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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Αναστασίου Μανώλης
Κοκκίνης Κυριάκος
Βαγδατλή Κυριακή
Τζωρτζοπούλου Κατερίνα
Αλεξανδροπούλου Κατερίνα
Βαρβέρη Μαριάνθη
Χρονά Ελένη

Η επιστημονική συνάντηση Αλγολογίας μοριοδοτείται
με 7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η παρακολούθηση της επιστημονικής συνάντησης
είναι για όλους δωρεάν.

ΔΙΑΜΟΝΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σύμβουλος στην EFIC

Αναστασίου Μανώλης

Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας προσφέρει δωρεάν
διαμονή και μεταφορά για τα μέλη της.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ERA Ltd
| Aσκληπιού 17, 106 80 ΑΘΗΝΑ
| T: 210 3634944 | F: 210 3631690
| E-mail: info@era.gr | Website: www.era.gr

Επιστηµονική Συνάντηση ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
13η ∆ιαχρονικοί
προβληµατισµοί στη διαχείριση του πόνου
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2019

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ HOTEL

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά μας που συναντιόμαστε
ξανά, πιστοί στον στόχο που έχουμε θέσει για την
επιστημονική ενημέρωση στα θέματα που αφορούν την
Αλγολογία.
Η 13η αυτή Επιστημονική Εκδήλωση, φιλοδοξούμε να
είναι ένας σταθμός στο γνωστικό αντικείμενο της Αλγολογίας.
Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων και επικαιροποιημένων
επιστημονικών δεδομένων από συναδέλφους διαφορετικών
ειδικοτήτων, με γνώμονα τους διαχρονικούς προβληματισμούς
στη διαχείριση του πόνου. Οι προκλήσεις είναι πολλές και
απαιτητικές.
Για τον καλύτερο συντονισμό των διαφορετικών
ειδικοτήτων απαιτείται γνώση και πληροφόρηση. Στη
συνάντησή μας ευελπιστούμε να συζητήσουμε για
παλαιότερους και νεώτερους παράγοντες για τη διαχείριση
του πόνου σε ευπαθείς ομάδες, για τη διάγνωση και
κατάταξη ICD-XI στη νευραλγία τριδύμου, πού θα
βρισκόμαστε σε 10 χρόνια και για πολλά άλλα.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζουμε στη συνάντησή
μας, στην πόλη των Τρικάλων που διασχίζεται από το Λήθειο
ποταμό, την πόλη που ενώνει το χθες με το σήμερα. Είναι η
πόλη των προϊστορικών χρόνων, η πόλη του Ασκληπιού, η
πόλη που ανήκε και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, η πόλη
όπου επί τουρκοκρατίας απετέλεσε σημαντικό πνευματικό
κέντρο με την σχολή της Τρίκκης (αργότερα Ελληνική σχολή)
όπου δίδαξαν γνωστοί φιλόσοφοι όπως ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, με τις συνοικίες Βαρούσι, τα παλιά μανάβικα, το
Κουρσούμ τζαμί, την πόλη πολλών καλλιτεχνών.
Η ενεργός συμμετοχή σας είναι εγγύηση για την επιτυχία της
συνάντησης.
Με εκτίμηση,
Ανίσογλου Σουζάνα
Ντούβλη Στέλλα
Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής
1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16|11|2019
11:30-12:00

Καφές - Καλωσόρισμα συνέδρων

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Εκφυλιστική Σπονδυλαρθρίτιδα.
Διάγνωση, αντιμετώπιση
Προεδρείο:
Ομιλήτρια:

Αντωνοπούλου Ελπίδα
Χλωροπούλου Πελαγία

12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
Νευραλγία τριδύμου: τι νεώτερο
Προεδρείο:

Λευκαδίτου Αικατερίνη
Μπερναλή Νικολίτσα
Μουμτζή Δέσποινα

Ομιλητές:

• Μιχαηλίδου Βαρβάρα (Νευρολόγος)
Στη διάγνωση και στην κατάταξη ICD-XI
• Σταυροπούλου Έφη
Στις φαρμακευτικές επιλογές
• Γεωργακούλιας Νικόλαος (Νευροχειρουργός)
Στις επεμβατικές επιλογές
14:00-15:30

Eλαφρύ γεύμα Καταστατική Συνέλευση & Εκλογές ΕΕΑ

15:30-16:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Διαχείριση του πόνου σε ευπαθείς ομάδες:
Εστιάζοντας σε επιζώντες βίας-πολέμουμετανάστες
Προεδρείο:
Ομιλήτρια:
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Αναστασίου Μανώλης
Γεωργιάδου Θεοδώρα

16:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
Παλαιότεροι και νεώτεροι φαρμακολογικοί
παράγοντες στη φαρέτρα του Αλγολόγου
Προεδρείο:

Τσιρογιάννη Αικατερίνη
Χαυτούρα Ευαγγελία
Κουρούκλη Ειρήνη

Ομιλητές:

• Παπαγεωργίου Ειρήνη
Βουπρενορφίνη: ένα ελκυστικό νέο
οπιοειδές στην Ελλάδα
• Θεοδώρου Έλενα
Ταπενταδόλη: Ισχυρό και ασφαλές
αναλγητικό
• Κοράκης Αλέξανδρος
Κεταμίνη: ένας φίλος από τα παλιά.
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον οξύ
και χρόνιο πόνο
• Πουλοπούλου Σοφία
Κανναβινοειδή: ο ρόλος τους στον χρόνιο
πόνο. Από την κλινική στην επιστημονική
τεκμηρίωση
• Κετικίδου Ευγενία
Σταθεροί συνδυασμοί αναλγητικών:
ασφάλεια και αποτελεσματικότηταίπνο

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17|11|2019

Tο Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30
θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και
οι Εκλογές της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας
για το νέο Δ.Σ. περιόδου 2019-2022.

10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Χρόνιος πόνος και Κατάθλιψη
Προεδρείο:
Ομιλητής:

Κολοτούρα Αθηνά
Κοκκίνης Κυριάκος

10:30-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
Τι νέο στον χρόνιο πόνο: Πού θα είμαστε
σε 10 χρόνια
Προεδρείο:

Αρναούτογλου Ελένη
Βογιατζάκη Θεοδοσία

ΔΕΙΠΝΟ
Τo Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 21.00
θα παρατεθεί δείπνο στο εστιατόριο ΤΟ ΧΑΝΙ.
Η εκδήλωση είναι προσφορά της Ελληνικής
Εταιρείας Αλγολογίας για όλους τους
συμμετέχοντες στη Συνάντηση.
(ΤΟ ΧΑΝΙ - Πύλης 2, Τρίκαλα - Τηλ.: 2431 028502)

Ομιλητές:

• Λαού Ελένη
Βιολογικοί δείκτες στο χρόνιο πόνο:
μπορούν να δώσουν λύσεις;
• Κοράκη Ελένη
Επεμβατικές τεχνικές: ενδείξεις και αποδείξεις
• Μπαϊρακτάρη Αγγελική
Καρκινικός πόνος και κλίμακα WHO:
ώρα για αναθεώρηση;
Ελληνική
Εταιρεία
Αλγολογίας
Ελληνικό Τμήμα
IASP & EFIC
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ & Ιατρείου
Πόνου Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας,
Θεσσαλονίκη

Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ,
Παν.Γ.Ν., Ρίο Πάτρα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Γ.Ν. Ξάνθης

Νευρολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν.Θ «Παπανικολάου»,
Παράρτημα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Μετεκπαιδευόμενος Ιατρός,
Ιατρείο Πόνου Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΟΥΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Διευθύντρια Αναισθησιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν Λάρισας

Αναισθησιολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια,
Αναισθησιολογικό Τμήμα &Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. Σερρών

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος & Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”, Αθήνα

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ

Νευροχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς»,
Αθήνα

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παν. Γ.Ν. Λάρισας

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν.
Γιαννιτσών

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΜΠΕΡΝΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος & Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Θηβών

ΝΤΟΥΒΛΗ ΣΤΕΛΛΑ

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αναισθησιολόγος, Υπεύθυνη Διευθύντρια Αναισθησιολογικού
Τμήματος & Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Τρικάλων

ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου Γ.Ν. Καβάλας

Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α,
ΜΕΘ & Ιατρείο Πόνου, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Αναισθησιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού
Τμήματος & Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος
& Ιατρείου πόνου, ΓΑΟΝΑ «Ο Αγ. Σάββας», Αθήνα

ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. «Θριάσειο», Ελευσίνα

Αναισθησιολόγος , Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Κέντρου Πόνου Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Κηφισιά

ΚΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. «Γεώργιος Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. Κατερίνης

Αναισθησιολόγος, Γ. Ν.Τρικάλων

ΧΑΥΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α, Αναισθησιολογικό Τμήμα
& Ιατρείο Πόνου, Γ.Ν. «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
& Ιατρείου Πόνου, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β', Αναισθησιολογική Κλινική,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Αναισθησιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

13η

Επιστηµονική Συνάντηση

ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιαχρονικοί προβληµατισµοί
στη διαχείριση του πόνου

Διαχείριση πόνου σε ευπαθείς ομάδες:
Εστιάζοντας σε επιζώντες βίας-πολέμου-μετανάστες
Γεωργιάδου Θεοδώρα
Αναισθησιολόγος
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Γιαννιτσών

