στης ΜΕΘ
• Μείωση της συχνότητας των νοσοκομειακών λοιμώξεων
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• πρoλαμβάνεται η ανάπτυξη χρόνιου πόνου
Η Society of Critical Care Medicine(SCCM) και American Academy of Critical Care Nursing συστήνουν: συστηματική εκτίμηση
του πόνου σε όλους τους ασθενείς της ΜΕΘ καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα ωστόσο απουσιάζουν σαφείς
συστάσεις για τη συχνότητα καταγραφής ενώ προτείνεται πριν και μετά τη λήψη αναλγητικών και σε κάθε αλλαγή της
κατάστασης του ασθενή
Εργαλεία εκτίμησης του πόνου που προτείνονται είναι
• Κλίμακες αυτοαναφοράς
• VAS
• NPRS
• Behavior Pain Scale (BPS)
• Critical Care Pain Observation Tool (CCPOT)
• ζωτικά σημεία?
οι κλίμακες αυτοαναφοράς δεν είναι χρήσιμες σε ασθενείς που βρίσκονται σε καταστολή. Η Behavior Pain Scale (BPS)
βασίζεται:
• Στις εκφράσεις του προσώπου
• Κίνηση των άνω άκρων
• ανοχή στο μηχανικό αερισμό
• Σκορ του κάθε συστατικού 1-4 με σύνολο 3-12
• Σκορ > 5 πόνος
• BPS σε ασθενείς σε καταστολή και μηχανικό αερισμό μπορεί με αξιοπιστία να βοηθήσει στη μέτρηση του πόνου
H Critical Care Pain Observation Tool (CPOT)
• λαμβάνονται υπόψη 4 παράμετροι που σχετίζονται με πόνο
• Έκφραση προσώπου
• Κινήσεις σώματος
• Μυϊκή τάση
• ανοχή του μηχανικού αερισμού ή φώνηση
• Κάθε συστατικό 0-2
• Συνολικό σκορ 0-8
• πόνος σκορ>3
περιορισμοί στη χρήση των εργαλείων BPS & CPOT είναι:
• παρουσία εγκεφαλικής βλάβης
• αλλαγή επιπέδου συνείδησης
• Συμπεριφορικές αλλαγές
• παραλήρημα
• Διαφορές στη γλώσσα και στο πνευματικό επίπεδο
το ιδανικό αναλγητικό για την αντιμετώπιση του πόνου στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θα πρέπει να διαθέτει τα
εξής χαρακτηριστικά:
• ταχεία έναρξη δράσης
• ταχεία ανάνηψη
• απουσία συσσώρευσης
• απουσία παρενεργειών
• απουσία τοξικότητας
Ενώ το πολυδύναμο μοντέλο αναλγησίας που προτείνεται ως το καταλληλότερο για την αντιμετώπιση του πόνου με το οποίο
συνδυάζονται αναλγητικοί παράγοντες (οπιοειδή,μη οπιοειδή αναλγητικά και συνοδά αναλγητικά) με περιοχικές τεχνικές.τα
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πλεονεκτήματα της πολύδυναμης αναλγησίας είναι ότι εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα αναλγησίας με χαμηλότερες δόσεις
οπιοειδών και κατά συνέπεια λιγότερες παρενέργειες από αυτά.
Η αντιμετώπιση του πόνου περιλαμβάνει δύο σκέλη την προληπτική διαχείριση του πόνου και τη θεραπεία του πόνου.
Με την προληπτική διαχείριση του πόνου επιχειρείται χορήγηση αναλγησίας πριν την έκθεση του ασθενή σε βλαπτικό
ερέθισμα  μείωση της έντασης του πόνου.Σύμφωνα με τις κατευθυντήρες οδηγίες της American College of Critical Care
Mediicne 2013 η προληπτική αναλγησία προτείνεται για πόνο σχετιζόμενο με κάποια παρέμβαση.
Με τη θεραπεία του πόνου στοχεύουμε στην εξάλειψη ή περιορισμό της έντασης του πόνου που βιώνουν οι ασθενείς λόγω
της νόσου τους.
Η φαρμακευτική αγωγή για την ανακούφιση μη νευροπαθητικού πόνου θα πρεπει να περιλαμβάνει:
• ΕΦ οπιοειδή (SC-IM-PEROS ?)
• PCA όπου είναι εφικτό
• Θωρακική επισκληρίδιος χορήγηση οπιοειδών
• ακεταμινοφένη
• ΜΣαΦ
• ΕΦ κεταμίνη
Ενώ σε περίπτωση νευροπαθητικού πόνου προτείνονται τα γκαμπαπεντινοιειδή.
Συνοπτικά οι συστάσεις της American College of Critical Care Mediicne 2013 :
• Εκτίμηση του πόνου στους ασθενείς ΜΕΘ(1Β)
• VAS-NPRS
• BPS –CPOT +ζωτικά σημεία (Β)
• προληπτική αναλγησία πριν από κάθε παρέμβαση (1C)
• οπιοειδή (1C) και μη οπιοειδή αναλγητικά(2C) μη νευροπαθητικό πόνο + γκαμπαπεντίνη,πρεγκαμπαλίνη σε νευροπαθητικό πόνο
• Θωρακική επισκληρίδιος χειρουργηθέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (1Β) και κατάγματα πλευρών(2Β)
• πρώτα αντιμετώπιση του πόνου κατόπιν καταστολή
Σε ότι αφορά των πόνο των ασθενών μετά την εξοδό τους από τη ΜΕΘ
• 82% θυμούνται τον πόνο και δυσφορία από τον ενδοτραχειακό σωλήνα
• 77% θυμούνται μέτριο έως σοβαρό πόνο στη ΜΕΘ
• 82% καρδιοχειρουρχικών ασθενών αναφέρουν τον πόνο ως την πιο τραυματική του εμπειρία κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στη ΜΕΘ
Έχει βρεθεί ότι 6 έως 12 μήνες μετά την έξοδο τους από τη ΜΕΘ η εντόπιση του πόνου μπορεί να είναι:
◦ Ωμος 22%
◦ Κάτω άκρα και ΣΣ 9%
◦ αυχένας και άνω άκρα 6%
◦ Κοιλιά 4%
◦ πύελος 3%
◦ Θώρακας κλπ 1%
πιθανά αίτια ωμαλγίας είναι:
• αδυναμία ή απροθυμία του ασθενή να κινήσει τον ώμο λόγω της κεντρικής γραμμής
• παρουσία κεντρικών γραμμών αιμοκάθαρσης
• Θέση ενδοτραχειακού σωλήνα
• απουσία μυϊκού τόνου
• Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στον ώμο κατά τη φροντίδα των ασθενών
αναφέρεται ότι η σήψη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου εμφάνισης πόνου διότι η απάντηση του οργανισμού σε
προφλεγμονώδη κυτοκίνη οδηγεί σε αύξηση της έντασης του πόνου ενώ παράλληλα η ανάγκη μεγάλων δόσεων ινότροπων
φαρμάκων καθυστερεί την κινητοποίηση και αποκατάσταση.παρόλα αυτά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου
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να βρεθούν οι μηχανισμοί που συσχετίζουν τη σήψη με την εμφάνιση χρόνιου πόνου.
Μία άλλη παράμετρος που έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση του πόνου είναι η ηλικία των ασθενών με τους ηλικιωμένους
να εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό πόνο που οφείλεται σε:
◦ Μειωμένη μυϊκή μάζα
◦ Μειωμένη αιμάτωση και μεταβολισμού των ιστών
◦ Κακή θρέψη
◦ πολυφαρμακία
◦ Συνοσηρότητες
Συστήνεται προσεκτική διαχείριση,ταχεία κινητοποίηση και ταχεία αποκατάσταση ενώ απαιτούνται περαιτέρω προοπτικές
μελέτες όπου θα πρέπει να αξιολογηθούν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα πετύχουν τη μείωση του χρόνιου πόνου
στους ασθενείς που εξέρχονται από τη ΜΕΘ.
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νεεΣ χρΗΣειΣ ΤΗΣ κεΤαμινΗΣ ΣΤΗν κλινικΗ πραξΗ
ελένη αρκαλάκη
αναισθησιολόγος
πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ειΣαΓωΓΗ
πριν από πενήντα χρόνια, ο Corssen και ο Domino (1966) δημοσίευσαν την πρώτη κλινική μελέτη της κεταμίνης ως
ανθρώπινου αναισθητικού. Η κεταμίνη παράγει μια ασυνήθιστη κατάσταση, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως
«διαχωριστική αναισθησία». Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης, οι ασθενείς μπορεί να φαίνονται ξύπνιοι και να
διατηρούν τα αντανακλαστικά του αεραγωγού, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αισθητικά ερεθίσματα. αν και
αρχικά αναπτύχθηκε ως αναισθητικό, τις τελευταίες δεκαετίες η κεταμίνη έχει αποκαλυφθεί ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες
στον τομέα της ιατρικής. Ένας αυξανόμενος όγκος βιβλιογραφίας έχει αποδείξει την κλινική αξία της κεταμίνης σε διάφορα
περιβάλλοντα, με αναδυόμενους ρόλους στην ιατρική του πόνου και την κατάθλιψη που είναι ανθεκτική στη θεραπεία.[1]
Με τη βοήθεια των μοναδικών φαρμακολογικών ιδιοτήτων της και των νεοεμφανιζόμενων ευεργετικών κλινικών ιδιοτήτων,
η κεταμίνη έχει επιβιώσει από τους δυνατούς ανέμους του χρόνου και σήμερα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία κλινικών
εφαρμογών.
πρόκειται για ένα μοναδικό ενδοφλέβιο (IV) αναισθητικό που παράγει ένα ευρύ φάσμα φαρμακολογικών αποτελεσμάτων,
όπως η καταστολή, η καταληψία, η σωματική αναλγησία, η βρογχοδιαστολή και η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος. Η διαθεσιμότητα των νεότερων φαρμάκων, οι ανησυχητικές αντιδράσεις εμφάνισης της κεταμίνης, το στίγμα
της ως «κτηνιατρικό φάρμακο» και η αύξηση της δημοτικότητάς του ως φαρμάκου με δυνητικό κίνδυνο κατάχρησης είναι
παράγοντες που αποθάρρυναν τη χρήση του από τους αναισθησιολόγους μέσα στα χρόνια. οι περισσότεροι σύγχρονοι
αναισθησιολόγοι λαμβάνουν ελάχιστη εκπαίδευση όσο αναφορά την κεταμίνη και δεν γνωρίζουν τις ευρείες κλινικές
εφαρμογές της.[2]
χρΗΣειΣ ΤΗΣ κεΤαμινΗΣ [1,2]
Η γρήγορη έναρξη, η ασφάλεια, η διατήρηση των αντανακλαστικών του αεραγωγού και η αιμοδυναμική σταθερότητα
της κεταμίνης την καθιστούν ιδανικό αναισθητικό παράγοντα, ειδικά σε ορισμένους πληθυσμούς ασθενών ή σε περιπτώσεις
που δεν υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια πχ. προνοσοκομειακά.(ΕΚαΒ). Η διέγερση του συμπαθητικού δίδει στην κεταμίνη
το πλεονέκτημα σε ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια πχ. Σηπτικό σοκ, τραύμα.
Η ικανότητα χορήγησης κεταμίνης ενδομυϊκά έχει καταστήσει πλεονεκτική για ασθενείς στους οποίους IV μπορεί να είναι
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δύσκολη η χορήγηση, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών, των βρεφών και των μικρών παιδιών. Μαζί με την ευκολία της
χορήγησης, της αποτελεσματικότητας και του προφίλ ασφάλειας στα παιδιά, η κεταμίνη έχει καταστεί ένα από τα φάρμακα
που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατευναστική θεραπεία και την αναλγησία για παιδιά σε επείγουσες καταστάσεις.
Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις όσο αναφορά τη χρήση σε βρέφη ηλικίας κάτω των 3 μηνών καθώς και για διέγερση
κατά την ανάνηψή μετά από χρήση κεταμίνης σε παιδιά και εφήβους κάτι που πιθανά οφείλεται στη χαμηλή ενδομυική δόση
κεταμίνης <3,0 mg / kg η οποία μπορεί να μην είναι επαρκής για αναλγησία ή στην υψηλή IV δόση κεταμίνης > 2,5 mg / kg,
η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών των αεραγωγών και εμετού. τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την
περαιτέρω διερεύνηση των επιδράσεων της κεταμίνης στα παιδιά.
Η πεποίθηση ότι η χρήση της κεταμίνης σε ασθενείς με τραυματική κάκωση εγκεφάλου είναι απαγορευτική λόγω της
αύξησης της ICP που θα προκαλέσει ανήκουν στην ιατρική ιστορία καθώς μελέτες που έγιναν απέδειξαν την ασφάλεια και
την ευεργετικές δράσεις της κεταμίνης σε αυτούς τους ασθενείς όσο αναφορά την προστασία από επιληπτικές κρίσεις, την
εγκεφαλική ισχαιμία ή δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη που σχετίζεται με την υπόταση.
οι βρογχοδιασταλτικές ιδιότητες της κεταμίνης την καθιστούν ελκυστικό αναισθητικό παράγοντα για ασθενείς με ενεργό
βρογχόσπασμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τον κίνδυνο λαρυγγόσπασμου που αν και σπάνια επιπλοκή, υφίσταται λόγω
της αύξησης των εκκρίσεων.
από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της έως και σήμερα η κεταμίνη αποτελεί το δημοφιλέστερο αναισθητικό φάρμακο
στα πεδία των μαχών στους διάφορους πολέμους. οι φαρμακολογικές ιδιότητές του και η ευκολία χορήγησής της επιτρέπουν
να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για αναισθητική χρήση σε προ-νοσοκομειακά περιβάλλοντα. παράλληλα
όπως θα δούμε και παρακάτω η νέες δυνατότητες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια για τη χρήση της κεταμίνης σε
συναισθηματικές διαταραχές ενισχύει τη χρήση της σε περιβάλλοντα –εμπόλεμες ζώνες- στρεσογόνα.
Η κεταμίνη είναι το μόνο αναισθητικό που μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα αναλγησία και καταστολή χωρίς να απαιτείται
διασφάλιση του αεραγωγού. τον ιούλιο του 2018 εκδόθηκαν από την αμερικάνικη Εταιρεία αναισθησιολογίας οι οδηγίες
για τη χρήση της ενδοφλέβιας κεταμίνης οξύ και την αντιμετώπιση του οξέος και του χρόνιου πόνου.
ιστορικά, η κεταμίνη έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στα πρωτόκολλα φροντίδας εγκαύματος, παρέχοντας
αποτελεσματική αναλγησία και καταστολή για ασθενείς με εγκαύματα που πρέπει να υποβληθούν σε εσχαρετομές,
τοποθέτηση μοσχευμάτων αι επαναλαμβανόμενων αλλαγών τραύματος.πιο πρόσφατα, προτάθηκε οι χορήγηση κεταμίνης
δόσης 15 mg IV κ που ακολουθείται αμέσως από συνεχή έγχυση 20 mg / h για 1 ώρα για την αντιμετώπιση οξέος πόνου
στο τμήμα επειγόντων διατηρώντας σταθερά ζωτικά σημεία.
Η χορήγηση κεταμίνης για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου σε επεμβάσεις κοιλιάς, θώρακα, ορθοπαιδικών
και γυναικολογικών μειώνει σημαντικά τη χρήση οπιοειδών ωστόσο η κλινική αποτελεσματικότητα και τα οφέλη αποτελούν
αντικείμενο μελέτης καθώς η βιβλιογραφία παρουσιάζει αντικρουόμενα αποτελέσματα κυρίως εξαιτίας της διαφορετικής
δοσολογίας που χρησιμοποιείται, και των διαφορετικών στρατηγιών αντιμετώπισης του πόνου.
την ίδια στιγμή η θέση της στη θεραπεία του καρκινικού πόνου εγείρει ερωτηματικά. Η δυνατότητα αναλγησίας χωρίς
οπιοειδή ή με δόσεις σημαντικά χαμηλότερες ιδίως στους ασθενείς με καρκίνο είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα το οποίο όμως
δε μπορεί να υποστηριχτεί ακόμα βιβλιογραφικά τουλάχιστον, ίσως λόγω των διαφορετικών σχεδίων εργασιών. Στην
αντίπερα όχθη ως μέρος της θεραπείας – συμπληρωματικό – του χρόνιου πόνου η κεταμίνη κερδίζει συνεχώς έδαφος.
τέλος, την τελευταία πενταετία η χρήση της κεταμίνης στην ψυχιατρική κερδίζει συνεχώς έδαφος κυρίως για τη χρήση της
ως πιθανού θεραπευτικού παράγοντα για συναισθηματικές διαταραχές, και συγκεκριμένα την κατάθλιψη. παρά τις
υποσχόμενες όμως αντικαταθλιπτικές δράσεις απαιτείται αυστηρότερη διερεύνηση για να εδραιωθεί η κλινική χρήση της
ως αντικαταθλιπτικό.
ΣυμπεραΣμα
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν ίσως προκύψει περισσότερες ερωτήσεις από όσες έχουν πλήρως απαντηθεί
όσο αναφορά τις χρήσεις της κεταμίνης. οι προσπάθειες για την αποκάλυψη των μηχανισμών που διέπουν τις δράσεις της
κεταμίνης παρέχουν στους ερευνητές νέες γνώσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ συνείδησης και αναισθησίας. οι
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χορήγησης της κεταμίνης, ο τρόπος και η διάρκεια χορήγησης, πρέπει να διερευνηθούν
περαιτέρω. από την άλλη πλευρά, η θετική επίδραση της κεταμίνης στο μετεγχειρητικό παραλήρημα, καθώς και οι
αντιφλεγμονώδεις και αντικαταθλιπτικές της δράσεις, δίνουν σε ένα κατά τα άλλα παλιό φάρμακο νέες δυνατότητες. Η χρήση
της κεταμίνης επεκτείνεται πλέον πέραν του πεδίου της αναισθησίας στον πόνο, την παρηγορητική φροντίδα, την εντατική
φροντίδα και την επειγοντολογία.
Βιβλιογραφία:
1
2

Linda Li and Phillip E. Vlisides Β Ketamine: 50 Years of Modulating the Mind, Front Hum Neurosci. 2016; 10: 612.
Madhuri S. Kurdi, Kaushic A. Theerth, and Radhika S. Deva, Ketamine: Current applications in anesthesia, pain, and critical care, Anesth Essays Res. 2014
Sep-Dec; 8(3): 283–290.
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ΣυνεχεIΣ περιΦερικοI νευρικοI αποκλειΣμοI:
νEεΣ ΤεχνικEΣ ΣΤο προΣκHνιο και πιθανEΣ επιπλοκEΣ
Σαραντέας θεοδόσιος
αναισθησιολόγος, αττικόν πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Χαϊδάρι, αθήνα
ο οξύς πόνος εμφανίζεται συχνά κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. οι βλαπτικές επιπτώσεις του πόνου μπορεί να είναι
σωματικές, ψυχολογικές ή/και κοινωνικο-οικονομικές. ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να
προδιαθέσει σε ανάπτυξη χρόνιου πόνου.
Η σύγχρονη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου είναι η πολυδύναμη αναλγησία. αποτελεί το
συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων αναλγητικών φαρμάκων, που δρουν σε διαφορετικούς μηχανισμούς πρόκλησης και
μετάδοσης του πόνου. Σκοπός της είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής αναλγησίας με ελάχιστες παρενέργειες. Σημαντικό
τμήμα της πολυδύναμης αναλγησίας είναι η συνεχείς περιφερικοί αποκλεισμοί και η χορήγηση τοπικών αναισθητικών σε
νευρικούς σχηματισμούς που νευρώνουν την περιοχή του χειρουργικού τραύματος.
τα σύγχρονα αναισθησιολογικά τμήματα για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και την εφαρμογή της
πολυδύναμης αναλγησίας προωθούν την οργάνωση της ομάδας αντιμετώπισης του οξέος μετεγχειρητικού πόνου. Η ομάδα
Μετεγχειρητικής αναλγησίας έχει αναισθησιολογική σύνθεση (αναισθησιολόγος και νοσηλεύτρια της ομάδας πόνου). Η
παραπάνω ομάδα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους ιατρούς ή επαγγελματίες υγείας, όπως χειρουργούς, ιατρούς
φυσικής ιατρικής και φυσικοθεραπευτές. Σκοπός, της μέσω των συχνών της επισκέψεων στους ασθενείς, είναι ανάλυση και
η αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου μέσω ειδικών πρωτόκολλων. Όμως ο απώτερος σκοπός είναι η ταχεία
κινητοποίηση των ασθενών, ή μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με το πόνο και η γρήγορη έξοδος
των ασθενών από το νοσοκομείο. τα παραπάνω είναι στενά συνδεδεμένα με τα γενικότερα πρωτόκολλα ενισχυμένης
ανάρρωσης, που σκοπός τους είναι η αυξημένη ποιότητα περίθαλψης των ασθενών και η γρήγορη αποκατάστασης τους
κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο.
οι συνεχείς περιφερικοί αποκλεισμοί απαιτούν τη χρήση ενός καθετήρα και μιας αντλίας χορήγησης τοπικού αναισθητικού.
Η τεχνική της τοποθέτησης καθετήρα μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τους περισσότερους περιφερικούς νευρικούς
αποκλεισμούς. ο καθετήρας μπορεί να είναι απλός-πλαστικός, ηχογενής ή/και νευροδιεγειρόμενος-ηχογενείς. Η αντλία
μπορεί να είναι ελαστομερής ή ηλεκτρονική.
Στη περίπτωση των συνεχών περιφερικών νευρικών αποκλεισμών, αποτελεί ευθύνη της αναισθησιολογικής ομάδας
αντιμετώπισης του οξέος μετεγχειρητικού πόνου, η μετεγχειρητική επίσκεψη του ασθενούς δύο ή τρεις φορές ημερησίως,
όπου ελέγχονται και καταγράφονται η πλήρης αποτελεσματικότητα της μετεγχειρητικής αναλγησίας.
Στην σύγχρονη εφαρμογή της τεχνικής, ιδιαίτερη θέση έχουν οι ηχογενείς τύποι καθετήρων. Μπορεί να τοποθετηθούν υπό
υπερηχογραφική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και να πλησιάσουν με μεγάλη ακρίβεια το νεύρο-στόχο. Η τεχνικές
τοποθέτησης αφορούν την απόσυρση του καθετήρα σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε το άκρο του καθετήρα να πλησιάσει
το νευρικό σχηματισμό και την συσπείρωση-περιέλιξη του τελικού άκρου του καθετήρα για την ανάπτυξη μήκους ασφάλειας
σε τυχόν μετακίνησή του.
Σημαντικές οι πιθανές επιπλοκές των συνεχών περιφερικών αποκλεισμών. Μετακίνηση των καθετήρων σε σχέση με το
νεύρο-στόχο, λοίμωξη του σημείου εισόδου του καθετήρα, απόσπαση τμήματος του εντός των ιστών, δημιουργία θηλιάς ή
και τραυματισμός του νεύρου έχουν συμβεί στην κλινική πράξη.
Βιβλιογραφία:
1.

