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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει για
τέταρτη φορά την έκδοση των "Θεμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία" παρουσιά‐
ζοντας σε έντυπη μορφή όλες τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις του 2ου Κύκλου Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης στην Αλγολογία.
Από το 2010 που πρωτοξεκίνησε η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αλγολογία και μέχρι
σήμερα που σε λίγες μέρες διεξάγεται ο 2ος Κύκλος του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(το 7ο στη σειρά) έχουν διεξαχθεί 24 Κύκλοι (4 κάθε έτος) με μεγάλη επιτυχία. Η καταξίωση αυτου
του προγράμματος στη συνείδηση των μελών της Εταιρείας μας αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια
με τη μεγάλη ζήτηση που είχε και έχει από τα μέλη της Εταιρείας μας. Ξεκινήσαμε με 35
εκπαιδευόμενους το 2010 για να καταλήξουμε στους 72 το 2014 και 62 το 2016.
Το ετήσιο Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία περιλαμβάνει 4
εκπαιδευτικούς κύκλους με 50 ώρες συνολικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 20
παρουσίες σε επιλεγμένα Κέντρα ή Ιατρεία Πόνου. Το Πρόγραμμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
στην Αλγολογία είναι υπό την έγκριση της EFIC (European Federation of IASP Chapters) και έχει
μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME‐UEMS με
35 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME‐CPD) για τη ΣΕΑ 2017.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να απευθύνω στους περίπου 40 εκπαιδευτές ‐ εισηγητές
που διαθέτουν κόπο και χρόνο για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αυτό και να προσφέρουν
αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους.
Επίσης ένα θερμό ευχαριστώ στα νέα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας που από την
πρώτη στιγμή αγκάλιασαν ζεστά τη ΣΕΑ και με την ενεργή συμμετοχή τους την ανέδειξαν σαν το
κυριότερο και πιο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια όλοι μαζί εμπλουτίζοντας
και αναβαθμιζοντας την ΣΕΑ για το καλό των συνανθρώπων μας που υποφέρουν από Χρόνιο Πόνο
και έχουν ανάγκη από τη βοήθεια μας.

Για το Δ.Σ. της ΕΕΑ
Μανώλης Αναστασίου
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Οξύς Πόνος
Κούκη Πηνελόπη - Αναισθησιολόγος

ΟΞΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Ι
Πηνελόπη Κούκη, Αναισθησιολόγος
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Νίκαιας «ο 'Αγιος Παντελεήμων»

Ο πόνος ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση για τη Μελέτη του
Πόνου (IASP) ως «Μία δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική
εμπειρία που σχετίζεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή
περιγράφεται με όρους μίας τέτοιας βλάβης» [NHMRC,(Merskey 1979)].
Ο οξύς πόνος ορίζεται ως «ο πόνος πρόσφατης έναρξης και πιθανώς
περιορισμένης διάρκειας. Αυτός έχει συνήθως αναγνωρίσιμη χρονική και
αιτιολογική συσχέτιση με τραυματισμό ή ασθένεια» [NHMRC, (Ready &
Edwards 1992)]. Η ολοένα και αυξανόμενη κατανόηση των
παθοφυσιολογικών μηχανισμών του οξέος πόνου έχει οδηγήσει στη
βελτίωση της κλινικής αντιμετώπισής του και στο μέλλον μπορεί να είναι
εφικτή η περισσότερο, στοχευμένα, αιτιολογική αντιμετώπισή του. Είναι
σημαντικό να τονίσουμε ότι η αδυναμία λεκτικής επικοινωνίας με τον
ασθενή δεν αποκλείει την πιθανότητα ότι εκείνος βιώνει αλγεινά
ερεθίσματα και έχει την ανάγκη κατάλληλης ανακουφιστικής αγωγής.
Αντίληψη του πόνου
Η ικανότητα του σωματοαισθητικού συστήματος να ανιχνεύει επιβλαβή
και δυνητικά καταστρεπτικά για τους ιστούς ερεθίσματα αποτελεί ένα
σημαντικό προστατευτικό μηχανισμό για τον οργανισμό. Αυτός
περιλαμβάνει μία σειρά από αλληλεπιδρώντες περιφερικούς και
κεντρικούς μηχανισμούς. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι η
αντίληψη και η εμπειρία του πόνου είναι πολυπαραγοντική και
επηρεάζεται από ψυχολογικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες, ειδικούς για κάθε άτομο ξεχωριστά.