ΔΙΑΛΕΞΗ 2

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έπρεπε να ανταποκριθεί στη
μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα παγκοσμίως και ταυτόχρονα, είναι μια παγκόσμια
πρόκληση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.
Την δεκαετία 2000-2018, η χώρα μας έγινε πόλος έλξης
εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών. Το 2015 οι αφίξεις
προσφύγων δια θαλάσσης στην Ελλάδα αυξήθηκαν δραματικά
λόγω του συνεχιζόμενου εμφύλιου πολέμου στη Συρία.
Ο όρος μετανάστευση δηλώνει τη μετακίνηση πληθυσμών,
περικλείοντας κάθε είδος μετακίνησης ανθρώπων. Αφορά την
μετανάστευση προσφύγων, οι οποίοι δικαιούνται την
προστασία των Ηνωμένων Εθνών-Ύπατη Αρμοστεία και
οικονομικών μεταναστών.
Το μετά-τραυματικό στρες, η κατάθλιψη και το άγχος επικρατούν
ιδιαίτερα στην ομάδα των προσφύγων. Επιπρόσθετα, έχουν
αναφερθεί πολλές άλλες συνέπειες για την ψυχική τους υγεία,
όπως η θλίψη, οι διαταραχές συμπεριφοράς, οι μαθησιακές
δυσκολίες, οι αναπτυξιακές διαταραχές και άλλα προβλήματα
υγείας Η μελέτη για την ψυχική υγεία των πληθυσμών από τις
εμπόλεμες ζώνες έχει επικεντρωθεί κυρίως στην εκτίμηση του
μετατραυματικού stress και τη σύνδεση του με τις εμπειρίες που
σχετίζονται με τον πόλεμο, τη βία και την απώλεια.
Σε μια συστηματική ανασκόπηση του επιπολασμού των
ψυχιατρικών καταστάσεων στους πληθυσμούς των προσφύγων,
η μετατραυματική διαταραχή (PTSD) βρέθηκε στο 30,6% και η
κατάθλιψη στο 30,8% των ατόμων. Η βιβλιογραφία για τους
επιζώντες πρόσφυγες από βασανιστήρια έχει επίσης επιδείξει
υψηλό επιπολασμό χρόνιου πόνου, με μερικά στοιχεία να
6

δείχνουν ποσοστό 83%.
Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (posttraumatic stress
disorder - PTSD) ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές. Εκδηλώνεται
από άτομα που έζησαν ένα δυσάρεστο ή τρομακτικό γεγονός
ή που ήταν μάρτυρες σε ένα τέτοιο περιστατικό. Η ζωή τους
είναι ένα συνεχές στρες και στην καθημερινότητα τους βιώνουν
ένα μόνιμο φόβο. Η διάγνωση βασίζεται στην αξιολόγηση του
ειδικού ως προς τα συμπτώματα.
Τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του
μετατραυματικού στρες είναι οι επαναλαμβανόμενες εικόνες
από το περιστατικό, η αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε
αυτό, οι αλλαγές στις συνήθειες ύπνου και οι εναλλαγές στη
διάθεση με επίμονη και απροσδιόριστη ανησυχία για επικείμενο
κακό.
Σύμφωνα με τον ορισμό από τη Διεθνή Εταιρεία για τη Μελέτη
του πόνου (IASP), πόνος είναι μια δυσάρεστη αισθητηριακή
και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή
πιθανή ιστική βλάβη και περιγράφεται με όρους παρόμοιας
βλάβης. Δηλαδή ο πόνος μπορεί να οφείλεται μόνο σε ψυχική
ή συναισθηματική διαταραχή ή να επηρεάζεται η ένταση του
από τη συναισθηματική κατάσταση του πάσχοντας. Το άγχος
και ο φόβος τα οποία είναι στοιχεία του μετατραυματικού
στρες επιτείνουν τον πόνο, ενώ η συναισθηματική αποφόρτιση
ελαττώνει το άγχος και κατ΄ επέκταση την ένταση του πόνου.
Ο χρόνιος πόνος σε ασθενείς με διαταραχή μετατραυματικού
στρες (PTSD) είναι ένα συχνό σύμπτωμα και ένας παράγοντας
που περιπλέκει τη θεραπεία των ασθενών για αυτό και η
διαχείριση του πόνου σε αυτές τις ομάδες δεν μπορεί να είναι
μόνο φαρμακευτική.
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Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση(2169 αναφορές)
του 2018 από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Tuebingen της
Γερμανίας φαίνεται ότι πιο συχνά οι ασθενείς ανέφεραν
πονοκεφάλους και πόνο στα χέρια, τα πόδια, χαμηλά στην
πλάτη και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Τα
συμπτώματα του πόνου συσχετίζονταν με την ηλικία, το
γυναικείο φύλο, τις γενικές δυσκολίες διαβίωσης και τα
συμπτώματα του μετατραυματικού στρες. Η γνωσιακή
συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία τραυμάτων,
η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική και οι τεχνικές συναισθηματικής
απελευθέρωσης, αξιολογήθηκαν ως ειδικές παρεμβάσεις με
θετικά αποτελέσματα τόσο για τη σοβαρότητα του πόνου όσο
και για τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες.
Είναι τεκμηριωμένη η συσχέτιση του χρόνιου πόνουμετατραυματικού στρες στις ευπαθείς ομάδες σε υψηλό
ποσοστό, δεν θα πρέπει όμως να παραλείπετε η κλινική
εκτίμηση δια της οποίας θα γίνει σαφές το αίτιο του
αναφερόμενου πόνου και η αντιμετώπιση του. Υπάρχουν
βέβαια αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μη καλή επικοινωνία,
η αδυναμία περαιτέρω παρακολούθησης των ασθενών με
χρόνιο πόνο, η έλλειψη υποδομών και εξειδικευμένου
προσωπικού στις μονάδες υγείας της χώρας και αναμενόμενα
οι πολιτισμικές διαφορές οι οποίες δυσκολεύουν ακόμα
περισσότερο αυτή την ήδη προβληματική κατάσταση.
Η αντιμετώπιση του οξέος πόνου στα πλαίσια του επείγοντος
περιστατικού είναι επαρκής παρά τις δυσκολίες.
Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς καμία προετοιμασία
και προγραμματισμό ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, ένα
ανθρώπινο ποτάμι με ψυχικά και σωματικά τραύματα.
Ο πόνος και ειδικότερα ο χρόνιος πόνος αποτελεί μια
θεραπευτική πρόκληση για τους γιατρούς, καθώς πολλές φορές
είναι ανεξήγητος, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες και επιτάσσει
την ανάγκη εύρεσης αποτελεσματικότερων μεθόδων εκτίμησης,
διάγνωσης και αντιμετώπισης.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η εισαγωγή της λήψης του
ψυχοκοινωνικού ιστορικού στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
πόνου, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.
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Σ Τ Ρ Ο Γ Γ ΥΛΟ Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι 1

Ορισμός: στερετοτυπικός, επαναλαμβανόμενος, διαξιφιστικός
πόνος σαν ηλεκτροσόκ περιοριζόμενος σε μία πλευρά του
προσώπου ο οποίος και προκαλείται από μη επιβλαβή ερεθίσματα με ενδιάμεσες περιόδους αναλγησίας. Η επίπτωση
του είναι 4-5/100000 πλυθησμού με μέση ηλικία εμφάνισης
τα 67 έτη. Πιο συχνά παρουσιάζεται στο δεξιό ημιμόριο του
προσώπου(3/2), ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προσβάλλονται
συχνότερα από τους άνδρες σε ποσοστά που ποικίλουν από
2/1 έως κιαι 4/3.
Αιτιολογία και παθοφυσιολογία: Η νευραλγία τριδύμου μπορεί να είναι απότοκος ποικίλων καταστάσων που επηρεάζουν
το σύστοιχο τριδυμικό σύστημα. Στην πλοιονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για πίεση του τριδύμου νεύρου από αρτηρία ή φλέβα κατά την έξοδό του από τη γέφυρα. Σε 1-2%
των περιπτώσεων προκειται για καλοήθη εξεργασία της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας όπως μηνιγγιώματα, επιδερμοειδείς κύστεις, αιθουσαία σβαννώματα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Σε ποσοστό 1-8% οι ασθενείς με νευραλγία
τριδύμου πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση. Σπανίως η νευραλγία είναι το κυριαρχο σύμπωμα αυτών των ασθενών. Σε
σημαντικό ποσοστό των ασθενών, τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Η παθοφυσιολογία την κατάστασης παραμένει εν πολλοίς
αδιευκρίνιστη όπως ακριβώς και οι μηχανισμοί με τους οποίους δρουν τα θεραπευτικά σκευάσματα. Πιθανόν αλλαγές
στη κεντρική συνδεσιμότητα και η νευρωνική υπεραντιδραστικότητα που προκαλείται απο την διακοπή των κεντρικών
αισθητικών νευρικών ινών σε συνδυασμό με αλλαγές στη
8