Mavrogenis AF, Igoumenou VG, Kostroglou A, Kostopanagiotou K, Saranteas T. The ABC and pain in trauma. Eur J Orthop Surg Traumatol
2018;28(4):545-50
2. Kumar K, Kirksey MA, Duong S, Wu CL. A Review of Opioid-Sparing Modalities in Perioperative Pain Management: Methods to Decrease Opioid Use
Postoperatively. Anesth Analg 2017;125(5):1749-60
3. Fleming I, Egeler C. Regional anesthesia for trauma: an update. Continuing Education in Anesthesia, Critical Care & Pain 2014;(14):136-41
4. Plunkett AR, Buckenmaier CC 3rd. Safety of multiple, simultaneous continuous peripheral nerve block catheters in a patient receiving therapeutic lowmolecular-weight heparin. Pain Med. 2008;9(5):624–627.
5. Ilfeld BM. Continuous Peripheral Nerve Blocks and Alternative Regional Analgesic Modalities: Clariﬁcation Regarding Relative Superiority. Anesth Analg
2017 ;124(6):2088
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΧ
Ιατρική Κάνναβη
ΒιομΗχανικH, κλωΣΤικH και ΦαρμακευΤικH κAνναΒΗ:
πVΣ διαΦοροποιοYνΤαι μεΤαξY ΤουΣ και ποια Eχει θEΣΗ ΣΤο ΦαρμακεIο;
χρυσούλα καραναστάση
αναισθησιολόγος, DEAA
υπεύθυνη του Κέντρου πόνου και παρηγορικής Φροντίδας, Νοσοκομείο Ε. Ντυνάν
Με αφορμή την σχετικά πρόσφατη νομοθετημένη (Κυα 29-07-2017, ΦΕΚ 2248) μετακίνηση της κάνναβης (και της ρητίνης
της) από τον πίνακα α’ των «Ναρκωτικών» στον πίνακα Β’ (την αποδοχή δηλαδή ουσιαστικά ότι πρόκειται για φαρμακευτική
ουσία με θεραπευτικά οφέλη και όχι απλώς για μία ψυχοτρόπο ουσία με επικίνδυνες για την υγεία συνέπειες), υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των ασθενών, όσο και από εκείνη των κλινικών γιατρών για τις εφαρμογές της στην πρόληψη,
αντιμετώπιση ή και θεραπεία πολλών νοσημάτων. ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από εταιρίες που διαθέτουν
σχετικά προϊόντα στην αγορά, αλλά και σύγχυση ανάμεσα στις περιγραφές που αφορούν την αναλυτική σύσταση των δραστικών
ουσιών που περιέχονται σε αυτά. παράλληλα, αναζωπυρώνεται το θέμα της χρήσης του φυτού στη βιομηχανία, με την παραγωγή
κλωστικής ίνας, λιπασμάτων, βιοκαύσιμου κ. ά. Έτσι, συχνά υπάρχει δυσχέρεια στη διάκριση ανάμεσα σε έννοιες όπως
«βιομηχανική», «κλωστική» και «φαρμακευτική» κάνναβη, έννοιες που θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνισθούν στη συνέχεια.
Στην Βοτανική, η αναφορά στα φυτά γίνεται περιγράφοντάς τα με το όνομα της οικογένειας, και στη συνέχεια του γένους
και του είδους τους, γραμμένα στα λατινικά με πλάγιους χαρακτήρες. πρόκειται δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση για το
είδος Cannabis sativa, της οικογένειας Cannabacae. ακολουθεί το γράμμα «L», που αποτελεί αναφορά στον Κάρολο λινναίο
«νονό» της σύγχρονης ταξινόμησης – ονοματολογίας των φυτών, με κανονική γραφή. ο λινναίος (Carl von Lineé ή Linnaeus)
το 1737 ταξινομεί το είδος Cannabis sativa L στο γένος Cannabis που περιλαμβάνει ένα μοναδικό είδος, την
C. sativa. αγνοεί όμως την ύπαρξη φυτών που είναι γηγενή στην ασία και την αφρική, ενώ αυτό που περιγράφει, είναι το είδος
που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για την παραγωγή κλωστικής ίνας. ο Jean - Baptiste Lamarck, το 1811 περιγράφει το
είδος Cannabis indica, ενώ οι Janischevsky και Small το 1975 το είδος Cannabis ruderalis. Η διαφοροποίηση αφορά κυρίως
το μέγεθος και το σχήμα του ενήλικου φυτού, του άνθους, τη δομή του φύλλου, καθώς και την περιεκτικότητα σε ψυχοδραστικά
συστατικά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έχουν περιγραφεί πολλά ακόμα υποείδη του ίδιου είδους, ωστόσο οι συστηματικοί
δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για το αν μιλάμε για ένα είδος με πολλά υποείδη ή πολλά διαφορετικά είδη. ο διαχωρισμός
σε είδη, σημαίνει ότι «μέλη που ανήκουν στο ίδιο (είδος) δεν είναι αναπαραγωγικά απομονωμένοι και όταν πολλαπλασιάζονται
μεταξύ τους δίδουν γόνιμους απογόνους, ενώ ανήκουν σε διαφορετικά (είδη) εάν οι απόγονοί τους δεν μπορούν να
αναπαραχθούν, δηλαδή έχουν αναπτυχθεί μετασυζευκτικοί απομονωτικοί μηχανισμοί». τόσο η φυσική αναπαραγωγή του
φυτού, όσο και η ελεγχόμενη καλλιέργειά του, έχουν σαν συνέπεια τη δημιουργία των καλούμενων cultivars, όρος που
προέρχεται από σύντμηση των λέξεων cultivation variants (καλλιεργούμενες ποικιλίες). Η επικρατούσα άποψη είναι πως η
Cannabis sativa L αποτελεί ένα είδος, με κυριότερα υποείδη τα Cannabis subsp indica και Cannabis subsp ruderalis.
αλλά η διαμάχη συνεχίζεται, ανάμεσα στο ποια φυτά αποτελούν την καλούμενη «κλωστική» κάνναβη, ποια την
«φαρμακευτική» και ποια την «ψυχοτρόπο». Στην πραγματικότητα, όλο το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
κανναβινοειδών, σπόρων, κλωστικών ινών, βιοκαύσιμου και λιπάσματος. τα κανναβινοειδή που χρησιμοποιούνται για τις
φαρμακευτικές τους ιδιότητες, λαμβάνονται από το στέλεχος του φυτού που περιέχει το άνθος – αυτό αποτελεί περίπου το
30% του συνολικού μεγέθους του. το υπόλοιπο φυτό, είναι αυτό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την παραγωγή
των κλωστικών ινών και των υπόλοιπων μη φαρμακευτικών προϊόντων. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η βιομηχανική,
η κλωστική και η φαρμακευτική κάνναβη είναι διαφορετικά μέρη του ίδιου ακριβώς φυτού, ανεξάρτητα από το είδος (ή
υποείδος) από το οποίο προέρχονται.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η βιομηχανία, αλλά και η ίδια η φύση, με τη συνεχή διασταύρωση των φυτών ανά τους
αιώνες, έχουν δημιουργήσει πληθώρα ποικιλιών και υβριδίων (ή φυτικών τύπων), με φαινότυπους/ιδιότητες που
εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες. από χημικής άποψης, τα φυτά κατατάσσονται ανάλογα με την περιεκτικότητά τους στα
φυτοκανναβινοειδή Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC) και κανναβιδιόλη (CBD). προκύπτουν έτσι τρία κύρια chemovars,
όρος που προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων chemotype variants (χημειότυποι). τυπικά αυτά είναι:
• Chemovar I: υψηλή περιεκτικότητα σε Δ9-THC
• Chemovar II: ίση αναλογία Δ9-THC και CBD
• Chemovar III: υψηλή περιεκτικότητα σε CBD
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Στην πράξη τα περισσότερα είδη δεν ταξινομούνται με ακρίβεια στις κατηγορίες αυτές, ενώ το ίδιο φυτό, ανάλογα με τις
συνθήκες καλλιέργειάς του (άρδρευση, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια), τον τρόπο ξήρανσης του άνθους, το χρόνο που
μεσολαβεί από τη συγκομιδή ως την χημική επεξεργασία του, τη μέθοδο επεξεργασίας κλπ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
στελέχη και προϊόντα με διαφορετική σύσταση. Έτσι, ο εκλαϊκευμένος διαχωρισμός ανάμεσα στο hemp και τη marijuana,
φαίνεται να έχει μικρή ή αμελητέα επιστημονική υπόσταση. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει τεκμηριωμένη σχέση ανάμεσα
στο κλινικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν χρησιμοποιούνται εκχυλίσματα που προέρχονται από το (υπο)είδος sativa σε
σχέση με το (υπο)είδος indica (όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, η κατασταλτική ή ευφορική δράση οφείλονται κυρίως στην
αναλογία των διαφόρων τερπενοειδών). απαντάται ακόμα η λέξη «χασίς» (hashish) η οποία αναφέρεται στη ρητίνη που
λαμβάνεται με επεξεργασία του εκχυλίσματος από το φυτό.
τι εννοούμε λοιπόν στην πράξη; για τη νομολογία, ως hemp στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και τον
Καναδά) είναι το φυτό με περιεκτικότητα σε THC < 0,3%. Στην Ελλάδα και την ιταλία, το ποσοστό είναι <0,2%. το 2013 στην
Ευρώπη είχαν εγκριθεί 51 hemp cultivars για εμπορική χρήση. αντίθετα με την περιεκτικότητα των φυτών σε Δ9-THC η
περιεκτικότητά τους σε CBD είναι σχετικά σταθερή και συνήθως χαμηλή (<2,3%).
το φυτό της κάνναβης όμως, εκτός από την Δ9-THC και τη CBD, περιέχει κυριολεκτικά εκατοντάδες ακόμα ουσίες, πολλές
ήδη γνωστές και με ευρεία εφαρμογή σε πολλά θεραπευτικά πεδία. Έτσι, στο φυτό ανευρίσκονται:
1. περισσότερα από 86 (φυτο)κανναβινοειδή (παράγονται μόνο μετά την ανθοφορία του φυτού), μεταξύ των οποίων: Δ9-THC (Δ9
τετραϋδροκανναβινόλη), CBD: κανναβιδιόλη (μη ψυχοτρόπος; - τουλάχιστον επτά διαφορετικά ανάλογά της στο φυτό), CBC:
κανναβιχρωμίνη, CBG: κανναβιγερόλη, CBN: κανναβινόλη, CBΕ: κανναβιελσοΐνη, CBL: κανναβικυκλόλη, CBT: κανναβιτριόλη.
2. Κανναβιβαρίνες: τα ανάλογα που έχουν επιπλέον μία πλευρική προπυλική αλυσίδα. Διακρίνονται από το γράμμα V στο
τέλος (THCV, CBDV κλπ).
3. Στο φυτό ανευρίσκονται επίσης τα οξέα των ανωτέρω ενώσεων, που διακρίνονται από το γράμμα α στο τέλος (THCA,
CBDA κλπ). Η θέρμανση (όπως το κάπνισμα) δίδει τις απλές ενώσεις μέσω αποκαρβοξυλίωσης.
4. τερπένια ή τερπενοειδή: > 140 στο φυτό, χωρίς να βρίσκονται αποκλειστικά σε αυτό. προσδίδουν στα άνθη τη
χαρακτηριστική τους μυρωδιά, ενώ συμβάλουν στις φαρμακολογικές δράσεις, χωρίς να προκαλούν ψυχοτρόπα
φαινόμενα. περιλαμβάνουν ουσίες (γνωστές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες) όπως:
• Μυρκένιο: έχει ηρεμιστική δράση, περιέχεται επίσης στη δάφνη, το υλάνγκ υλάνγκ, το θυμάρι.
• D- λιμονένιο: έχει ήπια διεγερτική δράση, ανευρίσκεται επίσης στα εσπεριδοειδή.
• λιναλοόλη: η καταπραϋντική ουσία που υπάρχει στη λεβάντα, την καννέλα, το τριαντάφυλλο και τη σημύδα.
• α- και β- πινένιο: ουσία που περιέχει το πεύκο και άλλα κωνοφόρα, καθώς και το φασκόμηλο, και φαίνεται πως βελτιώνει
τη διαύγεια και τη διάθεση.
• α- τερπινολένιο: υπάρχει στο κάρδαμο και τη μαντζουράνα.
• Ευκαλυπτόλη: απαντάται και στον ευκάλυπτο.
5. Φλαβονοειδή: ουσίες που ευοδώνουν τη δράση των κανναβινοειδών, ενδεχομένως περιορίζοντας τις ανεπιθύμητες
ενέργειές τους.
το ενδιαφέρον για τις φαρμακευτικές χρήσεις της κάνναβης αναζωπυρώθηκε τη δεκαετία του ‘60 με την απομόνωση των
δύο κύριων δραστικών συστατικών της, της Δ9-THC και της CBD. Η φαρμακοβιομηχανία, αφενός για να απλοποιηθεί η
αξιοποίηση των δραστικών συστατικών και αφετέρου για να μπορεί να τιτλοποιηθεί ευκολότερα η χρήση τους, οδηγήθηκε
στη σύνθεση ανάλογων των κανναβινοειδών, τα οποία σύντομα βρήκαν το δρόμο τους στην αγορά. Ένας ακόμα λόγος για
την παραγωγή συνθετικών κανναβινοειδών ήταν η ανάγκη να παρακαμφθούν τα πολλά νομικά και ηθικά ζητήματα που
συνδέονται με τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης. το πρώτο συνθετικό ανάλογο της Δ9-THC η ναμπιλόνη (CesametτΜ)
κυκλοφόρησε με ένδειξη την αντιμετώπιση της ανορεξίας, της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία,
καθώς και της ναυτίας και καχεξίας που συνοδεύει το σύνδρομο HIV/AIDS και τη θεραπεία του. Σύντομα ακολούθησε η
σύνθεση της ντροναμπιλόνης (MarinolτΜ). Δυστυχώς τα αποτελέσματα από την κλινική χρήση τους δεν ήταν τόσο
ενθαρρυντικά όσο αναμένονταν. Είναι πιθανό η απομόνωση των δύο κύριων δραστικών συστατικών να στερεί μέρος του
θεραπευτικού οφέλους που παρατηρείται με τη χρήση προϊόντων εκχύλισης από το φυτό, ίσως λόγω της απουσίας
τερπενοειδών και φλαβονοειδών στα συνθετικά σκευάσματα ή εξαιτίας της απουσίας της κανναβιδιόλης.
Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να εξηγηθούν ορισμένοι όροι. Έτσι:
1. Κανναβινοειδές: είναι κάθε ουσία που συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς.
2. Ενδοκανναβινοειδές: είναι κάθε ουσία που παράγεται ενδογενώς και συνδέεται με τους υποδοχείς των κανναβινοειδών.
τα κυριότερα είναι η ανανδαμίδη (αιθανολαμίδιο του αραχιδονικού οξέος, AEA) και η 2-αραχιδονυλογλυκερόλη (2-AG).
3. Φυτοκανναβινοειδές: είναι κάθε κανναβινοειδές που εμπεριέχεται στα φυτά της Cannabis sativa L (βλ. ανωτέρω).
4. Συνθετικό κανναβινοειδές: είναι κάθε χημική ένωση που παρασκευάζεται εργαστηριακά και συνδέεται με τους υποδοχείς
των κανναβινοειδών. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές ενώσεις που δομικά δεν έχουν σχέση με
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τα φυτοκανναβινοειδή, αλλά έχουν την ικανότητα να συνδέονται με αυτούς τους υποδοχείς. πρόσφατες δημοσιεύσεις
συνδέουν τη χρήση τους με την εμφάνιση πολλών φαινομένων τοξικότητας.
5. Κανναβινοειδές σύστημα: είναι το σύνολο των υποδοχέων, των ενδο-, φυτο- και συνθετικών κανναβινοειδών, καθώς και
των ενζύμων που τα αποδομούν.
6. υποδοχείς κανναβινοειδών: υπάρχουν τουλάχιστον δύο, οι CB1 και οι CB2. ανήκουν στους συνδεδεμένους με την πρωτεΐνη
G (GPCRs). οι CB1 δρούν αναστέλλοντας την αδενυλική κυκλάση. Βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στον εγκέφαλο,
το νωτιαίο μυελό, τον υποθάλαμο, καθώς και σε μη νευρικούς ιστούς (μύες, ήπαρ, λίπος). οι CB2 απαντώνται κυρίως στο
περιφερικό ανοσοποιητικό σύστημα (σπλήνα, αμυγδαλές), ασκώντας ανοσορυθμιστική και αντιφλεγμονώδη δράση μέσω
επίδρασης στην απελευθέρωση κυτοκινών.
ο ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος είναι η παραγωγή των ενδογενών κανναβινοειδών κατ΄ επίκληση, με σκοπό
τη ρύθμιση της ομοιόστασης στον εγκέφαλο και στο ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη διαχείριση της
απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών και την τροποποίηση της φλεγμονής.
τα φυτοκανναβινοειδή, εξαιτίας της διαφορετικής δομής τους, δεν αποδομούνται από τα ένζυμα που αποδομούν τα ενδογενή
κανναβινοειδή, με αποτέλεσμα να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον ανθρώπινο οργανισμό. τα πιο
μελετημένα δραστικά συστατικά της κάνναβης είναι οι:
1. Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC ή THC): αλληλεπιδρά και με τους δύο υποδοχείς, ενώ παρουσιάζει ψυχοτρόπο δράση.
Στις φαρμακευτικές της ιδιότητες περιλαμβάνονται η αντιφλεγμονώδης, αναλγητική, αντιμικροβιακή και
νευροπροστατευτική δράση. Επίσης είναι διεγερτικό της όρεξης, ενώ έχει δράση κατά της ναυτίας και αντιεμετική, και
μειώνει την ένταση των μυϊκών σπασμών. Φαίνεται πως συμβάλλει στην απόπτωση, ιδίως των καρκινικών κυττάρων.
Σκευάσματα που την περιέχουν, μόνη ή σε συνδυασμό με την κανναβιδιόλη, αναμένεται να κυκλοφορήσουν στη χώρα
μας σύντομα, με άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και συνοδευτική ειδική (δίγραμμη κόκκινη) συνταγή.
2. Κανναβιδιόλη (CBD): αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα CB2, χωρίς να συνδέεται με αυτόν αλλά μάλλον προκαλώντας
αλλοστερική τροποποίησή του. παρουσιάζει ψυχοτρόπο δράση του τύπου της αγχόλυσης, αλλά δεν επηρεάζει τις ανώτερες
φλοιώδεις λειτουργίες (psychoactive vs intoxicating). Στις ιδιότητές της περιλαμβάνονται η αναστολή της ανάπτυξης των
καρκινικών κυττάρων, και ενδεχομένως ο περιορισμός της ικανότητάς τους να δίνουν μεταστάσεις, ο έλεγχος των σπασμών
και των κρίσεων ορισμένων τύπων επιληψίας και η αγχόλυση. Σκευάσματα που την περιέχουν κυκλοφορούν στη χώρα
μας ως «αρτύματα». Διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο, καθώς η κανναβιδιόλη δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των
ναρκωτικών ουσιών (Νόμος 3459/2006 – ΦΕΚ α'/103/25.5.2006) και δεν περιέχει την ελεγχόμενη ουσία
τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC) σε ποσοστό άνω του νόμιμου 0,2% (Νόμος 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ. α'/20-03-2013).
Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο φυσικά εκχυλίσματα των φυτικών κανναβινοειδών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό,
καθώς και των οξέων τους, με πλέον διαδεδομένες τις ναμπιξιμόλες (συνδυασμός Δ9-THC και CBD σε ίση αναλογία),
συνδυασμοί που περιέχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις τερπενοειδών, καθώς και συνθετικά σκευάσματα. Χορηγούνται
(συνήθως ως θεραπεία δ’ γραμμής ή ως συμπληρωματική -add on- αγωγή) σε περιπτώσεις με ισχυρές ενδείξεις για το
κλινικό τους όφελος, όπως ο μη ελεγχόμενος καρκινικός ή μη ελεγχόμενος νευροπαθητικός πόνος, η ναυτία και ο έμετος
λόγω χημειοθεραπείας, η καχεξία, η ανορεξία, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που λαμβάνουν παρηγορική
φροντίδα κ.ά.
πιθανότατα στο άμεσο μέλλον να διευρυνθεί η χορήγηση σκευασμάτων κάνναβης με στόχο:
• τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων (ειδικά σε περιπτώσεις παιδικής επιληψίας),
• τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με αυτισμό,
• τη μείωση της συνταγογράφησης οπιοειδών.
Η καλλιέργεια του φυτού θα μπορεί να περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ανθέων για την παραγωγή «φαρμακευτικής»
κάνναβης, αλλά και την εκμετάλλευση του υπόλοιπου βλαστού για την παραγωγή «βιομηχανικών» προϊόντων, στα οποία
ανήκει και η «κλωστική» κάνναβη. Όσο η έρευνα συνεχίζεται, και εντείνεται με τη νομοθετική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων,
είναι πιθανό να έχουμε εγκυρότερες πληροφορίες για το ποιοι συνδυασμοί των διαφόρων κανναβινοειδών, αλλά και των
υπολοίπων ουσιών που περιέχονται στο φυτό της κάνναβης, είναι περισσότερο αποτελεσματικοί ανάλογα με την ένδειξη
χορήγησης – όπως ισχύει και για όλα τα φάρμακα. Η αξιοποίηση περιλαμβάνει όλο το φυτό, με διαχωρισμό των μερών
που χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά από εκείνα που χρησιμοποιούνται στους βιομηχανικούς τομείς.
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THE PErIlS Of OVErESTIMATING THE EffICACY Of CANNAbIS-bASED
MEDICINES fOr CHrONIC PAIN MANAGEMENT
αικατερίνη αμανίτη
αφορμή για την ομιλία αυτή στάθηκε ένα letter to the Editor του Dr Winfried Häuser στο περιοδικό Pain Physician, με
τίτλο “The Perils of Overestimating the Eﬃcacy of Cannabis-Based Medicines for Chronic Pain Management”. ο Dr Winfried
Häuser είναι ο senior author του Position paper της EFIC σχετικά με την ορθή χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων με
βάση την κάνναβη στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου [1,2]. αιτία της δημοσίευσης του συγκεκριμένου letter ήταν η
δημοσίευση της πρόσφατης μετα-ανάλυσης των Aviram και Samuelly-Leichtag με τίτλο “Eﬃcacy of Cannabis-Based
Medicines for Pain Management: A Systematic Review and Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials [3]. Κύριο
συμπέρασμα της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης ήταν ότι από την ανάλυση 24 τυχαιοποιημένων εργασιών προκύπτει
περιορισμένη αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών, ιδιαίτερα των εισπνεόμενων παραγόντων. Ωστόσο οι συγγραφείς
επισημαίνουν ότι η κλινική σημασία των αποτελεσμάτων αυτών είναι αβέβαιη και ότι τα κανναβινοειδή πιθανόν είναι
αποτελεσματικά, κυρίως στον νευροπαθητικό πόνο.
ο Dr Winfried Häuser εκφράζει μία σειρά από επιφυλάξεις:
1. την ύπαρξη 3 τυχαιοποιημένων μελετών οι οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στη συγκεκριμένη ανασκόπηση και οι οποίες δεν
δεν κατέδειξαν θετικό αποτέλεσμα. ο συγγραφέας ορθώς αναφέρει την υπερεκτίμηση των ήδη ασθενών θετικών
αποτελεσμάτων των Aviram και Samuelly-Leichtag, γεγόνος το οποίο αντικατοπτρίζεται στη νεώτερη συστηματική ανασκόπηση
και μετα-ανάλυση του 2016 των Petzke και Enax-Krumova, στην οποία ο Dr Hauser είναι Supervising author [4].
2. το γεγονός ότι οι συγγραφείς δεν αναφέρουν αριθμό ασθενών στις δύο ομάδες σύγκρισης που γεννά ερωτήματα σχετικά
με την ορθή ή όχι ανάλυση των αποτελεσμάτων
3. το επίσης σημαντικό γεγονός ότι τα κριτήρια εισόδου στην μετα-ανάλυση, όσον αφορά στη διάρκεια της παρακολούθησης
είναι αρκετά σύντομα. Έτσι ενώ για να αποδειχθεί η επάρκεια ενός φαρμακευτικού παράγοντα για το χρόνιο πόνο απαιτείται
μία περίοδος παρακολούθησης τουλάχιστον 4-12 εβδομάδες, στη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση περιλαμβάνονται 8 μελέτες
με χρόνο εκτίμησης του αναλγητικού αποτελέσματος από 1 ημέρα και 4 μελέτες με χρόνο εκτίμησης λιγότερο από μία
εβδομάδα. Όπως προφανέστατα επισημαίνεται στο letter to the editor, αυτά τα άμεσα αναλγητικά αποτελέσματα δεν
μπορούν να οδηγήσουν σε σεμπεράσματα για τη συμπεριφορά του φαρμάκου σε βάθος εβδομάδων.
4. το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς για το κίνδυνο σφάλματος λόγω προκατάληψης (risk of bias)
είναι η κλίμακα Jadad, η οποία όμως πλέον δεν θεωρείται αξιόπιστο εργαλείο, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι αδυνατεί
να περιλάβει σημαντικές παραμέτρους κινδύνου προκατάληψης όπως το μέγεθος του δείγματος.
το τελικό τους συμπέρασμα ήταν ότι οι συγγραφείς υπερκεκτίμησαν την ούτως ή άλλως ασθενή αναλγητική δράση των
κανναβινοειδών. Δύο νέες μετα-αναλύσεις προστέθηκαν στη βιβλιογραφία το 2016 και το 2018. Και οι δύο καταλήγουν ότι
η υπάρχουσα τεκμηρίωση για την ευεργετική δράση των οπιοειδών στον χρόνιο πόνο είναι εξαιρετικά περιορισμένη [5,6].
Είναι προφανές ότι η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών είναι τόσο έντονη σε ιατρικούς και μη
κύκλους, ούτως ώστε υπάρχει ένας συνεχής ρυθμός νέων δημοσιεύσεων, συστηματικών ανασκοπήσεων και μετααναλύσεων, ο οποίος εν τέλει αντικατοπτρίζει και το ενδιαφέρων των εκδοτών ιατρικών περιοδικών για το θέμα.
Επιπροσθέτως το ενδιαφέρον του κοινού είναι πραγματικά τεράστιο, ιδιαίτερα κάτω από το πρίσμα της πολιτικής πίεσης
και της αλλαγής στάσης σε όλο τον κόσμο σχετικά όχι μόνο με τη χρήση της ιατρικής κάνναβης αλλά και τη χρήση της για
ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Η ιατρική κοινότητα βρίσκεται πραγματικά αντιμέτωπη με μία προτωφανή κατάσταση, όπου οι πιέσεις για την εισαγωγή
φαρμάκων στην κλινική πράξη είναι ισχυρότερες από εξω-επιστημονικόυς παράγοντες παρά από την αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητά τους.
Η αναγνώριση της πίεσης αυτής από εμπλεκόμενους οργανισμούς με τον πόνο, οδήγησε την EFIC στο να συγκροτήσει
ομάδα εργασίας, η οποία θα μελετούσε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα κατέληγε σε συστάσεις σχετικά με τη χρήση
των κανναβινοειδών στο χρόνιο πόνο. αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημοσίευση της θέσης της EFIC για τα
κανναβινοειδή στο χρόνιο πόνο [2]. Η θέση αυτή στηρίχτηκε στην ανασκόπηση όλωςν των δημοσιευμένων συστηματικών
ανασκοπήσεων και συστάσεων, μέχρι το 2016. Επισημαίνει ότι το σύνολο αυτών διαπιστώνει πολύ ασθενή τεκμηρίωση ως
προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα, τέτοιο ώστε να μην μπορεί να γίνει καμία αξιόπιστη σύσταση για τη χρήση τους, με την
εξαίρεση της χρήσης τους από ειδικούς για καταστάσεις νευροπαθητικού πόνου [2]. Στο ίδιο πλαίσιο δίδονται και οδηγίες
σχετικά με τη σωστή εκτίμηση, παρακολούθηση και δοσολογία.
Είναι σαφές ότι η ιατρική κοινότητα επιδεικνύει μία απροθυμία και προβληματισμό ως προς την εισαγωγή των φαρμάκων
αυτών. Η απροθυμία αυτή είναι σαφώς αποτέλεσμα του τραγικού αποτελέσματος της κακής χρήσης των οπιοειδών στο
χρόνιο μη καρκινικό πόνο και των φόβων να μην επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό. Είναι ίσως και ο κύριος λόγος για τον
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οποίο εξετάζεται η μεθοδολογική επάρκεια μελετών και ανασκοπήσεων σε βαθμό που για λίγα σκευάσματα έχει συμβεί στο
παρελθόν. Συγγραφείς όπως ο Dr Winfried Häuser, ως μέλος της Task Force της EFIC είναι από τους ισχυρότερους
υπέρμαχους των προβληματισμών αυτών.
Η επίπτωση που θα έχει η εισαγωγή της ιατρικής κάνναβης είναι άγνωστη. Ωστόσο ήδη διαφαίνεται ότι σε χώρες όπου η
ιατρική χρήση νομιμοποιήθηκε παρατηρείται αύξηση της χρήσης της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς καθώς και
αλλαγή των πεποιθήσεων του κοινού για τη χρήση αυτή της κάνναβης [7].
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Μέσα στα τελευταία 5 χρόνια το ζήτημα της χρήσης της κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς έχει πάρει πολύ μεγάλη
διάσταση και η μία χώρα μετά από την άλλη δίνει την δυνατότητα συταγογράφησης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στους
επαγγελματίες υγείας- οι οποίοι όμως δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι για τις καινούριες και ιδιαίτερες συνθήκες που θα
αντιμετωπίσουν. Καλούνται να χειριστούν ουσίες για τις οποίες έχουμε ελάχιστες γνώσεις θεωρητικά και κλινικά, μέσα σε ένα
νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο που τις περισσότερες φορές είναι ακόμα θολό. Σε αυτό προστίθεται μία ακόμη ευθύνη
απέναντι στους ασθενείς τους σε σχέση με την ορθή ενημέρωση για τη χρήση των ουσιών αυτών.
Σχεδόν κάθε μέρα το τελευταίο καιρό ακούμε για εξελίξεις σε χώρες ανά τον κόσμο που εφαρμόζουν νομοθετικές αλλαγές
για την πιο εύκολή πρόσβαση των ασθενών σε μορφές του φυτού που ενδείκνυνται για την πάθησή τους. Στην Ευρώπη
προστέθηκαν πρόσφατα η Δανία, η Ελβετία και η Μεγάλη Βρετανία στις χώρες που έχουν ήδη υιοθετήσει κάποια μορφή
νομοθετικού πλαισίου, μετά την Ελλάδα που το νομιμοποίησε το 2017.
Στην Ελλάδα σήμερα επιτρέπεται, μέσω της διαδικασίας ‘έκτακτης εισαγωγής φαρμάκου’ η εισαγωγή σκευασμάτων με την
γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού αλλά ακόμα η όλη διαδικασία δεν έχει αποσαφηνιστεί. παρόλο που ο ΕοΦ έχει αιτήσεις
από ασθενείς, κανένας ασθενής στην χώρα μας δεν έχει πάρει νόμιμα κάνναβη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας
που έχει. αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να παραγγέλνουν από το εξωτερικό παράνομα ή πρέπει να αρκεστούν
στα νόμιμα σκευάσματα κανναβιδιόλης που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην χώρα. Όλο αυτό το προβληματικό πλαίσιο έχει
κάνει τους γιατρούς εξαιρετικά επιφυλακτικούς στο να εντάξουν την κάνναβη στις επιλογές τους, όταν διαλέγουν ένα θεραπευτικό
πλάνο για τους ασθενείς τους. αυτό το νόμιμο/παράνομο καθεστώς δημιουργεί και πλήθος πρακτικών προβλημάτων.
• από πού μπορεί να προμηθευτεί ο ασθενής αυτό που χρειάζεται;
• πως εξασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος; υπάρχουν αναλύσεις που εξασφαλίζουν ότι το φάρμακο είναι απαλλαγμένο
από τοξικές ουσίες (από φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα), από μικρόβια και άλλους μικροογανισμούς όπως οι μύκητες;
• Με ποιο τρόπο μπορεί να γνωρίζει ο ασθενής την περιεκτικότητα των κανναβινοειδών στο προϊόν που παίρνει; Ή ακόμα
και των τερπενιών - που είναι φυσικές ουσίες που δίνουν τις χαρακτηριστικές μυρωδιές στο φυτό και παίζουν σημαντικό
ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία;
• πώς μπορώ να εξασφαλίσει ο ασθενής ότι θα υπάρχει κάθε φορά σταθερή πρόσβαση στο ίδιο προϊόν, με την ίδια
συγκέντρωση δραστικής ουσίας;
Και μάλλον πριν φτάσουμε καν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει πρώτα να ληφθεί η απόφαση εάν κάνει η δεν κάνει η κάνναβη
για την περίπτωση του κάθε ασθενή. Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα που έχει στη βάση του το απαραβίαστο δικαίωμα του
γιατρού αλλά και του ασθενή στην επιλογή της θεραπείας του. Όχι μόνο πρόκειται για ένα βασικό θέμα ηθικής και ατομικής
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ελευθερίας, αλλά το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζεται και από την Χάρτα Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη και είναι
κατοχυρωμένη αρχή της επιστημονικής ελευθερίας. Σε πολλές χώρες συντάσσεται ένας κατάλογος παθήσεων που
περιλαμβάνει νοσήματα τα οποία ο αρμόδιος κρατικός φορέας έχει εγκρίνει για χρήση κάνναβης. το παράδοξο είναι ότι
διαφέρει πάρα πολύ ο κατάλογος αυτός από χώρα σε χώρα και οι οικογένειες και ασθενείς σε όλον τον κόσμο δαπανούν
μεγάλα ψυχικά και οικονομικά αποθέματα στη συνεχή προσπάθεια διεύρυνσης αυτού του καταλόγου. Εδώ στην Ελλάδα,
που δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι παθήσεις, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα του γιατρού να αποφασίζει
εάν επιθυμεί ή όχι να δοκιμάσει την κάνναβη για τη θεραπεία/αντιμετώπιση συμπτωμάτων ή τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής του ασθενή του. Είναι ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και να διεκδικηθεί από την επιστημονική κοινότητα
— όχι μόνο το δικαίωμα στην επιλογή της θεραπείας αλλά και το ποιοι γιατροί θα έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν.
Εάν η κάνναβη είναι νόμιμη για τον χρόνιο πόνο ή την αντιμετώπιση της δυσκαψίας στην πολλαπλή Σκλήρυνση αλλά όχι
στην Ψωριασική αρθρίτιδα- τι είδος δικαιοσύνης είναι αυτό απέναντι στον ασθενή σας; Ή εάν επιτρέπεται στον
αναισθησιολόγο να συνταγογραφεί για τον πόνο αλλά όχι στον ρευματολόγο; Είναι μερικά βασικά θέματα που θα ήθελα
να σας θέσω σε αυτό το συνέδριο ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται μια πολιτική άποψη και διεκδίκηση από την πλευρά
τις επιστημονικής κοινότητας.
Εάν ξεπεραστούν αυτά τα νομικά θέματα, φτάνουμε στην ουσία του ζητήματος που είναι η θεραπευτική σχέση ανάμεσα
στον γιατρό και τον ασθενή. Η διεθνής εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα δύο μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν είναι:
1. Η επιλογή της κατάλληλης μορφής του φυτού ή σκευάσματος για τη συγκεκριμένη πάθηση ώστε να μπορεί ο ασθενής να
ωφεληθεί και να το εντάξει στην ζωή του.
2. Η συχνά χρονοβόρα διαδικασία εύρεσης του κατάλληλου συνδυασμού των ουσιών και της αποτελεσματικής δοσολογίας.
από τη φύση του φυτού αλλά και από τις ανάγκες/ελλείψεις του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος του ατόμου, η διαδικασία
αυτή μπορεί να απαιτήσει πάρα πολλές επισκέψεις/επαφές ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή. ο γιατρός καλείται να
διαλέξει ανάμεσα σε πολλές αναλογίες ουσιών - υπάρχουν ποικιλίες του φυτού/σκευάσματα που έχουν πολύ υψηλή
συγκέντρωση κανναβιδιόλης (CBD) και ελάχιστή τετραϋδροκανναβινόλη (τΗC) ή και το αντίθετο. Θα ωφελήσει τον ασθενή
μία ίση ποσότητα CBD:THC ώστε να μην έχει μεγάλη επίδραση η ψυχοδραστικότητα του THC ή είναι επιθυμητή αυτή η
‘παρενέργεια’; Θα βοηθούσε να συμπληρωθεί η αγωγή και με άλλα δευτερεύοντα κανναβινοειδή και εάν ναι, ποια; τι ρόλο
μπορεί να παίζουν τα τερπένια στο αιτούμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα; Η κλινική εμπειρία γιατρών/θεραπευτών από όλο
τον κόσμο αλλά και η εμπειρία των ίδιων των ασθενών έχει δείξει ότι το ζήτημα της δοσολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικό,
καθώς δεν υπάρχει ανώτατη δοσολογία. ταυτόχρονα, η κάνναβη έχει μια διφασική λειτουργία, που μπορεί σε υψηλές
δοσολογίες να φέρει αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι σε χαμηλές δοσολογίες - ή να μην επιφέρει αποτελέσματα, εάν
υπερβούμε την ιδανική δοσολογία του θεραπευόμενου. Ξέρουμε ότι η κατάλληλη δοσολογία έχει ελάχιστα να κάνει με την
ηλικία, το βάρος και το φύλο του ασθενή, αλλά εξαρτάται από τις ελλείψεις του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, τις οποίες
δεν έχουμε ακόμα τρόπο να εξακριβώσουμε επιστημονικά με εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να έχουμε έναν οδηγό στο τι
συμβαίνει στον οργανισμό του ασθενή. παρόλα αυτά, επιστήμονες σε όλον τον κόσμο καταφέρνουν να ανακουφίσουν τα
συμπτώματα των ασθενών τους ή και να τα θεραπεύσουν με υπομονή και σχολαστικότητα που τείνει να θυμίζει πολύ
περισσότερο τη σχέση γιατρού-ασθενή παλαιότερων δεκαετιών, που απαιτεί μια πιο προσωπική και ανθρώπινη θεραπευτική
σχέση από ό,τι συνηθίζεται στην σύγχρονη ιατρική.
για να μπορεί όμως ο ιατρός να ασκηθεί σε αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τις
προκαταλήψεις και το στίγμα που 80 χρόνια απαγόρευσης του έχουν δημιουργήσει. Ευτυχώς, η επαφή του με την
επιστημονική μελέτη και τις διεθνείς εξελίξεις δεν θα του αφήσει άλλα περιθώρια - εάν ενδιαφέρεται να εξαντλήσει τις
θεραπευτικές δυνατότητες που του δίδονται για να χειριστεί μία νόσο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το άτομο που θα
βρεθεί στο ιατρείο του αναζητώντας βοήθεια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ευθύνης του γιατρού και κάτι που αντιμετωπίζουν
συνάδελφοί σας στο εξωτερικό -που ήδη έχουν δεχτεί την χρησιμότητα της κάνναβης- είναι το πώς θα χειριστούν τον φόβο
και την άγνοια των ασθενών τους. ο καθένας θα καλείται να βρει τρόπο να βοηθήσει τους ασθενείς του να καταλάβουν ότι
δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τη χρήση των κανναβινοειδών στη θεραπεία τους και να τους εξηγήσει πόσο ασφαλείς
είναι αυτές οι ουσίες και πόσες λίγες παρενέργειες έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένας από τους λόγους που προωθείται
τόσο πολύ η χρήση της κανναβιδιόλης ως θεραπεία είναι ακριβώς διότι στερείται των ευφορικών ιδιοτήτων για τις οποίες
έχει γίνει γνωστή η τετραϋδροκανναβινόλη- και οι οποίες ανησυχούν τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να μην καταλήξουμε
στο να υπάρχουν ‘καλά’ κανναβινοειδή και ‘κακά’ κανναβινοειδή. Δεν πρόκειται κανείς ‘να γίνει ναρκομανής’ επειδή ο γιατρός
του του έδωσε THC για τη διαχείριση του πόνου. Στα χέρια σας είναι να ξεπεράσουν οι ασθενείς σας αυτούς τους φόβους
και την πανίσχυρη προκατάληψη που κουβαλάμε όλοι μας- αρκεί να το ξεπεράσουμε πρώτα εμείς.
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Patty Gkatziani
MD, specialist in Pain Medicine and PMAR
ιστορικά στοιχεία:
• Χρησιμοποιείται επί σειρά ετών στην ασία, τόσο για ψυχαγωγικούς, όσο και για ιατρικούς λόγους. πρώτη ιατρική χρήση
περιγράφεται περίπου το 2700 π.χ., σε κινεζική καισαρική τομή.
• Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 χαρακτηρίστηκε ως παράνομη ουσία.
• το 1964 οι Mechoulam et al. όρισαν το THC ως ψυχοτρόπο συστατικό της κάνναβης.
• το 1988 ταυτοποιήθηκε ο πρωτεϊνικός υποδοχέας CB1R.
• το 1993 ταυτοποιήθηκε ο CB2R.
• την ίδια δεκαετία έγινε περιγραφή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.
• Η Sativa περιέχει πάνω από 100 (113 μέχρι σήμερα) κανναβινοειδή, μεταξύ των οποίων THC και CBD (cannabidiol) που
είναι τα σημαντικότερα στην ιατρική χρήση, κυρίως στον χρόνιο πόνο. υπάρχουν περισσότερες από 537 χημικές συνδέσεις
της κάνναβης.
• Νομιμοποιήθηκε η ιατρική της χρήση σε Δανία, ολλανδία, ισπανία, γαλλία, ιταλία, αυστρία, πολωνία, Κροατία, Σκόπια,
γερμανία, αγγλία, Φινλανδία, ισραήλ, αυστραλία, Καναδά, και σε 29 πολιτείες των Ηπα.
• το ολλανδικό μοντέλο προβλέπει κρατικό έλεγχο μέσω συνταγογράφησης.
• Στη Δανία υπάρχουν τρία αναγνωρισμένα ιατρικά σκευάσματα κάνναβης:
Marinol (THC), Sativex (THC/CBD) και Nabilone (THC).
• Glostrup Apotek Magistrelt παράγει Dronabinol και Cannabidiol
προβληματισμοί:
οι ενδείξεις, η δοσολογία αλλά οι τρόποι χορήγησης και τα σκευάσματα της θεραπευτικής κάνναβης διαφέρουν μεταξύ
των χωρών όπου η θεραπευτική κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί. το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο επίσης διαφέρει.
Σε γενικές γραμμές πρόκειται ακόμη για μια κοινωνικά μη αναγνωρισμένη θεραπεία και αυτό δυσκολεύει αρκετά την ύπαρξη
ικανού επιστημονικού υπόβαθρου για να στηριχθούν οι ανέκδοτες μαρτυρίες πολλών ασθενών για βελτίωση των
συμπτωμάτων τους και την εφαρμογή της θεραπείας σε διαφορές ενδείξεις με επιστημονική βάση. (RCT, evidence).
Ως εκ τούτου υπάρχει ακόμη περιορισμένος όγκος ποιοτικής έρευνας (low evidence).
Η θεραπευτική της χρήση συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική χροιά στις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της γεγονός που
επίσης περιπλέκει το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται.
Έτσι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα Guidelines: είναι αρκετά τα στοιχεία; Ηλικία, ενδείξεις, δοσολογία, μακράς διάρκειας θεραπεία
κ παρενέργειες. τα στοιχεία εμφανίζουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.
Συμπερασματικά υπάρχει μεγάλη απόκλιση των χωρών στις ενδείξεις και το νομικό πλαίσιο, καθώς και στο πλαίσιο
χορήγησης.
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ο πονοΣ ωΣ οριακΗ ΣυνθΗκΗ Για ΤΗν ΒιοΗθικΗ
ευάγγελος δ. πρωτοπαπαδάκης
Δρ. Φιλοσοφίας, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του ΕΚπα
Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚπα
πρόεδρος του Ελληνικού Κλιμακίου της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (HAIFA)
Στην σκέψη του καθημερινού ανθρώπου ο πόνος, ιδίως όταν πρόκειται για τον πόνο γενικώς ή για τον πόνο κάποιου
άλλου, πάντως σε κάθε περίπτωση για πόνο που δεν βιώνει ο ίδιος, αποτελεί ένα ακόμη αρνητικό παρακολούθημα μιας
πάθησης, αλλά όχι το πλέον σημαντικό: αυτό είναι ο θάνατος, και μπροστά του οτιδήποτε άλλο ωχριά. Κύρια αποστολή του
γιατρού, συνεπώς, είναι να αποτρέψει τον θάνατο και να παρατείνει την ζωή, και δευτερευόντως να καταπραΰνει τον πόνο
και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του ασθενούς. αν επιτευχθεί και αυτό, έχει καλώς. αν όχι, δεν πειράζει, αρκεί να