Ψυχολογικές προσεγγίσεις του οξέος πόνου
Ο πόνος είναι μία εξατομικευμένη εμπειρία που επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες όπως το πολιτισμικό υπόβαθρο του ασθενούς, τις
κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, προηγούμενες αλγογόνες
εμπειρίες και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Ο πόνος μπορεί να είναι
δείκτης ιστικής βλάβης αλλά μπορεί να είναι παρών κι επί απουσίας
εμφανούς αναγνωρίσιμης αιτίας. Ο πόνος δεν είναι ένα φαινόμενο που
μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα ή να μετρηθεί εύκολα αλλά αποτελεί
μάλλον μία υποκειμενική εμπειρία με αισθητικά και συναισθηματικά
χαρακτηριστικά [NHMRC, (Merskey & Bogduk 1994)]. Με αυτή την
έννοια ο πόνος αποτελεί ένα ψυχολογικό φαινόμενο και ο στόχος των
ερευνητών και θεράποντων ιατρών θα πρέπει να είναι η αναγνώριση των
παραγόντων που συμβάλλουν στην αντίληψή του ως εμπειρία.

Δυσμενείς φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις του πόνου
Ο οξύς πόνος είναι ένα σύμπτωμα που σηματοδοτεί πραγματική ή
επικείμενη ιστική βλάβη [NHMRC, (Ready & Edwards 1992)]. Η
αποτελεσματική αντιμετώπισή του είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για
ηθικούς λόγους [NHMRC, (Cousins 2000, Cousins et al 2004)] αλλά και
για την τροποποίηση της αντίδρασης στη βλάβη. Το μέγεθος της
απάντησης στη βλάβη εξαρτάται από το βαθμό της καταστροφής και
μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό φυσιολογικών μεταβολών που
προάγουν τον καταβολισμό, την αυξημένη δραστηριότητα του
συμπαθητικού συστήματος, την ανοσοκαταστολή και πολλές άλλες
δυσμενείς επιδράσεις. Οι ψυχολογικές επιδράσεις του οξέος πόνου είναι
εξίσου καταστροφικές αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εμφανείς. Επίσης
μπορεί να αλληλεπιδρούν με τις αλλαγές στη φυσιολογία του ασθενούς
και να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου που καταλήγει
στη μετάβαση από τον οξύ στο χρόνιο πόνο. Οι φυσιολογικές μεταβολές
που προκύπτουν από τη βλάβη και τον επακόλουθο πόνο είναι
αποτέλεσμα ενεργοποίησης τόσο του περιφερικού όσο και του κεντρικού
νευρικού συστήματος. Η απάντηση στο στρες (stress response)
περιλαμβάνει μία συστηματική μεταβολική απάντηση λόγω της
απελευθέρωσης νευροενδοκρινών ορμονών και της τοπικής
απελευθέρωσης κυτταροκινών (ιντερλευκίνες, TNF) στο σημείο της
βλάβης που οδηγούν, όμως, σε φυσιολογικές μεταβολές σε όλα τα
μείζονα οργανικά συστήματα (Πίνακας 1). Οι ψυχολογικές αλλαγές που
σχετίζονται με τον οξύ πόνο έχουν λάβει μικρότερη προσοχή από ότι στο
χρόνιο πόνο, παρόλα αυτά δεν είναι λιγότερο σημαντικές. Η συνεχής
μεταγωγή αλγογόνων ερεθισμάτων (όπως μετά από χειρουργείο, τραύμα
ή έγκαυμα) μπορεί να έχουν μέγιστη επίδραση στην ψυχολογική
κατάσταση του ασθενούς, η οποία με τη σειρά της μπορεί να
τροποποιήσει αρνητικά την αντίληψη του πόνου. Η αδυναμία
ανακούφισης του οξέος πόνου επίσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του
άγχους, αϋπνία, αδυναμία ελέγχου, σκέψης και αλληλεπίδρασης με τους
άλλους [NHMRC, (Cousins et al 2004)].