μυελίνη των νευραξόνων, οδηγούν σε αλλαγή της ευαισθησίας του νεύρου σε χημικά και μηχανικά ερεθίσματα. Παρολαυτά καμια θεωρία μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εξηγήσει τις
ενδιάμεσες περιόδους χωρίς άλγος, την πυροδότηση του πόνου από απλά μη -επιβλαβή ερεθίσματα,το διαχωρισμό των
σημείων πυροδότησης από την κατανομή του άλγους καθώς
και την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα.
Κλινική εικόνα: Η διάγνωση είναι κλινική. Η International
Headache Society ορίζει τη νευραλγία τροδύμου ως αιφνίδιο,
συνήθως μονοπλευρα, σοβαρό, σύντομο, διαξιφιστικό και
υποτροπιάζον άλγος στην καταμονή ενός ή περισσότερων
κλάδων του τριδύμου νέυρου. Συνήθως προσβάλλει τι κατώτερο ημιμόριο του προσώπου στην κατανομή του V2 σε ποικίλους συνδυασμούς με τους υπόλοιπους κλάδους και συνηθέστερα με τον V3 σε ποσοστο 45%. Οι ασθενείς συνήθως
παρουσιάζουν πολλαπλά πεισόδια σε μία ώρα,που μπορεί να
διαρκούν έως και ημέρες με ποικίλες διακυμάνσεις. Στην αρχή
της πορείας της νόσου οι περίοδοι αναλγησίας είναι μεγάλες,
αλλά στη συνέχεια τα διαστήματα μεταξύ των κρίσεων όλο
και μικραίνουν και οι υποτροπές γίνοται όλο συχνότερες και
διαρκούν περισσότερο. Η έναρξη του άλγους ειναι συνήθως
αιφνίδια, αλλά συχνά απλά ερεθίσμτα όπως ένα απλό άγγιγμα,
η μάσηση, η κατάποση ακόμα και η ομιλία μπορούν να πυροδοτήσουν μία κρίση. Σε κάποιους ασθενείς απλά και μόνο ένα
αεράκι μπορεί να είναι αρκετό, ενώ άλλοι ειναι ευαίσθητοι σε
συγκεκριμένες ζώνες πυροδότησης. Σε ποσοτό 3% το άλγος
μπορεί να παροσιαστεί αμφοτερόπλευρα. Συνήθως οι ασθενείς
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επισκέπτονται πρώτα τον οδοντίατρο διότι ο πόνος αρχικά
φαίνεται σαν να πυροδοτείται από κάποιο δοντι και περνά
αρκετός καιρός για να τεθεί η σωστή διάγνωση. Στην πλοιονότητα των περιπτώσεων η νευραλγία έιναι ιδιοπαθής, παρολαυτά η παρουσία αισθητικού ελλειμματος θα πρέπει να
μας οδηγήσει στην ανεύρεση εξεργασίας.
Η νευρολογική εξέταση συνήθως είναι φυσιολογική με εξαίρεση μικρες διαφορές στην αισθητικότητα στην περιοχή του
πόνου σε λίγους ασθενείς. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με
πολλαπλή σκλήρυνση ή εξεργασίες που εκτός από διαφορές
στην αισθητικότητα έχουν και άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν υποκείμενη νόσο. Συνήθως οι απεικονιστικές μέθοδοι
στην ιδιοπαθή νευραλγία είναι φυσιολογικές. Ασθενείς με Chiari
I, μπορούν να παρουσιάσουν νευραλγία τριδύμου ως αποτέλεσμα φλεβικής ή αρτηριακής συμπίεσης των κρανιακών νεύρων εξαιτίας την έκτοπης θέσης των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών.
Θεραπεία
1.Φαρμακευτική θεραπεία: Η αρχική θεραπεία των ασθενών
με νευραλγία είναι καταρχάς φαρμακευτική. Φάρμακα με
αντιεπιληπτική δράση και λιγότερο αναλγητική είναι πιο αποτελεσματικά όπως η καρβαμαζεπίνη, η φαινυτοϊνη και η
γκαμπαπεντίνη. Περίπου τα 2/3 των ασεθνών ανακουφίζονται με χρήση αντιεπιληπτικών, αλλά το 1/3 δεν δύναται να
αντέξει τις ανεπιθυμητες ενέργειες. Περίπου οι μισοί ασθενείς
με νευραλγία είναι υποψήφιοι για μικροαγγειακή αποσυμπίεση μετά την αποτυχία της φαρμακευτικής θεραπείας. Τα
οπιοειδή δεν έχουν θέση στη θεραπεία παρα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα τα αντιεπιληπτικά φάρμακα.
2.Χειρουργική θεραπεία:
• Καταστροφή γασσερείου γαγγλίου: O στόχος είναι η εκλεκτική καταστροφή των Α-δ και C ιών(πόνου) με ταυτόχρονη διατήρηση των Α-α και β -ινών(αφή) με βελόνα
και θερμική κατστροφή με ραδιοκύματα, μπαλόνι fogarty
ή γλυκερόλη. Στο 80% τψν ασθενών προσφέρεται άμεση
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ανακούφιση για τουλάχιστον 1 χρόνο, αλλά μετά την 5ετία
τουλάχιστον 25% υποτροπιάζει. Τα ποσοστά των επιπλοκών έιναι χαμηλά(0,5-1%) με σημαντικότερη και πιο σοβαρή την anesthesia dolorosa που αναφέρεται σε άλγος
στην κατανομή της περιοχής που αναισθητοποιήθηκε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.
• Μικροαγγειακή αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου: Η συμπιεση του τριδύμου νεύρου από αγγειακό κλάδο είναι συνήθης αιτιολογικός παράγοντας της νευραλγίας τριδύμου.
Η συμπίεση του νεύρου μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στη
διαδρομή του νεύρου στη δεξαμενή χωρίς όμως να έιναι
όλες οι συμπιέσεις συμπτωματικές. Παρολαυτά μόνο το 9.8
% των ασθενών έχουν συμπίεση του περιφερικού τμήματος
του νεύρου. Ιστολογικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την
εστιακή απομυελίνωση σε περιοχές όπου το νεύρο περιβάλλεται από τη μυελίνη των ολιγοδενδροκυττάρων του
ΚΝΣ και όχι από κύτταρα Schwann. Η κεντρική μυελίνη
είναι λεπτότερη σε διάμετρο, πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς και με μικρότερη ικανότητα επιδιόρθωσης.
Σημαντική για τον προεγχειρητικό σχεδιαμό είναι η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου όχι μόνο για
να αποκλείσει υποκείμενη χωροκατακτητική εξεργασία
αλλά και να διαχωρίσει την παρουσία αρτηριακού ή φλεβικού αγγειακού κλάδου ως αίτιο συμπίεσης. Το πρωτόκολλο της Μανγητικής Τομογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει Τ1 αλλά και Τ2 ακολουθίες υψηλής ευκρίνειας
με λεπτές τομές οι οποίες διαχωρίζουν άριστα το ΕΝΥ από
τους μαλακούς ιστούς. Επίσης η ακολουθία TOF είναι πολύ
χρήσιμη καθώς δεν χρειάζεται χορήγηση σκιαγραφικού
αλλά δύναται να ξεχωρίσει τους αρτηριακούς (χαμηλό
σήμα λόγω αυξημένου washout) από τους φλεβικούς κλάδους (αυξημένο σήμα λόγω μικρότερης ταχύτητας ροής)
ως αιτία συμπίεσης του νεύρου. Συνήθως σε στεφαναιαίο
επίπεδο μπορούμε να ακολουθήσουμε τις αρτηρίες έως
και το αγγείο από το οποίο προέρχονται σε αντίθεση με
τις φλέβες. Ο Janetta δημιούργησε μα προσπέλαση με
στόχο την απομάκρυνση του αγγείου από το τρίδυμο
νεύρο. Μετά από μία οπισθοσιγμοειδική κρανιοτομία το
9
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τρίδυμο νέυρο θα πρέπει να διερευνηθεί από την έξοδο
του από την γέφυρα έως και τον πόρο του Meckel. Έχει
ως αποτέλεσμα την άμεση και μακρόχρονη ύφεση του
πόνου, χωρίς υπαισθησία προσώπου. Τα αποτελέσματα
είναι εξαιρετικά εαν πρόκειται για αρτηριακό κλάδο με συνηθέστερη την SCA στο 70-80% των περιπτώσεων, όταν
το άλγος αφορά τους κλάδους V2-V3 διεγχειρητικά η πίεση
αφορά το κεφαλικό και πρόσθιο τμήμα του νεύρου. Η
AICA είναι υπεύθυνη στο 5-10%με πίεση επί του ουραίου
και οπισθίου τμήματος του νεύρου πλησιέστερα στο V1.
Φλεβικό πλέγμα έιναι υπεύθυνο στο 5-13% των περιπτώσεων. Εαν διεγχειρητικά δεν ανευρεθεί αίτιο συμπίεσης
τότε πραγματοποιείται εκλεκτική μερική οπίσθια ριζοτομή
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στο σημείο εξόδου του νεύρου από τη γέφυρα. Ειναι γενικά
αποδεκτό το γεγονός ότι η μικροαγγειακή αποσυμπίεση
του τριδύμου νεύρου έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας
στην ανακούφιση του πόνου με τα μικρότερα ποσοστά
υποτροπής. Σε περίπτωση υποτροπής μετά από αποσυμπιεση μπορεί το νεύρου να ξαναδιερευνηθεί με λιγότερο
καλά αποτελέσματα.
• Ακτινοχειρουργική με γ-knife: Το 70-80% των ασθενών
παραμένουν ελευθεροι πόνου για μικρό χονικό διάστημα
αλλά περίπου το 50% υποτροπιάζει με την ανακούφιση
του άλγους να επιτυγχάνεται 2-12 εβδομάδες μετά τη συνεδρία.
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Βουπρενορφίνη: ένα ελκυστικό νέο οπιοειδές στην Ελλάδα
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Η κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ, συνεχίζει να αποτελεί
σημαντική αιτία αύξησης της θνητότητας και της θνησιμότητας.
Για παράδειγμα, το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση στις
ΗΠΑ, έπεσε από 78,9 έτη στα 78,8 κατά τη διάρκεια των ετών
2014 και 2015 και σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη πτώση το
2016(78,6 έτη), γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στους
θανάτους από υπερδοσολογία των οπιοειδών[1]. Ιδανικά, μια
εναλλακτική επιλογή των παραδοσιακών οπιοειδών(με κυρίως
αγωνιστική δράση στους μ υποδοχείς) θα έπρεπε, α) να παρέχει
επαρκή ανακούφιση από τον πόνο και β) να σχετίζεται με
προφίλ χαμηλού κινδύνου. Ενώ αρχικά η βουπρενορφίνη
χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς χρήστες οπιοειδών, η μοναδική
της δομή ως μικτός αγωνιστής-ανταγωνιστής των υποδοχέων
των οπιοειδών, υπόσχεται ανακούφιση από τον πόνο με
χαμηλότερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Η βουπρενορφίνη
συντέθηκε αρχικά από τη θηβαΐνη το 1966. Η ενέσιμη μορφή
έγινε διαθέσιμη εμπορικά το 1981, ενώ τα διαδερμικά συστήματα
χορήγησης εμφανίστηκαν τη δεκαετία 1990[2]. Στις ΗΠΑ
διατίθενται διαδερμικά επιθέματα βουπρενορφίνης σε χαμηλές
δόσεις(5, 7.5, 10, 15 και 20 μg/h), ενώ στην Ευρώπη σε δόσεις
35, 52.5 και 70 μg/h. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνεται το
φαινόμενο οροφής τόσο στο ευφορικό αποτέλεσμα, όσο και
στην αναπνευστική καταστολή, όχι όμως και στην αναλγησία σε
δόσεις μεγαλύτερες από 32mg/day[3,4]. Προκαλεί μικρότερη
φυσική εξάρτηση, όπως προκύπτει από το ήπιο σύνδρομο μετά
την απότομη διακοπή της. Επίσης, δε σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο πτώσεων και υπογοναδισμό και δεν είναι
ανοσοκατασταλτική[5]. Η φαρμακοκινητική της είναι σχετικά
σταθερή σε νεφρική ανεπάρκεια, ενώ οι δόσεις της δε