αποτραπεί η επεύλευση του θανάτου – έτσι ακριβώς σκέφτεται ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας, για την ακρίβεια.
Σπεύδω να δηλώσω εξ αρχής την διαφωνία μου με το παραπάνω σκεπτικό, το οποίο βρίσκω εγγενώς αντιφατικό: οι μέρες
όλων μας είναι μετρημένες, συνεπώς η όποια αναβολή του γεγονότος του θανάτου δεν μπορεί παρά να συνιστά ποσοτική
μόνον διαφοροποίηση της τάξης του 2, 5, 7%. Στην περίπτωση που στην ηλικία των πενήντα ετών, φέρ’ ειπείν, διαγνωσθώ
με καρκίνο στα οστά που μου επιτρέπει ως προσδόκιμο επιβίωσης τους έξι μήνες, αν ο γιατρός μου κατορθώσει να παρατείνει
την ζωή μου κατά τρία έτη, έχει αυξήσει την διάρκειά της κατά 6%. Διόλου ασήμαντο επίτευγμα, προφανώς, θα μου πείτε.
Ωστόσο, και πάλι θα πεθάνω πρόωρα, και πάλι θα υποφέρω ενδεχομένως αφόρητα, και πάλι η φυσική αδικία θα με έχει
πλήξει βάναυσα. Εδώ δεν υπάρχει καμία νίκη. το μόνο που μπορεί κανείς να διακρίνει είναι η – τελικώς, ασήμαντη – αναβολή
της αναπόφευκτης ήττας. Στην περίπτωση, όμως, που ο γιατρός μου κατορθώσει να νικήσει τον πόνο και έτσι καταστήσει
τους έξι μήνες της αρχικής διάγνωσης χρόνο ποιοτικής ζωής για εμένα, αυτό θα αποτελούσε επίτευγμα ποιοτικής μεταβολής
της κατάστασής μου και πραγματική νίκη επί της τυφλής φυσικής αδικίας: σε πείσμα της μοίρας που μου έγραψε να ζήσω
τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής μου με φρικτούς πόνους, χάρη στην δύναμη της επιστήμης θα ζήσω και θα πεθάνω
ανθρώπινα. ο πόνος, όπως και ο θάνατος, αποτελούν φυσικές καταστάσεις για έναν άνθρωπο. Και ενώ ο θάνατος δεν
μπορεί να νικηθεί, ο πόνος μπορεί. υπ’ αυτήν την έννοια η περιστολή ή η ολοκληρωτική εξάλειψη του πόνου αποτελεί νίκη
του ανθρωπίνου πνεύματος επί της φύσης. Επομένως, και πάντα κατά την γνώμη μου, πρώτιστο μέλημα του γιατρού οφείλει
να είναι η εξάλειψη του πόνου και όχι η αναβολή του θανάτου – εκτός αν κάποιος θεωρεί σοφό να κλωτσάει τα αγκάθια,
κατά την φράση του αποστόλου παύλου.
Η σύγχρονη Βιοηθική προσφέρει ορισμένα πολύ καλά επιχειρήματα, τα οποία ενισχύουν την θέση που μόλις εξέθεσα.
Ωστόσο, προτού εξετάσω τα επιχειρήματα αυτά, οφείλω να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους η αντιμετώπιση του πόνου
δεν γίνεται – ή, έστω, δεν γινόταν μέχρι πρότινος – αντιληπτή ως ύψιστη προτεραιότητα του γιατρού στο πολιτισμικό
περιβάλλον μας. οι λόγοι αυτοί σχετίζονται κυρίως με την φιλοσοφία, συγκεκριμένα με κεντρικές φιλοσοφικές παραδοχές,με
άξονα τις οποίες επί αιώνες έχει δομηθεί σε μεγάλο βαθμό η σκέψη μας.
Η κλασική αρχαιότητα φαντάζει απόλυτα γοητευμένη από το πνεύμα, τις ιδέες και τον λόγο, με αποτέλεσμα το σώμα και
τα πάθη του να περνούν σε δεύτερη μοίρα και κατά το μάλλον ή ήττον να περιφρονούνται – υπάρχουν και αυτά, αλλά όχι
κυρίως και πρωτίστως αυτά. Θυμίζω πως για τον πλάτωνα, τον φιλόσοφο με τον οποίον το ελληνικό πνεύμα αποκτά το
οριστικό μέγεθός του, ο φυσικός κόσμος δεν είναι καν απολύτως πραγματικός, παρά μόνον μια σκιά. το πραγματικό πρέπει
να είναι μόνιμο. αφού στον φυσικό κόσμο τίποτα δεν είναι μόνιμο, έπεται πως τίποτα δεν είναι πραγματικό. Και αυτό που
δεν είναι πραγματικό είναι αδιάφορο στην σκέψη. ο πόνος, όπως και όλες οι σωματικές καταστάσεις, εμπίπτει ακριβώς σε
αυτήν την κατηγορία, των καταστάσεων με τις οποίες η σκέψη μόνον καταχρηστικά μπορεί να απασχολείται.
ακόμη και η πλέον εστιασμένη στο σώμα και στα πάθη του φιλοσοφική παράδοση της αρχαιότητας, αυτή που ξεκινά με
τον Επίκουρο και αποκαλείται ηδονισμός, επιδεικνύει περίεργα συγκαταβατική στάση έναντι του πόνου, τόσο του σωματικού
όσο και του ψυχικού. Δεδηλωμένη επιδίωξη του Επικούρειου ηδονισμού είναι να διδάξει στον άνθρωπο πως θα καρπούται
την ηδονή και πως θα αποφεύγει ή θα υπομένει τον πόνο. Δεδομένου αυτού, θα ανέμενε κανείς ο πόνος να κατέχει
σημαίνουσα θέση στο Επικούρειο σύμπαν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει: η αίσθηση του σωματικού πόνου είναι
διανοητικό ολίσθημα, σφάλμα της σκέψης μας. ο ίδιος ο πάσχων, κατά τον Επίκουρο, είναι σε θέση – εάν χρησιμοποιήσει
ορθά και αποτελεσματικά την δύναμη της σκέψης του – να ελέγξει και, μάλιστα, να εκμηδενίσει την αίσθηση του πόνου. ο
σοφός άνθρωπος ακόμη και στον τροχό του βασανισμού μπορεί να είναι απολύτως ευτυχισμένος. πως το επιτυγχάνει αυτό;
προσηλώνοντας την σκέψη του σε ηδονικές αναμνήσεις, οι οποίες τον αποσπούν από το επώδυνο παρόν του και
εκμηδενίζουν τον πόνο. από την στιγμή που η μνήμη μας είναι λειτουργική, και αφού χάρη σε αυτήν μπορούμε να
νεκρώσουμε τον πόνο, η βίωση του σωματικού πόνου είναι δικό μας λάθος, το οποίο οφείλεται σε κακό υπολογισμό, κακή
εκτίμηση, τελικά σε αδράνεια του πνεύματός μας. ο Επίκουρος δεν θα ήταν ενάντιος στην πραγματοποίηση συνεδρίων
αλγολογίας, κάθε άλλο, μάλιστα. Ωστόσο, μάλλον θα θεωρούσε πως αυτά διοργανώνονται εκ του περισσού, αφού είναι
τόσο εύκολο στον καθένα από εμάς με την δύναμη της σκέψης του να ανακουφισθεί εντελώς από τον σωματικό πόνο. Και,
εάν παρόλα αυτά κάποιος αποτύχει, πάλι μπορεί να βρει σημαντική ανακούφιση σκεπτόμενος το προφανές: ο οξύς πόνος
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περνά γρήγορα, ο χρόνιος είναι υποφερτός. οπότε, το μόνο που έχει να κάνει είναι είτε να περιμένει μέχρι ο οξύς πόνος να
περάσει, είτε να συνεχίσει την ζωή του αφού ο χρόνιος πόνος εύκολα γίνεται μέρος της.
για την άλλη μεγάλη φιλοσοφική παράδοση της αρχαιότητας, την Στωική φιλοσοφία, ο πόνος είναι κάτι απολύτως
αδιάφορο. Συγκεκριμένα, για τους Στωικούς εκτός από την αρετή και την κακία όλα είναι αδιάφορα: η υγεία και η αρρώστια,
ο πλούτος και η πενία, οι ευνοϊκές και οι δυσμενείς συγκυρίες της ζωής, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο είτε
στην αρετή, είτε στην κακία. ο πόνος, εν προκειμένω, μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο περισσότερο ενάρετο – και στην
περίπτωση αυτή είναι καλός: ο Νίτσε και ο τουλούζ λοτρέκ έζησαν ιδιαιτέρως επώδυνες ζωές βεβαρημένες από ασθένειες,
αλλά ο πόνος που βίωναν τους οδήγησε στην αρετή – εάν δεν υπέφεραν ίσως να μην είχαν διακριθεί στις ενασχολήσεις
τους, την φιλοσοφία και την ζωγραφική αντίστοιχα. ο ίδιος ο Νίτσε, ειρήσθω εν παρόδω, ισχυριζόταν σχετικά πως ποτέ του
δεν υπήρξε τόσο ευτυχισμένος, όσο κατά τις περιόδους που βίωνε τον πλέον έντονο σωματικό πόνο, αφού ο πόνος
ενεργοποιεί και αναζωογονεί τον οργανισμό. αλλά ακόμη και όταν το είδος ή η ένταση του πόνου είναι τέτοια που δεν
επιτρέπουν σε αυτόν που υποφέρει να επιδιώκει την αρετή, πάλι δεν υπάρχει λόγος να χολοσκάει κανείς, αφού η επιλογή
της αυτοκτονίας– την οποία οι Στωικοί εξόχως αποκαλυπτικά αποκαλούν εύλογη εξαγωγή από την ζωή – είναι στο χέρι του.
ο Επίκτητος γράφει πως η ζωή είναι σαν ένα δωμάτιο, το οποίο από καιρού εις καιρόν γεμίζει με καπνό. αν κάποτε ο καπνός
γίνει αφόρητος, ο ένοικος μπορεί πάντα να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. αυτό που στις μέρες μας αποκαλούμε στωική
αντιμετώπιση της οδύνης θεμελιώνεται ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό: ο πόνος δεν είναι κατ’ ανάγκην κακός, αλλά εάν
καταλήξει να είναι, είναι τόσο εύκολο να δραπετεύσει κανείς. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν αποτελεί ζήτημα με το οποίο αρμόζει
η ανθρώπινη σκέψη να απασχολείται επί μακρόν. αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο Στωικισμός είναι η πλέον
προσφιλής στους ρωμαίους αυτοκράτορες φιλοσοφική παράδοση – ορισμένοι εξ αυτών υπήρξαν και οι ίδιοι στωικοί
φιλόσοφοι, όπως ο Μάρκος αυρήλιος, ενώ οι περισσότεροι φιλοξενούσαν στις αυλές τους στωικούς φιλοσόφους ως
άμεσους συμβούλους τους. Ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, αυτή η οιονεί κρατική φιλοσοφική παράδοση να ασκήσει επιρροή
στην νέα κρατική θρησκεία, τον Χριστιανισμό, στον οποίον μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλά στοιχεία στωικισμού –
προεξάρχουσας της περιφρόνησης, ή, έστω, της συγκαταβατικής διάθεσης προς τον πόνο και της εθελούσιας εξόδου από
την ζωή είτε διά του μαρτυρίου, είτε δια της θυσίας. Συνοψίζοντας, τόσο ο Επικούρειος, όσο και ο Στωικός και, αργότερα, ο
Χριστιανός, προσεγγίζουν τον σωματικό πόνο είτε με σχετική αδιαφορία, είτε ως κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνο το ίδιο το
άτομο που τον βιώνει, διότι απλώς έχει αποτύχει να τον εκμηδενίσει με την δύναμη της σκέψης του – μιας σκέψης
προσηλωμένης είτε στο παρελθόν για τους Επικούρειους, σε ευχάριστες αναμνήσεις, είτε στο μέλλον, στην επουράνια
βασιλεία, για τους Χριστιανούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο πόνος δεν είναι ιδιαιτέρως άξιος ενασχόλησης. αν ένα
πολιτισμικό περιβάλλον είναι πρωτίστως τα διανοήματά του, όπως πιστεύω, νομίζω τα παραπάνω ερμηνεύουν ικανοποιητικά
την προτεραιότητα που η σκέψη μας αποδίδει σε άλλα καθήκοντα του γιατρού, και όχι στην καταπράυνση του σωματικού
ή ψυχικού πόνου.
Ωστόσο, όλα αυτά αφορούν έναν άλλον κόσμο, παλαιότερο, και όχι αυτόν στον οποίον καλούμαστε να ζήσουμε εμείς
σήμερα. Στον Επίκουρο συγχωρούταν να υποστηρίζει πως με την δύναμη της ανάμνησης μπορεί κανείς να νικήσει τον πόνο
και ότι ο οξύς, ο ανυπόφορος πόνος κρατά λίγο: κατά κανόνα στην εποχή του ο θάνατος του ασθενούς ήταν θέμα λίγων
ημερών. Σήμερα, όμως, ο ασθενής μπορεί να ζήσει υποφέροντας από οξύ σωματικό πόνο για πολύ καιρό, ακόμη και επί
χρόνια, και η δύναμη της σκέψης, της ανάμνησης και της φιλοσοφικής ενατένισης δεν φαίνεται να διατηρεί την
αποτελεσματικότητα που ο Επίκουρος αναγνωρίζει σε αυτές. Κατά την εποχή μας η επίμονη εστίαση στην αντιμετώπιση του
πόνου δεν μπορεί παρά να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα – ισότιμη με αυτήν της ίασης ή της διαχείρισης μιας νόσου. Σε
ό, τι, δε, αφορά την Βιοηθική, η αντιμετώπιση του πόνου αποτελεί ηθικό ζήτημα κομβικής σημασίας. Στις γραμμές που
ακολουθούν θα εξηγήσω με συντομία τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζω την παραπάνω θέση.
Η Βιοηθική, παρότι κατ’ εξοχήν – και κατ’ ανάγκη – κλάδος στον οποίον συναντώνται επιστήμονες από ποικίλους χώρους,
στον πυρήνα της έχει την Ηθική, της οποίας ο ρόλος είναι αρχικά να προτείνει αρχές και αξιώματα, και στην συνέχεια να
ελέγχει τον τρόπο με τον οποίον αυτά λειτουργούν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διλημμάτων που στοιχειοθετούν το
εκάστοτε διακύβευμα. Και, παρόλο που οι αρχές αυτές δεν μπορούν να είναι αναφορικά με κάθε ζήτημα οι ίδιες – αφού η
συζήτηση για την κλωνοποίηση, φέρ’ ειπείν, απαιτεί την προσφυγή σε αρχές διαφορετικές με αυτές που φαίνονται κατάλληλες
για την σχετική με τις αμβλώσεις συζήτηση – η ετερόκλητη επιστημονική κοινότητα που απασχολείται με την Βιοηθική έχει
καταλήξει σε τέσσερις γενικές ηθικές αρχές, η εναρμόνιση με τις οποίες (και ο σεβασμός των οποίων) θεωρείται πως πρέπει
να διέπει οποιαδήποτε συζήτηση στον χώρο της Βιοηθικής: πρόκειται για τις αρχές της αυτονομίας, της δικαιοσύνης, της
αγαθοποιίας και της μη-βλάβης. από αυτές η πλέον κεντρική, όπως ξεκάθαρα καταδεικνύουν όλα τα σχετικά γενικά
θεσπίσματα, μηδενός εξαιρουμένου, είναι η αρχή της αυτονομίας. Με λίγα λόγια, οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται σε
σχέση με κάποιο ζήτημα που αφορά την Βιοηθική, πρωτίστως οφείλει να προασπίζει την αυτονομία όσων εμπλέκονται με
(ή επηρεάζονται από) την απόφαση αυτή. αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκεται ή τόσο χρονοβόρα και απαιτητική σε πόρους
ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο γιατρός έχει καθήκον να λέει όλη την αλήθεια
στον ασθενή για την κατάσταση και τις προοπτικές της υγείας του τελευταίου, αυτός, τέλος-τέλος είναι ο λόγος που τα
φαρμακευτικά σκευάσματα συνοδεύονται από αυτά τα πυκνογραμμένα φυλλάδια με όλες τις αντενδείξεις, τις περισσότερες
από τις οποίες κάποιος που δεν έχει σπουδάσει ιατρική αδυνατεί να τις κατανοήσει: ώστε να μπορεί ο πάσχων να αποφασίζει
ο ίδιος για τον εαυτό του, να παραμένει, δηλαδή, αυτόνομος. αλλά γιατί είναι τόσο σημαντική για την Βιοηθική η αυτονομία
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του ηθικού προσώπου; Η απάντηση, αν αυτό αποτελεί απάντηση, βεβαίως, είναι αυτή: διότι η αυτονομία του ηθικού
προσώπου αποτελεί πάντοτε και σε κάθε περίπτωση απόλυτη προτεραιότητα. Και τούτο συμβαίνει απλώς και μόνον διότι
η αυτονομία είναι η σημαντικότερη ικανή και η μόνη αναγκαία συνθήκη ώστε ο άνθρωπος να διατηρεί την αξιοπρέπειά του
– με άλλα λόγια, η αυτονομία αποτελεί το μόνο έδαφος θεμελίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ο άνθρωπος που έχει
απωλέσει την αυτονομία του δεν μπορεί να είναι αξιοπρεπής – όπως, επίσης, ούτε αναξιοπρεπής: απλώς βρίσκεται έξω και
πέρα από την σχετική με την αξιοπρέπεια συζήτηση. για παράδειγμα, εκείνος που στερείται εντελώς την δυνατότητα να
ελέγχει τις σωματικές του λειτουργίες (έχει χάσει, δηλαδή, την σωματική του αυτονομία) διότι πάσχει από Alzheimer’s, είναι
άνευ νοήματος να χαρακτηρίζεται αναξιοπρεπής όταν δεν συγκρατεί τις σωματικές του εκκρίσεις, όπως, επίσης, είναι σόλοικο
να χαρακτηρίζεται αξιοπρεπής όταν αυτό τύχει να συμβεί: ο μη αυτόνομος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ούτε αξιοπρεπής
ούτε αναξιοπρεπής, αφού δεν νέμεται τον εαυτό του – είναι απλώς έρμαιο της φυσικής του κατάστασης και των διαδικασιών
που την διέπουν. για να συνοψίσω, η αυτονομία αποτελεί το θεμέλιο της αξιοπρέπειας, και ακριβώς αυτή της η ιδιότητα είναι
που την τοποθετεί στην κορυφή των ηθικών αρχών από τις οποίες οφείλει να διέπεται η Βιοηθική.
ο πόνος, τώρα, ιδίως ο οξύς, αφόρητος πόνος, πλήττει καίρια την αυτονομία του πάσχοντος και, όπως ισχυρίσθηκα
παραπάνω, κατά συνέπεια εκμηδενίζει την αξιοπρέπειά του. υπό την επήρεια του οξέως πόνου ο πάσχων δεν λαμβάνει ο
ίδιος αποφάσεις για τον εαυτό του – στην θέση της βούλησής του εκείνος που λαμβάνει την όποια απόφαση είναι ο πόνος
που βιώνει ο άνθρωπος που υποφέρει. Σκεφθείτε την περίπτωση ενός ασθενούς τελικού σταδίου, ο οποίος σε όλη του την
ζωή υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένος Καθολικός, και τώρα ζητά να του διενεργηθεί ενεργητική ευθανασία ή, για να γίνει το
παράδειγμα ακόμη πιο ανάγλυφο, να βοηθηθεί από το ιατρικό προσωπικό να θέσει ο ίδιος τέλος στην ζωή του – είναι η
περίπτωση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Θυμίζω πως η αυτοκτονία απαγορεύεται ρητώς από την Καθολική
Εκκλησία, αποτελεί μείζον αμάρτημα που δεν συγχωρείται, και μόνον δια της νηστείας μπορεί υπό προϋποθέσεις να
επιδιωχθεί. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως η απόφαση του ανθρώπου αυτού εκφράζει όντως την βούλησή του; πως
αποτελεί προσωπική, αυτόνομη επιλογή; Η απάντηση, προφανώς, είναι πως – δεδομένου του γεγονότος πως το αίτημα για
υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι εντελώς ξένο και, μάλιστα, απολύτως εχθρικό προς την κοσμοθεωρία και τις πεποιθήσεις
του εν λόγω πάσχοντος – η απόφαση αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτόνομη, αλλά, αντιθέτως, οφείλεται στον οξύτατο
πόνο που ο πάσχων βιώνει, ο οποίος τον εξαθλιώνει και τον υποχρεώνει σε σπασμωδικές, ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.
αντιθέτως, όταν το ίδιο αίτημα διατυπώνεται από ασθενή στον οποίον έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία καταπραϋντική αγωγή
και, συνεπώς, αυτός δεν βιώνει αφόρητο πόνο, υπάρχουν πολύ εγκυρότερα εχέγγυα πως όντως ο πάσχων έχει σκεφθεί και
καταλήξει ότι η ζωή του έτσι όπως αυτή διάγεται δεν είναι άξια περεταίρω βίωσης – πως, δηλαδή, το αίτημα για ευθανασία
ή ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία εκφράζει πράγματι την ελεύθερη βούληση του ασθενούς.
Συνοψίζοντας, σε πείσμα ποικίλων και ισχυρών φιλοσοφικών παραδόσεων που είτε αδιαφορούν για την διαχείριση του
πόνου, είτε την θέτουν σε δεύτερη μοίρα, για την σύγχρονη Βιοηθική ο έλεγχος του πόνου που βιώνει ο πάσχων αποτελεί
εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την διασφάλιση της αυτονομίας και, κατά συνέπεια, της αξιοπρέπειας του ηθικού
προσώπου. Δεδομένου του γεγονότος πως η διασφάλιση της αυτονομίας του πάσχοντος αποτελεί κυρίαρχο καθήκον του
γιατρού, και πως η ανακουφιστική φροντίδα στις ημέρες μας είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική, με αποτέλεσμα ο πόνος να
μπορεί να ελεγχθεί και, ακόμη, να εξαλειφθεί, η διαχείριση του πόνου του πάσχοντος αναδεικνύεται σε καθήκον υψηλής
δεσμευτικότητας για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ
ΦαρμακοΓενωμικH και πOνοΣ
μαρία Γαζούλη
αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας, ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών
οι διαφορές στην φαρμακευτική απόκριση που παρουσιάζουν οι ασθενείς υπήρξε μια διαρκής πρόκληση για την ιατρική.
πλέον οι μέθοδοι της μοριακής βιολογίας επιτρέπουν την εκτίμηση του κλινικού αποτελέσματος της φαρμακοθεραπείας με
βάση τις μοναδικές αλληλουχίες DNA που φέρει το κάθε άτομο, και το πεδίο αυτό καλείται φαρμακογενωμική.Η συσχέτιση
της γενετικής ποικιλομορφίας με αυξημένο ή μειωμένο πόνο ή με μεταβολή της δράσης των αναλγητικών έχει δείξει ότι η
φαρμακογενωμική εμπλέκεται και στην αλγοθεραπεία.
υπάρχουν δύο συνιστώσες στη διαχείριση του πόνου σε σχέση με τη φαρμακογενωμική. Η πρώτη αφορά τη χρήση των γενετικών
πληροφορίων από τη βασική επιστήμη και τις κλινικές μελέτες ως προς την επίπτωση της γενετικής ποικιλότητας σε παράγοντες
που ρυθμίζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης πόνου, της κλινικής του πορείας και της έντασής και καλείται λειτουργική γονιδιωματική
του πόνου. Η λειτουργική γονιδιωματική του πόνου σχετίζεται το πλήθος των γονιδίων και τα προϊόντα αυτών που συμμετέχουν
στη ρύθμιση της απόκρισης του πόνου. Η δεύτερη και καλύτερα μελετημένη συνιστώσα είναι η φαρμακογενωμική της διαχείρισης
του πόνου και στοχεύει στην μελέτη του πως η γενετική ποικιλομορφία του κάθε ατόμου συμμετέχει στην απόκριση του σε διάφορα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του πόνου. Η φαρμακογενωμική χωρίζεται σε δύο κλάδους που περιγράφουν
την επιρροή της γενετικής ποικιλομορφίας, τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική.
Λειτουργική γονιδιωματική του πόνου
Η αίσθηση του πόνου αποτελεί μια πολύπλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία που διαμορφώνεται και από
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αναγνώριση συγκεκριμένων γενετικών περιοχών της αντίληψης του πόνου αναμένεται να
έχει καίρια θέση στην ανάπτυξη νέων, εξατομικευμένων θεραπειών αντιμετώπισής του. τόσο τα σπάνια αλληλόμορφα όσο
και κοινοί πολυμορφισμοί είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη του πόνου και τις κλινικές του εκδηλώσεις. Η ένταση του πόνου
(υψηλή ή χαμηλή) είναι πιθανόν πως απαιτεί ανάλογες (υψηλότερες ή χαμηλότερες) δόσεις του αναλγητικού για επαρκή
ανακούφιση. ο γενετικός έλεγχος της αντίληψης του πόνου και της επεξεργασίας των σημάτων του πόνου είναι πιθανόν πως
θα καθορίσει την αναλγητική θεραπεία. Η πλήρης αδυναμία αντίληψης του πόνου σε ένα κατά τ ‘άλλα υγειές άτομο συνιστά
έναν ιδιαίτερα σπάνιο φαινότυπο. προς το παρόν, πέντε τύποι συγγενούς αναλγαισθησίας (απώλειας της αίσθησης του
πόνου) έχουν αναγνωριστεί οφειλόμενοι σε μεταλλάξεις πέντε διαφορετικών γονιδίων.
πρόσφατα, αρκετές νέες μεταλλάξεις αναγνωρίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως «δίαυλο-σχετιζόμενη αναλγαισθησία channelopathy-associated insensitivity to pain» οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από πλήρη και επιλεκτική αδυναμία αντίληψης
οποιασδήποτε μορφής του πόνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταλλάξεις στην α υπομονάδα του καναλιού Νατρίου 1.7
(SCN9A), προκαλώντας απώλεια λειτουργίας στη συγκεκριμένη μορφή του διαύλου νατρίου. αντίθετα, μεταλλάξεις του
SCN9A που προκαλούν αυξημένη δραστηριότητα του διαύλου πυροδοτούν σήματα του πόνου και προκαλούν πρωτοπαθή
ερυθρομελαλγία, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από καυστικό πόνο ως απόκριση σε ήπιο θερμικό ερέθισμα. αυτά τα
σύνδρομα πιθανότητα δεν έχουν σημασία στην καθημερινή κλινική διαχείριση του πόνου λόγω της σπανιότητάς τους.
ο πόνος στο μέσο πληθυσμό ελέγχεται από σχετικά κοινά αλληλόμορφα (συχνότητα >10%). Καθένα από αυτά ωστόσο
διαφοροποιεί τον φαινότυπο του πόνου σε μέτριο μόνο βαθμό και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ανάμιξή τους
στην αποτελεσματικότητα των αναλγητικών είτε είναι ελλιπής είτε είναι αντιφατική μεταξύ των διάφορων μελετών. Η ανάμιξη
κοινών πολυμορφισμών στους υποδοχείς οπιοειδών, κ και μ, συζητείται παρακάτω ως προς τις φαρμακοδυναμικές
τροποποιήσεις της δραστηριότητας των οπιοειδών αναλγητικών. Ένα αλληλόμορφο του δ υποδοχέα των οπιοειδών έχει
συσχετιστεί με χαμηλότερη ένταση πόνου οφειλόμενου σε θερμικό ερέθισμα χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής συσχέτιση με
την αποτελεσματικότητα των υποδοχεών των οπιοειδών.
H GTP κυκλο-υδρολάση (GCH1), πρόσφατα συσχετίστηκε με τη διαμόρφωση των αποκρίσεων του πόνου στους
ανθρώπους καθώς ρυθμίζει την παραγωγή της τετραϋδροβιοπτερίνης (BH4), έναν απαραίτητο παράγοντα για τη σύνθεση
της ντοπαμίνης, της σεροτονίνης και του νιτρικού οξέος. Ωστόσο τα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία είναι αντιφατικά.
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Φαρμακογενωμική της αλγοθεραπείας και η χρήση της στην κλινική πράξη
Η φαρμακογενωμική της διαχείρισης του πόνου αποτελεί το πιο γνωστό πεδίο της εφαρμοσμένης γονιδιωματικής του
πόνου. περιλαμβάνει αρκετά παραδείγματα γενετικής ποικιλότητας η οποία αλλάζει δραματικά την απόκριση σε αναλγητικά
φάρμακα είτε μέσω αλλαγών στο μεταβολισμό ή τους είτε με αλλαγές στους υποδοχείς στόχους.
Η υπάρχουσα λίστα των γενετικών πολυμορφισμών που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση των αναλγητικών φαρμάκων
είναι εκτεταμένη και αυξάνει γρήγορα. οι καλύτερα κατανοητοί μηχανισμοί που εμπλέκονται σε τροποποιημένες δράσεις
των αναγλητικών περιλαμβάνουν πολυμορφισμούς που εμπλέκονται στο μεταβολισμό τους. τρεις κύριοι μηχανισμοί έχουν
αναγνωριστεί οι οποίοι περιλαμβάνουν γενετικές ποικιλομορφίες στη μεταβολική ενεργοποίηση των αναλγητικών τα οποία
χορηγούνται ως προφάρμακα (είτε ανενεργό προφάρμακο είτε λιγότερο ενεργό) και σε διαφορές στην αποδόμηση των
ενεργών μορφών καθώς και σε αλλαγές στη διαμεμβρανική μεταφορά.
Γενετικοί πολυμορφισμοί στην ενεργοποίηση των προφαρμάκων
το καλύτερα γνωστό παράδειγμα περιλαμβάνει πολυμορφισμούς των ηπατικών ισομορφών του κυτοχρώματος P450
(CYP). Συγκεκριμένα, ο πιο καλά χαρακτηρισμένος πολυμορφισμός του CYP2D6 ευθύνεται για τη σημαντική διαφοροποίηση
στο μεταβολισμό (και τα κλινικά αποτελέσματα) πολλών φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων και αρκετών αναλγητικών.
περισσότερα από 100 αλληλόμορφα του CYP2D6 έχουν αναγνωριστεί τα οποία ποικίλουν από μη συνώνυμες μεταλλάξεις
έως SNPs τα οποία είτε επηρεάζουν το μάτισμα του RNA είτε προκαλούν καταστολή της έκφρασης ολόκληρου του γονιδίου.
από αυτά τα *3, *4 και *8 είναι μη λειτουργικά τα *9, 10* και *41 οδηγούν σε μειωμένη λειτουργία και τα *1, *2, *35 και *41
μπορεί να είναι διπλασιασμένα οδηγώντας σε αυξημένη έκφραση του λειτουργικού CYP2D6. Διαφορές υπάρχουν και στη
συχνότητα αυτών των αλληλόμορφων. οι συνδυασμοί αυτών καθορίζουν και τον φαινότυπο: 1) δύο μη λειτουργικά
αλληλόμορφα δημιουργούν έναν φτωχό μεταβολιστή, poor metabolizer (PM), 2) αν υπάρχει τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο
μειωμένης λειτουργίας τότε προκύπτει ένας ενδιάμεσος μεταβολιστής, intermediate metabolizer (IM), 3) αν υπάρχει
τουλάχιστον ένα λειτουργικό αλληλόμορφο τότε ο φαινότυπος χαρακτηρίζεται ως ταχύς μεταβολιστής, extensive metabolizer
(EM) ενώ 4) αν υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα ενός λειτουργικού αλληλομόρφου ή/και ένα αλληλόμορφο με μετάλαξη
στον υποκινητή τότε ο φαινότυπος χαρακτηρίζεται ως υπερ-ταχύς μεταβολιστής, ultra-rapid metabolizer (UM). Η πιο
πρόσφατη ονοματολογία των CYP2D6 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ονοματολογίας των ανθρώπινων
αλληλομόρφων P450 (CYP) στη διεύθυνση http://www.cypalleles.ki.se/.
Η κωδεΐνη και άλλα ήπια οπιοειδή μεταβολίζονται εκτενώς από το πολυμορφικό CYP2D6 το οποίο ρυθμίζει την οαπομεθυλίωση από την οποία προκύπτουν πιο ισχυροί μεταβολίτες (για παράδειγμα μετά από μια ώρα χορήγησης από
του στόματος 30mg κωδεΐνης, το 6% αυτής θα μετατραπεί σε μορφίνη). Η αναλγητική δράση της κωδεΐνης που παρατηρείται
κλινικά οφείλεται κυρίως στη μετατροπή της σε μορφίνη, η οποία έχει 200 ψηλές περισσότερη συγγένεια και 50 φορές
υψηλότερη ενδογενή δραστηριότητα στο MOR από ότι η ίδια η κωδεΐνη. Δεδομένου του υψηλού γενετικού πολυμορφισμού
που παρουσιάζει ο μεταβολισμός της κωδεΐνης, οι δράσεις της μπορούν να εκτιμηθούν μέσω φαρμακογενετικού ελέγχου.
Άτομα με μειωμένη, απούσα ή υψηλή ενεργότητα του CYP2D6 παρουσιάζουν διαφορετικές αποκρίσεις κατά τη χρήση της
κωδεΐνης. περίπου 1 στους 7 Καυκάσιους κινδυνεύει είτε από αποτυχία της θεραπείας είτε από την εμφάνιση τοξικών
δράσεων λόγω μειωμένου ή αυξημένου σχηματισμού της μορφίνης.
Ένα άλλο κοινό αναλγητικό φάρμακο που ενεργοποιείται από το CYP2D6 περιλαμβάνει την τραμαδόλη. Η τραδαμόλη
είναι ενας αγωνιστής του μ-οπιοειδή υποδοχέα (MOR) που όμως έχει μικρότερη συγγένεια με τους MORs από ότι ο ενεργός
μεταβολίτης της ο-απομεθυλοτραμαδόλης. Η ίδια η τραμαδόλη έχει μικρή αναλγητική δράση η οποία φανερώνεται όταν
το CYP2D6 αναστέλλεται ενώ εμφανίζει και μη οπιοειδή αναλγητική δράση μέσω επίδρασης αυτής στη σεροτονίνη και τη
νοραδρεναλίνη στον εγκεφαλικό φλοιό. Η αναλγητική δράση της τραμαδόλης ρυθμίζεται έντονα από τη δραστηριότητα
του CYP2D6. H αναλγητική δράση σε πειραματικά προκαλούμενο πόνο μειώνεται σε άτομα με φαινότυπο CYP2D6 PM.
Η γενετική ποικιλομορφία στην απομάκρυνση των αναλγητικών φαρμάκων
πολλά από τα οπιοειδή περιέχουν μια υδροξυλομάδα στη θέση 6 και τα ισχυρά οπιοειδή περιέχουν μια υδροξυλομάδα
στη θέση 3 της 4,5 μεθοξυμορφίνης. Η γλυκουρονιδίωση της μορφίνης, της κωδεΐνης, της βουπρενορφίνης, της
διϋδροκωδεΐνης, της διϋδρομορφίνης, της υδρομορφόνης, της οξυμορφόνης και άλλων οπιοειδών ανταγωνιστών
(ναλοξόνη και ναλτρεξόνη) μεσολαβείται κυρίως από την γλυκουρυνυλοτρανσφεράση της διφωσφορικής ουριδίνης
(UGT)2B7. Όμοια με τα γονίδια των CYP, το γονίδιο UGT2B7 εμφανίζει επίσης πολυμορφισμό αν και λιγότερα από 20
αλληλόμορφα έχουν αναγνωριστεί.
Η αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα που έχει συσχετιστεί με το αλληλόμορφο CYP3A5*1 μπορεί να προκαλεί αυξημένη
απομάκρυνση των υποστρωμάτων του όπως η αλφενατίνη, η φεντανύλη ή η σουφενατίλη. Ωστόσο, θετικοί συσχετισμοί
μεταξύ των πολυμορφισμών του CYP3A και των αναλγητικών δράσεων δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.
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Εκτός των CYP2D6 και CYP2A5, υπάρχουν κλινικά στοιχεία σχετικά με την εμπλοκή και άλλων συστημάτων CYP στο
μεταβολισμό των συνήθων ΜΣαΦ. οι πολυμορφισμοί του CYP2C9 ενδέχεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην αναλγητική
επάρκεια και τοξικότητα των κλασικών ΜΣαΦ όπως η ιβουπροφαίνη η νπαροξένη, η τενοξικάμη και η πιροξικάμη όπως
και οι εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2 όπως η σελεκοξίβη και η βαλδεκοξίβη. περισσότερες από 33 παραλλαγές και μια
σειρά από υπο-παραλλαγές έχουν βρεθεί για το γονίδιο CYP2C9*2.
αν και έχουν δημοσιευτεί πολυάριθμες κλινικές μελέτες για την επίπτωση του CYP2C9*3 στη θεραπεία με κουμαδίνη,
υπάρχουν λιγότερες γνώσεις σχετικά με τους γενότυπους του CYP2C9 και την αποτελεσματικότητα των ΜΣαΦ στην
διαχείριση του πόνου. ορισμένες δημοσιεύσεις εστιάζουν στην επίπτωση και τη σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών
(πχ γαστρεντερική αιμορραγία, διαταραχές πηκτικότητας).
Η γενετική ποικιλότητα στη διαμεμβρανική μεταφορά αναλγητικών
Η ρ-γλυκοπρωτεΐνη κωδικοποιείται από το γονίδιο MDR1 το οποίο εντοπίζεται κυρίως σε όργανα με εκκριτική λειτουργία
(π.χ. ήπαρ, νεφροί). Εκφράζεται επίσης στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό όπου σχηματίζει έναν προς τα έξω μεταφορέα.
Επομένως μια μη λειτουργική ρ-πρωτεινη μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα σε από του στόματα
χορηγούμενα φάρμακα, σε μειωμένη νεφρική κάθαρση ή σε αυξημένη συγκέντρωση στον εγκέφαλο των υποστρωμάτων
της. ορισμένα οπιοειδή αποτελούν υποστρώματα της ρ-γλυκοπρωτεΐνης. H παραλλαγή του γονιδίου ABCB1 3435 C>T
(rs1045642) σχετίζεται με μειωμένες δοσολογικές απαιτήσεις σε οπιοειδή που δρουν ως υποστρώματα ρ-γλυκοπρωτεΐνης.
τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η ανάλυση των πολυμορφισμών ABCB1 μπορεί να έχουν κλινική συσχέτιση με την
πρόληψη της αναπνευστικής καταστολής μετά από ενδοφλέβια χορήγηση φεντανίλης. τέλος, η αναλγησία προκαλούμενη
από τη μεθαδόνη ενδέχεται να υπόκειται σε φαρμακογενετική ρύθμιση μέσω της ρ-γλυκοπρωτεΐνης. Σε άτομα που φέρουν
παραλλαγές που οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα έκφρασης του μεταφορέα, όπως η ABCB1 2435 C>T θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν χαμηλότερες δόσεις μεθαδόνης για την υποκατάσταση της ηρωΐνης σε χρήστες.
Η φαρμακοδυναμική της θεραπείας του πόνου
οι διαφορές στη δράση των αναλγητικών μπορεί να προκαλούνται από φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όπως
τροποποιημένη πρόσδεση στον υποδοχέα, μηχανισμούς ενεργοποίησης και σηματοδότησης ή τροποποιημένης έκφρασης
του στόχου του φαρμάκου όπως οι υποδοχείς οπιοειδών και οι κυκλοοξυγενάσες. οι γενετικοί παράγοντες δρουν σε όλους
αυτούς τους μηχανισμούς.
Υποδοχείς οπιοειδών
ο μ-υποδοχέας (MOR) ανήκει στην οικογένεια των οπιοειδών υποδοχέων με 7 διαμεμβρανικές περιοχές οι οποίοι είναι
συζευγμένοι με G πρωτεΐνες και που αναστέλλουν την κυτταρική δραστηριότητα. ο MOR είναι ο πιο κλινικά σημαντικός
στόχος των οπιοειδών το γονίδιο OPRM1 που κωδικοποιεί τον υποδοχέα είναι υψηλά πολυμορφικό με περισσότερα από
1.800 SNPs οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων NCBI SNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp). Μεταλλάξεις στην
κωδική περιοχή επηρεάζουν την τρίτη διακυτταρική θηλιά του MOR (π.χ. οι θέσεις 779 G>A, 794 G>A, 802 T>C) οδηγούν
σε μια μειωμένη σύζευξη με την G πρωτεΐνη και σηματοδότηση με αποτέλεσμα η χρήση των οπιοειδών σε αυτούς τους
ασθενείς να είναι σχεδόν αναποτελεσματική. Ωστόσο αυτοί οι πολυμορφισμοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι (<0,1% πληθυσμού)
και αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις.
Μεθυλοτρανσφεράση της Ο-κατεχόλης (COMT)
Η COMT αποδομεί τις κατεχολαμίνες που δρουν ως νευροδιαβιβαστές όπως την νορεπινεφρίνη, την επινεφρίνη και την
ντοπαμίνη. Η αυξημένη συγκέντρωση της ντοπαμίνης καταστέλλει την παραγωγή των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων. Η
έκφραση του υποδοχέα οπιοειδών με τη σειρά του υπόκειται σε ανοδική ρύθμιση η οποία έχει παρατηρηθεί με την
αντικατάσταση Val158Μετ στο γονίδιο της COMT (772 G>A). αυτή η παραλλαγή οδηγεί σε μια χαμηλής δραστικότητας
ένζυμο το οποίο αδυνατεί να αποδομήσει τη ντοπαμίνη και ενδέχεται να προκαλεί ελάττωση των εγκεφαλινών. οι ασθενείς
με καρκίνο που έχουν αυτό το αλληλόμορφο χρειάζονται λιγότερη μορφίνη για την ανακούφιση του πόνου από αυτούς
που δεν το φέρουν. την τελευταία δεκαετία αρκετοί νέοι πολυμορφισμοί αναγνωρίστηκανν για το γονίδιο COMT το οποίο
περιέχει τουλάχιστον 5 λειτουργικούς πολυμορφισμούς που εμπλέκονται στη βιολογική δραστηριότητά τους και τους
αντίστοιχους φαινότυπους. οι ενδεχομένως πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των λειτουργικών παραλλαγών του COMT
δείχνουν ότι η λειτουργική κατάσταση του γονιδίου δε μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί μόνο από το γενότυπο γεγονός που εξηγεί
τα διαφορετικά ευρήματα από μελέτες συσχέτισης που επικετρνώνονται στον πολυμορφισμό V158Met.
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Μελλοντικές προοπτικές της φαρμακογενετικής στην αντιμετώπιση του πόνου
Η επίδραση των διαφορετικών γενετικών παραλλαγών στις ανάγκες των ασθενών για αναλγησία και στο βαθμό
ανακούφισης του πόνου έχει φανεί σε κάποιες μελέτες. Ωστόσο, υπάρχει σχετικά ελάχιστη γνώση για την αλληλεπίδραση
μεταξύ αυτών των παραλλαγών. Κάθε μια από τις γενετικές παραλλαγές μέχρι στιγμής φαίνεται πως συμβάλλει με ήπιο τρόπο
στη ρύθμιση της αναλγητικής απόκρισης. τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την επίπτωση της γενετικής στη διαχείριση του
πόνου βασίζεται σε μελέτες συσχέτισης. Σε αντίθεση με την κλασική ανάλυση σύνδεσης (linkage-analysis), σε αυτόν τον τύπο
μελετών δύο πληθυσμοί μη σχετιζόμενων ασθενών (με και χωρίς τον παρατηρούμενο φαινότυπο όπως οι αλλαγές στην
επάρκεια των αναλγητικών) συγκρίνονται με γνώμονα τη συχνότητα των διαφορετικών γενετικών παραλλαγών. Η συσχέτιση
των υποψήφιων γονιδίων συγκεντρώνονται σε επιλεγμένα γονίδια τα οποία πιστεύεται ότι είναι σχετικά για ένα
παρατηρούμενο αποτέλεσμα. Η εναλλακτική στις στοχευμένες μελέτες συσχέτισης είναι οι GWAS. Σε αυτόν τον τύπο των
μελετών, δεν υπάρχει κάποια αρχική υπόθεση σχετικά με τα υποψήφια γονίδια. αντίθετα, οι έλεγχοι βασιζόμενοι σε
μικροσυστοιχίες και πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το γονιδίωμα με σκοπό την εύρεση όλων των σχετιζόμενων SNPs
που προκαλούν φαινοτυπικές αλλαγές στις μελέτες κοορτών. οι σύγχρονες βάσεις μικροσυστοιχιών επιτρέπουν από πλευράς
κόστους την παράλληλη ανάλυση ενός εκατομμυρίου γενετικών παραλλαγών σε ένα δείγμα και με τη χρήση συγκεκριμένου
λογισμικού επιτρέπουν την εύρεση των πιο στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ των ασθενών και των υγιών ατόμων.
το κύριο πλεονέκτημα των GWAS είναι ότι δεν χρειάζονται κάποιου είδους αρχική υπόθεση. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές
της ιατρικής, η προσέγγιση με τα GWAS υστερεί στον τομέα της γονιδιωματικής του πόνου αλλά τα επόμενα χρόνια θα φέρει
τα αποτελέσματα αρκετών μελετών που αυτή τη στιγμή διεξάγονται στο πεδίο αυτό.
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A1
ΣχεΣΗ εΓκαιρΗΣ προΣελευΣΗΣ ΣΤο ιαΤρειο πονου
και εκΒαΣΗΣ ΤΗΣ μεθερπΗΤικΗΣ νευραλΓιαΣ
Συρογιάννη π.1, αρκαλάκη ε.2, παπαδάκης ε.1, λιλίτσης ε.1, Φραντζέσκος Γ. 3, λεφάκη Τ.3
1
αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2
Επικουρική Επιμ. αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3
Διευθυντής ΕΣυ αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Σκοπός: Μελετήθηκε πόσος χρόνος μεσολάβησε από την έναρξη του πόνου σε ασθενείς με μεθερπητική νευραλγία, μέχρι την
πρώτη επίσκεψη τους στο ιατρείο πόνου του παγΝΗ, και αν αυτό σχετίζεται με την ανάπτυξη η μη νευροπαθητικού πόνου.
υλικό & μέθοδος: Συνολικά 209 ασθενείς με μεθερπητική νευραλγία επισκέφθηκαν το ιατρείο σε διάστημα 20 ετών.
Καταγράφηκε ο χρόνος που εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα της μεθερπητικής νευραλγίας και πόσος χρόνος
μεσολάβησε μέχρι την πρώτη επίσκεψη τους στο ιατρείο πόνου Στην συνέχεια έγινε συσχέτιση των περιστατικών που
ανέπτυξαν ανθεκτικό νευροπαθητικό πόνο σε σχέση με το χρόνο προσέλευσης στο ιατρείο.
αποτελέσματα: από τη μελέτη προκύπτει ότι οι περισσότεροι ασθενείς προσήλθαν μέσα σε δύο μήνες από την πρώτη
εκδήλωση. Συγκεκριμένα 75 ασθενείς(36%) επισκέφθηκαν το ιατρείο τον ίδιο μήνα και 63 (30%) τον επόμενο. ο αριθμός
των ασθενών που επισκέφθηκαν το ιατρείο αυξήθηκε σημαντικά τη δεύτερη δεκαετία. Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι
περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν ανθεκτικό νευροπαθητικό πόνο, είχαν προσέλθει με καθυστέρηση τριών μηνών από
την πρώτη εκδήλωση
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη προσέλευση και αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών με μεθερπητική νευραλγία, βοηθά στην
αποφυγή της μετάπτωσης σε χρόνιο πόνο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία[1]. Η αύξηση της
προσέλευσης κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται αφενός στην ενημέρωση και αφετέρου στην αποτελεσματικότητα στην
αντιμετώπισης της απο τα ιατρεία πόνου.
Βιβλιογραφία:
1.

Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia: Young Hoon Jeon et al.2015, Korean J Pain,
Gan, E. Y., Tian, E. A. L., & Tey, H. L. (2013). Management of Herpes Zoster and Post-Herpetic Neuralgia. American Journal of Clinical Dermatology, 14(2),
77–85. doi:10.1007/s40257-013-0011-2
3. Postherpetic NeuralgiaRobert W. Johnson, M.B, N Engl J Med 2014;
4. Postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology, and pain management pharmacology Theresa Mallick-Searle et al., J Multidiscip Healthc. 2016
2.
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Α2
χρΗΣΗ TTS fENTANYl ΣΤο χρονιο μΗ καρκινικο πονο.
Η εμπειρια μαΣ ΤΗ δεκαεΤια 2007-2017
αρκαλάκη ε.1, παπαδάκης ε.2, Φραντζέσκος Γ.3, λεφάκη Τ.3
Επικουρική Επιμ. αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3Διευθυντής ΕΣυ αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

1

Σκοπός: Μελέτη της διακύμανσης των δόσεων του διαδερμικού επιθέματος (ττS) Φεντανύλης σε ασθενείς με χρόνιο μη
καρκινικό πόνο.
υλικό & μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 8 ασθενείς(3 γυναίκες – 5 άνδρες) με χρόνιο μη καρκινικό πόνο την δεκαετία
2010-17, στους οποίους χορηγήθηκε το διαδερμικό επίθεμα Φεντανύλης μετά την αποτυχία των άλλων θεραπειών
(φαρμακευτικές, βελονισμός, φυσιοθεραπείες κ.α). Όλοι οι ασθενείς ήταν άνω των 50 ετών. 5 ασθενείς είχαν χρόνιο
μυοσκελετικό πόνο, άλλοτε άλλης αιτιολογίας ενώ 3 είχαν μικτό πόνο με προεξάρχοντα τον νευροπαθητικό. Η αρχική
δοσολογία του TTS ήταν 12 mcg ανά 3 ημέρες. Κριτήριο αύξησης της δόσης ήταν η αύξηση του VAS score (0-10) κατά 2030%, με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.
αποτελέσματα: Η αύξηση της δόσης του TTS έγινε σε σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα (πίνακας). Μόνο ένας ασθενής
(με μεθερπητική ισχιαλγία) χρειάστηκε να αυξηθεί η δοσολογία στα 100mcg/ 3 ημέρες, σε χρονικό διάστημα 10 ετών.
ΔΟΣΟλΟΓια
mcg/72 h

αΡΧη
(αριθμός
ασθενών)

μΕΤα 1
μηνα

μΕΤα 3
μηνΕΣ

12

8

8

4

25

4

50

μΕΤα 6
μηνΕΣ

μΕΤα 1
ΧΡΟνΟ

ΤΕλικη
ΔΟΣΟλΟΓια
ΣημΕΡα *

5

3

1

3

3

3

2

2

75

1*

100
*1 ασθενής απεβίωσε από παθολογικά αίτια. το σύνολο σήμερα είναι 7 ασθενείς.

Συμπεράσματα: Συγκριτικά με τον καρκινικό πόνο όπου η αύξηση της δόσης των οπιοειδών, γίνεται συνήθως ανά μικρά
χρονικά διαστήματα, στον χρόνιο μη καρκινικό πόνο αυτό συμβαίνει σε σχετικά μεγάλα.
Βιβλιογραφία:
1.

Manuel Heim Noninterventional Study of Transdermal Fentanyl (Fentavera) Matrix Patches in Chronic Pain Patients: Analgesic and Quality of Life Eﬀects
Pain Res Treat. 2015; 2015: 198343
2. Anita Gupta, DO, PharmD, MPPRichard Rosenquist, MD. Use of opioids in the management of chronic non-cancer pain UpToDate Jul 13, 2018
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Α3
αποΤελεΣμαΤικοΤΗΤα διαΦορεΤικων δοΣολοΓικων ΣχΗμαΤων
ναλοξεΓκολΗΣ ΣΤΗν προλΗΨΗ ΤΗΣ δυΣκοιλιοΤΗΤαΣ Σε υπερΗλικεΣ αΣθενειΣ
με χαμΗλH οΣΦυαλΓια υπό οξυκωδονΗ/παρακεΤαμολΗ
Βαγδατλή κ., Σπύρου α., κουτσούλη ε.
αναισθησιολογικό τμήμα-ιατρείο πόνου γΝα “γ. γεννηματάς”
Σκοπός: υπερήλικες ασθενείς με χαμηλή οσφυαλγία λόγω εκφυλιστικής σπονδυλαρθρίτιδας ανακουφίζονται επαρκώς με
χαμηλή δόση οξυκωδόνης/παρακεταμόλης. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί συχνή παρενέργεια των οπιοειδών και ταλαιπωρεί
τους ασθενείς της ομάδας αυτής. Η ναλοξεγκόλη αποτελεί τον νεώτερο και μοναδικό περιφερικό ανταγωνιστή οπιοειδών
με ένδειξη στην δυσκοιλιότητα την προκαλούμενη από τα οπιοειδή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσουμε την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ναλοξεγκόλης 12.5 mg ή 25mg συγκριτικά με την συνήθη αγωγή για ευχερή
αφόδευση, για 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής.
υλικό και μέθοδος: πρόκειται για τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη παρατήρησης. Σε 60 ασθενείς >75 ετών οι οποίοι
παρουσιάστηκαν στο ιατρείο πόνου του Νοσοκομείου μας με αναφερόμενη χαμηλή οσφυαλγία λόγω εκφυλιστικής
σπονδυλαρθροπάθειας από ετών, χορηγήθηκε οξυκωδόνη 5-20mg σε συνδυασμό με παρακεταμόλη 325mg και
ντουλοξετίνη 30 mg. Oι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα α (20 ασθενείς) έλαβε ναλοξεγκόλη 12,5 mg άμεσα με
την έναρξη της θεραπείας για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας, ομάδα Β (20 ασθενείς) έλαβε ναλοξεγκόλη 25mg άμεσα με
την έναρξη της θεραπείας για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας, ενώ η ομάδα γ (20 ασθενείς) έλαβε την συνήθη αγωγή
(συστάσεις για διατροφή με ίνες, ενυδάτωση, καθαρτικά)
Aποκλείστηκαν ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, σε θεραπεία με κουμαρινικά, βεραπαμίλη ή
διλτιαζέμη, νόσο του Crohn, κακήθεια του γαστρεντερικού σωλήνα. Σε 4 εβδομαδιαίες επισκέψεις εκτιμήθηκε: το επιπεδο
πόνου (VAS 0-10), ικανοποιητική αφόδευση (0-10), η ευκολία αφόδευσης (0-10), το αίσθημα ανεπαρκούς αφόδευσης (010) και η εμφάνιση παρενεργειών.
αποτελέσματα: το μέσο επίπεδο πόνου των ασθενών προ θεραπείας σε όλες τις ομάδες ήταν 6.5±2.8. Μετά την έναρξη
της θεραπείας το μέσο επίπεδο πόνου κατά την 1η επίσκεψη ήταν 3.5 ±1.8 και παρέμεινε σταθερό σε όλο το διάστημα της
μελέτης και στις δύο ομάδες.
ολες οι ομάδες έκριναν ικανοποιητική την αφόδευση: ομάδα α: 8±2, ομάδα Β: 9±1, ομάδα γ:7±2. οι ασθενείς της ομάδας
α βαθμολόγησαν την ευκολία αφόδευσης 7±2 και το αίσθημα ανεπαρκούς αφόδευσης 2±1. Συνολικά 3 ασθενείς της
ομάδας αυτής διέκοψαν την θεραπεία αφόδευσης λόγω έντονου κοιλιακού άλγους (2) και λόγω ανεπαρκούς αποτελέσματος
(1). Κανείς ασθενής δεν διέκοψε την αναλγητική αγωγή. από τους ασθενείς της ομάδας Β η θεραπεία κρίθηκε αποτελεσματική
σε 12/20. οκτώ 8 (40%) ασθενείς διέκοψαν την θεραπεία λόγω έντονου κοιλιακού άλγους και την αντικατέστησαν με συνήθη
φυτικά μέσα. οι υπόλοιποι βαθμολόγησαν την ευκολία αφόδευσης 9±1 και το αίσθημα ανεπαρκούς αφόδευσης 2±1. Δύο
ασθενείς ανέφεραν ήπια ναυτία που υποχώρησε μετά τις πρώτες ημέρες και 3 ασθενείς εμφάνισαν ανάγκη για επιπλέον
αναλγητική αγωγή (στοματικό διάλυμα τραμαδόλης).
από τους ασθενείς της ομάδας γ (συνήθης αγωγή) η θεραπεία κρίθηκε αποτελεσματική σε 16/20. Δύο (2) ασθενείς ανέφεραν
σοβαρή δυσκοιλιότητα μη ανταποκρινόμενη στα συνήθη μέσα και χρησιμοποίησαν υποκλυσμό. αλλοι 2 ασθενείς ζήτησαν
αλλαγή της αναλγητικής αγωγής λόγω της έντονης δυσκοιλιότητας. οι υπόλοιποι16 βαθμολόγησαν την ευκολία αφόδευσης
6±2 και το αίσθημα ανεπαρκούς αφόδευσης 2±1. Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργεις (ναυτία, διάρροιες) σε αυτή την ομάδα
ασθενών. Η αλληεπίδραση της ναλοξεγκόλης μα άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες που ελάμβαναν οι ασθενείς δεν
διερευνήθηκε.
Συμπέρασμα: Η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας της οφειλόμενης σε μικρές δόσεις οξυκωδόνης (εως 20mg ημερησίως)
για χρόνια χαμηλή οσφυαλγία σε υπερήλικες >75ετών αντιμετωπίζεται επαρκώς με τον εκλεκτικό περιφερικής δράσης
ανταγωνιστή των οπιοειδών υποδοχέων ναλοξεγκόλη σε δόση 12,5mg με αποτελεσματικότητα ανάλογη της συνήθους αγωγής.
Η δόση των 25mg δημιούργησε παρενέργειες στην ομάδα των ασθενών μας και οδήγησε στην διακοπή της θεραπείας σε
ποσοστό 40%. Η ασφάλεια στη μακροχρόνια χορήγηση του παράγοντα στις ομάδες αυτές των υπερηλίκων, ο καθορισμός
της σωστής δοδολογίας και η αλληλεπίδραση με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Βιβλιογραφία:
1.

Chey WD1, Webster L. Naloxegol for opioid-induced constipation in patients with noncancer pain. N Engl J Med. 2014;19;370(25):2387-96.
Tummala R, Sostek M.Treatment with Naloxegol Versus Placebo: Pain Assessment in Patients with Noncancer Pain and Opioid-Induced Constipation.
Pain Pract. 2018;18(4):505-514
Nalamachu S, Gudin J, Datto C, Coyne K, Poon JL, Hu Y. Eﬃcacy and safety of naloxegol for opioid-induced constipation assessed by speciﬁc opioid
medication, opioid dose, and duration of opioid use. J Opioid Manag. 2018 ;14(3):211-221
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Α4
αποΤελεΣμαΤικοΤΗΤα ΤΗΣ πρεΓκαμπαλινΗΣ ωΣ προΣ ΤΗ ΣΦαιρικΗ ανΤιλΗΨΗ
Του πονου και Τα διαΦορεΤικα ΣυμπΤΏμαΤα νευροπαθΗΤικου πονου.
μελεΤΗ παραΤΗρΗΣΗΣ
αμανίτη αι., δαλακάκης ι., Τσατάλη μ., παπακωνσταντίου π., Γροσομανίδης Β.
Μονάδα πόνου παν.γ.Ν.Θ. αΧΕπα/αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σκοπός: Η πρεγκαμπαλίνη θεωρείται φάρμακο πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του περιφερικού νευροπαθητικού
πόνου, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ως προς το αναλγητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο δεν είναι γνωστό το κατά πόσο
είναι εξίσου αποτελεσματική στην αντιμετώπιση επιμέρους συμπτωμάτων νευροπαθητικού πόνου ή αλλιώς διαφορετικών
φαινοτύπων πόνου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η αναλγητική ισχύς της πραγκαμπαλίνης στη
σφαιρική αντίληψη του πόνου και σε επιμέρους συμπτώματα, όπως αυτά εκτιμόνται από την κλίμακα McGill
υλικό & μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 20 ασθενείς που έπασχαν από διάφορα σύνδρομα νευροπαθητικού
πόνου (με βάση την αιτιολογία και την εκτίμηση του ερωτηματολογίου PAIN DETECT), μετά από ενημέρωση και έγγραφη
συναίνεση.Κατά την αρχική αξιολόγηση καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα και η ένταση του πόνου με το
ερωτηματολόγιο McGill-SF (τ0). Στη συνέχεια στους ασθενείς χορηγείθηκε πρεγκαμπαλίνη, ως μονοθεραπεία 50 mg
ημερησίως, με σταδιακή αύξηση 50 mg κάθε 5 ημέρες σε δόση έως 300 mg ημερησίως ή με την υψηλότερη ανεκτή δόση
με βάση τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εκτός της πρεγκαμπαλίνης, χορηγείται μόνο παρακεταμόλη, ως φάρμακο διάσωσης, σε
δόση έως 3 gr ημερησίως. οι ασθενείς επανεξετάστηκαν μετά από 30 ημέρες με το ερωτηματολόγιο McGill-SF (τ1). οι
παράμετροι του ερωτηματολογίου McGill εκτιμήθηκαν τόσο στο σύνολό τους όσο και στις επιμέρους παραμέτρους
(παλλόμενος, διαξιφιστικός, μαχαιριά, οξύς, κράμπα, δαγκωνιά, κάψιμο, οδυνηρός, βάρος, τρυφερός, διαχωριστικός,
εξουθενωτικός, νοσηρός, τρομακτικός, τιμωρία). οι διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ της βασικής μέτρησης τ0 και της
μέτρησης μετά την πάροδο ενός μηνός τ1 έγιναν με τη στατιστική δοκιμασία Wilcoxon signed rank test. το επίπεδο της
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.05.
αποτελέσματα: α απο το σύνολο των 20 ασθενών, 7 έπασχαν από οσφυαλγία, 4 από μετεγχειρητικό νευροπαθητικό πόνο, 3
από μεθερπητική νευραλγία, 3 από σύμπλοκο επώδυνο περιοχικό σύνδρομο και 3 από διαβητική νευροπάθεια. Ως προς τη
συνολική εκτίμηση του πόνου με το ερωτηματολόγιο McGill, στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των βασικών τιμών και
των τιμών μετά τη χορήγηση πρεγκαμπαλίνης παρουσιάστηκε μόνο στην ομάδα της οσφυαλγίας (MT ± TA: T0:30,42 ± 9,10,
T1: 16,57 ± 10,89, p=0.018). Στην ίδια ομάδα, στατιστικώς σημαντική μείωση στην ένταση εμφανίστηκε στον παλλόμενο πόνο,
τον πόνο σαν δαγκωνιά, σαν κράμπα, σαν κάψιμο, καθώς και στα συναισθηματικά στοιχεία, νοσηρός και εξουθενωτικός (<0.05).
Συμπεράσματα: Σ Ως προς τη σφαιρική αντίληψη του πόνου, η πρεγκαμπαλίνη οδήγησε σε σημαντική μείωση μόνο στην
ομάδα των ασθενών με οσφυαλγία. Στατιστικώς σημαντική μείωση παρουσιάστηκε ωστόσο σε ορισμένους από τους
χαρακτήρες του πόνου.
Βιβλιογραφία:
Reimer M, Helfert SM, Baron R. Phenotyping neuropathic pain patients: implications for individual therapy and clinical trials. Curr Opin Support Palliat
Care. 2014;8:124-9.
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Α5
ανΤιμεΤωπιΣΗ αλΓοδυΣΤροΦιαΣ SUDECK Aρ πΤερναΣ, μεΤα απο ΣυνΤριπΤικο
καΤαΓμα με ιΣχιακο περιΦερικο αποκλειΣμο. παρουΣιαΣΗ περιΣΤαΤικου
Τζανακοπούλου Β., κοράκη ε., Γκιουλιάβα α., αραπίδου μ., Τρικούπη α.
ιατρείο πόνου γ.Ν.Θ. «γεώργιος παπανικολάου»
Σκοπός: Η αλγοδυστροφία Sudeck (complex regional pain syndrome) αποτελεί ένα παράξενο σύνδρομο, αλλά όχι ιδιαίτερα
σπάνιο. Η περίπτωση μας αφορά την εμφάνιση του συνδρόμου στον αριστερό άκρο πόδα ενήλικα άνδρα και τη διαχείριση του.
παρουσίαση περιστατικού: πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με την
ορθοπεδική Κλινική του τμήματος μας. Η αλγοδυστροφία του συσχετίστηκε με το συντριπτικό κάταγμα πτέρνας που υπέστη
και προσήλθε στο ιατρείο μας 7 μήνες μετά τη χειρουργική του αντιμετώπιση αιτιώμενος έντονο καυστικό άλγος με VAS 78,αλλοδυνία και δυσκολία στη βάδιση. ο ασθενής είχε ήδη υποβληθεί σε φαρμακευτική αγωγή από τους ορθοπεδικούς
και φυσικοθεραπείες χωρίς καμία βελτίωση. ο ασθενής ξεκίνησε με φαρμακευτική θεραπεία με βελτίωση κατά 50% και
περιόδους υφέσεων και εξάρσεων για 3 μήνες, ενώ στη συνέχεια είχε υποτροπή του άλγους -VAS 6 - με χαρακτήρα
νευροπαθητικού πόνου ενώ μεσολάβησε και η αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης. αποφασίσθηκε να γίνει ισχιακός
αποκλεισμός με την χρήση των υπερήχων, που βελτίωσε το άλγος. Χρειάσθηκε επανάληψη του αποκλεισμού σε χρονικό
διάστημα ενός μηνός με θεαματική βελτίωση στη βάδιση και το άλγος και ικανοποίηση του ασθενούς.
Συμπεράσματα: ο επιπολασμός της παθολογίας αυτής κυμαίνεται περί το 0,5-1% του πληθυσμού. παρόλο που οι
εκδηλώσεις του εμφανίζονται τις περισσότερες φορές μετά από τραυματισμό, χειρουργικό ή μη (κάταγμα ή διάστρεμμα),
υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που το σύνδρομο εμφανίζεται ή επανεμφανίζεται χωρίς καμμιά αιτιολογία, παρά την
ενδελεχή αναζήτηση κάποιου αιτίου που αποτελεί μέχρι σήμερα πεδίο επιστημονικής έρευνας και καθιστά αδύνατη την
αιτιολογική αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η περιοχική αναισθησία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο στην πολύπλευρη
αντιμετώπιση της αλγοδυστροφίας και ένα σημαντικό της πλεονέκτημα είναι η άμεση ύφεση του πόνου.

Α6
αποΤιμΗΣΗ λειΤουρΓιαΣ ΤΗΣ μοναδαΣ πονου
Του θριαΣιου νοΣοκομειου Τα 4 ΤελευΤαια χρονια
κολοτούρα α.1, κυριτσά μ.2, αντρεόττι Β.3, μπίζιος χρήστος4, νικολαϊδου χρυσούλα5, αναστασίου εμμανουήλ6
1
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2
αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4
αναισθησιόλόγος, Επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5
Ψυχολόγος, Μονάδα πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6
αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Σκοπός: από την ίδρυση της το 1996 μέχρι και σήμερα η Μονάδα πόνου του γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» εμφανίζει
προοδευτικά μια αυξανόμενη λειτουργία και διαφορετική οργάνωση. παρουσιάζουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα της τα
τελευταία τέσσερα έτη, ιανουάριος 2015 μέχρι και Σεπτέμβριος 2018.
υλικό & μέθοδος: Στο διάστημα λειτουργίας 45 μηνών - ιανουάριος 2015 έως και Σεπτέμβριος 2018 - παρακολουθηθήκαν
και αντιμετωπίσθηκαν 6570 ασθενείς (146 κάθε μήνα), 2562 (39%) άνδρες και 4008 (61%) γυναίκες. οι ηλικίες των ασθενών
κυμαίνονταν από 19 έως 93 ετών. Η πλειοψηφία των ασθενών (75%) ήταν άνω των 60 ετών.
αποτελέσματα: Στη Μονάδα πόνου (Μπ) αντιμετωπίζονται και παρακολουθούνται ασθενείς που υποφέρουν από χρόνια
επώδυνα σύνδρομα: 1) Καρκινικός πόνος (35 – 39%), 2) αλγαισθητικός πόνος (15 -20%), 3) Νευροπαθητικός πόνος
(5-8%), 4) Μεικτός αλγαισθητικός και Νευροπαθητικός πόνος (35-43%). τα κυριότερα επώδυνα σύνδρομα είναι:
1) οσφυαλγία με ή χωρίς ριζίτιδα, 2) οστεαρθρίτιδα, 3) Ερπητική λοίμωξη – Έρπης ζωστήρας, 4) Μεθερπητική Νευραλγία,
5) Χρόνιος Μετεγχειρητικός πόνος, 6) Χρόνιος πόνος Σπονδυλικής Στήλης μετά από αποτυχημένες επεμβάσεις στη Σ.Σ.
7) Καρκινικός πόνος. Μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών είναι εκείνοι στους οποίους έχουν εφαρμοσθεί νευροτροποποιητικές
τεχνικές τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε παρακολουθούνται ετησίως από 105 έως 142
ασθενείς με εμφυτευμένες αντλίες. ο αριθμός των επαναπληρώσεων των αντλιών με φαρμακευτικό διάλυμα είναι από
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4 έως και 6 ετησίως. οι ασθενείς αυτοί υποφέρουν από 1) Μεικτό αλγαισθητικό και Νευροπαθητικό πόνο λόγω
προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων στη Σ.Σ., 2) Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού με Νευροπαθητικό πόνο ή και
σπαστικότητα, 3) πολλαπλή Σκλήρυνση με σπαστικότητα ή και Νευροπαθητικό πόνο, 4) Καρκινικό πόνο διαφόρου
αιτιολογίας, 5) Χρόνιο Μετεγχειρητικό πόνο εκτός Σ.Σ., 6) Μεθερπητική Νευραλγία.
Συμπεράσματα: Μετά από περίπου 20 έτη λειτουργίας μιας σύγχρονης Μονάδας πόνου σε ένα μεγάλο γενικό Νοσοκομείο
που καλύπτει έναν πληθυσμό > 1.200.000 κατοίκων θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σταδιακή εξέλιξη και αναβάθμιση της
Μπ κατάφερε να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε ασθενείς με ιδιαίτερα προβλήματα. Η ανάπτυξη των εξελιγμένων
επεμβατικών τεχνικών και ειδικά των τεχνικών νευροτροποποίησης λόγω της βαθειάς γνώσης και της υψηλής εμπειρίας του
προσωπικού της Μπ είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός οργανωμένου κέντρου για την εκτέλεση των επεμβατικών
τεχνικών με ασφάλεια, την συνεχή υπεύθυνη παρακολούθηση των ασθενών και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων
που συνοδεύουν αυτές τις τεχνικές.
Η προσφορά των 5 συναδέλφων αναισθησιολόγων που εργάζονται εκεί, η ανεκτίμητη καθημερινή παρουσία κλινικής
ψυχολόγου και η αρμονική συνεργασία με άλλες ειδικότητες εντός και εκτός Νοσοκομείου έχει σαν αποτέλεσμα την
καταξίωση της όχι μόνον στο λεκανοπέδιο αττικής αλλά και σε πολλά μέρη της χώρας μας.