Πίνακας 1
Μεταβολικές και ενδοκρινικές απαντήσεις στον πόνο
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ
Αύξηση απελευθέρωσης καταβολικών ορμονών ,ACTH, ADH,
GH,κορτιζόλη, κατεχολαμίνες, αλδοστερόνη, αγγειοτενσίνη ΙΙ,
γλυκαγόνο, IL-1, TNF, IL-6
Μείωση απελευθέρωσης αναβολικών ορμονών, μείωση απελευθέρωσης
ινσουλίνης
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ

Αντίσταση στην ινσουλίνη, ανοχή στη γλυκόζη, υπεργλυκαιμία
Αύξηση της γλυκογονόλυσης
Καταβολισμός μυικών πρωτεϊνών
Αύξηση της σύνθεσης πρωτεϊνών οξείας φάσης
Λιπόλυση
Ύδωρ και ηλεκτρολύτες
Κατακράτηση ύδατος και νατρίου
Αύξηση απέκκρισης καλίου
Μείωση του λειτουργικού εξωκυττάριου υγρού με μετατόπιση στο
ενδοκυττάριο υγρό
Στην κατηγορία του οξέος πόνου ανήκουν μία πληθώρα από παθολογικές
καταστάσεις που μπορούν να τον προκαλέσουν (Πίνακας 2). Η
αναγνώριση της εκάστοτε πάθησης αποτελεί πρωταρχικό βήμα στη
διάγνωση και ακόλουθη αιτιολογική και ανακουφιστική αντιμετώπιση.
Πίνακας 2
Κατηγορίες οξέος πόνου
Οξύς παθολογικός πόνος
Α) Πόνος κοιλίας
Κολικός νεφρού
Κολικός χοληφόρων και οξεία παγκρεατίτιδα
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια
Β) Πόνος λόγω λοίμωξης από έρπητα ζωστήρα
Γ) Οξύς πόνος και αιματολογικές διαταραχές
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Αιμορροφιλία
Δ) ) Οξύς πόνος σε ασθενείς με λοίμωξη από HIV
Ε)Κεφαλαλγία *
Στ) Οξύς πόνος σχετιζόμενος με νευρολογικές διαταραχές
Ζ) Οξύς στεφανιαίος πόνος
Η) Οξύς στοματοπροσωπικός πόνος*
Μετά από οδοντιατρική επέμβαση
Οξύς πόνος από φλεγμονή των κόλπων και του ωτός
Μετά από αμυγδαλεκτομή
Οξύς πόνος που σχετίζεται με στοματική εξέλκωση
Πόνος έπειτα από έγκαυμα
Οξύς πόνος μετά από κάκωση της σπονδυλικής στήλης
Οξύς μυοσκελετικός πόνος*
Οξεία οσφυαλγία*
Οξύς καρκινικός πόνος*
Οξύς μετεγχειρητικός πόνος

Οξύς πόνος κατά τη νοσηλεία στις ΜΕΘ
Οξύς πόνος στην αίθουσα επειγόντων περιστατικών
*Τα θέματα αυτά έχουν προγραμματισθεί να αναλυθούν από
άλλους εισηγητές
Οξύς κοιλιακός πόνος
Ο οξύς κοιλιακός πόνος μπορεί να προέρχεται από τα σπλάγχνα ή
σωματικές δομές της κοιλίας ή μπορεί να αντανακλά εκεί από άλλες
περιοχές. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξέος κοιλιακού πόνου μπορεί
να είναι εκδηλώσεις χρόνιας διαταραχής σπλάγχνου, όπως θα μπορούσε
να είναι η χρόνια παγκρεατίτιδα ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
Μία κοινή λάθος αντίληψη που επικρατεί είναι ότι η χορήγηση
αναλγησίας μπορεί να καλύψει τα σημεία και συμπτώματα της
παθολογίας της κοιλίας και θα πρέπει να μην εφαρμόζεται μέχρι να τεθεί
η διάγνωση. Εντούτοις, μελέτες έχουν δείξει ότι η αντιμετώπιση του
πόνου δεν εμποδίζει τη διαγνωστική προσέγγιση και είναι ανακουφιστική
για τον ασθενή [NHMRC, (McHale & LoVecchio 2001, Thomas et al
2003)]. Μία πρόσφατη ανασκόπιση του 2011 δείχνει ότι η χρήση
οπιοειδών αναλγητικών δεν αυξάνει τον κίνδυνο λάθους στη διαγνωστική
προσέγγιση ασθενών με οξύ κοιλιακό άλγος, ούτε στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση (Manterola et al 2011).