χρειάζονται προσαρμογή σε ήπια προς μέτρια ηπατική
βλάβη(Child-Pugh class A,B). Η βουπρενορφίνη στα ζώα, σε
εξαιρετικά χαμηλές δόσεις, διευκολύνει τη θερμική και μηχανική
υπεραλγησία ενεργοποιώντας τη νωτιαία σεροτονινεργική
νευροδιαβίβαση μέσω των σεροτονινεργικών υποδοχέων 5HT2[6]. Επίσης, δεσμεύει τους διαύλους Να και έχει συνδυαστεί με
τοπικά αναισθητικά σε περιοχικούς αποκλεισμούς[7,8]. Τα
συνθετικά οπιοειδή (τραμαδόλη, ταπενταδόλη, μεθαδόνη και
δεξτρομεθορφάνη) μπλοκάρουν την επαναπρόσληψη
σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης. Τα οπιοειδή αυτά σχετίζονται
με το σεροτονινεργικό σύνδρομο όταν συνδυάζονται με τα
αντικαταθλιπτικά, ενώ η βουπρενορφίνη όχι[9].
Διάφορες μελέτες συγκρίνουν πρωταρχικά την αναλγησία και
τις ανεπιθύμητες ενέργειες της φαιντανύλης και της μορφίνης,
σε σχέση με τη βουπρενορφίνη. Στη μελέτη του Wolﬀ RF et al
το 2012[10], φάνηκε ότι η βουπρενορφίνη μείωσε την ένταση του
πόνου περισσότερο σε σχέση με τη μορφίνη, ενώ η τελευταία
σχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά δυσκοιλιότητας. Δύο χρόνια
μετά, οι ίδιοι συγγραφείς δημοσίευσαν μια συστηματική
ανασκόπηση των ανεπιθύμητων ενεργειών της διαδερμικής
φαιντανύλης σε σχέση με τη βουπρενορφίνη[11]. Δεν υπήρξαν
διαφορές στη συχνότητα της ζάλης, της υπνηλίας, της ναυτίας ή
στη διακοπή της θεραπείας. Οι συγγραφείς συμφώνησαν ότι η
διαδερμική βουπρενορφίνη είναι προτιμότερη από τη
φαιντανύλη, σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, σε
ηλικιωμένους και σε ανοσοκατεσταλμένους. Εντούτοις, δεν
υπήρχε άμεση σύγκριση των πληθυσμών και γι’αυτό τα
συμπεράσματα απαιτούν περαιτέρω εκτίμηση με τυχαιοποιημένες
μελέτες. Μια πιο πρόσφατη σύγκριση των δύο διαδερμικών
11
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επιθεμάτων[12], δεν έδειξε διαφορές-στην προοπτική ανάλυσηστην κλιμάκωση των οπιοειδών στις 90 ημέρες θεραπείας. Το
2014 δημοσιεύτηκε μια συστηματική ανασκόπηση για τη χρήση
βουπρενορφίνης στον καρκινικό πόνο[13], ενώ το 2015 η
συστηματική ανασκόπηση από την Cochrane Database
επικεντρώθηκε στη χρήση της στο νευροπαθητικό πόνο[14]. Το
2017 και το 2018 δημοσιεύτηκαν συστηματικές ανασκοπήσεις
μελετών που αφορούσαν τη χρήση βουπρενορφίνης στο
χρόνιο πόνο[15]. Τα αποτελέσματα των ερευνητών είναι μια καλή
αρχή, αλλά όχι επαρκή, για να συστήσουν τη χρήση της
βουπρενορφίνης έναντι άλλων επιλογών, όπως είναι οι
παραδοσιακοί αγωνιστές οπιοειδών. Θα πρέπει να σχεδιαστούν
μελέτες που να ελέγχουν τη μη-ανωτερότητα της
βουπρενορφίνης, συγκρινόμενη με τα παραδοσιακά οπιοειδή.
Εκτός από την ασφάλεια, οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να
στοχεύουν στην αποτελεσματικότητά της έναντι άλλων
επιλογών. Η άποψη αυτή συμφωνεί και με τα συμπεράσματα
της μελέτης των Aiyer et al[16]. Χρειαζόμαστε, συμπερασματικά,
περισσότερα δεδομένα για να εκτιμήσουμε αν η
βουπρενορφίνη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη
διαχείριση του χρόνιου πόνου,αλλά και στη μείωση της
θνητότητας και της θνησιμότητας από τη χρήση των οπιοειδών.
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Ταπενταδόλη: ισχυρό και ασφαλές αναλγητικό
Ελένη Θεοδώρου
Αναισθησιολόγος,
Επιμελήτρια Α΄, Ιατρείο Πόνου Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νικης

Το μόριο MOR ενεργεί στο μηχανισμό του αλγαισθητικού
πόνου, ενώ το μόριο NRI, έχει το ρόλο του στο μηχανισμό του
νευροπαθητικού πόνου.
Εξαιτίας του χαμηλού κινδύνου φαρμακοκινητικών
αλληλοεπιδράσεων, δείχνει ένα ασφαλές προφίλ σε ασθενείς
με χρόνιο πόνο, ηλικιωμένους και με πολυφαρμακία. Τέλος,
λόγω του χαμηλού ρίσκου σε ανεπιθύμητες ενέργειες από το
ΓΕΣ, η ταπενταδόλη θεωρείται μια καλή επιλογή σε ασθενείς
με καρκίνο, οι οποίοι συχνά υποφέρουν από ναυτία, έμετο,
δυσκοιλιότητα που επηρεάζουν αρκετά την ποιότητα ζωής τους.