Α7
Η επιδραΣΗ ΗμιωρΗΣ παρεμΒαΣΗΣ με ακουΣΤικα ΣΗμαΤα
αμΦιωΤικων παλμων Σε αΣθενειΣ με χρονιο πονο
Γκόλιας Β.1, αμανίτη α.2, παπακωνσταντίνου π.3, χατζηλεοντιάδης λ.4, κούβελας δ.5
1
γενικός ιατρός, υποψήφιος διδάκτωρ Φαρμακολογίας,τμήμα ιατρικής, α.π.Θ.
2
Επίκουρη Καθηγήτρια αναισθησιολογίας, τμήμα ιατρικής α.π.Θ., ιατρείο πόνου πγΝ. αΧΕπα
3
αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣυ, ιατρείο πόνου πγΝ. αΧΕπα
4
Καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστών α.π.Θ.,
Dept. of Electrical and Computer Engineering, Khalifa University of Science and Technology, Abu Dhabi, UAE
5
Καθηγητής Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας,τμήμα ιατρικής, α.π.Θ.
Σκοπός: τα σήματα αμφιωτικών παλμών (binaural beats, ΒΒ) αποτελούν δύο τεχνητά ακουστικά ερεθίσματα με μικρή
διαφορά μεταξύ τους στη συχνότητα του ηχητικού κύματος, τα οποία παρουσιάζονται ταυτόχρονα και χωριστά σε κάθε
αυτί. ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τη διαφορά συχνότητας των δύο κυμάτων και συντονίζεται με αυτή
(φαινόμενο «καθοδήγησης», entrainment). (1). Με την χρήση ΒΒ έχει μειωθεί η ποσότητα αναλγησίας κατά τη διάρκεια
χειρουργικών επεμβάσεων και το αίσθημα πόνου μετεγχειρητικά (2, 3).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η «καθοδήγηση» του εγκεφάλου σε χαμηλότερο ρυθμό
λειτουργίας με την εφαρμογή ΒΒ μπορεί να μειώσει την αντίληψη του πόνου, σε ασθενείς με χρόνιο πόνο.
υλικό & μέθοδος: πραγματοποιήθηκε διπλή, τυφλή, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη (cross-over) μελέτη με 21 ασθενείς
στο ιατρείο πόνου του πγΝΘ αΧΕπα, στους οποίους εφαρμόστηκαν για 30 λεπτά ΒΒ, με διαφορά στη συχνότητα 5 Hz (θ
ρυθμός), σε έδαφος απαλής μουσικής, σε σύγκριση με εικονική παρέμβαση (μουσική χωρίς διαφορά συχνότητας).
αξιολογήθηκε ο πόνος (αριθμητική κλίμακα NRS), το άγχος (κλίμακα STAI) και τα ζωτικά σημεία, πριν και μετά την παρέμβαση.
αποτελέσματα: ο πόνος μειώθηκε σημαντικά περισσότερο (p<0,001) στο σκέλος των ΒΒ (κατά 2,2±1,4, από 5,6±2,3 σε
3,4±2,6, p<0,001), συγκριτικά με την εικονική παρέμβαση (κατά 0,4±1,1, από 5,2±2,1 σε 4,8±2,3, p=0,12). Δε διαπιστώθηκε
σημαντική διαφορά στην κλίμακα άγχους και στην αρτηριακή πίεση. οι σφύξεις μειώθηκαν σημαντικά μόνο στο σκέλος
των ΒΒ (από 69,5±11,2 σε 66,4±10,9, p<0,05), χωρίς ωστόσο η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική σε σύγκριση
με τη μείωση των σφύξεων στο σκέλος της εικονικής παρέμβασης (μείωση κατά 3,2±3,8 έναντι 2,3±6,5 αντίστοιχα p=0,53).
Συμπεράσματα: τα σήματα αμφιωτικών παλμών μείωσαν σημαντικά την αντίληψη του πόνου, σε σύγκριση με την εικονική
παρέμβαση, σε ασθενείς με χρόνιο πόνο. Επομένως, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια απλή, οικονομική και ασφαλή
παρέμβαση περαιτέρω μείωσης του πόνου σε αυτούς τους ασθενείς.
Βιβλιογραφία:
1

Smith JC, Marsh JT, Brown WS. Far-ﬁeld recorded frequency-following responses: evidence for the locus of brainstem sources. Electroencephalography
and clinical neurophysiology. 1975;39(5):465-72.
2 Dabu-Bondoc S, Vadivelu N, Benson J, Perret D, Kain ZN. Hemispheric synchronized sounds and perioperative analgesic requirements. Anesthesia and
analgesia. 2010;110(1):208-10.
3 Kliempt P, Ruta D, Ogston S, Landeck A, Martay K. Hemispheric-synchronisation during anaesthesia: a double-blind randomised trial using audiotapes
for intra-operative nociception control. Anaesthesia. 1999;54(8):769-73.
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Α8
παρουΣιαΣΗ περιΣΤαΤικου: αΣθενΗΣ με ΣυΓΓενΗ αρθροΓρυπωΣΗ
που λαμΒανε μΣαΦ επι 28 εΤΗ
Σαμαρά ε., χατζήκου Β., ιατρέλλη ι., οικονόμου Στ.
αναισθησιολογικό τμήμα, γ.Ν.π. τζάνειο, πειραιάς
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με συγγενή αρθρογρύπωση που προσήλθε στο ιατρείο πόνου του νοσοκομείου μας και
η οποία έκανε χρόνια λήψη Μη Στεροειδών αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων, χωρίς ιατρική συμβουλή.
παρουσίαση περιστατικού: γυναίκα ασθενής 52 ετών προσήλθε στο ιατρείο πόνου αιτιώμενη χρόνιο άλγος κάτω άκρων λόγω
συγγενούς αρθρογρύπωσης. από το ιστορικό, είχε υποβληθεί σε 15 διορθωτικές επεμβάσεις στα κάτω άκρα σε ηλικία 5 ημερών
εως 10 ετών και είχε ακολουθήσει επίσης μη επεμβατικές μεθόδους (νάρθηκες, κηδεμόνες). Μετά από δυο εγκυμοσύνες ο πόνος
στα κάτω ακρα επιδεινώθηκε και, χωρίς ιατρική καθοδήγηση, λάμβανε δικλοφαινάκη 75mg δις ημερησίως, επί 28 έτη. Στη
συνέχεια, παρουσίασε αιμορραγίες από το γαστρεντερικό σύστημα. Η διερεύνηση αποκάλυψε πολλαπλά έλκη στο γαστρεντερικό
σωλήνα, που αποδόθηκαν στη χρόνια λήψη ΜΣαΦ και συστήθηκε η διακοπή τους. Η ασθενής προσήλθε με VAS: 8 και
νευροπαθητικό πόνο (σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο DN4). της χορηγήθηκε αγωγή με τραμαδόλη και πρεγκαμπαλίνη, ενώ
λάμβανε ήδη αλπραζολάμη. ΄Ενα μήνα μετά η ασθενής είχε VAS: 4, ενώ τα νευροπαθητικά στοιχεία είχαν σχεδόν εξαλειφθει.
Συμπεράσματα: Η αρθρογρύπωση είναι μια συγγενής εξελισσόμενη νόσος που εκδηλώνεται με πολλαπλές μορφες. Η αντιμετώπισή
της περιλαμβάνει διορθωτικές επεμβάσεις και υποστηρικτικά μέτρα. οι ασθενείς με χρόνιο πόνο θα πρέπει να λαμβάνουν ιατρική
καθοδήγηση στη διαχείρισή του, καθως μπορεί να καταφύγουν σε πρακτικές καταστροφικές για την υγεία τους.

Α9
περιΣΤαΤικO ΓαλακΤOρροιαΣ μεΤA ΤΗ λHΨΗ νΤουλοξεΤIνΗΣ
παπαδάκης ελ.1, αρκαλάκη ελ.1, μαθιουδάκης εμμ.2, Συρογιάννη π.1, λεφάκη Τ.3, Φραντζέσκος Γ.3
1
αναισθησιολόγος, αναισθησιολογική Κλινική, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2
ιδιώτης αναισθησιολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
3
Διευθυντής αναισθησιολόγος, αναισθησιολογική Κλινική, ιατρείο Χρόνιου πόνου, πανεπιστημιακό γ.Ν. Ηρακλείου
εισαγωγή: γαλακτόρροια ορίζεται η αυτόματη εκροή γαλακτώδους περιεχομένου από τους πόρους και των δύο μαστικών
αδένων. Η συχνότερη αιτία γαλακτόρροιας στην ενήλικη ζωή οφείλεται στη λήψη φαρμάκων. από τα κυριότερα φάρμακα
που ενοχοποιούνται για πρόκληση γαλακτόρροιας είναι τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά που επηρεάζουν τα επίπεδα
σεροτονίνης και ντοπαμίνης στο ΚΝΣ.
περιστατικό: πρόκειται για γυναίκα 49 ετών, μητέρα 2 ανήλικων παιδιών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό ενδοκρινολογικών
και γυναικολογικών διαταραχών. προσήλθε στο ιατρείο Χρόνιου πόνου για την αντιμετώπιση μεθερπητικής ισχιαλγίας (ΔΕ).
Η αρχική κατανομή αφορούσε ο4-ι1, ενώ σε 48 ώρες επεκτάθηκε έως το Θ10, με επώδυνη ούρηση – αφόδευση,
αντανάκλαση στη (ΔΕ) ωμοπλάτη και σοβαρό νευροπαθητικό πόνο (Pain detect:25).Η ασθενής λάμβανε παρακεταμόλη
με κωδεΐνη και έγινε προσθήκη pregabalin με σταδιακά αυξανόμενη δόση από 25mg/μέρα σε 75mg/μέρα, με ικανοποιητικά
αποτελέσματα(VAS:5). Όμως η ασθενής εμφάνισε έντονη ζάλη με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή της θεραπείας της σε:
gabapentin 900mg/μέρα, με ταυτόχρονη λήψη Zaldiar x3/μέρα. λίγες μέρες μετά την αλλαγή της θεραπείας, η ασθενής
εμφάνισε έντονη ζάλη και αυξημένη αρτηριακή πίεση έως 150/110mmHg σε διαδοχικές μετρήσεις. Έγινε διακοπή της
gabapentin και προσθήκη duloxetine 30mg ημερησίως. Δέκα ημέρες μετά την έναρξη της duloxetine, η ασθενής εμφάνισε
γαλακτόρροια συνοδευόμενη από αδυναμία και έλλειψη συντονισμού άνω και κάτω άκρων.
Στο διαγνωστικό έλεγχο δεν εμφάνισε παθολογικά ευρήματα με φυσιολογικές τιμές TSH, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας
αλλά αυξημένη τιμή επιπέδων προλακτίνης στον ορό: 36ng/ml (10-25ng/ml). Η επανάληψη της μέτρησης προλακτίνης ένα
μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας ανέδειξε φυσιολογικά επίπεδα.
Συζήτηση: γενικά η ντουλοξετίνη αποτελεί ένα ασφαλές και με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες φάρμακο ωστόσο μπορεί σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις να επιφέρει γαλακτόρροια συνοδευόμενη με υπερπρολακτιναιμία. οι θεράποντες πρέπει να είναι
ενήμεροι για τη σπάνια αυτή ανεπιθύμητη ενέργεια και έτοιμοι να τροποποιήσουν τη θεραπεία σε περίπτωση εμφάνισης
της, αλλά και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για τον αποκλεισμό άλλων αιτίων γαλακτόρροιας.
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Βιβλιογραφία:
Leung Al, Pacaud D. Diagnosis and management of galactorrhea. Am Fam Physician. 2004;70:543-50.
Milano W, Acunto CW. Recent clinical aspects of hyperprolactinemia induced by antipsychotics. Rev. Recent Clin. Trials. 2011;6(1):52-62.
Capozzi A, Scambia G. Hyperprolactinemia: pathophysiology and therapeutic approach. Gynec Endocrinology. 2015; 2:1-5
Mah PM, Webster J. Hyperprolactinemia: etiology, diagnosis, and management. Semin Reprod Med. 2002;20:365-74.
Kropp S., Ziegenbein M. Galactorrhea due to psychotropic drugs. Pharmacopsychiatry. 2004; 37(1):84-8
Wernicke F, Gahimer J. Safety and adverse event proﬁle of duloxetine. Expert. Opin Drug Saf. 2005;4(6):987-9
Lunn MP., Hughes RA. Duloxetine for treating painful neuropathy. Cohrane Database Syst. Rev. 2014; 3(1):CD007115.

Α10
εΦαρμοΓΗ ΒελονιΣμου Για ΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ κεΦαλαλΓιαΣ ΤαΣεωΣ
Σε αΣθενΗ με Συνδρομο CHIArI εΦαρμοΓΗ ΒελονιΣμου Για ΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ κεΦαλαλΓιαΣ ΤαΣεωΣ
Σε αΣθενΗ με Συνδρομο CHIArI - παρουΣιαΣΗ περιΣΤαΤικου
1

μπουζιά αι.3, λάσδα ε.1, πετσίτη α.4, παπαδόντα μ.2, λουτζιούδη χ.1, αρναούτογλου ε.5
Επικουρικός αναισθησιολόγος, 2Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, 3Επιμελήτρια α αναισθησιολογίας,
4Διευθύντρια αναισθησιολόγος, 5Καθηγήτρια αναισθησιολογίας
αναισθησιολογική κλινική, π.γ.Ν. λάρισας

Σκοπός: Nα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του βελονισμού σε ασθενή που προσήλθε στο ιατρείο πόνου με έντονη
κεφαλαλγία, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου για την αντιμετώπιση δυσπλασίας εγκεφάλου στα πλαίσια
συνδρόμου Arnold-Chiari.
υλικό & μέθοδος: πρόκειται για παρουσίαση περιστατικού για την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από το φάκελο του
ασθενούς στο ιατρείο μας.Θήλυ ασθενής 14 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας με δυνατούς πόνους στο κεφάλι και με έντονο
πόνο κατά μήκος του ΔΕ ινιακού νεύρου (VAS:8). ο πόνος δεν απαντούσε σε φαρμακευτική αναλγητική αγωγή. από το ατομικό
ιστορικό αναφέρεται χειρουργηθείσα μηνιγγομυελοκήλη οσφυοϊεράς χώρας με παραπληγία, συριγγοϋδρομυελία, σύνδρομο
Chiari (δυσπλασία εγκεφάλου, παρεγκεφαλίδας), επεισόδια άπνοιας, οξυγονοθεραπεία. από την MRI: κρανιοτομή ΔΕ
μετωποβρεγματικά, ευθειασμός αΜΣΣ, μικρού βαθμού σκολίωση, κύφωση ΘΜΣΣ, παρουσία κοιλιοπεριτοναικού καθετήρα
παροχέτευσης ΕΝυ και νευροδιεγέρτη κατά μήκος του ινιακού νεύρου. Η ασθενής παραπέμφθηκε στο ιατρείο πόνου από τους
ιατρούς της Νευροχειρουργικής κλινικής του πγΝλ και προτάθηκε στους γονείς ο βελονισμός ως μια εναλλακτική θεραπεία,
την οποία και αποδέχτηκαν. το πρωτόκολλο με τα βελονιστικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το παρακάτω:
(πΕ4,πΕ10,Σ8,οΚ2,οΚ10,οΚ60,τΘ21,ΧΚ8,ΧΚ20,Du20 και TaiYang)
αποτελέσματα: γίνανε 10+2 επαναληπτικής συνεδρίες Βελονισμού μετά τις οποίες σημειώθηκε σταδιακή μείωση της έντασης
των κεφαλαλγιών. ακολούθησαν 8 επαναληπτικές θεραπείες για επίμονο πόνο που επανεμφανιζόταν κατά διαστήματα κατά
μήκος της τομής εμφύτευσης του νευροδιεγέρτη. Με το πέρας των θεραπειών ανέφερε VAS 1-2.Σήμερα, ένα χρόνο μετά η
ασθενής συνεχίζει να μην πονάει, είναι χαρούμενη, με ικανοποιητική ποιότητα ύπνου και καθημερινή λειτουργικότητα.
Συμπεράσματα: Στο συγκεκριμένο περιστατικό ο Βελόνισμος σαν εναλλακτική θεραπεία αποδείχθηκε μία αποτελεσματική
λύση για την κεφαλαλγία που δεν αντιμετωπιζόταν με φαρμακευτική αγωγή.
Βιβλιογραφία:
1

Schiapparelli, P., Allais, G., Rolando, S. et al.Acupuncture in primary headache treatment.NeurolSci (2011) 32(Suppl 1): 15
Linde K, Allais G, Brinkhaus B, et al. Acupuncture for the prevention of tension-type headache.Cochrane Database Syst Rev2016, Issue 48. Art
No.: CD007587. DOI: 10.1002/14651858.CD007587.pub2.
2. Sergent AW, Cofano GP. Chiropractic Care for Headaches and Dizziness of a 34-Year-Old Woman Previously Diagnosed With Arnold-Chiari Malformation
Type 1. Journal of ChiropracticMedicine. 2014;13(3):192-195. doi:10.1016/j.jcm.2014.07.004.
1.
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Α11
επιΣκλΗρIδιο αιμAΤωμα μεΤA ΤΗν ΤοποθEΤΗΣΗ επιΣκλΗρIδιου καθεΤHρα
1

Ζαβρίδης π.1, Τσιτσκάρη μ.2
ιατρικό Κέντρο πόνου λευκωσίας, American Medical Centre, λευκωσία, Κύπρος
2
απολλώνιον ιδιωτικό Νοσοκομείο, λευκωσία, Κύπρος

γυναίκα 49 ετών με ιστορικό χρόνιου μικτού (νευροπαθητικού και αλγαισθητικού) πόνου μετά από αποκατάσταση
βουβωνοκήλης ΔΕ (2010), προσέρχεται για δοκιμαστική συνεχή επισκληρίδια έγχυση φαρμάκου. Η ασθενής ήταν υπό
αγωγή με τραμαδόλη και Xanax.
Η ασθενής είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με διάφορα θεραπευτικά σχήμστα οπιοειδών και αντιεπιληπτικών φάρμακων
(Lyrica, Gabapentin) τα οποία ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει λόγω πολλών ανεπιθύμητων παρενεργειών. Η ασθενής
επίσης είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβατικές θεραπείες συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης ηλεκτροδίων νωτιαίου
μυελού με νευροδιέγερση.
προεπεμβατικά πραγματοπιήθηκε πλήρης αιματολογικός έλεγχος και έλεγχος πηκτικότητας της ασθενούς με φυσιολογικά αποτελέσματα.
Η ασθενής τοποθετήθηκε σε καθιστή θέση. προωθήθηκε βελόνη Tuohy (Portex) 18-gauge στο επίπεδο ο2-ο3. ο
επισκληρίδιος χώρος επιβεβαιώθηκε με την τεχνική απώλειας αντίστασης με υγρό κατά την πρώτη προσπάθεια. Εν συνεχεία
τοποθετήθηκε διά μέσου της βελόνης επισκληρίδιος καθετήρας. Δεν εντοπίστηκε αίμα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό στο στόμιο
της βελόνας ή κατά την αναρρόφηση από τον καθετήρα. ακολούθως έγινε εγχύση 3 mL λιδοκαΐνης για την δοκιμαστική
διαδικασία. Η ασθενής μεταφέρθηκε στον θάλαμο.
Είκοσι πέντε λεπτά μετά η ασθενής ανέφερε έντονο άλγος παρασπονδυλικά κοντά στο σημείο της παρακέντησης και 5 λεπτά
αργότερα παρουσίασε οξεία παράλυση των κάτω άκρων. Η ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε MRI θωρακικής και οσφυϊκής
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η οποία ανέδειξε οπίσθιο επισκληρίδιο αιμάτωμα αριστερά με επέκταση από το Θ10 έως
τον ο3 σπόνδυλο και παρεκτόπιση του νωτιαίου μυελού προς τα δεξιά. Εντός 90 λεπτών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τοποθέτησης επισκληρίδιου καθετήρα η ασθενής μεταφέρθηκε στη χειρουργική αίθουσα για αποσυμπίεση.
πραγματοποιήθηκε επείγουσα αποσυμπιεστική πεταλεκτομή του Θ10-ο3.
Η ασθενής ανέφερε σημαντική βελτίωση της κινητικότητας και αισθητικότητας των κάτω άκρων άμεσα μετεπεμβατικά και
έλαβε εξιτήριο την 3 μετεγχειρητική μέρα σε πολύ καλή γενική κατάσταση.
το περιστατικό αυτό περιγράφει μια σπάνια αλλά δυνητικά καταστροφική επιπλοκή της τοποθέτησης επισκληρίδιου
καθετήρα. Η συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς αμέσως μετά τη διαδικασία και η διενέργεια επείγουσας
απεικόνισης σε κλινική υποψία δημιουργίας αιματώματος μπορεί να είναι χρήσιμα μέτρα ασφαλείας.

Α12
ανΤιμεΤωπιΣΗ χρονιου πυελικου πονου λοΓω ΣπαΣμου
Του ανελκΤΗρα Του ορθου
Τζανακοπούλου Β., κοράκη ε., Γκιουλιάβα α., αραπίδου μ., Τρικούπη α.
ιατρείο πόνου γ.Ν.Θ. «γεώργιος παπανικολάου»
Σκοπός: ο χρόνιος πυελικός πόνος εκτιμάται να εμφανίζεται σε ποσοστό 4 - 15% και ανάλογα με τον ασθενή, μπορεί να
είναι το σύμπτωμα μιας νόσου ή να αποτελεί αυτό κάθε αυτό μια νόσο ξεχωριστή. Σας παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας
νεαρής γυναίκας με χρόνιο πυελικό πόνο που σχετίστηκε με σπασμό του ανελκτήρα του ορθού και την αντιμετώπιση του.
παρουσίαση περιστατικού: πρόκειται για μία γυναίκα 30 ετών με πυελικό πόνο και κατάθλιψη από 6 μήνου, με VAS 7 και
χαρακτηριστικά κράμπας λόγω σπασμού του ανελκτήρα του ορθού. Η ασθενής δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, είχε
σταματήσει την εργασία της λόγω του άλγους και υποβλήθηκε σε φυσιοθεραπείες χωρίς αποτέλεσμα. Έως τότε δε λάμβανε
καμία φαρμακευτική αγωγή και τέθηκε σε ντουλοξετίνη και βακλοφαίνη. Σε διάστημα τριών μηνών αναφέρει VAS 1-2 και
βελτίωση της ψυχολογικής της κατάστασης.
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Συμπεράσματα: Ως χρόνιος πυελικός πόνος (CPP) ορίζεται ο πόνος άνω των 6 μηνών που παρατηρείται στην περιοχή της
πυέλου είτε ανδρών, είτε γυναικών. ακολουθούν συχνά αρνητικές γνωσιακές, συμπεριφορικές, σεξουαλικές και συναισθηματικές
συνέπειες, καθώς και συμπτώματα από το ουροποιητικό σύστημα, το γεννητικό, το γαστρεντερικό, το γυναικολογικό ή τους
μύες της πυέλου. ο πυελικός πόνος μπορεί να επιδεινώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ίδιου του ασθενούς και να επηρεάσει
τις σχέσεις του με τους συντρόφους, τους συγγενείς και τους συναδέλφους του. Η στοχευμένη και επιθετική αντιμετώπιση του
αποτελεί μονόδρομο για την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας και ποιότητας ζωής του πάσχοντος.

Α13
«αΣ ποναει! δεν πειραΖει…» - μελεΤΗ περιπΤωΣΗΣ αΣθενουΣ
με χρονιο πονο χωριΣ καθοδΗΓΗΣΗ
Σταυριανού α.1, Τσαμήτρου αι.2, Γιασσάς Σ.3, αλεξανδρίδου ε.4, αδαμίδου ε.5, θεοδωρίδου Γ.5,
καρακασίδης Σ.5, Τόρκος Στ. 6, πιχτράκη π.7
1
Επιστημονική υπεύθυνος ιατρός Φιαπ, Κέντρο Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης-ΚΕΦιαπ αμυνταίου,
γ.Ν. Φλώρινας «ΕλΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗτριου», Φλώρινα
2
Δ/ντρια ιατρός αναισθησιολόγος, υπεύθυνη ιατρείο πόνου, γ.Ν. πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, πτολεμαϊδα
3
Επιμ. α’ ιατρός αναισθησιολόγος, γ.Ν. πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, πτολεμαϊδα
4
Επιμ. Β’ ιατρός γενικής ιατρικής, Κ.υ. αμυνταίου Φλώρινας, 3η υπΕ
5
Νοσηλευτής/τρια ιατρείο πόνου, γ.Ν. πτολεμαϊδας Μποδοσάκειο, πτολεμαϊδα
6
Ψυχολόγος, Κέντρο Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης-ΚΕΦιαπ αμυνταίου,
γ.Ν. Φλώρινας «ΕλΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗτριου», Φλώρινα
7
Νοσηλεύτρια Κέντρο Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης-ΚΕΦιαπ αμυνταίου,
γ.Ν. Φλώρινας «ΕλΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗτριου», Φλώρινα
Σκοπός: ο χρόνιος πόνος αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσια υγείας, ελαττώνει την ποιότητα ζωής και έχει μεγάλο
οικονομικό κόστος. Σκοπός της παρουσίασης του περιστατικού μας είναι η ανάγκη γνώσεως και χρήσεως των εξειδικευμένων
υπηρεσιών από κάθε επαγγελματία υγείας.
υλικό & μέθοδος: πρόκειται για άνδρα-ασθενή, 56 ετών με ιστορικό αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας διαγνωσθείσα
σε ηλικία 42 ετών, ο οποίος μετά τη λήψη βιολογικών παραγόντων παρουσίασε σοβαρό απομυελινωτικό επεισόδιο με
πολλαπλές εστίες στον εγκέφαλο και στην αυχενική μοίρα νωτιαίου μυελού. Έκτοτε, λόγω της σοβαρότατης επιπλοκής, έγινε
διακοπή κάθε αγωγής. Η ιατρική παρέμβαση γινόταν μόνο στα πλαίσια παρακολούθησης της νόσου, χωρίς όμως
καθοδήγηση στο επίμονο αίτημά για την ανακούφιση του πόνου. Έγινε νοσηλεία αρχικά σε Κέντρο αποκατάστασης και
παραπέμφθηκε ταυτόχρονα και σε ιατρείο πόνου γενικού Νοσοκομείου. πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες-εγχύσεις με
παρασπονδυλικό block για διάστημα 7 εβδομάδων, με συχνότητα 1φορά/εβδομάδα..
αποτελέσματα: ο ασθενής εμφάνισε σαφή βελτίωση από την εισαγωγή του ακόμη στο Κέντρο αποκατάστασης τόσο στην
κλίμακα λειτουργικότητας FIM, όσο και στην SF-36. Σε αυτό συνέβαλαν η συστηματική αναλγητική φαρμακευτική αγωγή, η
εκπαίδευση διαχείρισης κύστεως και εντέρου, τα φυσικά μέσα και η κινητοποίηση, καθώς και η συστηματική ψυχολογική
υποστήριξη. Η συνεργασία όμως, και η παραπομπή στο ιατρείο πόνου για την καλύτερη διαχείριση αυτού, ήταν το «κλειδί»
που ξεκλείδωσε μια ελπίδα ετών για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Η αρχική VAS1: 9-10, μειώθηκε στο Κέντρο αποκατάστασης
σε VAS2: 7 και μετά την παρέμβαση και του εξειδικευμένου ιατρείου πόνου στο VAS3: 3-4 με συνοδό βελτίωση και της
σπαστικότητας και της κινητικότητάς του. Στη συνέχεια συστήθηκε παρακολούθησης από τη διεπιστημονική ομάδα.
Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα του 2018, οφείλει η ιατρική κοινότητα και κατ’ επέκταση και η ελληνική κοινωνία να γνωρίζει
ότι ο χρόνιος πόνος ως νόσος έχει το δικαίωμα να δεχτεί υπηρεσίες ανακούφισης. Η αντιμετώπιση αυτού χρήζει απαραίτητα
διεπιστημονικής προσέγγισης και φροντίδας, κάτι που αποδεικνύεται στα δυσκόλως διαχειρίσιμα περιστατικά.
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Α14
μεΤεΓχειρΗΤικΗ αναλΓΗΣια μεΤα απο ολικΗ αρθροπλαΣΤικΗ ΓοναΤοΣ:
μΗριαιοΣ νευρικοΣ αποκλειΣμοΣ ενανΤι ενδοαρθρικΗΣ εΓχυΣΗΣ
1

καρπέτας Γ.1, Σπυράκη μ.1, Γιακουμάκης Σ.2, Βογιατζής Γρ.3
αναισθησιολόγος, Κλινική αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, 2ορθοπαιδικός, ορθοπαιδική Κλινική,
3
Καθηγητής αναισθησιολογίας και Διευθυντής Κλινικής αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο πατρών, πάτρα

Σκοπός: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (οαγ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις παγκοσμίως. παρά το
γεγονός αυτό, ο πόνος που ακολουθεί τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι έντονος και ευθύνεται για μια σειρά επιπλοκών. Στόχος
της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη πιθανής αναλγητικής υπεροχής μεταξύ του μηριαίου νευρικού αποκλεισμού και της
ενδοαρθρικής έγχυσης μετά από οαγ.
υλικό & μέθοδος: Είκοσι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οαγ κατηγοριοποιήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες ώστε να λάβουν
συνεχή έγχυση ροπιβακαϊνης 2mg/ml μαζί με κλονιδίνη 150μg είτε μέσω καθετήρα μηριαίου νευρικού αποκλεισμού είτε
μέσω καθετήρα ενοαρθρικής έγχυσης. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν υπαραχνοειδή αναισθησία. Όλοι οι καθετήρες παρέμειναν
για 48 ώρες ενώ ο ρυθμός έγχυσης ήταν 2ml/h με τη δυνατότητα εφάπαξ δόσης. Η καταγραφή και αξιολόγηση του
μετεγχειρητικού πόνου στην ηρεμία, την παθητική και ενεργητική κίνηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της αριθμητικής
κλίμακας NRS (Numeric Rating Scale) στο τέλος της επέμβασης καθώς και 4, 12, 24 και 48 ώρες μετεγχειρητικά.
αποτελέσματα: Και με τις δύο τεχνικές αναλγησίας παρουσιάστηκε αιχμή στα επίπεδα πόνου τη 12η μετεγχειρητική ώρα με
την ενδοαρθρική έγχυση να υπερέχει αναλγητικά έναντι του μηριαίου νευρικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα για τη 12η
μετεγχειρητική ώρα καταγράφηκε για την ενδοαρθρική έγχυση στην ηρεμία, την παθητική και την ενεργητική κίνηση μέσος
όρος τιμών NRS 3.8, 4, 4 αντίστοιχα, ενώ για το μηριαίο νευρικό αποκλεισμό ο μέσος όρος ήταν 4.5, 4.8 και 5.2 αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: αν και οι δύο τεχνικές προσφέρουν ικανοποιητική αναλγησία, εντούτοις η ενδοαρθρική έγχυση φαίνεται
να υπερέχει σημειώνοντας χαμηλότερες καταγραφές NRS ιδιαίτερα κατά την ενεργητική κίνηση.