Κολικός νεφρού
Τα ΜΣΑΦ είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του κολικού του
νεφρού και παρέχουν ισοδύναμα ποσοστά αναλγησίας σε σύγκριση με
ισχυρά οπιοειδή (πεθιδίνη, μορφίνη), με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης
εμέτου (Prescrire Int, 2009). Η αντιμετώπιση του πόνου μπορεί να γίνει
με τη λήψη ΜΣΑΦ, οπιοειδών ή συνδυασμού και των δύο (RamosFernandez et al, 2009). Παρόλα αυτά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη
χορήγηση των ΜΣΑΦ σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στένωση της
νεφρικής αρτηρίας, νεφρική δυσλειτουργία, σε ασθενείς ηλικιωμένους ή
αφυδατωμένους λόγω της αύξησης της συχνότητας εμφάνισης βλάβης
στη νεφρική λειτουργία (Prescrire Int, 2009). Η έναρξη της αναλγησίας
είναι ταχύτερη όταν τα ΜΣΑΦ χορηγούνται ενδοφλέβια, ενώ η
συγχορήγηση αντιχολινεργικών και αντισπασμωδικών φαρμάκων (π.χ.
υοσκίνη –Ν- βουτιλβρομίδη) απέτυχε να παρέχει επιπλέον αναλγησία
[NHMRC, (Jones et al 2001), Duquenne et al 2009 (Rev Med Liege)].
Κολικός χοληφόρων, οξεία παγκρεατίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου
Τα παρεντερικά ΜΣΑΦ όπως η κετορολάκη, τενοξικάμη και
δικλοφενάκη είναι εξίσου αποτελεσματικά όπως τα παρεντερικά
οπιοειδή και μπορεί να εμποδίσουν την εξέλιξη της παρούσας

κατάστασης σε χολοκυστίτιδα [NHMRC, (Kumar et al 2004), Basurto et
al 2008]. Όσον αφορά τα οπιοειδή είναι σαφές ότι όλα προκαλούν
σπασμό του σφιγκτήρα του Oddi και αυξάνουν τις πιέσεις στο χοληδόχο
πόρο [NHMRC, (Thompson 2001)]. Η αντιμετώπιση του πόνου στην
οξεία παγκρεατίτιδα είναι πρωταρχικής σημασίας. Σε ανασκόπηση του
2008 αναφέρεται ότι ο συνδυασμός ΜΣΑΦ και οπιοειδών θεωρείται
αποτελεσματικός, κρίνεται απαραίτητη όμως η τιτλοποίηση ανάλογα με
τις ανάγκες και τα συνοδά προβλήματα των ασθενών (Cruciani et al,
2008, Harper SJ 2011).
Όσον αφορά το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου τα αντισπασμωδικά και
το λάδι δυόσμου μπορεί να είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του
πόνου (Wilkins T, et al 2012)
Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια
Η δυσμηνόρροια αποτελεί συχνό γυναικολογικό πρόβλημα το οποίο
προκαλεί επώδυνες κράμπες που συνοδεύουν την έμμηνο ρύση. Έρευνες
έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που υποφέρουν, έχουν υψηλά επίπεδα
προσταγλανδινών (οι οποίες και προκαλούν επώδυνες κράμπες στην
κοιλία). Η χρήση των ΜΣΑΦ είναι ενδεδειγμένη στη θεραπεία του πόνου
κατά τη δυσμηνόρροια (NHMRC, Marjoribanks et al 2010)
συμπεριλαμβανομένης της ναπροξένης, ιβουπροφένης και του
μεφαιναμικού οξέος. Η βιταμίνη Β1 [NHMRC, (Proctor & Murphy
2002)] και ο μάραθος [NHMRC, (Namavar Jahromi et al 2003)] μπορούν
επίσης να βοηθήσουν.
Πόνος λόγω λοίμωξης από έρπητα ζωστήρα
Η χορήγηση αντιϊκών παραγόντων (acyclovir, famcyclovir) μέσα σε 72
ώρες από την εμφάνιση του εξανθήματος επιταχύνει την αποδρομή του
οξέος πόνου και μπορεί να ελαττώσει τη σοβαρότητα και διάρκεια της
μεθερπητικής νευραλγίας [NHMRC, (Dworkin et al 1998, Tyring et al
2000)]. Στην αντιμετώπιση του συνδρόμου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά, τα
κορτικοστεροειδή και τα οπιοειδή αναλγητικά. Η χρήση, τοπικά, κρέμας
καπσαϊσίνης (capsaicin cream) ή αυτοκόλλητου επιθέματος λιδοκαΐνης
(lidocaine patch) ως επικουρικής αγωγής, δεν έχει δώσει ξεκάθαρα
ευεργετικά αποτελέσματα (Fashner et al, 2011). Η χορήγηση
επισκληριδίως τοπικών αναισθητικών καθώς και στεροειδών μπορεί να
είναι αποτελεσματική στη φάση του οξέος πόνου και εάν εφαρμοστεί
μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της νόσου μπορεί να συμβάλει στη
μείωση της επίπτωσης εμφάνισης της μεθερπητικής νευραλγίας
[NHMRC, (Kumar et al 2004)].