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ ΥΛΟ Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι 2

Η ταπενταδόλη είναι ένα αναλγητικό φάρμακο το οποίο δρα
τόσο ως αγωνιστής των μ-υποδοχέων των οπιοειδών (MOR)
και ως αναστολέας επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης (NRI),
δημιουργώντας έτσι μια συνεργική δράση όσο αφορά στο
αναλγητικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η ταπενταδόλη μπορεί
να οριστεί ως το πρώτο φάρμακο MOR-NRI. Αυτό το μόριο
έχει μεγάλη δυνατότητα στη διαχείριση του πόνου, λόγω του
μοναδικού μηχανισμού δράσης του. Έχει αποδειχθεί ότι είναι
ασφαλέςκαι αποτελεσματικό στη θεραπεία του χρόνιου πόνου,
του καρκινικού πόνου, του αλγαισθητικού, του νευροπαθητικού
και του «μικτού» πόνου.
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Κεταμίνη: ένας φίλος από τα παλιά.
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον οξύ και χρόνιο πόνο
Κοράκης Αλέξανδρος
Αναισθησιολόγος,
Γ.Ν.Τρικάλων
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Η κεταμίνη, είναι ένα χημικό παράγωγο της φαινκυκλιδίνης.
Χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο το 1964, προκαλώντας διαχωριστική αναισθησία και ικανοποιητική αναλγησία
σε δόσεις 1-2mg/kg. Έλαβε έγκριση από τον οργανισμό φαρμάκων και τροφίμων των Η.Π.Α.(FDA) το 1970 και από τότε
χρησιμοποιείται ως αναισθητικό φάρμακο.
Η κεταμίνη έχει αναλγητικές, αντικαταθλιπτικές και ψυχομιμητικές δράσεις που επιτυγχάνονται μέσω πολλαπλών οδών.
Ο κύριος μηχανισμός δράσης της είναι ο ανταγωνισμός των
υποδοχέων του Ν-μέθυλ-ασπαρτικού οξέος(NMDA) και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις γνωσιακές λειτουργίες, στο
χρόνιο πόνο, στην ανοχή στα οπιοειδή, στις μεταβολές της
διάθεσης καθώς και στην κεντρική ευαισθητοποίηση. Παράλληλα αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς των οπιοειδών, τους νικοτινικούς και μουσκαρινικούς χολινεργικούς υποδοχείς, του
D2-ντοπαμινεργικούς υποδοχείς, καθώς τους υποδοχείς του
γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA).
Η κεταμίνη υφίσταται ως ρακεμικό μείγμα, των R(-) και S(+)
στερεοϊσομερών, εκ των οποίων το R(-) είναι 3 έως 4 φορές
πιο δραστικό στον NMDA υποδοχέα. Είναι ταυτόχρονα υδατοδιαλυτή και λιποδιαλυτή, με αποτέλεσμα να κατανέμεται ταχέως στα υδάτινα διαμερίσματα και ταυτόχρονα να διέρχεται
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της
στο πλάσμα είναι 2,3±0,5 ώρες. Μεταβολίζεται στο ήπαρ σε
νορκεταμίνη (ενεργός μεταβολίτης), υδροξυνορκεταμίνη και
δεύδροξυνορκεταμίνη. Μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως,
ενδομυϊκά, από του στόματος, ενδορινικά, από το ορθό και
εφαρμοστεί τοπικά στο δέρμα.
Προκαλεί λειτουργικό διαχωρισμό του θαλάμου από το
14

μεταιχμιακό σύστημα, με αποτέλεσμα ο ασθενής να φαίνεται
σε εγρήγορση και αφυπνισμένος, ενώ βρίσκεται υπό αναισθησία(διαχωριστική αναισθησία). Εμφανίζει ισχυρή αναλγητική
δράση και προκαλεί αμνησία. Έχει ισχυρή συμπαθομιμητική
δράση, με αποτέλεσμα την αύξηση του καρδιακού ρυθμού
και της αρτηριακής πίεσης, προκαλεί βρογχοδιαστολή, δεν
καταστέλλει την αναπνοή και έχει μικρή επίδραση στα φαρυγγικά και λαρυγγικά αντανακλαστικά. Η δράση της στο κεντρικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, δυσάρεστα όνειρα, οπτικές διαταραχές, αύξηση της ενδοκράνιας
και ενδοφθάλμιας πίεσης.
Από προκλινικά δεδομένα προκύπτει, πως η κεταμίνη μπορεί
να αναστρέψει ή να αναστείλει την κεντρική ευαισθητοποίηση
του νευρικού συστήματος, η οποία συνδέεται με κάθε μορφή
χρόνιου πόνου και κυρίως με το νευροπαθητικό πόνο. Στον
οξύ πόνο η χρήση της γίνεται συχνότερα κατά την περιεγχειρητική περίοδο, ως συμπληρωματικό φάρμακο. Συστηματικές
ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν αποδείξει πως η κεταμίνη είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του οξέος και
του χρόνιου πόνου, καθώς και της κατάθλιψης, με αποτέλεσμα
η χρήση της συνεχώς να αυξάνει.
Αξιοσημείωτο είναι όμως, ότι μέχρι το 2017 δεν υπήρχε σαφής προσδιορισμός των ασθενών με οξύ και χρόνιο πόνο
που μπορούν να ωφεληθούν από τη χορήγηση κεταμίνης, της
βέλτιστης δοσολογίας καθώς και πρωτόκολλα διαχείρισης αυτών των ασθενών. Αυτό οδήγησε την Αμερικάνικη Εταιρία Περιοχικής Αναισθησίας και Διαχείρισης του Πόνου, την Αμερικάνικη Ακαδημία Ιατρικής του Πόνου και την Αμερικάνικη
Ένωση Αναισθησιολόγων να συστήσουν μια επιτροπή με στόχο
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την δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, με βάση τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν το
2018. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αξιολογούνται με βαθμό σύστασης (Α=ουσιώδης, Β=μέσου, Γ=χαμηλού, Δ=μηδενικού ή
αρνητικού) και με το επίπεδο τεκμηρίωσης(υψηλό, μέσο, χαμηλό) με βάση τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.
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εντατική παρακολούθηση. Φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιαιτερότητες μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερες
δόσεις σε συγκεκριμένους ασθενείς, ενώ πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις του φαρμάκου επιβάλουν τη μείωση της δόσης με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαρκούς αναλγησίας
και ανεπιθύμητων δράσεων.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του οξέος πόνου
1. Ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της
κεταμίνης για τη διαχείριση του οξέος πόνου;
i. Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργικές
επεμβάσεις με αναμενόμενο μετεγχειρητικό πόνο, μέσης
ή υψηλής έντασης, όπως χειρουργικές επεμβάσεις στο
θώρακα, στην άνω κοιλία, καθώς και ορθοπεδικές επεμβάσεις.
(βαθμός σύστασης Β, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Ασθενείς ανθεκτικοί στα οπιοειδή ή εξαρτημένοι από τα
οπιοειδή που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική
επέμβαση.
(βαθμός σύστασης Β, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Ασθενείς ανθεκτικοί στα οπιοειδή ή εξαρτημένοι από τα
οπιοειδή για την αντιμετώπιση του οξέος ή χρόνιου πόνου
σε φάση έξαρσης μιας χρόνιας νόσου(π.χ. δρεπανοκυτταρική κρίση).
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iv. Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για αναπνευστική καταστολή μετεγχειρητικά, όπως οι ασθενείς με σύνδρομο
αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, με στόχο τη μείωση της
δόσης των χορηγούμενων οπιοειδών.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
2. Ποια είναι η συνιστώμενη δόση κεταμίνης για την αντιμετώπιση του οξέος πόνου;
Οι εφάπαξ δόσεις συνιστάται να μην ξεπερνούν τα
0,35mg/kg, ενώ για τη συνεχή έγχυση συνιστάται ο μέγιστος
ρυθμός χορήγησης να μην ξεπερνά το 1mg/kg/h χωρίς