Α15
μεΤεΓχειρΗΤικH αναλΓΗΣIα με ΗλεκΤροΒελονιΣμO
Σε επεμΒAΣειΣ ΒουΒωνοκHλΗΣ με πλEΓμα
δαλαμάγκα μ.1, μαυρομμάτης χ.2, Γροσομανιδης Β.3, καρακούλας κ.4, δημακη π.5, Βασιλάκος δ.6
Επιμελήτρια α αναισθησιολογίας γ.Ν. λάρισας, 2ρευματολόγος, 3Επίκουρος Καθηγητής αναισθησιολογίας
4
Επίκουρος Καθηγητής αναισθησιολογίας, 5Επικουρικος αναισθησιολογος γ.Ν. λάρισας
6
Καθηγητης αναισθησιολογιας και Εντατικής Θεραπείας απΘ

1

εισαγωγή: ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης αποδίδεται στους χειρουργικούς
χειρισμούς ή στην τοποθέτηση του προπεριτοναϊκού πλέγματος. Η περιεγχειρητική εφαρμογή του βελονισμού μπορεί
πιθανότατα να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική θεραπεία για τη μετεγχειρητική αναλγησία.
Σκοπός: ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση του ΗΒ στην πλαστική αποκατάσταση
βουβωνοκήλης με πλέγμα, χρησιμοποιώντας κλίμακες πόνου, το ερωτηματολόγιο άγχους, τη μέτρηση του πόνου με ένα
αλγόμετρο και τις μετρήσεις ορμονών του “stress”.
μέθοδος και Συμμετέχοντες: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 54 ασθενείς αντρικού φύλου (23 με βουβωνοκήλη αριστερά
και 31 με βουβωνοκήλη δεξιά, ASA I-II) που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση βουβωνοκήλης με πλέγμα με
την τεχνική Lichtenstein. Στις υπό διερεύνηση παραμέτρους συμπεριλήφθησαν: 1) Κλίμακες πόνου (VAS, PPI, VRS, SS, FS)
και το ερωτηματολόγιο άγχους στα 30’, 90’, 10 ώρες και 24 ώρες μετεγχειρητικά. 2) ο ουδός και η ανοχή του πόνου
αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά πριν και μετά ΗΒ και μετεγχειρητικά στα 30’, 90’, 10 ώρες και 24 ώρες μετά την επέμβαση.
3) τα επίπεδα των ορμονών του “stress” (κορτιζόλη, κορτικοτροπίνη, προλακτίνη) στο αίμα μετρήθηκαν στα ίδια χρονικά
σημεία (εκτός των 24 ωρών). Καταγράφηκε επίσης η συχνότητα των επιπλοκών των οπιοειδών. οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν
σε 3 ομάδες (18 ασθενείς σε κάθε ομάδα): ομάδα 1: “placebo” ΗΒ. ομάδα 2: ΗΒ προεγχειρητικά (40’) και μετεγχειρητικά
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(60’). ομάδα 3: ΗΒ προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ΗΒ χαμηλής συχνότητας 2
Hz και μοντέλο σάρωσης συχνότητας. τοποθετήθηκαν βελόνες διμερώς σε σπουδαία σημεία αναλγησίας. Ηλεκτροβελονισμός
εφαρμόστηκε στα ζεύγη σημείων Σπ6-Σ36, π.Ε4-περ6, Shen-men55-Θάλαμος26α. Στα ενενήντα λεπτά μετεγχειρητικά, αν η
τιμή στην κλίμακα VAS≥ 3cm γινόταν προφόρτιση με 5mg πεθιδίνης και συνδεόταν αντλία συνεχούς έγχυσης πεθιδίνης με
ρυθμό 10mg/h για 12 ώρες. αν τα επίπεδα αναλγησίας δεν ήταν επαρκή, χορηγούνταν 40mg παρεκοξίμπης. για τη στατιστική
επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17.0 και οι ανάλογες στατιστικές δοκιμασίες.
αποτελέσματα: οι ομάδες του ΗΒ παρουσίασαν χαμηλότερες βαθμολογίες στις κλίμακες VAS, VRS καθώς και μεγαλύτερη
πτώση των ορμονών του “stress” συγκριτικά με την ομάδα “placebo” στα 30’, 90’, και 10 ώρες μετεγχειρητικά. Δεν υπήρξαν
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 2 και 3. Στους χειρουργηθέντες αριστερά, η αξιολόγηση με αλγόμετρο
έδειξε υψηλότερο ουδό και ανοχή πόνου στις ομάδες ΗΒ συγκριτικά με την ομάδα “placebo”. αντίστοιχα, για τους χειρουργηθέντες
δεξιά στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα 30’, 90’, 10 ώρες και 24 ώρες μετεγχειρητικά. Στην κλίμακα άγχους,
οι ομάδες του πραγματικού ΗΒ είχαν μειωμένο άγχος συγκριτικά με την ομάδα “placebo” στα 90’ και 10 ώρες μετεγχειρητικά. Η
κλίμακα PPI έδειξε στατιστικές διαφορές στις 10 ώρες, η κλίμακα Εκφράσεων προσώπου στα 30’ και 90’ μετεγχειρητικά και η
κλίμακα ικανοποίησης σε όλες τις χρονικές στιγμές, καθώς οι ομάδες του ΗΒ είχαν καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα.
Συμπεράσματα: ο χαμηλής συχνότητας ΗΒ με στόχο το μετεγχειρητικό πόνο, μετά από χειρουργική αποκατάσταση
βουβωνοκήλης με πλέγμα, μείωσε σημαντικά το μετεγχειρητικό πόνο συγκριτικά με το “placebo”. αντίστοιχα, παρατηρήθηκε
μείωση στα επίπεδα των ορμονών του “stress” και στο άγχος. ο βελονισμός μπορεί να εφαρμοστεί ως κλινική
συμπληρωματική μέθοδος ρουτίνας στην περιεγχειρητική αγωγή.
Βιβλιογραφία:
1.

Guyton. ιατρική Φυσιολογία. 8η εκδ. Επιστημονικές Εκδόσεις «γρηγόριος παρισιάνος», αθήνα 1992
Okuse K. Pain signalling pathways: from cytokines to ion channels, Int J Biochem Cell Biol 2007; 39(3):490-6.
3. Siddal P, Cousins M. Neurobiology of pain, Int Anesthesiol Clin 1997; 35: 1-26
4. Machelska H, Schopohl JK, Mousa SA, Labuz D, Schäfer M, Stein C. Diﬀerent mechanisms of intrinsic pain inhibition in early and late inﬂammation.
J Neuroimmunol. 2003 141(1-2):30-9.
5. Gustin SM, Peck CC, Wilcox SL, Nash PG, Murray GM, Henderson LA. Diﬀerent pain, diﬀerent brain: thalamic anatomy in neuropathic and non-neuropathic
chronic pain syndromes, J Neurosci 2011;31(16):5956-64.
2.

Α16
αναιΣθΗΣια χωριΣ οπιοειδΗ Για επεμΒαΣΗ ΣΤο μαΣΤο Σε αΣθενΗ
υπο θεραπεια απεξαρΤΗΣΗΣ
νύκταρη Β.1, αρκαλάκη ε.1, Στεφανάκης Γ.1, χριστοφάκη μ.1, καραγεώργος Βλ.2, λεφάκη Τ.3
αναισθησιολόγος ΕΣY, 2Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, 3αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣυ, ιατρείο πόνου
πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

1

Σκοπός: Η αναφορά χορήγησης αναισθησίας και περιεγχειρητικής αναλγησίας χωρίς οπιοειδή σε ασθενή που υπεβλήθη
σε επέμβαση στο μαστό, ενώ βρισκόταν σε θεραπεία απεξάρτησης.
αναφορά περιστατικού: ασθενής 40 ετών, ASA II υπεβλήθη σε επείγουσα παροχέτευση αποστήματος μαστού. Κατά την
προεγχειρητική αξιολόγηση αναφέρθηκε κατάχρηση οπιοειδών (ηρωίνης) τα τελευταία 10 έτη. Στα πλαίσια θεραπείας
απεξάρτησης το τελευταίο έτος χορηγούνταν υπογλώσια σκεύασμα βουπρενορφίνης/ναλοξόνης(8mg/μέρα). Η ασθενής
ανέφερε έντονο άγχος λόγω υπεραλγησίας σε προηγούμενη επέμβαση προ 1 έτος (καισαρική τομή) παρά την επισκληρίδιο
χορήγηση τοπικών αναισθητικών. παρέμενε ενεργός καπνίστρια και την ημέρα της επέμβασης, με βρογχόσπασμο λόγω
παρόξυνσης Χαπ.
αποφασίστηκε η χορήγηση αναισθησίας χωρίς οπιοειδή. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία χορηγήθηκαν 1.5mg/Kg
κεταμίνης, 2mg μιδαζολάμης, 100mg λιδοκαίνης και φόρτιση με 1mcg /Kg δεξμεδετομιδίνης.Η διατήρηση της αναισθησίας
έγινε με έγχυση δεξμεδετομιδίνης 1,2 mcg/Kg/h. Συμπληρωματικά χορηγήθηκε 1 gr παρακεταμόλης.Η επέμβαση διήρκησε
45 λεπτά και η ασθενής διατήρησε αυτόματη αναπνοή σε όλη τη διάρκεια. Μετεγχειρητικά χορηγήθηκε παρεκοξίμπη 40mg/
μέρα για δύο 24ωρα.
αποτελέσματα: Διεγχειρητικά η ασθενής είχε επαρκή αναλγησία και αναισθησία με αιμοδυναμική σταθερότητα και καλούς
δείκτες οξυγόνωσης.Στην αίθουσα ανάνηψης ήταν, ήρεμη, χωρίς μετεγχειρητική ναυτία - έμετο και δεν απαιτήθηκε περαιτέρω
αναλγησία (VAS score ηρεμίας:1). Η θεραπεία με βουπρενορφίνη/ναλοξόνη ξεκίνησε μετά από 12 ώρες. τις πρώτες 48 ώρες
η ασθενής δεν ανέφερε πόνο και ήταν ήρεμη.
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Συμπεράσματα: Η διαχείριση ασθενών υπό θεραπεία απεξάρτησης από οπιοειδή είναι μια πρόκληση για τον αναισθησιολόγο.
Σημεία κλειδιά είναι η προσεκτική αξιολόγηση του ασθενούς προεγχειρητικά, η κατάλληλη διακοπή της θεραπείας απεξάρτησης
και η σωστή ενημέρωση και στήριξη του ασθενούς. Η διεγχειρητική χορήγηση κεταμίνης, λιδοκαίνης και α2-αγωνιστών εξασφαλίζουν
επαρκή χορήγηση αναλγησίας σε άτομα με ανοχή στα οπιοειδή και συμβάλλουν στην αποφυγή συμπτωμάτων απόσυρσης ή
υπεραλγησίας από οπιοειδή.οι τεχνικές αναισθησίας χωρίς οπιοειδή βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή σε κατηγορίες
ασθενών, όπως οι ασθενείς με εθισμό σε οπιοειδή, με σοβαρή υπνική άπνοια, με σοβαρή Χαπ ή νοσογόνο παχυσαρκία.
Βιβλιογραφία:
1.

Adrian Sultana,David Torres, Roman Schumann.Perioperative MedicineSpecial indications for Opioid Free Anaesthesia and Analgesia, patient and
procedure related:Including obesity, sleep apnoea, chronic obstructive pulmonary disease, complex regional pain syndromes, opioid addiction and
cancer surgery. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology,2017;(31):547:560
1. Patrice Forget and Juan Cata.Stable anesthesia with alternative to opioids: Are ketamine and magnesium helpful in stabilizinghemodynamics during
surgery? A systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 2017;31: 523-531
2. Patricia Lavand’homme and Arnaud Steyaert. Opioid-free anesthesia opioid side eﬀects:Tolerance and hyperalgesia. Best Practice & Research Clinical
Anaesthesiology, 2017;31: 487-498.

Α17
Η χρΗΣΗ ΤΗΣ θειοκολχικοΣιδΗΣ ΣΤα πλαιΣια πολυπαραΓονΤικΗΣ
μεΤεΓχειρΗΤικΗΣ αναλΓΗΣιαΣ Σε επεμΒαΣειΣ αποκαΤαΣΤαΣΗΣ μεΤα μαΣΤεκΤομΗ
μπουραζάνη μ.1, πουλοπούλου Σ.2, Φυρφίρης ν.3, πετρακοπούλου θ.4, παπαγεωργίου ε.5, Φασόη Γ.6, κελέση μ.6
1Νοσηλεύτρια MSc, αναισθησιολογικό τμήμα, γαοΝα «ο Άγιος Σάββας»
2Διευθύντρια αναισθησιολογικού τμήματος και ιατρείου πόνου, γαοΝα «ο Άγιος Σάββας»
3Επικουρικός αναισθησιολόγος, γαοΝα «ο Άγιος Σάββας», 4Διευθύντρια πλαστικής Χειρουργικής, γαοΝα «ο Άγιος Σάββας»
5αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα ιατρικών Εργαστηρίων, πανεπιστήμιο Δυτικής αττικής
6αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα Νοσηλευτικής, πανεπιστήμιο Δυτικής αττικής

ΣκοποΣ: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σχήματος μετεγχειρητικής αναλγησίας, με τη χρήση θειοκολχικοσίδης
από το στόμα (P.O.) παράλληλα με τη χρήση παρακεταμόλης και λορνοξικάμης.
υλικο και μεθοδοΣ: πρόκειται για προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ασθενών του νοσοκομείου μας, κατά το
χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2016 - ιουνίου 2017. το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει ασθενείς της πλαστικής
Χειρουργικής Κλινικής που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αποκατάστασης μαστού μετά μαστεκτομή. Χρησιμοποιήθηκαν δύο
σχήματα μετεγχειρητικής αναλγησίας, το ένα (ομάδα α) με τη χρήση θειοκολχικοσίδης (4mgX2, έναρξη το βράδυ της ημέρας
0) και το άλλο χωρίς (ομάδα Β). Και οι δύο ομάδες έλαβαν παρακεταμόλη 1grΧ3 και λορνοξικάμη 8mgΧ2 IV., ενώ
χορηγήθηκε οπιοειδές μόνο κατ’ επίκληση (μορφίνη 0,1mg/kg ιΜ).
για την αξιολόγηση του μετεγχειρητικού πόνου χρησιμοποιήθηκε η αριθμητική κλίμακα μέτρησης πόνου (NPS). παράλληλα
αξιολογήθηκε η ικανοποίησή των ασθενών από την αναλγητική τους αγωγή με πεντάριθμη κλίμακα Likert. Η συλλογή των
δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο και η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS ver.24.
αποΤελεΣμαΤα: Στην μελέτη συμμετείχαν 70 ασθενείς, ηλικίας 34-65 ετών. οι 28 ασθενείς (40%) υπεβλήθησαν σε
αποκατάσταση μαστού α’ χρόνου και οι 42 (60%) σε β’ χρόνου. Στην ομάδα α, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην
ένταση του πόνου την ημέρα του χειρουργείου (p=0.017) καθώς και στις τρεις επόμενες (p=0.000). Συγκεκριμένα την πρώτη
μετεγχειρητική ημέρα, στην ομάδα α ο πόνος μειώθηκε στο 50% από τον πόνο της ημέρας 0 (Χ2= 93.888, p = 0.000). Σχετικά
με την ικανοποίηση από την αναλγητική αγωγή διαπιστώθηκε ότι είναι μεγαλύτερη στην ομάδα α (p=0,002).
ΣυμπεραΣμαΤα: Η χρήση της θειοκολχικοσίδης στην μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού
μετά μαστεκτομή, συμβάλλει στην μείωση της έντασης του πόνου. οι ασθενείς που έλαβαν επιπρόσθετα θειοκολχικοσίδη
στην μετεγχειρητική αναλγησία δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Βιβλιογραφία:
1

Benzon H., Raja S., Fishman S., Liu S. and Cohen S. (2014). Essentials of Pain Medicine. St. Louis: Elsevier Health Sciences.
Schneider MS (2002). Methocarbamol: adjunct therapy for pain management in breast augmentation. Aesthetic Surgery Journal {asj.oxfordjournals.org}
3 Umarkar AR, Bavaskar SR,Yewale PN. (2011). Thiocolchicoside as muscle relaxant: a review. International Journal of Pharmacy and Biological Sciences
IJPBS. Jul-Sept; 1(3):364-371
2
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Α18
ΣυνδυαΣΤικH περιεΓχειρΗΤικH αναλΓΗΣIα με χρHΣΗ κεΤαμIνΗΣ
και EΓχυΣΗ λιδοκαΐνΗΣ Σε ανοιχΤH δεξιA Aνω λοΒεκΤομH πνεYμονα:
αναΦορA περιΣΤαΤικοY
χριστοφάκη μ.1, νύκταρη Β.1, παπαδάκης ε.2, ντάκουλα α.3, Σορώκος κ.3, μαυρομάτης κ.3, παπαϊωάννου α4.
1
αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
2
αναισθησιολόγος, γενικό Νοσοκομείου ρεθύμνου, Κρήτη
3
Ειδικευόμενος αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
4
αναπληρώτρια Καθηγήτρια αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη
Σκοπός: Η περιεγχειρητική αναλγησία με πολυπαραγοντικό τρόπο σε ασθενή ο οποίος υπεβλήθη σε θωρακοτομή.
αναφορά περιστατικού: ασθενής 68 ετών, ASA II υπεβλήθη σε προγραμματισμένη ανοιχτή δεξιά άνω λοβεκτομή πνεύμονα.
ο ασθενής κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση ανέφερε ιστορικό έντονου μετεγχειρητικού πόνου σε προηγηθείσα ανοικτή
επέμβαση κοιλίας, παρά την επαρκή χορήγηση οποιοειδών.
πριν την εισαγωγή στην αναισθησία, έγινε προσπάθεια τοποθέτησης θωρακικού επισκληριδίου καθετήρα χωρίς επιτυχία.
αποφασίστηκε πολυπαραγοντική προσέγγιση για αναλγησία. Μετά από ομαλή εισαγωγή στην αναισθησία με φεντανύλη,
λιδοκαίνη, προποφόλη και ροκουρόνιο έγινε διατήρηση με δεσφλουράνιο. Η επέμβαση διήρκησε 3.5 ώρες. για αναλγησία
χορηγήθηκαν iv λιδοκαΐνη εφάπαξ 1 mg/kg και έπειτα στάγδην έγχυση 1,5 mg/kg/h καθ’όλη τη διάρκεια της επέμβασης, iv
κεταμίνη 0.2 mg/kg, iv μορφίνη 0.1mg/kg και iv παρακεταμόλη 1 gr. ο ασθενής αφυπνίστηκε γρήγορα στο τέλος της
επέμβασης. Μετεγχειρητικά χρησιμοποιήθηκε αντλία PCA με στάγδην έγχυση μορφίνης 0.5 mg/h και κεταμίνης 1mg/h με
δυνατότητα για εφάπαξ δόση 1 mg μορφίνης και 2 mg κεταμίνης κάθε 15 λεπτά.
αποτελέσματα: Στην αίθουσα ανάνηψης δεν παρατηρήθηκε μετεγχειρητική ναυτία - έμετος και δεν απαιτήθηκε περαιτέρω
αναλγησία (VAS score ηρεμίας:1). Η αντλία PCA παρέμεινε για 72 ώρες και ο ασθενής δεν ανέφερε ούτε ένα επεισόδιο
σοβαρού πόνου (το μεγαλύτερο VAS score ήταν 3 κατά το βήχα την 1η μετεγχειρητική ημέρα). Επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν
και αξίζει να τονιστεί ότι το cumulative ambulation score ήταν 6/6 από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Η συνδυαστική
χρήση κεταμίνης και λιδοκαίνης παρείχε άριστη αναλγησία και συνοδεύτηκε από βελτίωση της ανταλλαγής αερίων.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση του πόνου μετά από θωρακοτομή αποτελεί πρόκληση για τον αναισθησιολόγο και συσχετίζεται
με την εμφάνιση μετεγχειρητικής νοσηρότητας. Σημείο κλειδί στην αντιμετώπισή του είναι η πολυπαραγοντική αναλγησία1.
Ωστόσο ο κατάλληλος συνδυασμός αναλγητικών παραγόντων με τις λιγότερες επιπλοκές δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί1. Η
αναλγησία με συνδυασμό κεταμίνης και λιδοκαίνης στην περιεγχειρητική περίοδο αποτελεί αντικείμενο μελέτης2,3.
Βιβλιογραφία:
1.

Rodriguez-Aldrete D, Candiotti KA, Janakiraman R, Rodriguez-Blanco YF, Trends and New Evidence in the Management of Acute and Chronic PostThoracotomy Pain-An Overview of the Literature from 2005 to 2015, J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016 Jun;30(3):762-72
2. Moyse DW, Kaye AD, Diaz JH, Qadri MY, Lindsay D, Pyati S, Perioperative Ketamine Administration for Thoracotomy Pain, Pain Physician. 2017
Mar;20(3):173-184
3. Dunn LK, Durieux ME. Perioperative Use of Intravenous Lidocain, Anesthesiology. 2017 Apr;126(4):729-737
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Α19
ΣυνδυαΣμοΣ δεξμεδεΤομιδινΗΣ με μορΦινΗ Σε ανΤλια ΣυνεχουΣ
εΓχυΣεωΣ Για μεΤεΓχειρΗΤικΗ αναλΓΗΣια ΣΤον οροΦο ΣΤα παιδια:
προδρομα ΣυμπεραΣμαΤα
μαυρή μ., ντουζέπη αικ., Τσιώτου αδ., καλλιαρδού ευ.
γ.Ν.π.α. «π. & α. Κυριακού»
εισαγωγή - σκοπός: Η χορήγηση δεξμεδετομιδίνης περιεγχειρητικά έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη χορήγηση οπιοειδών
μετεγχειρητικά, οπότε και μειώνει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χρήση της στον παιδιατρικό πληθυσμό που
λαμβάνει γενική αναισθησία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια διότι περιορίζει την μεταναισθητική διέγερση και την χρήση
οπιοειδών περιεγχειρητικά. Χορηγείται δε ευρέως κατά την καταστολή για ελάχιστα επεμβατικές και μη επεμβατικές
διαδικασίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του συνδυασμού
δεξμεδετομιδίνης με μορφίνη σε αντλία αναλγησίας μετεγχειρητικά στον όροφο.
υλικό και μέθοδος: Σε διάρκεια 16 μηνών μελετήθηκαν 10 παιδιά ηλικίας 8 μηνών – 15 ετών, που υποβλήθηκαν σε μεγάλες
ορθοπεδικές και χειρουργικές επεμβάσεις. στο νοσοκομείο γ.Ν.π.α. “π.&α. Κυριακού”. Σε κάθε παιδί χρησιμοποιήθηκε αντλία
αναλγησίας συνεχούς έγχυσης με συνδυασμό δεξμεδετομιδίνης (0.04γ/kg/hr) και μορφίνη (5-15γ/kg/hr) για 48hr. Η δόση
της μορφίνης που χρησιμοποιήθηκε στην κάθε αντλία είχε μειωθεί κατά 30-40% από τη μέγιστη δόση για την ηλικία του
κάθε ασθενή.υπήρχε συνεχής καταγραφή ζωτικών σημείων, έλεγχος από αναισθησιολόγο της κατάστασης καταστολής των
παιδιών με την κλίμακα Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) και του πόνου με τις κλίμακες VAS και FLACC στις 2, 4,
6, 8, 12, 16 και 24 ώρες μετεγχειρητικά και καταγραφή ανεπιθύμητων συμβαμάτων.
αποτελέσματα: Όλα τα παιδιά το πρώτο 24ωρο σημείωσαν χαμηλά ποσοστά πόνου (<4) και δεν χορηγήθηκε επιπλέον
αναλγησία. ‘ολα τα παιδιά παρουσίασαν μια μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης και σφύξεων κατά 20% από τις
προεγχειρητικές μετρήσεις εκτός από ένα βρέφος 8 μηνών που παρουσίασε πτώση μόνο των σφύξεων κατά 30% (85’) το
πρώτο 24ωρο. Σε κανένα παιδί δεν χρειάστηκε παρέμβαση ή διακοπή της αντλίας. Κανένα παιδί δεν παραπονέθηκε για
ναυτία ή εμφάνησε έμετο ή αναπνευστική καταστολή (RASS:0, +1). το δεύτερο 24ωρο δύο παιδιά χρειάσθηκαν επιπλέον
αναλγησία με τη χορήγηση παρακεταμόλης (ένα χειρουργικό και ένα ορθοπεδικό).
Συμπεράσματα: ο συνδυασμός δεξμεδετομιδίνης με μορφίνη σε αντλία συνεχούς χορήγησης αναλγησίας μετεγχειρητικά
στον όροφο είναι ασφαλής και αποτελεσματικός σε παιδιά.
Βιβλιογραφία:
1.

Senthilkumar Sadhasivam MD, MPH (Associate Professor) , Anne Boat MD, Mohamed Mahmoud MD, “Comparison of patient-controlled analgesia
with and without dexmedetomidine following spine surgery in children”, Journal of Clinical Anesthesia (2009) 21, 493–501
2. T.-F. Lin, Y.-C. Yeh, F.-S. Lin, Y.-P. Wang, C.-J. Lin, W.-Z. Sun* and S.-Z. Fan, Eﬀect of combining dexmedetomidine and morphine for intravenous patientcontrolled analgesia”British Journal of Anaesthesia 102 (1): 117–22 (2009)
3. PAEDIATRIC ANALGESIA GUIDELINES, V5.2 Sept 2017, Royal Cornwall Hospitals NHS
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Α20
ανΤλιεΣ ΣυνεχουΣ ενδορραχιαιαΣ εΓχυΣΗΣ Φαρμακων Για χρονιο πονο μια Βραχεια αναΣκοπΗΣΗ Των πρωΤων 10 περιΣΤαΤικων ΣΤΗ κυπρο
1

Ζαβρίδης π.1, παναρέτου Β.1, πιτσιλλή Στ.1, μηνά Γ. 2, αναστασίου εμμ.3
ιατρικό Κέντρο πόνου λευκωσίας, American Medical Centre, λευκωσία, 2απολλώνιον ιδιωτικό Νοσοκομείο, λευκωσία
3αναισθησιολογίκο τμήμα & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”, αθήνα

Σκοπός: Η διαχείριση του χρόνιου πόνου εξακολουθεί να δημιουργεί πολλές προκλήσεις στους παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης. τα ενδορραχιαία συστήματα χορήγησης φαρμάκων (IDDS) παρέχουν αποτελεσματική θεραπεία στους ασθενείς
που πάσχουν από χρόνιο ανθεκτικό καρκινικό και μη καρκινικό πόνο.
Η συνεχής ενδορραχιαία χορήγηση οπιοειδών έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλότερες συγκεντρώσεις φαρμάκου στον
υποαραχνοειδή χώρο, την καλύτερη ανακούφιση από τον πόνο και τις λιγότερο συχνές παρενέργειες σε σύγκριση με τη
συστηματική χορήγηση οπιοειδών.
ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να παράσχει μια ανασκόπηση των πρώτων δέκα (10) IDDS που επιτυχώς εμφυτευτήκαν
στην Κύπρο.
υλικό και μέθοδος: Μια επισκόπηση διεξήχθη σε όλους τους ασθενείς με ενδορραχιαίες αντλίες οπιοειδών που είχαν
υποβληθεί σε θεραπεία στο ιατρικό Κέντρο πόνου λευκωσίας μεταξύ Μαρτίου 2017 και ιουνίου 2018. οι πληροφορίες
που αξιολογήθηκαν ήταν η ηλικία, το φύλο, η διάγνωση και οι επιπλοκές.
αποτελέσματα: Δέκα ασθενείς (4 α / 6 γ), μέση ηλικία 47,83 έτη (εύρος 35-69 έτη) μελετήθηκαν. Η μέση διάρκεια της
ενδορραχιαίας θεραπείας κατά τη διάρκεια της επισκόπησης ήταν 7.5 μήνες. Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκαν αντλίες
του γερμανικού οίκου τricumed μοντέλο IP2000V.
πέντε ασθενείς υπέφεραν από καρκινικό πόνο (όλοι με οστικές μεταστάσεις) και απεβίωσαν, ενώ οι άλλοι πέντε υπέφεραν
από μη καρκινικό πόνο (Σύνδρομο αποτυχημένης επέμβασης στη ΣΣ, Νόσος Devic - οπτική νευρομυελίτιδα, καλοήθης
όγκος αΜΣΣ) και συνεχίζουν να παρακολουθούνται από την κλινική μας. Όλοι οι ασθενείς μας παρακολουθούνται από τον
ίδιο φυσιοθεραπευτή αλλά και ψυχολόγο.
Δεν αναφέρθηκαν επιπλοκές κατά την εμφύτευσή των αντλιών. Σε μια ασθενή ο κεντρικός καθετήρας εκτέθηκε στην
ατμόσφαιρα και έγινε αλλαγή μόνο του κεντρικού καθετήρα σε 2ο χειρουργείο. Δεν υπήρξε απειλητική για τη ζωή επιπλοκή
ή μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα.
Συμπεράσματα: τα ενδορραχιαία συστήματα χορήγησης φαρμάκων φαίνεται να είναι αποτελεσματικά για μακροχρόνια
εφαρμογή. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλάζει θετικά, ο περιορισμός κατά το ελάχιστο των συστηματικών
χορηγούμενων φαρμάκων αλλά και η επανένταξη στο φυσιολογικό πρόγραμμα της ζωής τους είναι σημαντικά οφέλη.
παρόλα αυτά η κλινική χρησιμότητα των IDDS παραμένει περιορισμένη λόγω έλλειψης προοπτικών τυχαιοποιημένων
μελετών. Επιπρόσθετα, παραμένει η ανάγκη να ενισχυθούν οι γνώσεις των ιατρών σχετικά με τη φαρμακοδυναμική και τη
φαρμακοκινητική της ενδορραχιαίας χορήγησης φαρμάκων και να προωθηθεί περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα.
Βιβλιογραφία:
Intrathecal Opioid Therapy for Non-Malignant Chronic Pain: A Long-Term Perspective Barbara Kleinmann, Tilman Wolter, Neuromodulation. 2017
Oct;20(7):719-726
The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines. Neuromodulation.
2017 Feb;20(2):96-132
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Α21
ποιοΤΗΤα ΖωΗΣ και ΦρονΤιδαΣ υΓειαΣ αΣθενων με χρονιο πονο
μεΤα απο εμΦυΤευΣΗ μονιμΗΣ ανΤλιαΣ
νικολαϊδου χ.1, κολοτούρα α.2, κυριτσά μ.3, αντρεόττι Β.4, μπίζιος χ.5, αναστασίου εμμ.6
1
Κλινική Ψυχολόγος, Μονάδα πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3
αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5
αναισθησιόλόγος, Επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6
αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των
ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εμφύτευση μόνιμης αντλίας και η διερεύνηση της ποιότητας της θεραπευτικής σχέσης
και της φροντίδας υγείας των ασθενών μετά την εμφύτευση.
υλικό & μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα πόνου στο Θριάσιο Νοσοκομείο από το Μάϊο έως τον
Σεπτέμβριο 2018, σε δείγμα 60 ασθενών στους οποίους έχει εμφυτευθεί μόνιμη αντλία τη τελευταία εικοσαετία. για την
εκτίμηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “επισκόπηση υγείας SF-36”, που συμπληρώθηκε από
τους ασθενείς με τη μέθοδο της αυτοαναφοράς, κατά την επίσκεψή τους στο Εξωτερικό ιατρείο. για τη διερεύνηση της
θεραπευτικής σχέσης και της φροντίδα υγείας ακολούθησε ημιδομημένη συνέντευξη με τους ασθενείς.
αποτελέσματα: Διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς που φέρουν μόνιμη αντλία εκφράζουν γενικά καλή σωματική και
ψυχοκοινωνική υγεία. Στις κλίμακες της σωματικής υγείας η υψηλότερη βαθμολογία σημειώνεται στο σωματικό πόνο, έπεται
η σωματική λειτουργικότητα, ακολουθεί η γενική υγεία και τη μικρότερη βαθμολογία έχει ο σωματικός ρόλος. Στις κλίμακες
της ψυχοκοινωνικής υγείας η υψηλότερη βαθμολογία σημειώνεται στη κοινωνική λειτουργικότητα, ακολουθεί η ψυχική υγεία,
μετά η ζωτικότητα και τη μικρότερη βαθμολογία έχει ο συναισθηματικός ρόλος. Η αντίληψη των ασθενών για το ρόλο του
ιατρού στη θεραπευτική σχέση εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την επίδραση των συμπτωμάτων και τη διάρκεια της
εμφύτευσης, ενώ η αντίληψη των ασθενών για το ρόλο τους στη θεραπευτική σχέση εξαρτάται από την εκπαίδευση και τη
διάρκεια της εμφύτευσης. Η ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας εξαρτάται
από την εκπαίδευση, την εμφάνιση και το βαθμό επιρροής του πόνου.
Συμπεράσματα: οι ασθενείς που φέρουν μόνιμη εμφυτεύσιμη αντλία εκφράζουν σημαντική μείωση των επιπτώσεων του
σωματικού πόνου και σημαντική βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και της ψυχικής υγείας. Η θεραπευτική σχέση
και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία
ποιότητα ζωής των ίδιων των ασθενών.
Βιβλιογραφία
1.

Cooper, L.A., Roter, D.L., Johnson, R. L., Ford, D.E., Steinwachs, D.M. & Powe, N.R. (2003) Patient-centered communication, ratings of care, and concordance
of patient and physician race. Ann Intern Med, 139(11): 907-915.
1.Ogden, J. (2004) Ψυχολογία της υγείας. Εκδ. παρισιάνου, αθήνα.
2.Ong, L.M., de Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M. & Lammes, F.B. (1995). Doctor-patient communication: A review of the literature. Sociale Science and Medicine,
40: 903-918.
3.Σαρρής Μ.(2001). Κοινωνιολογία της υγείας και ποιότητα ζωής. Εκδόσεις παπαζήση, αθήνα.