Οξύς πόνος και αιματολογικές διαταραχές

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μία κληρονομικά μεταδιδόμενη
ασθένεια στην οποία υπάρχει παραγωγή ανώμαλης αιμοσφαιρίνης S.
Αυτή η αιμοσφαιρίνη πολυμερίζεται όταν αποοξυγονωθεί και προκαλεί
ακαμψία στα ερυθρά αιμοσφαίρια, αύξηση της γλοιότητας του αίματος
και απόφραξη της μικροκυκλοφορίας με αποτέλεσμα ιστική ισχαιμία και
έκλυση πόνου (κυρίως στα κάτω άκρα, γόνατα, χέρια, θώρακα, ράχη και
στην κοιλία). Ο πόνος είναι έντονος και μπορεί να διαρκέσει από ώρες
μέχρι εβδομάδες, ενώ μπορεί να μιμηθεί οξεία χειρουργική κοιλία. Ο
οξύς θωρακικός πόνος μπορεί να συνοδεύεται από βήχα, δύσπνοια και
πυρετό. Ως εκλυτικά αίτια έναρξης του πόνου μπορεί να είναι η
αφυδάτωση, η λοίμωξη, χαμηλή μερική τάση του οξυγόνου στο αίμα, η
υποθερμία ή μπορεί να προκληθεί και αυτόματα.
Η βιοψυχοκοινωνική εκτίμηση και η πολυσυστηματική διαχείριση του
πόνου είναι απαραίτητες στην αντιμετώπιση των ασθενών με συχνές
δρεπανοκυτταρικές κρίσεις. Η σημασία της πρόληψης εμφάνισης των
κρίσεων είναι ύψιστης σημασίας. Η υδροξυουρία είναι αποτελεσματική
στην ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης των κρίσεων και των
απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών ([NHMRC, Davies et al 2001)]. Η
φόρτιση με ενδοφλέβια οπιοειδή βελτιώνει την αναλγησία στα πρώιμα
στάδια της οξείας κρίσης και μπορεί να συνεχίζεται με ενδοφλέβια
οπιοειδή (συμπεριλαμβανομένης και της αντλίας PCA), όπως είναι η
μορφίνη [NHMRC, (Rees et al 2003, Kopecky et al 2004)]. Η χρήση της
πεθιδίνης θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε σοβαρές κρίσεις, όπου ο πόνος
δεν ανταποκρίνεται σε άλλα μέτρα η επισκληρίδιος αναλγησία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί (Winder et al, 2011). Η έγκαιρη παρέμβαση για την
αντιμετώπιση του πόνου κρίνεται απαραίτητη καθώς η μη έγκαιρη και
αποτελεσματική αγωγή μπορεί να οδηγήσουν σε υποτροπές και
μετάβαση από τον οξύ στο χρόνιο νευροπαθητικό πόνο (Ballas, 2011). Η
συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου στη διάρκεια της
δρεπανοκυτταρικής κρίσης δε φαίνεται να ελαττώνει τον πόνο.
Αιμορροφιλία
Η ανεπάρκεια του παράγοντα VIII( τύπου Α) και του παράγοντα IX
(τύπου Β) είναι κληρονομικά μεταδιδόμενες ασθένειες που προκαλούν
διαταραχές στο μηχανισμό πήξης και καταλήγουν σε αυτόματες ή
μετατραυματικές αιμορραγίες. Η αιμορραγία στις αρθρώσεις και τους
μυς είναι συχνές (μπορεί να συμβεί και σε ενδοκοιλιακά όργανα). Οι
ασθενείς αυτοί μπορεί να εμφανίζουν οξύ πόνο σε αρθρώσεις του
αγκώνα, του γόνατος, του αστραγάλου και της σπονδυλικής στήλης. Τα
επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξέος πόνου μπορεί να σχετίζονται με
δυσμενείς επιπτώσεις στη διάθεση, την κινητικότητα και την ποιότητα
ζωής αυτών των ασθενών. Πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν παράγοντα
VIII για να ελαττώσουν τον πόνο που σχετίζεται με αιμορραγικά

επεισόδια [NHMRC, (Wallny et al 2001)]. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα αναφέρεται η χρήση οπιοειδών, απλών αναλγητικών,
εφαρμογής ψυχρών επιθεμάτων και η επίδεση για την αντιμετώπιση του
οξέος πόνου. Τα ΜΣΑΦ (COX-2 αναστολείς) και η ακεταμινοφαίνη
είναι τα προτιμότερα και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ενδομυϊκών
ενέσεων (Witkop et al, 2011).