3. Ποιος ο ρόλος της κεταμίνης ως συμπληρωματικό φάρμακο για τη διαχείριση του οξέος πόνου κατά την περιεγχειρητική περίοδο;
Η κεταμίνη είναι αποτελεσματική στη διαχείριση του οξέος
πόνου κατά την περιεγχειρητική περίοδο, στα πλαίσια της
πολυπαραγοντικής αναλγησίας σε συνδυασμό με άλλα
φάρμακα(οπιοειδή, ΜΣΑΦ κ.α.) σε δόσεις έως 0.35mg/kg
για εφάπαξ δόσεις και έως 1mg/kg/h για συνεχή έγχυση.
(βαθμός σύστασης Β, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
4. Ποιες είναι οι αντενδείξεις για τη χορήγηση κεταμίνης στη
διαχείριση του οξέος πόνου;
i. Ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή μη ελεγχόμενη αρτηριακή υπέρταση(βαθμός σύστασης Γ, μέσο
επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Ασθενείς με ενεργό ψύχωση(βαθμός σύστασης Β, μέσο
επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Κύηση(βαθμός σύστασης Β, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
iv. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο(π.χ. κίρρωση) θα
πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση κεταμίνης(βαθμός
σύστασης Γ, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)ενώ σε ασθενείς
με ηπιότερη ηπατική νόσο να χορηγείται με ιδιαίτερη
προσοχή και κατάλληλη παρακολούθηση
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
v. Ασθενείς με αυξημένη ενδοκράνια πίεση
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
vi. Ασθενείς με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
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5. Έχει θέση η παρεντερική χορήγηση κεταμίνης στη διαχείριση το οξέος πόνου;
i. Η ενδορινική χορήγηση κεταμίνης είναι αποτελεσματική
στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου, προσφέροντας
εκτός από ικανοποιητική αναλγησία, αμνησία και καταστολή. Αποτελεί μια εναλλακτική οδό χορήγησης σε
ασθενείς με δύσκολη φλεβική πρόσβαση και σε παιδιά.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό προς μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Η από του στόματος χορήγηση κεταμίνης μπορεί να είναι
ωφέλιμη για κάποιους ασθενείς στη διαχείριση του οξέος
πόνου.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
6. Έχει θέση η κεταμίνη στην ελεγχόμενη από τον ασθενή ενδοφλέβια χορήγηση αναλγησίας για τη διαχείριση του
οξέος πόνου;
i. Υπάρχουν περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα που
υποστηρίζουν τη χρήση της κεταμίνης ως μονοθεραπεία
στην ελεγχόμενη από τον ασθενή ενδοφλέβια χορήγηση
αναλγησίας για τη διαχείριση του οξέος πόνου.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση της κεταμίνης σε συνδυασμό με οπιοειδή στην ελεγχόμενη από τον ασθενή ενδοφλέβια χορήγηση αναλγησίας για τη διαχείριση του οξέος πόνου.
(βαθμός σύστασης Β, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του χρόνιου
πόνου
1. Ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της
κεταμίνης για τη διαχείριση του οξέος πόνου;
i. Ασθενείς με χρόνιο πόνο που οφείλεται σε βλάβη του
νωτιαίου μυελού.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Ασθενείς με σύνθετο περιοχικό επώδυνο σύνδρομο.
(βαθμός σύστασης Β, χαμηλό προς μέσο επίπεδο
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τεκμηρίωσης)
iii. Ελάχιστα έως μηδαμινά δεδομένα υπάρχουν που να υποστηρίζου τη χορήγηση κεταμίνης σε ασθενείς με μικτό
νευροπαθητικό πόνο, ινομυαλγία, ισχαιμικό πόνο, καρκινικό πόνο και κεφαλαλγία.
(βαθμός σύστασης Δ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
2. Ποιες είναι οι αντενδείξεις για τη χορήγηση κεταμίνης στη
διαχείριση του χρόνιου πόνου;
i. Ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή μη ελεγχόμενη αρτηριακή υπέρταση(βαθμός σύστασης β, χαμηλό
επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Ασθενείς με ενεργό ψύχωση(βαθμός σύστασης Β, χαμηλό
επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Κύηση (βαθμός σύστασης Β, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iv. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο(π.χ. κίρρωση) θα
πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση κεταμίνης(βαθμός
σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)ενώ σε ασθενείς με ηπιότερη ηπατική νόσο να χορηγείται με ιδιαίτερη
προσοχή και κατάλληλη παρακολούθηση. (βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
v. Ασθενείς με αυξημένη ενδοκράνια πίεση
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
vi. Ασθενείς με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
vii. Ασθενείς με ενεργό κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
3. Ποια είναι η συνιστώμενη δόση κεταμίνης για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου;
i. Οι εφάπαξ δόσεις συνιστάται να μην ξεπερνούν τα
0,35mg/kg
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Για συνεχή έγχυση συνιστάται ρυθμός έγχυσης 0,5-2mg/
kg/h
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που αποδεικνύουν
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τη δοσοεξαρτώμενη αναλγητική δράση της κεταμίνης
και υποστηρίζουν τη χορήγηση υψηλότερων δόσεων,
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ των χορηγήσεων, σε ασθενείς με
χρόνιο πόνο.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
4. Ποιος είναι ο ρόλος της από του στόματος ή ενδορινικής
χορήγησης κεταμίνης ως συμπληρωματική θεραπεία σε
σχέση με τις επαναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες εγχύσεις;
i. Η από του στόματος χορήγηση κεταμίνης ή δεξτρομεθορφάνης (ανταγωνιστής NMDA υποδοχέων) μπορεί
να δοκιμαστεί αντί για επαναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες
εγχύσεις. (βαθμός σύστασης Β, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Η ενδορινική χορήγηση κεταμίνης μπορεί να δοκιμαστεί
αντί για επαναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες εγχύσεις.
(βαθμός σύστασης Β, μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
5. Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις είναι απαραίτητες πριν τη
χορήγηση κεταμίνης;
i. Σε υγιείς ενήλικες δεν απαιτείται καμία εργαστηριακή εξέταση πριν την χορήγηση κεταμίνης.(βαθμός σύστασης Γ,
χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Σε ασθενείς με γνωστή ή πιθανή καρδιαγγειακή νόσο,
θα πρέπει να πραγματοποιείται ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα πριν την χορήγηση κεταμίνης.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία καθώς και σε αυτούς που αναμένεται να λάβουν υψηλές δόσεις κεταμίνης,
εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να διενεργούνται πριν και μετά τη χορήγηση, εξατομικευμένα.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
6. Ποια είναι η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού που
διαχειρίζεται τη χορήγηση της κεταμίνης;
i. Υπεύθυνος για τη χορήγηση κεταμίνης πρέπει να είναι
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ιατρός (αναισθησιολόγος, εντατικολόγος κ.α.) με εμπειρία
στη χορήγηση κεταμίνης, στη χορήγηση καταστολής και
αποδεδειγμένη γνώση και ικανότητα αντιμετώπισης καρδιολογικών και αναπνευστικών επειγουσών καταστάσεων.
(βαθμός σύστασης Α, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Η χορήγηση κεταμίνης μπορεί να πραγματοποιείται από
νοσηλευτή/τρια με εμπειρία στη χορήγηση κεταμίνης, στη
χορήγηση καταστολής και αποδεδειγμένη γνώση και ικανότητα αντιμετώπισης καρδιολογικών και αναπνευστικών
επειγουσών καταστάσεων.
(βαθμός σύστασης Α, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
iii. Σε ασθενείς που χορηγούνται δόσεις μεγαλύτερες από
1mg/kg/h θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας(μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα, παλμική οξυμετρία),
άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός αναζωογόνησης και προσωπικό με εμπειρία στην αναζωογόνηση. (βαθμός σύστασης Α, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
7. Ποια φάρμακα πρέπει να χορηγούνται προληπτικά πριν
τη χορήγηση κεταμίνης για την πρόληψη των ανεπιθύμητων δράσεων της;
i. Υπάρχουν περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα που
να υποστηρίζουν την προφυλακτική χορήγηση βενζοδιαζεπινών ή α2-αγωνιστών.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
ii. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την προφυλακτική χορήγηση αντικαταθλιπτικών, αντιισταμινικών ή αντιχολινεργικών φαρμάκων.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης)
8. Πως θα μπορούσε να οριστεί η θετική ανταπόκριση στη
χορήγηση κεταμίνης για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου;
i. μια θετική ανταπόκριση στη θεραπεία πέρα από την ικανοποίηση του ασθενούς, θα μπορούσε να οριστεί μια
μείωση της έντασης του πόνου τουλάχιστον κατά 30%.
(βαθμός σύστασης Γ, χαμηλό προς μέσο επίπεδο τεκμηρίωσης)
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Συμπερασματικά, παρά τα μειονεκτήματα της, η κεταμίνη παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας
που διαχειρίζονται τον οξύ και τον χρόνιο πόνο. Οι παραπάνω
κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, από την οποία απουσιάζουν μεγάλες, υψηλής ποιότητας μελέτες. Απαιτούνται περισσότερα υψηλής ποιότητας
δεδομένα για τη βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των ασθενών που μπορεί να ωφεληθούν από τη χορήγηση κεταμίνης,
τον προσδιορισμό της ιδανικής δοσολογίας καθώς και της
οδού χορήγησης. Προς το παρόν, οι αποφάσεις για τη χορήγηση κεταμίνης για τη διαχείριση οξέος και χρόνιου πόνου
πρέπει να λαμβάνονται εξατομικευμένα, με οδηγό τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και μετά από ενημέρωση του
ασθενούς.

18

ΤΡΙΚΑΛΑ

2019

ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ HOTEL

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Schwenk ES, Viscusi ER, Buvanendran A, et al. Consensus Guidelines
on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Acute Pain
Management From the American Society of Regional Anesthesia and
Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the
American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med.
2018;43(5):456–466. doi:10.1097/AAP.0000000000000806
2. Cohen SP, Bhatia A, Buvanendran A, et al. Consensus Guidelines on
the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain From the
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the
American Academy of Pain Medicine, and the American Society of
Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(5):521–546.
doi:10.1097/AAP.0000000000000808

13η

Επιστηµονική Συνάντηση

ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιαχρονικοί προβληµατισµοί
στη διαχείριση του πόνου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

Σταθεροί Συνδυασμοί Αναλγητικών: Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα
Ευγενία Κετικίδου

Όταν η υποκείμενη παθοφυσιολογία μιας κατάστασης
οφείλεται σε ένα μόνο μηχανισμό, μπορεί να αντιμετωπιστεί
με επιτυχία από ένα μόνο φάρμακο.
Ένας όμως περιορισμός της μονοθεραπείας στην αναλγησία είναι το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς βιώνουν πόνο λόγω
πολλαπλών αιτίων. Έτσι είναι ο πόνος, συνήθως πολυπαραγοντικός. Αλγαισθητικές πληροφορίες μεταφέρονται μέσω
πολυάριθμων ανατομικών οδών και με πολυάριθμους νευροδιαβιβαστές. Είναι λοιπόν μάλλον απίθανο ένας παράγοντας να καλύψει όλους τους μηχανισμούς. Είναι λογικό να
συνδυάζονται παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Αυτή η προσέγγιση είναι πιθανόν να προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα λόγω αθροιστικής ή συνεργική
δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση της δόσης, με συνέπεια την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών από τις αυξημένες δόσεις.
Αποτελεσματικός έλεγχος του πόνου είναι δύσκολο να επιτευχθεί με την χρήση ενός και μοναδικού αναλγητικού για
διάφορους λόγους. Τα περισσότερα αναλγητικά δεν μπορούν
να συνταγογραφηθούν σε απεριόριστες δόσεις εξαιτίας του
φαινομένου οροφής και ως προς την αποτελεσματικότητα
αλλά και ως προς την ασφάλεια και την ανεκτικότητα (ηπατική βλάβη από μεγάλες και μακροχρόνια χρησιμοποιούμενες
δόσεις παρακεταμόλης, γαστρεντερικές και καρδιαγγειακές
βλάβες από ΜΣΑΦ, ή καταστολή, δυσκοιλιότητα και άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες από τα οπιοειδή).
Οι συνδυασμοί φαρμάκων από διαφορετικές κατηγορίες
προσφέρουν αποτελεσματική αναλγησία με μειωμένες δόσεις
των μεμονωμένων φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να οδη-