106

12o

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

ελλΗνικΗ εΤαιρεια αλΓολοΓιαΣ
ΕλληνικΟ Τμημα IASP & EFIC

Α22
κριΤΗρια θεραπευΤικΗΣ ενδειξΗΣ νευροδιεΓερΣΗΣ νωΤιαου μυελου:
ο ΨυχολοΓικοΣ παραΓονΤαΣ
Ζησίμου α.2, Σταυροπούλου ε.1, Γαμποπούλου Ζ.1, χρυσικοπούλου α.1, μπούντης α.3, μοράκης α.3, Τσαφαντάκης ε.3
1

ιατρΕιου ποΝου γ.Ν.α.»Κατ», ΚΗΦιΣια, Greece
Χώρος Ψυχικής υγείας «Ψυχή, Σώμα, Κοινωνία», αΘΗΝα, Greece
3ΚλιΝιΚΗ ΣποΝΔυλιΚΗΣ ΣτΗλΗΣ γ.Ν.α,»Κατ», KIFISSIA, Greece

2

Σκοπός της μελέτης: Η απόφαση για την εφαρμογή Νευροδιεγέρσης νωτιαίου μυελού θα πρέπει να λαμβάνει υπ’όψιν ένα σύνολο
κριτηρίων. Ένα απο αυτά είναι και η ψυχική υγεία του ατόμου όπως τα πρότερα (δυνητικά τραυματικά) βιώματά του, η σημερινή του
ψυχική κατάσταση και το πώς αυτά τα δύο συνδέονται με τη σωματική του ασθένεια. Μία υφέρπουσα κατάθλιψη ή ένα ψυχογενές νόσημα
θα μπορούσε να καταποντίσει το αναλγητικό αποτέλεσμα, ενώ μία αντιδραστική κατάθλιψη να επουλωθεί από την τοποθέτησή του
κεντρικού νευροδιεγέρτη. Η διερεύνηση του κατά πόσο η σωματική ασθένεια τρέφεται απο κάποια ψυχική και στη συνέχεια, του κατά
ποσο η ψυχική κατάσταση θα βελτιωθεί με την νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού, είναι θέματα που πρέπει να εξετάζονται, ταυτόχρονα με
τη λήψη της θεραπευτικής απόφασης. Βασισμένοι στη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία και έχοντας υπ’όψιν την ελληνική πραγματικότητα,
ανοίγουμε τη συζήτηση για τον τρόπο διερεύνησης του ψυχολογικού υποβάθρου.
υλικό και μέθοδος: τέσσερις ασθενείς της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης που παρακολουθούνταν στο ιατρείο πόνου του γ.Ν.α «Κατ» για
σοβαρή χρόνια οσφυαλγία και είχαν προγραμματιστεί για τοποθέτηση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού, επιλέχθηκαν τυχαία να
υποβληθούν σε κλινική συνέντευξη από ψυχολόγο πριν και μετά από την τοποθέτηση. οι σταθμισμένες κλίμακες SF36 (ποιότητα ζωής),
BDI (Κατάθλιψη) χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων.
αποτελέσματα: πολύ σημαντικές διαφορές ψυχικής υγείας παρατηρήθηκαν πριν την τοποθέτηση. αυτές μάλιστα, επηρέασαν τόσο την αναλγητική
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής μεθόδου όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών συνολικά. παρουσιάζονται αναλυτικά τα 4 περιστατικά.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σημαντική εμπλοκή του ψυχικού παράγοντα στην αποτελεσματικότητα θεραπευτικών
ενδείξεων της νευροδιέγερσης νωτιαίου μυελού αλλά ανοίγουν και τη συζήτηση στο μεγάλο θέμα αλληλεπίδρασης του Χρόνιου πόνου,
της Ψυχικής υγείας και της καίριας επιλογής θεραπευτικών εργαλείων. ο ρόλος του ψυχολόγου κατά τη φάση επιλογής αλλά και
παρακολούθησης ασθενών σηματοδοτείται ως παρέμβαση υψίστης σημασίας.

Α23
ανΤιμεΤωπιΣΗ ιΣχαιμικΗΣ αποΦρακΤικΗΣ αΓΓειοπαθειαΣ καΤω ακρων
με χΗμικΗ νευροΤροποποιΗΣΗ
κυριτσά μ.1, μπίζιος χ.2, κολοτούρα α.3, αντρεόττι Β.4, νικολαϊδου χ.5, αναστασίου εμμ.6
αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας»Θριάσιο»
2
αναισθησιόλόγος, Επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5
Ψυχολόγος, Μονάδα πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6
αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
1

Σκοπός: 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. παρουσιάζονται δύο ενδιαφέροντα περιστατικά με χρόνια ισχαιμική αποφρακτική αγγειοπάθεια (ιαα)
κάτω άκρων που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με την εφαρμογή χημικής νευροτροποποίησης.
υλικό & μέθοδος: 1) ασθενής (τΝ) άνδρας ηλικίας 45 ετών με χρόνιο πόνο κάτω άκρων σε έδαφος ιαα από ηλικίας 28
ετών αντιμετωπίσθηκε αρχικά με φαρμακευτική αγωγή (αγγειοδιασταλτικά και ανταιμοπεταλιακά) και αργότερα με
τοποθέτηση stent στις μηριαίες αρτηρίες. πριν από 7 έτη εμφυτεύθηκε ένα οκταπολικό ηλεκτρόδιο στην ΘΜΣΣ και ο
συνοδός νευροδιεγέρτης. ο ασθενής περιγράφει ικανοποιητικό αποτέλεσμα ανακούφισης κατά τα πρώτα 3 έτη αλλά μετά
λόγω εξάντλησης της μπαταρίας και παρά την αλλαγή του νευροδιεγέρτη ο ασθενής υπέφερε σημαντικά και κυρίως κατά
τη βάδιση. Επιπλέον την τελευταία πενταετία αναφέρει και ήπια συμπτωματολογία από τα άνω άκρα. προχωρήσαμε σε
εμφύτευση μόνιμης αντλίας σταθερής ροής τον οκτώβριο του 2017. το φαρμακευτικό διάλυμα που ικανοποιεί τώρα τις
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ανάγκες του ασθενή είναι: φαιντανύλη, μορφίνη, κλονιδίνη, κεταμίνη, μιδαζολάμη και ροπιβακαϊνη. 2) ασθενής (ρΧ) άνδρας
ηλικίας 69 ετών με χρόνιο πόνο κάτω άκρων σε έδαφος ιαα από ηλικίας 58 ετών αντιμετωπίσθηκε αρχικά με φαρμακευτική
αγωγή (αγγειοδιασταλτικά και ανταιμοπεταλιακά) και αργότερα με τοποθέτηση stent στις μηριαίες αρτηρίες. πριν από 5
έτη εμφυτεύθηκε ένα οκταπολικό ηλεκτρόδιο στην ΘΜΣΣ και ο συνοδός νευροδιεγέρτης. ο ασθενής περιγράφει
ικανοποιητικό αποτέλεσμα ανακούφισης κατά τα πρώτα 2 έτη αλλά μετά λόγω εξάντλησης της μπαταρίας και παρά την
αλλαγή του νευροδιεγέρτη ο ασθενής υπέφερε σημαντικά και κυρίως κατά τη βάδιση. προχωρήσαμε σε εμφύτευση μόνιμης
αντλίας σταθερής ροής τον Μάρτιο του 2018. το φαρμακευτικό διάλυμα που ικανοποιεί τώρα τις ανάγκες του ασθενή είναι:
φαιντανύλη, κλονιδίνη, κεταμίνη, μιδαζολάμη και ροπιβακαϊνη.
αποτελέσματα: Η χειρουργική εμφύτευση μόνιμης αντλίας σταθερής ροής στους δύο ασθενείς και η χορήγηση οπιοειδων
(φαιντανύλη ή και μορφίνη), α2 αγωνιστή (κλονιδίνη), ηρεμιστικού - μυοχαλαρωτικού (μιδαζολάμη), αναστολέα ΝΜDα
υποδοχέων (κεταμίνη) και τοπικού αναισθητικού (ροπιβακαϊνη) είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της
συμπτωματολογίας των δύο ασθενών εντός των πρώτων 20 ημερών αλλά και με την πάροδο των μηνών και τη σταδιακή
προσθήκη άλλων φαρμάκων ή και της τροποποίησης των δοσολογιών αυτών οι ασθενείς ανακουφίστηκαν ακόμη
περισσότερο και είναι ικανοποιημένοι γιατί βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα της ζωής τους. τα αποτελέσματα αυτά
επιβεβαιώθηκαν από τη χρήση Doppler αλλά και Triplex κάτω άκρων.
Συμπεράσματα: Η άμεση βελτίωση της συμπτωματολογίας των ασθενών - πόνος στα άκρα στην ηρεμία αλλά και στη
βάδιση καθώς και η αύξηση της απόστασης που βαδίζουν χωρίς να αισθάνονται πόνο - είναι αποτέλεσμα της χημικής
νευροτροποποίησης. ο συνδυασμός των φαρμάκων που χορηγούνται καθημερινά σε ελάχιστες δόσεις στον υπαραχνοειδή
χώρο έχει σαν αποτέλεσμα την εγκατάσταση ελαφρού συμπαθητικού αποκλεισμού και την ανάλογη αγγειοδιασταλτική
δράση και την αύξηση της παροχής αίματος στα άνω και κάτω άκρα.

Α24
αξιολOΓΗΣΗ ΤΗΣ αποΤελεΣμαΤικOΤΗΤαΣ και ΤΗΣ αΣΦAλειαΣ ΤΗΣ διαδερμικH
νευρOλυΣΗ με ΣυνεχH Ή παλμικH ραδιοΣυχνOΤΗΤα Σε οΓκολοΓικοYΣ αΣθενεIΣ
1

Ζαβρίδης π.1, παναρέτου Β.1, Τσιτσκάρη μ.2, αναστασίου εμμ.3
ιατρικό Κέντρο πόνου λευκωσίας, American Medical Centre, λευκωσία, 2απολλώνιον ιδιωτικό Νοσοκομείο, λευκωσία
3αναισθησιολογίκο τμήμα & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”, αθήνα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της διαδερμικής νευρόλυσης με συνεχή
ή παλμική ραδιοσυχνότητα υπό αξονική καθοδήγηση ως παρηγορητική θεραπεία για τη μείωση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς.
υλικό και μέθοδος: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 μηνών (Φεβρουάριο 2016 - ιόυλιο 2018), 38 ασθενείς (17 άνδρες, 21 γυναίκες)
υποβλήθηκαν σε διαδερμική νευρόλυση με συνεχή ή παλμική ραδιοσυχνότητα υπό αξονική καθοδήγηση για τον έλεγχο του πόνου. το
ογκολογικό υπόβαθρο περιελάμβανε καρκίνο παγκρέατος (n = 13), πνεύμονα (pancoast) (n = 8), νεφρού (n = 3), λέμφωμα (n = 2), καρκίνο
ενδομητρίου (n = 6), ωοθηκών (n = 3) και παχέος εντέρου (n = 3).
οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες στο κοιλιακό και σπλαχνικό πλέγμα (n = 16), στο θωρακικό (n = 2) και
οσφυϊκό πλέγμα (n = 3), στο ανώτερο υπογάστριο πλέγμα (n = 9) και στο αστεροειδές γάγγλιο (n = 8).
ο πόνος πριν την επέμβαση, μία, δύο εβδομάδες και 6 μήνες μετά την επέμβαση αξιολογήθηκε με την αριθμητική οπτική κλίμακα (NVS)
και με την πολυδιάστατη κλίμακα Brief Pain Inventory (Short Form) questionaries.
αποτελέσματα: Συγκρίνοντας την μέση τιμή του πόνου πριν την επέμβαση (μέση τιμή 9,32 NVS, εύρος 7-10 NVS), μία εβδομάδα αργότερα
(μέση τιμή 6,9 NVS εύρος 3-9 NVS), δύο εβδομάδες αργότερα (μέση τιμή 4,2 NVS εύρος 2-8 NVS) και έξι μήνες μετά τη θεραπεία (μέση
τιμή 6,1 NVS εύρος 3-9 NVS) υπήρξε σημαντική μείωση της μέσης τιμής του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η
κινητικότητα βελτιώθηκε σε 31/38 (82%) ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλοκή.
Συμπεράσματα: Η διαδερμική νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες (παλμική ή συνεχής) υπό αξονική καθοδήγηση είναι μια ασφαλής και
αποτελεσματική τεχνική για την ανακούφιση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς.

Βιβλιογραφία:
Interventional approaches to pain management. Markman JD, Philip A., Med Clin North Am 2007;91(2): 271–286.
Pulsed radiofrequency treatment in interventional pain management: mechanisms and potential indications-a review. Chua NH1, Vissers KC, Sluijter
ME, Acta Neurochir (Wien). 2011 Apr;153(4):763-71
Radiofrequency and pulsed radiofrequency treatment of chronic pain syndromes: the available evidence. van Boxem K1, van Eerd M, Brinkhuizen T,
Patijn J, van Kleef M, van Zundert J. Pain Pract. 2008 Sep-Oct;8(5):385-93
Comparison between radiofrequency ablation and chemical neurolysis of thoracic splanchnic nerves for the management of abdominal cancer pain,
randomized trial. Amr SA, Reyad RM, Othman AH, Mohamad MF, Mostafa MM, Alieldin NH, Hamed FA., Eur J Pain. 2018 Jul 5
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Α25
αΤυχΗΣ και ανεπαρκΗΣ ανΤιμεΤωπιΣΗ ΒαρειαΣ ΣπαΣΤικοΤΗΤαΣ
καΤω ακρων με ΤοποθεΤΗΣΗ μονιμΗΣ ανΤλιαΣ
μπίζιος χ.1, κολοτούρα α.2, κυριτσά μ.3, αντρεόττι Β.4, νικολαϊδου χ.5, αναστασίου εμμ.6
αναισθησιόλόγος, Επιμελητής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας»Θριάσιο»
2
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3
αναισθησιόλόγος, Επιμελήτρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας»Θριάσιο»
4
αναισθησιόλόγος, Δ/ντρια αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας»Θριάσιο»
5
Κλινική Ψυχολόγος, Μονάδα πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6
αναισθησιόλόγος, Συντ. Δ/ντής αναισθησιολογικού τμήματος & Μονάδας πόνου γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
1

Σκοπός: 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 σοβαρών χρόνιων επώδυνων συνδρόμων
με ή χωρίς σπαστικότητα. παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον περιστατικό με βαρειά χρόνια σπαστική παραπληγία που
αντιμετωπίστηκε ανεπαρκώς με την εμφύτευση μόνιμης αντλίας προγραμματιζόμενης ροής.
υλικό & μέθοδος: ασθενής (ΧΔ) άνδρας ηλικίας 45 ετών με βαρειά σπαστική παραπληγία λόγω τροχαίου ατυχήματος
προ επταετίας προσήλθε στη Μονάδα πόνου μετά από παραπομπή από ιατρό εργασίας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας.
ο ασθενής πριν από πέντε έτη μετά από τροχαίο ατύχημα είχε κάκωση νωτιαίου μυελού. υπεβλήθη άμεσα σε χαμηλή
σπονδυλοδεσία ΘΜΣΣ, αλλά άμεσα εγκατέστησε παραπληγία. προοδευτικά και σε διάστημα λίγων μηνών εγκατέστησε και
σπαστικότητα κάτω άκρων και κοιλιακού τοιχώματος διαρκώς αυξανόμενη. Επιπλέον είχε επεισόδια παροξυσμικού
νευροπαθητικού πόνου στα κοιλιακά τοιχώματα και την οσφυική χώρα. πριν από 40 μήνες αντιμετωπίστηκε η σπαστικότητα
με την εμφύτευση μόνιμης αντλίας προγραμματιζόμενης ροής του διεθνούς οίκου Medtronic.
αποτελέσματα: H επιλογή της εμφυτευμένης αντλίας – 20 ml χωρητικότητα - ήταν ατυχής και ανεπαρκής για τις ανάγκες
του ασθενούς. πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγους μήνες αυξήθηκε η δόση της μπακλοφένης και η χωρητικότητα της αντλίας
εξαντλήθηκε (4 amp Lioresal Intrathecal – 10 mg/5 ml = 40 mg baclofen) με μέγιστη ημερήσια δόση 700 mcg μπακλοφένης.
Η ανεπαρκής αυτή αντιμετώπιση συνεχίσθηκε μέχρι πριν έξη μήνες που παραπέμφθηκε στη Μονάδα πόνου του «Θριασιου»
γ.Ν. Ελευσίνας. Η διαπίστωση του προβλήματος δεν άφηνε πολλά περιθώρια επιλογών και ενημερώσαμε άμεσα τον ασθενή
ότι η λύση ήταν μια και μόνη με την αλλαγή της αντλίας και την επιλογή νέας πλέον κατάλληλης αντλίας η οποία θα
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του ασθενούς. Μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία της χρονοβόρας έγκρισης και προμήθειας της
νέας αντλίας αλλάξαμε την φαρμακευτική αγωγή ελαττώνοντας κατά 10 mg την μπακλοφένη, προσθέτοντας 30 mg
μιδαζολάμης και 300 mcg κλονιδίνης. Επιπλέον τροποποιήσαμε την ροή της αντλίας και το χρονικό διάστημα
επαναπλήρωσης της αντλίας σε 40 ημέρες από 90 ημέρες. υπήρξε μια μικρή βελτίωση της συμπτωματολογίας του ασθενή
αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε.
Συμπεράσματα: Μετά από περίπου 20 έτη διαρκούς ενασχόλησης και εμπειρίας με την εφαρμογή όλων των
νευροτροποιητικών τεχνικών, την εμφύτευση περισσότερων από 450 μόνιμων αντλιών όλων των τύπων και την ετήσια
παρακολούθηση 100 – 150 εμφυτευμένων αντλιών, θα λέγαμε ότι η αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια προβλήματα βαρειάς
σπαστικότητας ή και σοβαρού ανθεκτικού πόνου δεν είναι μια απλή υπόθεση. Βασική προϋπόθεση είναι η βαθειά γνώση
των τεχνικών νευροτροποποίησης, η υψηλή εμπειρία, η δημιουργία ενός οργανωμένου κέντρου για την εκτέλεση των
επεμβατικών τεχνικών με ασφάλεια, η συνεχής υπεύθυνη παρακολούθηση των ασθενών και η άμεση αντιμετώπιση των
προβλημάτων που συνοδεύουν αυτές τις τεχνικές. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αποσπασματική
αντιμετώπιση αυτών των ιδιαίτερων ασθενών από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που δεν διαθέτουν την ελάχιστη γνώση και
εμπειρία των μεθόδων νευροτροποποίησης με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αντιμετώπιση τους, την αύξηση της συχνότητας
των επιπλοκών, το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος της μεθόδου, την απώλεια εμπιστοσύνης των ασθενών απέναντι στην ιατρική
κοινότητα συνολικά και την απαξίωση των εξελιγμένων επεμβατικών τεχνικών.
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Α26
ανΤιμεΤωπιΣΗ αυχεναλΓιαΣ με αυχενικΗ επιΣκλΗριδιο
ΣΤο ιαΤρειο χρονιου πονου
λαζανάκη ε.1, Γεωργαλή ε.1, ρουχωτά ρ.1, χαϊνάκη ε.1, Γεωργακάκη χ.1, ανδρουλάκης ν.1, μανωλαράκη μ.1
1
αναισθησιολογικό τμήμα, Βενιζέλειο γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Greece
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εκτιμηθεί η συμβολή του ιατρείου πόνου στην ανακούφιση των ασθενών με αυχεναλγία,
με επισκηρίδιο χορήγηση μικρής δόσης τοπικού αναισθητικού, κορτικοστεροειδούς και οπιούχου στην αΜΣΣ.
υλικό και μέθοδος: Στην ομάδα συμπεριελήφθησαν 46 ασθενείς (24 γυναίκες, 22 άνδρες), ASA I-II, ηλικίας 62-70 ετών με εκφυλιστικές
αλλοιώσεις στην αΜΣΣ. από την μελέτη αποκλείσθηκαν ασθενείς με άλλες αιτίες πόνου όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυχενική
μυελοπάθεια, όγκοι ΣΣ. οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 1-3 συνεδρίες σε μεσοδιάστημα 20 ημερών. Έλαβαν επισκληριδίως 3,5-7 mg
ροπιβακαίνης, 25-50 μgr φεντανύλης και 40 mg τριαμσινολόλης σε όγκο 5 ml. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε πρεγκαμπαλίνη σε
δοσολογία 100-225 mg/ημέρα. Μελετήθηκαν:
1. Η ένταση του πόνου των ασθενών (κλίμακα VAS) πριν την έγχυση και 1, 3, 12, 24 ώρες, 3 ημέρες, 15 ημέρες, 3 μήνες, 6 μήνες μετά την έγχυση.
2. Η ικανοποίηση των ασθενών (κλίμακα NRS), λειτουργικότητα ασθενών (κλίμακα NDI)
3. ανάγκη λήψης αναλγητικών (οπιούχα και μη)
4. Επιπλοκές (αναπνευτικό, καρδιαγγειακό, ναυτία/έμετος, κνησμός, λοίμωξη, αιμάτωμα)
5. Χρόνος ασφαλούς αποχώρησης από το ιατρείο.
αποτελέσματα: ο μέσος όρος πόνου (κλίμακα VAS) πριν την επισκληρίδιο έγχυση ήταν 8 στο 70 % των ασθενών. Μετά την θεραπεία
μειώθηκε στο 2 σε διάστημα παρακολούθησης 6 μηνών. Στο 75 % των ασθενών ο μέσος όρος λειτουργικότητας (κλίμακα ΝDI) βελτιώθηκε
από 30 (severe disability) σε 10 (mild disability). ο μέσος όρος ικανοποίησης ασθενών (κλίμακα NRS) μετά την θεραπεία ήταν 9. Όσον
αφορά τις ανάγκες σε χρήση αναλγητικών μετά την επισκληρίδιο έγχυση, 36 ασθενείς έλαβαν μόνο παρακεταμόλη ενώ οι υπόλοιποι
έλαβαν ossicodone 10 mg + paracetamolo 325 mg. Όλοι οι ασθενείς αποχώρησαν από το ιατρείο εντός 3 ωρών χωρίς επιπλοκές.
Συμπέρασμα: Μικρή δόση τοπικού αναισθητικού σε συνδυασμό με οπιούχο και κορτικοστεροειδές αποτελεί ασφαλή μέθοδο
αντιμετώπισης ασθενών με αυχεναλγία, με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας, σπάνιες επιπλοκές και γρήγορη αποχώρηση από το ιατρείο.

Βιβλιογραφία:
1.

Macdermid JC, Walton DM, Avery S, Blanchard A, Etruw E, McAlpine C, Goldsmith CH. Measurement properties of the neck disability index asustematic
review Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. 2009 May;39(5):400-17.
2.Eﬀect of Interlaminar Epidural Steroid Injection in Patients with Central Cervical Spinal Stenosis. Lee DG, Chang MC, World Neurosurg. 2018 Jan;109:e150-e154.
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Α27
Η αποΤελεΣμαΤικοΤΗΤα Του ΒελονιΣμου Για ΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ κεΦαλαλΓιαΣαποΤελεΣμαΤα από Το ιαΤρειο πονου Του πΓν λαριΣαΣ
1

λάσδα ε.1, μπουζιά αι.3, ντέλλα α.4, κολώνια κ.2, παπασπύρου δ.2, αρναούτογλου ε.5
Επικουρικός αναισθησιολόγος, 2Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, 3Επιμελήτρια αναισθησιολογίας,
4Νοσηλεύτρια αναισθησιολογίας, 5Καθηγήτρια αναισθησιολογίας
αναισθησιολογική κλινική, π.γ.Ν. λάρισας

Σκοπός: Nα διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στους ασθενείς που υποφέρουν από χρόνια κεφαλαλγία,
ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή.
υλικό & μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τους φακέλους των ασθενών του ιατρείου πόνου του πγΝ λάρισας
στους οποίους εφαρμόστηκε βελονισμός για την αντιμετώπιση χρόνιας ανθεκτικής κεφαλαλγίας μετά από ενημέρωση και
έγγραφη συγκατάθεση. Στους ασθενείς προτάθηκε ο βελονισμός ως μια εναλλακτική θεραπεία, την οποία και αποδέχτηκαν.
Έγινε καταγραφή του φύλου των ασθενών, του αριθμού των συνεδριών και αξιολόγηση του πόνου πριν και μετά των θεραπειών.
το πρωτόκολλο με τα βελονιστικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το παρακάτω:
(πΕ4,πΕ19,Σ8,DU16,οΚ2,οΚ10,οΚ60,τΘ20,τΘ5,ΧΚ20, και TaiYang)
αποτελέσματα: Στο ιατρείο προσήλθαν 68 ασθενείς με κεφαλαλγία τάσεως, ημικρανία με αύρα ή χωρίς και κεφαλαλγία
από δυσλειτουργία του τριδύμου, εκ των οποίων 59 γυναίκες και 7 άντρες. από αυτούς δύο ασθενείς διέκοψαν τις συνεδρίες
για προσωπικούς λόγους. Κατά την προσέλευσή τους στο ιατρείο οι ασθενείς ανέφεραν αρχικά σκορ πόνου VAS 8 έως 10
και είχαν εξαντλήσει άλλες αναλγητικές μεθόδους φαρμακευτικές και επεμβατικές χωρίς να παρουσιάζουν βελτίωση. γίνανε
10+2 επαναληπτικής συνεδρίες Βελονισμού μετά τις οποίες σημειώθηκε σταδιακή μείωση της έντασης των κεφαλαλγιώνσε
VAS< 4σε 45 ασθενείς (68,18%) καθώς και μείωση της συχνότητας των επεισοδίων. Σε 11 ασθενείς (16,6%) παρουσιάστηκε
ύφεση της έντασης του πόνου σε VAS< 6, ενώ 7 ασθενείς (10,6%) ανέφεραν VAS< 8. Ένα περιστατικό δεν παρουσίασε καμία
μεταβολή, ενώ δύο ασθενείς (3%) παρουσίασαν υποτροπή των επεισοδίων μετά το τέλος της θεραπείας.
Συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία των ασθενών ο Βελονισμός σαν εναλλακτική θεραπεία αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις
κεφαλαλγίες που δεν ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή.
Βιβλιογραφία:
1.

Schiapparelli, P., Allais, G., Rolando, S. et al.Acupuncture in primary headache treatment.NeurolSci (2011) 32(Suppl 1): 15
Linde K(1), Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A,White AR, Acupuncture for the prevention of episodic migraine.Cochrane
Database Syst Rev. 2016 Jun 28;(6):CD001218. doi:10.1002/14651858.CD001218.pub3
4.Acupuncture for tension-type headaches and migraine Drug and Therapeutics Bulletin 2010;48:62-65
5.Menken M, Munsat TL, Toole JF. The global burden of disease study. Arch Neurol 2000;57:418–440.
3.
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Α28
ΗλεκΤροΒελονιΣμοΣ Σε αΣθενΗ Για ΤΗν ανΤιμεΤωπιΣΗ παΓωμενου ωμου παρουΣιαΣΗ περιΣΤαΤικου
λάσδα ε.1, μπουζιά αι.3, Βαριάδης δ.2, χαραλαμπίδου α.3, κουτσοθύμιου αι.1, αρναούτογλου ε.4
1Επικουρικός αναισθησιολόγος, 2Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος,
3Επιμελήτρια α αναισθησιολογίας, 4Καθηγήτρια αναισθησιολογίας
αναισθησιολογική κλινική,π.γ.Ν. λάρισας
Σκοπός: Η περιοχή του ώμου είναι η πιο «δραστήρια» περιοχή του ανθρώπινου σώματος και ανατομικά από τις πιο
σύνθετες δομές του μυοσκελετικού συστήματος.Η συμφυτική θυλακίτιδα (παγωμένος ώμος) προκαλεί έντονο άλγος με τον
ασθενή να μη μπορεί να εκτελέσει απλές κινήσεις της καθημερινότητάς του. Σκοπός μας είναι να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητα του ηλεκτροβελονισμού σε ασθενή που προσήλθε στο ιατρείο πόνου με έντονους πόνους στην ωμική
ζώνη του δεξιού άκρου.
υλικό & μέθοδος: πρόκειται για παρουσίαση περιστατικού για την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από το φάκελο
του ασθενούς στο ιατρείο μας.
Άντρας 77 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας με δυνατούς πόνους στον ώμο (VAS:8)και με απώλεια του εύρους κίνησης σε
περισσότερες από μια κατεύθυνση. από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται αυ,ΣΔ. από την MRI:υπερτροφικές εκφυλιστικές
αλλοιώσεις στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση, Στένωση α5-α6 και α6-α7 επι εδάφους σπονδυλοαρθρίτιδας μικτού τύπου. Η
Θεραπευτική αγωγή που ελάμβανε για τον πόνο ήταν: γκαμπαπεντίνη 300× 3,κωδείνη-παρακκεταμόλη-καφείνη×2 και μεφαιναμικό
οξύ επί πόνου, ενώ είχε υποβληθεί σε αποκλεισμό βραχιονίου πλέγματος 4 φορές το τελευταίο χρόνο. του προτάθηκε ο βελονισμός
ως μια εναλλακτική θεραπεία, την οποία και αποδέχτηκε. το πρωτόκολλο με τα βελονιστικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
το παρακάτω:
(πΕ4,λΕ3,πΕ14,πΕ15,τΘ14,λΕ9,λΕ15,π2,οΚ11,οΚ42,τΘ15,ΧΚ20,ΧΚ21, DU20 και tps)
αποτελέσματα: γίνανε 10+2 συνεδρίες. Μετά τη δεύτερη επίσκεψη χρησιμοποιήθηκε και ηλεκτροβελονισμός όπου και
σημειώθηκε σταδιακή μείωση του πόνου και διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής ενώ η κινητικότητα του άκρου βελτιώθηκε
αισθητά. Με το πέρας των θεραπειών ανέφερε VAS 0-2. Σήμερα, ένα χρόνο μετά ο ασθενής συνεχίζει να μη πονάει, είναι
χαρούμενος και με καλή κινητικότητα.
Συμπεράσματα: ο βελονισμός φαίνεται να αποτελεί μία εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν από
συμφυτική θυλακίτιδα αντιμετωπίζοντας το άλγος και τη δυσκαμψία παράλληλα.
Βιβλιογραφία:
1.

Yamashita H, Tsukayama H, Tanno Y, Nishijo K. Adverse events in acupuncture and moxibustion treatment: a six-year survey at a national clinic in Japan. J
Altern Complement Med. 1999;5:229–236.
2. Shin JS, Ha IH, Lee J, et al. Eﬀects of motion style acupuncture treatment in acute low back pain patients with severe disability: a multicenter, randomized,
controlled, comparative eﬀectiveness trial. Pain. 2013;154:1030–1037.
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Α29
Η θεραπεια αΣθενουΣ με χρονια οΣΦυαλΓια μεΤα ΤΗν χρΗΣΗ ΣυνδυαΣΤικΗΣ
μεθοδου αΦΗΣ, μαλαξΗΣ και ΒελονιΣμου - παρουΣίαΣΗ περιΣΤαΤικού
παπανικολάου Φ.1, λάσδα ε.2, ντέλλα α.3, χαλκιάς α.4, αρναούτογλου ε.5
1ΚΕΦα MSc, MST,CAM, 2Επικουρική αναισθησιολόγος, 3Νοσηλεύτρια τΕ,
4

Επίκουρος Καθηγητής αναισθησιολογίας, 5Καθηγήτρια αναισθησιολογίας
αναισθησιολογική κλινική π.γ.Ν λάρισας

Σκοπός: Η οσφυαλγία επηρεάζει το 50% περίπου του ενήλικου πληθυσμού και βάσει μελετών το 85% των ενηλίκων θα
νοσήσει μια φορά στη ζωή του από πόνο στην μέση. ο περιορισμός της κινητικότητας και ο πόνος μειώνει την ποιότητα
ζωής και την ψυχική διάθεση των πασχόντων. Σκοπός μας είναι να περιγραφεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού αφής,
μάλαξης και βελονισμού σε ασθενή με χρόνια οσφυαλγία που προσήλθε στο ιατρείο πόνου με έντονο άλγος στην οσφυϊκή
μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ).
υλικό και μέθοδος: πρόκειται για αναφορά περίπτωσης για την οποία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το αρχείο του
ιατρείου μας. γυναίκα 23 ετών με χρόνια οσφυαλγία από τριετίας προσήλθε στο ιατρείο με έντονο άλγος στην οσφυϊκή
μοίρα της ΣΣ (Vas:8) με αντανάκλαση στα κάτω άκρα και δυσκολία στην κίνηση. από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται πόνος
στην οσφυϊκή μοίρα, αιμωδία, κακή διάθεση, κόπωση και περιορισμός στη δραστηριότητα από 45μερου. από την MRI:
Κήλες στους ο4-ο5. Η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τον πόνο ήταν: TRAMADOL HYDROCHLORIDE &
ACETAMINOPHEN (37,5+325)mg x 2 και ORPHENADRINE CITRATE & ACETAMINOPHEN (450+35)mg x 3. της προτάθηκε
για θεραπεία ο συνδυασμός αφής, μάλαξης και του ηλεκτροβελονισμού, την οποία και δέχθηκε. ταυτόχρονα της
χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια SF-36 & POMS, ώστε να μετρηθούν οι παράμετροι της ποιότητας ζωής και της ψυχικής
έντασης πριν και μετά το πέρας των θεραπειών.
αποτελέσματα: Κατά την διάρκεια τριμήνου εφαρμόστηκαν 8 (+4) θεραπείες. Μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας
παρουσίασε μια βελτίωση στον πόνο (Vas:6) και καλύτερη κινητική δραστηριότητα. Μετά από ένα τρίμηνο ο πόνος
ελαττώθηκε(Vas:2), βελτιώθηκε η διάθεση, μειώθηκε η ψυχική ένταση και η ασθενής επανήλθε στην καθημερινότητα της. Η
φαρμακευτική αγωγή διεκόπη.
Συμπεράσματα: ο συνδυασμός αφής, μάλαξης και ηλεκτροβελονισμού φαίνεται να αποτέλεσε μια συμπληρωματική και
εναλλακτική λύση στην συγκεκριμένη ασθενή αναφορικά με τη διαχείριση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου.
Βιβλιογραφία:
• Chou R, Deyo R, Friendly J, Hashimoto R, (2016): Noninvasive Treatments for Low Back Pain. Comparative Eﬀectiveness Review, N169
• Skelly A, Chou R, Deyo R, Dettori J, Turner J, Friendly J, (2018): Noninvasive Nonpharmacological Treatment for Chronic Pain: A systematic Review.
Comparative Eﬀectiveness Review, N209
• Billis E, Koutsogiannis C, Mantzaroglou C, Gliatis J, Fousekis K, (2017): Association of Low Back Pain on Physical, sociodemographic and lifestyle factors
across a general population sample within Greece. J Back Muskoloskeletal Rehab, 2017;30(2):279-290. doi: 10.3233/BMR-150484.
• Meucci RD, Fassa AG, Faria M, (2015): Prevalence of Low Back Pain: A systematic Review. Rev Suade Publica 2015; 49:73
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Α30
ΒελονιΣμοΣ και λεμΦοιδΗμα
παπαδάκης ελ.1, αρκαλάκη ελ.1, λεφάκη Τ.2, Φραντζέσκος Γ.2
αναισθησιολόγος, αναισθησιολογική Κλινική, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2
Διευθυντής αναισθησιολόγος, αναισθησιολογική Κλινική, ιατρείο Χρόνιου πόνου, πανεπιστημιακό γ.Ν.Ηρακλείου
1

εισαγωγή: το λεμφοίδημα μπορεί να υφίσταται μετά από χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του μαστού και
να τους συνοδεύει για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Στα πλαίσια των εναλλακτικών - συμπληρωματικών θεραπειών στην
αντιμετώπιση των καρκινοπαθών έχει δημοσιευθεί πλήθος δεδομένων, αποδεικνύοντας ότι ο βελονισμός αποτελεί ασφαλή
και αποτελεσματική πρακτική για μείωση του οιδήματος και βελτίωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με οίδημα των άνω
και κάτω άκρων.
περιστατικό: πρόκειται για γυναίκα 71 ετών με χειρουργηθέν καρκίνο (αρ) μαστού με σύστοιχο μασχαλιαίο λεμφαδενικό
καθαρισμό προ 5ετίας, που προσήλθε στο ιατρείο χρόνιου πόνου για την αντιμετώπιση χρόνιου άλγους με χαρακτηριστικά
ινομυαλγίας.τα συμπτώματα ήταν εντονότερα στη περιοχή της αριστερής ωμοπλάτης με σωματικό πόνο (VAS:6) και
νευροπαθητικό (Pain detect: 18). Η ασθενής ήδη ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή (παρακεταμόλη με τραμαδόλη,
τιτλοποιημένη χορήγηση σταγόνων τραμαδόλης και gabapentin). Κατά την κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε εικόνα
λεμφοιδήματος στο αριστερό άνω άκρο με οίδημα (περίμετρος 2cm μεγαλύτερη του δεξιού βραχίονα) και ερυθρότητα
αλλά με καλή λειτουργικότητα. προγραμματίσθηκαν 10 συνεδρίες βελονισμού διάρκειας 30 λεπτών. Επιλέγησαν τα σημεία
CV-12, CV-3, LI-14, LI-15 και LU-5 μαζί με τοπικά επώδυνα σημεία. Έγιναν συνολικά 10 συνεδρίες. ο πόνος μειώθηκε
σημαντικά (VAS:1-2), αλλά υπήρξε και εξάλειψη της ερυθρότητας του αριστερού άνω άκρου, μείωση της περιμέτρου του
οιδήματος στο 0.5cm και σαφής βελτίωση της διάθεσης της ασθενούς. Κατά τις επανεξετάσεις διαπιστώθηκε η διατήρηση
των θετικών αποτελεσμάτων βελτίωσης του λεμφοιδήματος για τουλάχιστον ένα έτος από τη λήξη των συνεδριών
βελονισμού.
Συζήτηση: Η χρήση του βελονισμού για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος μετά από χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου
αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο (δεν υπάρχει αναφορά ανεπιθύμητων συμβαμάτων όπως λοιμώξεων) ιδιαίτερα για ασθενείς
που δεν είχαν αποτελέσματα με την φαρμακευτική αγωγή. προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του βελονισμού
από κατάλληλα εκπαιδευμένο γιατρό.
Βιβλιογραφία
1.