Οξύς πόνος σε ασθενείς με λοίμωξη από HIV
Ο πόνος είναι συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον
ιό HIV και ειδικά σε αυτούς που έχουν αναπτύξει το σύνδρομο της
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS). Ο πόνος μπορεί να
οφείλεται στις επιδράσεις του ίδιου του ιού (ο οποίος είναι νευροτρόπος)
ή ως αποτέλεσμα μιας αναπτυσσόμενης φλεγμονώδους κατάστασης ή
νεοπλασίας. Ο πόνος μπορεί επίσης να είναι επιπλοκή της θεραπείας που
ακολουθεί ο ασθενής ή να σχετίζεται με την εξασθένηση του οργανισμού
στα τελικά στάδια της νόσου. Η συχνότητα εμφάνισης του πόνου
αυξάνεται με την πρόοδο της νόσου και μπορεί να εκδηλωθεί σε ποικίλες
περιοχές του σώματος. Η πιο συχνή εικόνα είναι αυτή της περιφερικής
πολυνευροπάθειας με σημεία παραισθησίας, διαταραχές στην αντίληψη
του πόνου και της θερμοκρασίας και ελαττωμένα ή απόντα
αντανακλαστικά του αστραγάλου.
Εάν η εμφάνιση πόνου σχετίζεται με συγκεκριμένα αντιρετροϊκά
φάρμακα συνίσταται η προσωρινή διακοπή τους ή αλλαγή των
χορηγούμενων φαρμάκων [NHMRC, (Glare 2001)]. Η εφαρμογή
οπιοειδών με τη μορφή σκευασμάτων ελεγχόμενης αποδεσμεύσης μπορεί
να βοηθήσει στον έλεγχο του πόνου [NHMRC, (Newshan & Lefkowitz
2001)]. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν ότι μπορεί να υπάρχει
σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα λαμβανόμενα οπιοειδή,
αντιρετροϊκά και αντιβιοτικά φάρμακα. Είναι σημαντικό επίσης να
γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ταυτόχρονα χρόνιοι χρήστες
οπιοειδών ή άλλων κατασταλτικών ουσιών (Basu et al, 2007). Η
συχνότητα εμφάνισης νευροπαθητικού πόνου είναι υψηλή. Παρά την
απουσία ειδικής τεκμηρίωσης, η θεραπεία του πόνου σε αυτούς τους
ασθενείς θα πρέπει να βασίζεται σε παρόμοιες αρχές με αυτές που
ισχύουν για τη θεραπεία του καρκινικού πόνου.
Οξύς πόνος σχετιζόμενος με νευρολογικές διαταραχές
Ο πόνος που οφείλεται σε νευρολογικές διαταραχές συνήθως είναι
νευροπαθητικός, μπορεί όμως να οφείλεται και σε περιφερικά αλγογόνα
ερεθίσματα (π.χ. μυϊκός σπασμός). Ο νευροπαθητικός πόνος μπορεί να
είναι οξύς ή χρόνιος και μπορεί να οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία
του περιφερικού (π.χ. επώδυνη περιφερική νευροπάθεια) ή του κεντρικού

νευρικού συστήματος (κεντρικός πόνος σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας ή πόνος μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο).