γήσει σε ελάττωση της σοβαρότητας των δοσοεξαρτώμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών.
Ο ιδανικός συνδυασμός θα ήταν αυτός που αυξάνει την
αναλγητική αποτελεσματικότητα και μειώνει τις ανεπιθύμητες
ενέργειες συγκρινόμενος με τη μονοθεραπεία ξεχωριστά.
Η χρήση σταθερών συνδυασμών αναλγητικών σε ένα προϊόν
διευκολύνει τη συνταγογράφηση, μειώνει το κόστος και βελτιώνει τη συμμόρφωση του ασθενούς ελαττώνοντας το συνολικό αριθμό των φαρμάκων που πρέπει να λάβει ο ασθενής.
Η Αμερικάνικη Γηριατρική Εταιρεία και η Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση συνιστά σταθερούς συνδυασμούς αναλγητικών
για τους ηλικιωμένους ασθενείς και αυτούς που βρίσκονται
σε χρόνια φαρμακοθεραπεία. Η χρησιμότητα αυτών των
φαρμάκων έχει αποδειχθεί σε πολλές παθήσεις όπως υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, διαβήτης κλπ.
Η ad hoc dose ratio χορήγηση αναλγητικών όπως ονομάζεται διεθνώς, δηλαδή η χορήγηση συνδυασμού δύο αναλγητικών σε ξεχωριστή μορφή, μπορεί να οδηγήσει σε εξατομίκευση της δόσης. Όμως ενέχει και κινδύνους όπως η
αδυναμία διατήρησης της αναλογίας σε βέλτιστα επίπεδα,
η αδυναμία ή η απροθυμία του ασθενούς για αυτό-τιτλοποίηση, η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί
να εμφανιστούν σε περίπτωση αυξημένων δόσεων.
Οι σταθεροί συνδυασμοί αναλγητικών από την άλλη παράγουν ένα σταθερό αναπαράξιμο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει
όμως ευελιξία στη δόση και λείπει η εξατομίκευση. Πολλοί
σταθεροί συνδυασμοί περιέχουν παρακεταμόλη και οι ασθενείς μπορεί να ξεπεράσουν την επιτρεπτή δόση των 4 g για
τους υγιείς ενήλικες.
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Σταθεροί συνδυασμοί αναλγητικών
Μπορεί να είναι οπιοειδές (κωδεΐνη, τραμαδολη, οξυκωδόνη)
με παρακεταμόλη ή ΜΣΑΦ.
Το αποτέλεσμά τους είναι ελάττωση της δόσης του οπιοειδούς
σε σχέση με τη δόση που θα απαιτούνταν αν το οπιοειδές
ήταν μονοθεραπεία.
Παρακεταμόλη - Tραμαδόλη
Παρακεταμόλη και τραμαδόλη είναι ένας απόλυτα δικαιολογημένος συνδυασμός, γιατί και ο μηχανισμός δράσης και η
φαρμακοκινητική αυτών των φαρμάκων είναι συμπληρωματική. Σε in vivo μελέτες σε ποντίκια έχει φανεί ότι η παρακεταμόλη σε συνδυασμό με την τραμαδόλη έχουν πραγματική συνέργεια. Ο συνδυασμός που υπάρχει στην κλινική πράξη είναι
παρακεταμόλη 325 mg με τραμαδόλη 37.5 mg (Zaldiar) δηλαδή ﬁxed-dose ratio (8.7:1) που πληροί τις προϋποθέσεις
της συνέργειας. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός αυτός προσφέρει
συμπληρωματικό φαρμακοκινητικό proﬁle. Η παρακεταμόλη
δρα γρήγορα με έναρξη της αποτελεσματικότητας σε 20 min
και η ανακούφιση του πόνου κορυφώνεται γρήγορα και μετά
μειώνεται. Σε αντίθεση η τραμαδόλη έχει έναρξη σε 50 min,
ακολουθεί ένα plateau αποτελεσματικότητας και μειώνεται
πολύ αργά.
Ο συνδυασμός παρακεταμόλης με τραμαδόλη είναι ασφαλές
στη χορήγηση, χωρίς να προκαλεί τοξικότητα στις δόσεις που
κυκλοφορεί (ασφαλές επίσης για το ΓΕΣ, νεφρικό και καρδιαγγειακό σύστημα), καμία επίδραση στα αιμοπετάλια και
καμία ανοσοκαταστολή. Η χαμηλή δόση της παρακεταμόλης
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ηπατοτοξικότητας σε σύγκριση με
τις υψηλές δόσεις της μονοθεραπείας. Στην κλινική πράξη ο
συνδυασμός προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα σε
σύγκριση με τη μονοθεραπεία, και χωρίς να προκαλεί αύξηση
των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Υπάρχει αυξημένη κλινική εμπειρία σε μετεγχειρητικό πόνο,
σε υποξύ και χρόνιο πόνο ΟΜΣΣ, ινομυαλγία, σε εξάρσεις
πόνου οστεοαρθρίτιδας και σε χρόνιο οστεοαρθριτικό
πόνο.
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Τραμαδόλη- Δεξκετοπροφαίνη
Κατόπιν μελετών υπολογισμού της δόσεων, βρέθηκε ότι η
βέλτιστη δόση δεξκετοπροφαίνης και τραμαδόλης, δηλαδή
25mg 75mg αντίστοιχα, μια αναλογία 1:3 οδηγεί σε αναλγητική
συνεργική δράση.
Τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης που όμως συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο σε μια πολυπαραγοντική αναλγησία
είναι οι ακόλουθοι: η αναλγητική (και αντιφλεγμονώδης δράση
της δεξκετοπροφαίνης), η ενεργοποίηση των υποδοχέων των
οπιοειδών από την τραμαδόλη και η έμμεση ενεργοποίηση
της φυγόκεντρης μονοαμινεργικής οδού με επακόλουθη αναστολή της μετάδοσης των αλγαισθητικών ερεθισμάτων στον
εγκέφαλο.
Εμφανίζει περιφερική και κεντρική αναλγησία, με ταυτόχρονη
αντιφλεγμονώδη δράση, και πληροί τις προϋποθέσεις των
σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση
του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.
Στο σκεύασμα αυτό, η ταχεία έναρξη του αναλγητικού αποτελέσματος της δεξκετοπροφαίνης συμπληρώνεται από την
παρατεταμένη διάρκεια της δράσης της τραμαδόλης.
Το αποτέλεσμα του συνδυασμού είναι αθροιστικό ως και συνεργικό (υπερ-αθροιστικο), γεγονός που οδηγεί σε ελάττωση
της δόσης σε σχέση με αυτή που συνίσταται ως μονοθεραπεία
για την ανακούφιση του σοβαρού μετεγχειρητικού πόνου.
Οξυκωδόνη - Παρακεταμόλη
Ο σταθερός συνδυασμός οξυκωδόνης-παρακεταμόλης εμφανίζει συνεργικό μηχανισμό δράσης και συνίσταται για την
αντιμετώπιση του μέτριου προς σοβαρό πόνο και για τον πόνο
που δεν αντιμετωπίζεται με ΜΣΑΦ ή παρακεταμόλη μόνο.
Ο συνδυασμός δύο κεντρικώς δρώντων αναλγητικών, το
καθένα σε μικρότερη δόση από αυτή της μονοθεραπείας, έχει
μεγαλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα απ’ότι κάθε φάρμακο ξεχωριστά με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η παρακεταμόλη έχει ταχεία έναρξη δράσης, ενώ οι φαρμακοκινητικές παράμετροι της παρακεταμόλης είναι παρόμοιες
με της οξυκωδόνης. Η βιοδιαθεσιμότητα μετά από χορήγηση
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από το στόμα είναι για τη μεν παρακεταμόλη 70% περίπου
και για την οξυκωδόνη 80%. Και τα δύο φάρμακα μεταβολίζονται στο ήπαρ.
Από φαρμακοδυναμικής πλευράς, η παρακεταμόλη και η
οξυκωδόνη μαζί έχουν διπλή κεντρική αναλγητική δράση. Η
συγχορήγηση τους φαίνεται να αυξάνει τη συγκέντρωση της
οξυκωδόνης στο πλάσμα αλλά και το αναλγητικό αποτέλεσμα,
με ελαττωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με το αν
δινόταν το κάθε φάρμακο ξεχωριστά σε ισοδύναμες δόσεις.
Κανένα από τα δύο συστατικά δεν εμφανίζει φαινόμενο οροφής με αποτέλεσμα να αυξάνεται το εύρος της δοσολογίας.
Είναι αποτελεσματικό τόσο σε αλγαισθητικό όσο και σε νευροπαθητικό πόνο.