Cassileth BR, Van Zee KJ, Yeung KS, et al. Acupuncture in the treatment of upper-limb lymphedema: results of a pilot study. Cancer 2013;119(13):2455-61.
Smith CA, Pirotta M, Kilbreath S: A feasibility study to examine the role of acupuncture to reduce symptoms of lymphoedema aer breast cancer: a
randomised controlled trial. Acupunct Med 2014;32(5):387-93.
2.Yao C, Xu Y, Chen L, et al.: Eﬀects of warm acupuncture on breast cancer-related chronic lymphedema: a randomized controlled trial. Curr Oncol
2013;23(1):e27-34.
1.
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Α31
νευραλΓια Τριδυμου και ΒελονιΣμοΣ
παπαδάκης ε.1, κουγεντάκης Γ. 2, αρκαλάκη ελένη 1, Φραντζέσκος Γ. 3, λεφάκη Τ.3
1αναισθησιολόγος, αναισθησιολογική Κλινική παγΝΗ, 2Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργική Κλινική παγΝΗ
3αναισθησιολόγος – Διευθυντής αναισθησιολογική Κλινική παγΝΗ
Σκοπός: Η καταγραφή ασθενών με νευραλγία τριδύμου που αντιμετωπίστηκαν με βελονισμό στο ιατρείο Χρόνιου πόνου
του παγΝΗ την τελευταία πενταετία 2012-2017.
υλικό και μέθοδος: 12 ασθενείς (8 γυναίκες, 4 άνδρες) προσήλθαν την τελευταία πενταετία στο ιατρείο Χρόνιου πόνου
του παγΝΗ με νευραλγία τριδύμου. Tρεις (2 γυναίκες, 1 άνδρας) αποκλείστηκαν, είτε γιατί δεν ολοκλήρωσαν τις συνεδρίες,
είτε γιατί δεν προσήλθαν για επανεκτίμηση. Η κατανομή του πόνου σε 5 ασθενείς αφορούσε μόνο τον τρίτο κλάδο του
νεύρου. Κατεγράφησαν ο αριθμός των συνεδριών τα VAS score (0-10), η συχνότητα και η διάρκεια του πόνου πριν και μετά
τις συνεδρίες. οι ασθενείς επανεκτιμώνται κάθε 3 μήνες και όπου κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιούνται επαναληπτικές
συνεδρίες συνήθως μετά από 6 μήνες.
αποτελέσματα: 9 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό βελονισμού και φαρμακευτικής αγωγής (πρεγκαμπαλίνη
150mg). 7 ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση στη διάρκεια, τη συχνότητα και την ένταση του πόνου. 2 ασθενείς εμφάνισαν
μείωση της έντασης και της διάρκειας του πόνου, όχι όμως και της συχνότητας.
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

αΡιΘμΟΣ
ΣΥνΕΔΡιΩν
17
10
12
10 + 5
(1,5 ΧροΝο)

ΧΡΟνικΟ
ΔιαΣΤημα
6 ΜΗΝΕΣ
2 ΜΗΝΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ

VAS SCORE
VASS CORE
ΠΡιν
μΕΤα
8-10 ΣυΝΕΧΗΣ
3-4
10 αΝα ΩΣΕιΣ
5-6
8-9 ΣυΝΕΧΗΣ
3-4
8-10 αΝα
3-4
ΩΣΕιΣ

ΣΥΧνΟΤηΤα
κΡιΣΕΩν ΠΡιν
ΚαΘΗΜΕριΝα
ΚαΘΗΜΕριΝα
ΚαΘΗΜΕριΝα
ΚαΘΗΜΕριΝα

10 + 10
(9 ΜΗΝΕΣ)
19
16
10
15

2 ΜΗΝΕΣ

8-10 ΣυΝΕΧΕΣ

1-2

ΚαΘΗΜΕριΝα

8 ΜΗΝΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ
2 ΜΗΝΕΣ
3

8-10 ΣυΝΕΧΗΣ
6-8 ΣυΝΕΧΗΣ
8-10 ΩΣΕιΣ
6-8

3-4
2-4
3
1-2

ΚαΘΗΜΕριΝα
ΚαΘΗΜΕριΝ
ΚαΘΗΜΕριΝα
3/ΕΒΔοΜαΔα
1 ΧροΝο
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ΣΥΧνΟΤηΤα
κλαΔΟΣ
κΡιΣΕΩν μΕΤα ΤΡιΔΥμΟΥ
2 αΝα 4 ΜΗΝΕΣ
ιι,ιιι
ΚαΘΗΜΕριΝα
ι,ιι, ιιι
ΚαΘΗΜΕριΝα
ι
ΧΩριΣ ΚριΣΕιΣ
ιιι
1,5 ΕτοΣ
ΧΩριΣ ΚριΣΕιΣ
1,5 ΧροΝο
1 αΝα ΜΗΝα
1 αΝα ΜΗΝα
1αΝα ΕΒΔοΜαΔα
ΧΩριΣ ΚριΣΕιΣ

ιι,ιιι
ιιι
ιιι
ιιι
ιιι
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Συμπέρασμα: ο συνδυασμός βελονισμού και φαρμακευτικής αντιμετώπισης της νευραλγίας τριδύμου μπορεί να αποτελέσει
μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή.
ΒιΒλιοΓραΦια
1.

Spina A, Mortini P, Alemanno F, et al. Trigeminal neuralgia: toward a multimodal approach. World Neurosurg 2017;103:220–30
Cruccu G, Gronseth G, Alksne J, et al. AAN-EFNS guidelines on trigeminal neuralgia management. Eur J Neurol 2008;15:1013–28
2.Liu H, Li H, Xu M, et al. A systematic review on acupuncture for trigeminal neuralgia. Altern Ther Health Med 2010;16:30–5
1.

Α32
Η επιδραΣΗ Του ΒελονιΣμου ΣΤΗν κεΦαλαλΓια ΤαΣΗΣ
Συρογιάννη π.1, παπαδάκης ε.1, αρκαλάκη ε.2, Φραντζέσκος Γ.3 , λεφάκη Τ.3
αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2
Επικουρική Επιμ. αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3
Διευθυντής ΕΣυ αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
1

Σκοπός: Να εκτιμηθεί κατά πόσο ο βελονισμός επιδρά στη μείωση του πόνου καθώς και αν ο αριθμός των συνεδριών
σχετίζεται με την αποτελεσματικότητά του.
υλικό & μέθοδος: Συνολικά 218 ασθενείς με κεφαλαλγία τάσης επισκέφθηκαν το ιατρείο πόνου του παγΝΗ σε διάστημα
10 ετών. πραγματοποιήθηκε ανάλυση δεδομένων σε 204 ασθενείς. 14 εξ΄αυτών αποκλείσθηκαν λόγω ελλιπών δεδομένων.
οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών που προσήλθαν, (καθότι δεν ολοκλήρωσαν όλοι
τον αριθμό των αρχικά 10 συνεδριών που είχαν προγραμματισθεί). Κατεγράφησαν οι διαφορές στην ένταση του πόνου
(VAS score 0-10) και στη συχνότητα (ημέρες κεφαλαλγίας ανά μήνα), με βάση το ημερολόγιο πόνου που συμπλήρωναν οι
ασθενείς επί ένα μήνα πριν την προσέλευση τους στο ιατρείο.
αποτελέσματα: παρατηρήθηκε σημαντική μείωση τόσο στην ένταση του πόνου όσο και στη συχνότητα των κεφαλαλγιών
σχεδόν σε όλες τις ομάδες ασθενών. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη με την αύξηση του αριθμού των συνεδριών.

ασθενείς
42
89
39
34

αριθμός
Συνεδρίες
<5
5-10
11-15
>15

μέση τιμή VAS
Πριν
μετά
7.1
5.1
7.5
3.7
7.4
3.4
7.8
3.1

Ημέρες με κεφαλαλγία ανά μήνα
Πριν
μετά
13.5
7.3
12.3
4.3
12.6
4.5
9.4
2.9

Συμπεράσματα: ο βελονισμός αποτελεί μία καλή και ασφαλή επιλογή στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας τάσης, γεγονός
που ενισχύεται και από τα βιβλιογραφικά δεδομένα[3,4].
Βιβλιογραφία:
1.

Acupuncture for tension-type headache, Klaus et al. NIH Public Access Cochrane Database,2011
Steiner TJ et al, 2007. Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type, cluster and medicationoveruse headache
3. Acupuncture for tension-type headache. Linde K et al.Cochrane Database Syst Rev. 2009
4. The acupuncture randomised trial (ART) for tension-type headache—details of the treatment.Melchart D et al. Acupunct Med. 2005 Dec;23(4):157-65.5.The
eﬀects of laser acupuncture on chronic tension headache—a randomised controlled trial.Ebneshahidi NS et al. Acupunct Med. 2005 Mar;23(1):13-8
2.
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Α33
ανΤιμεΤωπιΣΗ ανθεκΤικΗΣ κεΦαλαλΓιαΣ με ΒαΣικΗ θεραπεια ΒελονιΣμου
παπαδόπουλος Γ., χριστοπούλου α., καρφάκης Γ., λένα α., Τζίμας π.
αναισθησιολογική Κλινική πγΝι
περιγραφή περιστατικού: ασθενής ηλικίας 59 ετών, με ανθεκτική κεφαλαλγία ινιακής προέλευσης από 20 ετίας. με συνεχή πόνο την
ημέρα, έντασης 6 - 7 στην κλίμακα VAS και αφόρητο πόνο τη νύχτα (VAS = 10).
για την αντιμετώπισή της υποβλήθηκε χωρίς αποτέλεσμα σε φαρμακευτική αγωγή, σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κοίλης στον
αυχένα, σε εμφύτευση ηλεκτροδίων στα ινιακά νεύρα και ηλεκτρική διέγερση, σε διέγερση με ραδιοσυχνότητες στα νωτιαία αυχενικ.ά
νεύρα σε βελονισμό, μόξα και αποκλεισμούς ινιακών νεύρων.
για το λόγο αυτό η ασθενής υποβλήθηκε σε βασική θεραπεία βιοσυντονισμού (5 συνεδρίες) με αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση,
περισσότερο από 80%, ιδιαίτερα τη νύχτα. Η ασθενής μπορεί πλέον να κοιμηθεί χωρίς πόνο, η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί σημαντικά
και είναι υπό παρακολούθηση.
Συζήτηση: Η βασική θεραπεία βιοσυντονισμού αποτελεί μια αμφιλεγόμενη μέθοδο λόγω έλλειψης δημοσιεύσεων. Στην την περίπτωσή
μας είχε θεαματικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση ανθεκτικής κεφαλαλγίας. περισσότερες έρευνες απαιτούνται.
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P1
επιΤυχΗΣ ανΤιμεΤωπιΣΗ ανθεκΤικΗΣ κεΦαλαλΓιαΣ λοΓω αυΤομαΤΗΣ
ενδοκρανιαΣ υποΤαΣΗΣ με επιΣκλΗριδιο εμΒαλωμα αιμαΤοΣ (blOOD PATCH)
ΣΤΗν οΣΦυικΗ μοιρα ΤΗΣ ΣπονδυλικΗΣ ΣΤΗλΗΣ: αναΦορα περιΣΤαΤικου
νύκταρη Β.1, χατζημιχάλη αι.1, Συρογιάννη π.1, Σπαρτινού α.2, κουτουλάκη εμμ.2,
παπαστρατηγάκης Γ.2, παπαιωάννου α.3
1
αναισθησιολόγος ΕΣυ, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
2
Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
3
αναπληρώτρια Καθηγήτρια αναισθησιολογίας, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Σκοπός: Η αναφορά αντιμετώπισης ανθεκτικής κεφαλαλγίας σε ασθενή με αυτόματη Ενδοκράνια υπόταση (αΕυ) με
επισκληρίδιο εμβάλωμα αίματος στην οσφυική μοίρα.
αναφορά περιστατικού: Άνδρας 47 ετών με ορθοστατική κεφαλαλγία από εξαμήνου λόγω αΕυ, παραπέμφθηκε από
τους θεράποντες νευρολόγους λόγω επιδείνωσης των συμπτωμάτων παρά τη συντηρητική αγωγή. Η αρχική ορθοστατική
κεφαλαλγία είχε μετατραπεί σε χρόνια κεφαλαλγία - αυχεναλγία με οξείες εξάρσεις με αποτέλεσμα σημαντικό περιορισμό
της λειτουργικότητας και εμφάνιση αγχώδους διαταραχής και κατάθλιψης. ο ασθενής ανέφερε οξεία επιδείνωση μετά από
συνεδρία βελονισμού, οπότε και προσήλθε για νευρολογική εκτίμηση. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε δύο ευμεγέθη μετωπιαία
υποσκληρίδια υγρώματα και σχετική πτώση των δομών του εγκεφάλου σε σύγκριση με προηγούμενη απεικόνιση.
αποτελέσματα: ο ασθενής ενημερώθηκε για όλες τις πιθανές επιπλοκές που προέκυπταν από το σύνδρομο, την τεχνική
της επισκληριδίου και τη χορήγηση αίματος στον επισκληρίδιο χώρο. Στην αίθουσα ανάνηψης υπό άσηπτες συνθήκες
ανευρέθη ο επισκληρίδιος χώρος στο μεσοσπονδύλιο διάστημα ο3-ο4 και χορηγήθηκαν 20 ml αίματος. ο ασθενής
τοποθετήθηκε σε θέσηTrendelenburg και συστήθηκε αυστηρός κλινοστατισμός για 24 ώρες. τις επόμενες ώρες υπήρξε
πλήρης ύφεση της συμπτωματολογίας χωρίς υποτροπή στις 40 μέρες.
Συμπεράσματα: Η αυτόματη ενδοκράνια υπόταση εμφανίζεται σε νεαρά άτομα (μέσος όρος 38 έτη ζωής) και μπορεί να
συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή. Συγκεκριμένα ερεθίσματα φαίνεται να
πυροδοτούν την εμφάνιση ορθοστατικής κεφαλαλγίας.
Η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική, ενώ επί αποτυχίας συστήνεται χορήγηση 15-20 ml αίματος στον επισκληρίδιο χώρο.
Η χορήγηση μπορεί να είναι στοχευμένη (κοντά στη θέση διαρροής ΕΝυ) ή «τυφλή» ( χορήγηση σε κατώτερη θωρακική ή
οσφυική μοίρα).Η ύφεση των συμπτωμάτων οφείλεται αρχικά σε αποκατάσταση του όγκου του ΕΝυ, ασκώντας συμπίεση
στη σκληρά μήνιγγα και ακολούθως σε σφράγισμα στο σημείο διαρροής. το ποσοστό επιτυχίας με την 1η προσπάθεια σε
«τυφλή» τεχνική αναφέρεται 30-87%. Η απόκριση σχετίζεται με συγκεκριμένα απεικονιστικά ευρήματα και μπορεί να
προβλεφθεί σε σημαντικό βαθμό.
Βιβλιογραφία:
1

Tyagi A. Management of spontaneous intracranial hypotension. Pract Neurol 2016;16:87–88.
Limaye K, Samant R, Lee R W. Spontaneous intracranial hypotension: diagnosis to management. Acta Neurol Belg,2016;116:119–125
2Kranz PG, Malinzak MD, Amrhei TJ.& Gray L. Update on the Diagnosis and Treatment of Spontaneous Intracranial Hypotension.Curr Pain Headache Rep,2017;21: 37
3Myong-Hwan Karm et al.Predictors of the Treatment Response of Spontaneous Intracranial Hypotension to an Epidural Blood Patch. Medicine, 2016; 95(18): 357
1
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P2
Η επιδραΣΗ ΤΗΣ μουΣικΗΣ ΣΤΗν ανΤιλΗΨΗ Του πονου
Γιαννούλη Β.1, Σύρμος ν.2
Ψυχολόγος,Βουλγαρική ακαδημία Επιστημών, Σόφια, Βουλγαρία
2
ιατρός, αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει την επίδραση διαφορετικών ειδών μουσικής στην αντίληψη του
πόνου σε υγιείς συμμετέχοντες.
υλικό & μέθοδος: τα είδη της μουσικής που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ψυχεδελική μουσική (Crow- Parasense) και η κλασική
μουσική (Sonata Κ.448 του Mozart), καθώς υπήρχε και η συνθήκη σιωπής. Κάθε συνθήκη είχε διάρκεια 10 λεπτών με τις ανάλογες χρονικά παύσεις ενδιάμεσα και κάθε φορά πραγματοποιούνταν με διαφορετική σειρά. οι ερευνητικές ερωτήσεις, ήταν
το εάν υπάρχει διαφορά ως προς την αντίληψη του πόνου από τους συμμετέχοντες στις τρεις συνθήκες που υποβλήθηκαν,
και εάν ειδικότερα η ψυχεδελική μουσική είχε διαφορετικού είδους επιρροή από την κλασική μουσική. Επίσης εξετάστηκε το
εάν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Στις δύο πρώτες υποθέσεις εφαρμόστηκε ανάλυση one wayAnova, ενώ στην τρίτη, η ανάλυση T-test ανεξάρτητων δειγμάτων. οι συμμετέχοντες ήταν στο σύνολο 60, ηλικίας από 18 έως
40 ετών (με μέσο όρο ηλικίας τα 26, και 15.5 έτη εκπαίδευσης), οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία στις ομάδες. Χωρίστηκαν σε
6 ομάδες των 10 ατόμων (5 άνδρες- 5 γυναίκες) κατανεμημένα ομοιόμορφα όσον αφορά την ηλικία και συμπλήρωσαν την
τροποποιημένη κλίμακα του πόνου McGill (short-form McGill Pain Questionnaire/SF-MPQ), μετά από κάθε συνθήκη.
αποτελέσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη μουσικής και στην συνθήκη
σιωπής, σε σχέση με την αντίληψη του πόνου (p > 0.05). παρατηρήθηκε επίσης, ότι και ανάμεσα στα δύο φύλα (άνδρεςγυναίκες), δεν υπήρξε καμία διαφορά σε σχέση με τις τρείς συνθήκες.
Συμπεράσματα: το γεγονός ότι τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα
στις τρεις συνθήκες, καταρρίπτει το σκεπτικό κάποιων ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής (π.χ. ένταση, ρυθμός,
μουσικό είδος) συνδέονται με την πυροδότηση σκέψεων που προκαλούν ή επιτείνουν τον αισθανόμενο πόνο.

P3
επιμονΗ ΣΤερΗΤικων ΣυμπΤωμαΤων μεΤα απο χρΗΣΗ ΤραμαδολΗΣ
Συρογιάννη π.1, παπαδάκης ε.1, αρκαλάκη ε.1, λεφάκη Τ.3, Φραντζέσκος Γ.2
1
Επικουρικοί αναισθησιολόγοι πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
2
Διευθυντής ΕΣυ αναισθησιολογίας, ιατρείο πόνου πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
3
Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣυ αναισθησιολογίας ιατρείο πόνου πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
εισαγωγή : Η τραμαδόλη έχει πολύ μικρή πιθανότητα εξάρτησης, όμως έχουν περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις εθισμού
σε ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό χρήσης ουσιών.
περιστατικό: πρόκειται για ασθενή 52 ετών με οστεοαρθρίτιδα δεξιού ισχίου και έντονους πόνους από τετραμήνου με ένδειξη
χειρουργείου, αφού η συντηρητική αντιμετώπιση (φαρμακευτική, ενδαρθρικές εγχύσεις, φυσιοθεραπεία) δεν απέδωσε. ο πόνος
ήταν συνεχής, σωματικός με VAS ηρεμίας 5 και κίνησης 7-8 με εντόπιση στο δεξιό ισχίο και χωρίς νευροπαθητικό πόνο (Pain
detect 5). Συνυπήρχε μικρή ατροφία μηρού.Συνοδός αυπνία λόγω των πόνων, ενώ περπατούσε με την βοήθεια βακτηρίας.
Έναρξη τραμαδόλης, σε σταγόνες για τιτλοποίηση 50mg Χ1. Βαθμιαία αύξηση 50mg ανά ημέρα έως τα 300mg. Έλαβε
συνολικά τραμαδόλη για 10 ημέρες, με μικρή μείωση του VAS, οπότε την διέκοψε χωρίς ειδοποίηση μόνη της. Μία εβδομάδα
μετά την διακοπή, μας ανέφερε ότι είχε έντονη νευρικότητα όλο το 24ωρο μαζί με αυτόματα ΄΄τινάγματα’’ στα χέρια και τα
πόδια, τα οποία υφέθηκαν μόλις ξανάρχισε το φάρμακο σε δόση 50mg άπαξ ημερησίως. προτάθηκε μείωση της δόσης
κατά 5 σταγόνες ανά τριήμερο, αλλά τα στερητικά επανήλθαν. ‘Ετσι καταλήξαμε σε μείωση μίας μόνο σταγόνας ανά
εβδομάδα. Η ασθενής είχε και σε αυτή την δόση στερητικά τα οποία όμως η ίδια μπορούσε να διαχειρισθεί (ήπια
νευρικότητα, χωρίς μυοκλονίες). Μετά από συνολικά 20 εβδομάδες κατάφερε να διακόψει επιτυχώς το φάρμακο.
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Συμπεράσμα: αν και η τραμαδόλη είναι ένα πολύ χρήσιμο φάρμακο στην φαρέτρα των αναλγητικών για την αντιμετώπιση
των πόνων, εν τούτοις για να μειωθεί η πιθανότητα στερητικών συμπτωμάτων κατά την διακοπή της αυτή πρέπει να γίνεται
πολύ αργά (όπως και η τιτλοποίηση του).
Βιβλιογραφία:
Rashmi Ojha, Subhash C. Bhatia. Tramadol Dependence in a Patient With No Previous Substance History: Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2010; 12(1)

P4
AπOTEλεΣμαΤα χορΗΓΗΣΗΣ ΣυνδυαΣμου παρακεΤαμολΗΣ - ΤραμαδολΗΣ
Σε αρρενεΣ αΣθενειΣ με ενΤονΗ εκΦυλιΣΗ αμΣΣ και Συνοδο αυχεναλΓια
Σύρμος ν., λογοθέτη ε., Xαυτούρα ε., χαυτούρας ν., Σανιδάς Β.
Nευροχειρουργικό τμήμα-αναισθησιολογικό τμήμα-ιατρείο πόνου, γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει την επίδραση του συνδυασμού χορήγησης παρακεταμόληςτραμαδόλης, σε ασθενείς με έντονη-χρόνια εκφύλιση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (severe degenerative disease)
και συνοδό αυχεναλγία
υλικό & μέθοδος: Μελετήθηκαν 10 άρρενες ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας τα 51,5 έτη και εύρος τα 40 με 60 έτη. Εμφάνιζαν
έντονη εκφύλιση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης( αΜΣΣ ) σύμφωνα με κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα. Σε όλους
τους ασθενείς, χορηγήθηκε συνδυασμός παρακεταμόλης 325 mg και τραμαδόλης 37,5 mg, 2 φορές την ημέρα για 21 ημέρες.
αποτελέσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι σε ποσοστό 80%, είχαμε ύφεση των συμπτωμάτων, εμφανής βελτίωση ακόμα
και απαλλαγή από τις επώδυνες ενοχλήσεις με συνοδό καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πασχόντων. αντίθετα, σε μόνο
δύο περιπτώσεις (20%) υπήρξε παραμονή των επώδυνων ενοχλήσεων
Συμπεράσματα: Η αυχεναλγία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή των πασχόντων. Η φαρμακευτική αυτή
λύση φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ασφαλής.

P5
AπOTEλεΣμαΤα χορΗΓΗΣΗΣ NATριουχου δικλοΦενακΗΣ Σε αρρενεΣ αΣθενειΣ
με ενΤονΗ εκΦυλιΣΗ ομΣΣ και Συνοδο οΣΦυαλΓια
Σύρμος ν., Xαυτούρα ε., λογοθέτη ε., χαυτούρας ν., Σανιδάς Β.
Nευροχειρουργικό τμήμα-αναισθησιολογικό τμήμα-ιατρείο πόνου, γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Σκοπός: Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει την επίδραση χορήγησης νατριούχου δικλοφενάκης, σε ασθενείς με έντονηχρόνια εκφύλιση οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (severe degenerative lumbar spine disease) και συνοδό oσφυαλγία
υλικό & μέθοδος: Μελετήθηκαν 10 άρρενες ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας τα 53,5 έτη και εύρος τα 43 με 63 έτη. Εμφάνιζαν
έντονη εκφύλιση οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης( οΜΣΣ ) σύμφωνα με κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα. Σε όλους
τους ασθενείς, χορηγήθηκε νατριούχος δικλοφενάκη 75 mg, 2 φορές την ημέρα για 21 ημέρες.
αποτελέσματα: τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι σε ποσοστό 70%, είχαμε ύφεση των συμπτωμάτων, εμφανής βελτίωση ακόμα
και απαλλαγή από τις επώδυνες ενοχλήσεις με συνοδό καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πασχόντων. αντίθετα, σε μόνο
δύο περιπτώσεις (30%) υπήρξε παραμονή των επώδυνων ενοχλήσεων
Συμπεράσματα: Η oσφυαλγία, σαν αποτέλεσμα εκφύλισης της οΜΣΣ, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή
των πασχόντων. Η φαρμακευτική αυτή λύση φαίνεται να είναι αποτελεσματική και ασφαλής.
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P6
Η Ημικρανια ΣΤΗν ελλαδα 2018 - ερευνα Σε 1091 αΣθενειΣ (θεραπειεΣ)
1

μπίλιας κ.1, μπάρμπα ε.1, Βλάχου ε.1, δερμιτζάκης εμμ.2, Βικελής μ.3,4
Σύλλογος ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, 2 Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη
3
Νευρολόγος, γλυφάδα, 4 ιατρείο Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου Mediterraneo, γλυφάδα

Σκοπός: Η καταγραφή στοιχείων σχετικών με δεδομένα δημογραφικά, κλινικά, χρησιμοποιούμενων θεραπειών, επίπτωσης
στη ζωή και την εργασία, από μεγάλο αριθμό Ελλήνων ασθενών με Ημικρανία.
υλικό & μέθοδος: το ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας συντάχθηκε από μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με
ιατρούς- συμβούλους του Συλλόγου και αποτελείται από 52 ερωτήσεις. πρόσκληση να απαντήσουν στον ερωτηματολόγιο
απευθύνθηκε στα μέλη του Συλλόγου ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, αλλά και στους επισκέπτες του
διαδικτυακού μας τόπου. από τους συμμετέχοντες ζητείτο να έχουν ημικρανία. Συνολικά, η έρευνα παρέμενε ανοικτή για
διάστημα 8 εβδομάδων.
αποτελέσματα: από τις 1091 απαντήσεις που ελήφθησαν, προέκυψε πως σημαντικό ποσοστό (76%) είχε επισκεφθεί γιατρό
για την ημικρανία του, ενώ το 49% είχε λάβει κάποια μορφή προφυλακτικής θεραπείας. από όσους είχαν χρησιμοποιήσει
προφυλακτική θεραπεία, το 57% είχε διακόψει μία ή περισσότερες θεραπείες λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας, ενώ το
46% είχε διακόψει τουλάχιστον μία θεραπεία λόγω παρενεργειών. Όσον αφορά τη θεραπεία των κρίσεων, λιγότεροι από
τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τριπτάνες. Επίσης, κάτω του 50% ήταν το ποσοστό όσων
λαμβάνουν τη θεραπεία της κρίσης αμέσως μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει επίσης πως, ένας στους πέντε ημικρανικούς έχουν δοκιμάσει ενναλακτική θεραπεία
(ομοιοπαθητική, βελονισμός) με πενιχρά όμως αποτελέσματα (61% «λίγο» ή «καθόλου» ευχαριστημένοι από την
ομοιοπαθητική, 53% «λίγο» ή «καθόλου» ευχαριστημένοι από τον βελονισμό).
Συμπεράσματα: Στοιχεία από έναν μεγάλο αριθμό ημικρανικών ασθενών, πανελλαδικά, δείχνουν πως, παρά το ότι σε
σημαντικό βαθμό έχουν επισκεφθεί ιατρό για το θέμα, οι προληπτικές θεραπείες συχνά έχουν αποτύχει, είτε λόγω έλλειψης
αποτελεσματικότητας, είτε λόγω ανεπιθυμήτων ενεργειών. Όσον αφορά την κρίση ημικρανίας, η πλειονότητα δεν λαμβάνει
το φάρμακο εγκαίρως, αν και το ποσοστό που λαμβάνει τριτπάνες είναι σχετικά ικανοποιητικό.
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P7
Η Ημικρανια ΣΤΗν ελλαδα 2018 - μια ερευνα Σε 1091 αΣθενειΣ
(δΗμοΓραΦικα ΣΤοιχεια)
μπίλιας κ.1, μπάρμπα ε.1, Βλάχου ε.1, δερμιτζάκης εμμ.2, Βικελής μ.3,4
Σύλλογος ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, 2 Νευρολόγος, Θεσσαλονίκη
3
Νευρολόγος, γλυφάδα, 4 ιατρείο Κεφαλαλγίας Νοσοκομείου Mediterraneo, γλυφάδα

1

Σκοπός: Η καταγραφή στοιχείων με δεδομένα δημογραφικά, κλινικά, χρησιμοποιούμενων θεραπειών, επίπτωσης στη ζωή
και την εργασία, από μεγάλο αριθμό Ελλήνων ασθενών με Ημικρανία.
υλικό & μέθοδος: το ερωτηματολόγιο της διαδικτυακής έρευνας συντάχθηκε από μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με
ιατρούς- συμβούλους του Συλλόγου και αποτελείται από 52 ερωτήσεις. πρόσκληση να απαντήσουν στον ερωτηματολόγιο
απευθύνθηκε στα μέλη του Συλλόγου ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, αλλά και στους επισκέπτες του
διαδικτυακού μας τόπου. από τους συμμετέχοντες ζητείτο να έχουν ημικρανία. Συνολικά, η έρευνα παρέμενε ανοικτή για
διάστημα 8 εβδομάδων.
αποτελέσματα: από τις 1091 απαντήσεις που ελήφθησαν, το 58% προερχόταν από την αττική και την Κεντρική Μακεδονία
και οι υπόλοιπες από την λοιπή Ελλάδα, ενώ το 93% επί του συνόλου ήταν γυναίκες.
το 37% των συμμετεχόντων ήταν 36-44 ετών, ενώ το 60% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ιστορικό ημικρανίας
για περισσότερα από 10 χρόνια δήλωσε το 64% των συμμετεχόντων, ενώ το 76% αυτών είχαν διαγνωσθεί από γιατρό με
ημικρανία.
To 60% των συμμετεχόντων δήλωσε πως εμφανίζει συμπτώματα ημικρανίας 3-10 ημέρες το μήνα, το 56% πως χάνει
τουλάχιστον μία μέρα το μήνα από την εργασία του, ενώ το 68% πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί τουλάχιστον δύο φορές
το μήνα σε οικογενειακές ή κοινωνικές υποχρεώσεις.
τέλος, το 63% των συμμετεχόντων δήλωσε πως «αισθάνεται ότι χάνει τη ζωή του πονώντας» ενώ όλοι σχεδόν οι
συμμετέχοντες δήλωσαν «απογοητευμένοι» (40%), «αβοήθητοι» (42%), «αγχωμένοι» (43%) και «απαισιόδοξοι» (21%).
Συμπεράσματα: Στοιχεία από έναν μεγάλο αριθμό ασθενών, πανελλαδικά, δείχνουν πως, η ημικρανία για το μεγαλύτερο
ποσοστό από αυτούς, αποτελεί ένα μεγάλο και δισεπίλυτο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει αρνητικά σε σημαντικότατο
βαθμό την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, ενώ παράλληλα φορτίζει τον ψυχικό τους κόσμο με πλήθος
αρνητικών συναισθημάτων.
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