θεμιά ανεξάρτητα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πόνο του ιδίου
βαθμού.
Στην επικαιροποίηση μιας ανασκόπησης Cochrane του 2000,
το 2009, από τους Toms και συν. Εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των δυο φαρμάκων σε συνδυασμό με
νεώτερα δεδομένα. Ο συνδυασμός παρείχε κλινικά αποδεκτά
επίπεδα ανακούφισης πόνου σε τουλάχιστον 50% των ασθενών με μέτριο προς σοβαρό μετεγχειρητικό πόνο, συγκρινόμενο με το 20% των ασθενών που είχαν λάβει placebo. Επιπλέον, η χρήση του συνδυασμού επέκτεινε την αναλγησία κατά
μία ώρα.
Ο σταθερός συνδυασμός των παραπάνω φαρμάκων προσφέρει αναλγησία σε διάφορα είδη πόνου.

Κωδεΐνη-Παρακεταμόλη
Στην περίπτωση του συνδυασμού κωδεΐνης-παρακεταμόλης
οι μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη κωδεΐνης στην παρακεταμόλη προκαλεί σημαντική βελτίωση στην αναλγητική της
δράση, με μια προφανή αλλά και στατιστικά σημαντική μείωση του number needed to treat (NNT): από το 5, το μέσο
NNT αναφορικά με την παρακεταμόλη στο 2.3-3.1 για το
συνδυασμό. Επιπρόσθετα, αυτή η βελτίωση στην αναλγητική
δράση της παρακεταμόλης δεν επηρεάζει την εξαιρετική ανεκτικότητα της.
Στον αναφερόμενο συνδυασμό οι φαρμακοδυναμικές παράμετροι των δύο φαρμάκων είναι παρόμοιες και επομένως
η φαρμακολογική τους δράση είναι σύγχρονη και με την ίδια
διάρκεια δράσης με αποτέλεσμα μέγιστη συνέργεια υπεραθροιστική δράση).
Η βέλτιστη δόση των δύο φαρμάκων σε συνδυασμό είναι
τα 500 mg για την παρακεταμόλη, δηλαδή7 mg/kg και τα 30
mg για την κωδεΐνη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δόσεων
είναι ο καλύτερος για να εμφανιστεί η συνεργική δράση των
δύο φαρμάκων, ενώ από την άλλη αυτές οι δυο δόσεις η κα-

Άσπιρίνη- Παρακεταμόλη-Καφεΐνη
Ένας ικανός αριθμός μελετών υποστηρίζει την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα σταθερού συνδυασμού αναλγητικών
250–265 mg ασπιρίνη, 200–265 mg παρακεταμόλη, and 50–
65 mg καφεΐνη. Για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας. Η βέλτιστη δοσολογική σχέση είναι 1.0 : 0.8 : 0.2 (Α-Π-Κ) και προέκυψε από φαρμακολογικές και κλινικές μελέτες. Η μικρότερη
συνιστώμενη δόση της καφεΐνης είναι αυτή των 50mg.
Σε ασθενείς με κεφαλαλγία τάσης ο τριπλός συνδυασμός
ήταν καλύτερος από 1000 mg παρακεταμόλης αλλά και από
το placebo.
Σε ασθενείς με ημικρανία με ή χωρίς αύρα, ο συνδυασμός
ήταν ανώτερος από το placebo όσον αφορά τη μείωση της
έντασης του πόνου, της φωτοφοβίας, της ναυτίας και της φωνοφοβίας.
Η Γερμανική Εταιρεία Ημικρανίας και Κεφαλαλγίας (German
Migraine and Headache Society),στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ημικρανίας και της κεφαλαλγίας τάσης συστήνει τον τριπλό αυτό συνδυασμό σα
θεραπεία πρώτης γραμμής.
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Τι νέο στον χρόνιο πόνο. Που θα είμαστε σε 10 χρόνια.
Επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου ενδείξεις και αποδείξεις
Ελένη Κοράκη
MD, PhD, Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Γ.Ν. "Γεώργιος Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη
Συνήθως πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία ή
ενδοφλέβια καταστολή και κατευθύνονται από ακτινοσκόπηση,
αξονική τομογραφία ή υπερηχογραφία.
Πολλές από αυτές τις τεχνικές εφαρμόζονται σε εξωτερικούς
ασθενείς, γεγονός που συμβάλει στην οικονομικά αποδοτική
πρόσβαση στη φροντίδα. Οι ασθενείς παραμένουν στο
νοσοκομείο για λίγες μόνο ώρες, ενώ ο κάθε ασθενής εκτιμάται
και αντιμετωπίζεται ανάλογα με την κατάστασή του και η
θεραπεία εξατομικεύεται. Η επιτυχής αντιμετώπιση του πόνου
απαιτεί συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων. Ο σωστός
συνδυασμός των θεραπευτικών μεθόδων, εξασφαλίζει καλύτερο
και μονιμότερο αποτέλεσμα, ελαττώνοντας παράλληλα την
πιθανότητα υποτροπών.

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ ΥΛΟ Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι 3

Η αυξανόμενη γνώση μας για τους μηχανισμούς και τους
παράγοντες που σχετίζονται με την πολυδιάστατη φύση του
πόνου, έχει συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του
ασθενούς με χρόνιο πόνο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι
επεμβατικές τεχνικές, η φυσικοθεραπεία, οι ψυχολογικές
παρεμβάσεις και οι συμπληρωματικές θεραπείες έχουν
βελτιωθεί. Έχει γίνει κατανοητό ότι υπάρχει η ανάγκη για
διεπιστημονική, ομαδική προσέγγιση του ασθενούς η οποία
θα είναι εξατομικευμένη στις ανάγκες του.
Οι επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου αποτελούν
μια ιατρική εξειδίκευση που διαγιγνώσκει και θεραπεύει τον
πόνο με ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις που μπορούν να
ανακουφίσουν τον πόνο και να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση
φαρμάκων από το στόμα. Αποτελούν,επίσης, μέρος ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος θεραπείας του πόνου.
Στόχοι της θεραπείας είναι η ελάττωση του πόνου, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της ψυχολογίας του ασθενούς και η
επιστροφή του στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η
φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τη θεραπεία πρώτης γραμμής,
ενώ οι επεμβατικές τεχνικές χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις
όπου η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί ή επιπλέκεται με
σημαντικές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οι επεμβατικές τεχνικές πόνου αναπτύχθηκαν εδώ και
δεκαετίες και ποικίλλουν στο βαθμό παρεμβατικότητά τους.
Οι επεμβατικές τεχνικές μπορεί να αποτελούν το ενδιάμεσο
στάδιο θεραπείας ανάμεσα στη συντηρητική θεραπεία
(φάρμακα, φυσικοθεραπεία) και τη χειρουργική αντιμετώπιση
παθήσεων που προκαλούν χρόνιο πόνο ή να χρησιμοποιηθούν
αντί για αυτή ή μετά από αυτή.

Ενδείξεις εφαρμογής επεμβατικών τεχνικών αντιμετώπισης του πόνου
Πόνος ανθεκτικός στη συντηρητική θεραπεία
Παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής
Επιθυμία απεξάρτησης από τα φάρμακα
Οι επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου περιλαμβάνουν
•Επισκληρίδιος έγχυση φαρμάκων
•Ενδοτρηματική έγχυση φαρμάκων
•Παρασπονδυλικές εγχύσεις
•Διηθήσεις των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (facet) της
σπονδυλικής στήλης
•Αποκλεισμούς των περιφερικών νεύρων
•Αποκλεισμούς των συμπαθητικών πλεγμάτων
23
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•Διαδερμικοί νευρολυτικοί αποκλεισμοί
•Ενδαρθρικές εγχύσεις
•Εγχύσεις αλλαντοτοξίνης
•Νευρόλυση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF Ablation)
•Διέγερση του νωτιαίου μυελού και περιφερική νευροδιέγερση
Η νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού μπορεί να τροποποιήσει
τα σήματα του πόνου που προέρχονται από τραυματισμένα
νωτιαία νεύρα ή μεσοσπονδύλιους δίσκους.
Ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από εμφυτεύσιμη γεννήτρια
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του νωτιαίου μυελού
μέσω ηλεκτροδίων.
Τα σήματα του πόνου διακόπτονται και μεταβάλλονται κατά
τη διαδρομή τους από το νωτιαίο μυελό στον εγκέφαλο (Gate
control theory).
Η περιφερική νευρική διέγερση είναι μια χειρουργική τεχνική,
η οποία εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία και αφορά την
εμφύτευση ηλεκτροδίων στην κατανομή περιφερικών
νεύρων.
•Εμφυτεύσεις συσκευών μόνιμης και σταθερής έγχυσης φαρμάκων
Τα οπιοειδή δρουν υπαραχνοειδώς με τη σύνδεσή τους στον
υποδοχέα mu στην ζελατινώδη ουσία του νωτιαίου μυελού.
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Μπορούν να χορηγηθούν υπαραχνειδώς ή επισκληριδίως
δια μέσω διαδερμικών καθετήρων ή εμφυτεύσιμων
προγραμματιζόμενων αντλιών. H έγχυση οπιοειδών στον
επισκληρίδιο ή στον υπαραχνοείδη χώρο επιτυγχάνει την
χορήγηση χαμηλών δόσεων φαρμάκων απευθείας στο σημείο
δράσης των υποδοχέων του πόνου. Η τοποθέτηση αντλίας
ενδείκνυται κυρίως σε ασθενείς με καρκινικό πόνο που δεν
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με τη συντηρητική θεραπεία
και περιπτώσεις ασθενών στους οποίους η συντηρητική
θεραπεία προκαλεί υψηλά ποσοστά συστηματικών επιπλοκών.
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