Συνήθως η αγωγή βασίζεται σε μελέτες που βασίζονται στην ανακούφιση
του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου και περιλαμβάνει τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά, τους ανταγωνιστές των NMDA
υποδοχέων, τους σταθεροποιητές μεβρανών, τα οπιοειδή και την
τραμαδόλη. Επίσης ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι
συνυπάρχουσες ψυχολογικές διαταραχές και οι σωματικές αναπηρίες. Σε
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας εμφανίζονται διάφορες επώδυνες
εκδηλώσεις όπως: νευραλγία τριδύμου, επώδυνοι τονικοί σπασμοί, πόνος
σχετιζόμενος με οπτική νευρίτιδα, κεφαλαγίες, δυσαισθησίες στα άκρα
και οσφυαλγία. Η αντιμετώπιση των διαφορετικών επώδυνων
εκδηλώσεων είναι η ίδια που εφαρμόζεται και σε ασθενείς που δεν
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφού μέχρι τώρα είναι πολύ λίγες
οι μελέτες που αφορούν ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο (Bermejo et
al, 2010).
Ο κεντρικός πόνος σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί
να αντιμετωπισθεί με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά και
γκαμπαπεπτίνη [NHMRC, (Nicholson 2004)].
Στο σύνδρομο Guillain Barre οι πάσχοντες συχνά παραπονούνται για
επώδυνες παραισθησίες, οσφυαλγία, ισχιαλγία, μυαλγίες και αρθραλγίες.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση με καρβαμαζεπίνη έχει φανεί να βελτιώνει την
αναλγησία και να ελαττώνει τις ανάγκες σε οπιοειδή [NHMRC, (Tripathi
& Kaushik 2000)], ενώ οι εγχύσεις γκαμπαπεντίνης και κεταμίνης μπορεί
να βοηθήσουν επίσης [NHMRC, (Pandey et al 2002, Parisod 2002)].
Οξύς στεφανιαίος πόνος
Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα περιλαμβάνουν διάφορες καταστάσεις
ισχαιμίας του μυοκαρδίου (ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα του
μυοκαρδίου με ή χωρίς ανάσπαση του ST). Μπορεί να εκδηλωθεί με
προκάρδιο άλγος που μπορεί να επεκτείνεται στο άνω άκρο, τον τράχηλο
ή την κάτω γνάθο ενώ μπορεί να έχει και άτυπες εκδηλώσεις (πόνος στο
στομάχι). Η κύρια μέθοδος αντιμετώπισης του στηθαγχικού πόνου είναι
η αποκατάσταση επαρκούς οξυγόνωσης του μυοκαρδίου. Η χορήγηση
συμπληρωματικού οξυγόνου είναι σημαντική, έτσι ώστε να επιτευχθεί
κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος SpO2 : 94-98%
(ή 88-92% εάν πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).
Η νιτρογλυκερίνη και οι β- αποκλειστές έχουν φανεί να είναι
αποτελεσματικοί στην ανακούφιση του οξέος ισχαιμικού πόνου. Η
ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης σε τιτλοποιημένες μικρές δόσεις
φαίνεται να ανακουφίζει (Advanced Life support, ERC, 2010).
Σε περίπτωση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου από χρήση κοκαΐνης η
προσθήκη διαζεπάμης ή λοραζεπάμης μαζί με την υπογλώσσια

νιτρογλυκερίνη μπορούν να συμβάλλουν στην αναλγησία [NHMRC,
(Honderick et al 2003)].
Οξύς πόνος μετά από έγκαυμα
Ο οξύς πόνος μετά από έγκαυμα μπορεί να είναι αλγαισθητικός ή/και
νευροπαθητικός, μπορεί να είναι συνεχής, διαλείπων ή σχετιζόμενος με
χειρουργική επέμβαση. Συχνά είναι ανεπαρκώς αντιμετωπιζόμενος,
ειδικά σε ηλικιωμένους [NHMRC, (Choiniere 2001)]. Εντούτις είναι
ουσιώδες να ελέγχεται άμεσα και αποτελεσματικά, όχι μόνο για
ανθρωπιστικούς και ψυχολογικούς λόγους αλλά και για να
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις όπως φυσιοθεραπεία και αλλαγές
επιθεμάτων καθώς και για να ελαττωθεί η μετάβαση από τον οξύ στο
χρόνιο πόνο. Η χορήγηση οπιοειδών, ιδιαίτερα με τη μορφή της PCA
μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.
Στις μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης του εγκαυματικού
πόνου περιλαμβάνονται η ύπνωση, η τεχνική της απόσπασης της
προσοχής, η εφαρμογή τεχνικών εικονικής πραγματικότητας, χαλάρωσης
και μασάζ (Waldman, “Pain management” 2007, Morris et al, 2009).
Οξύς πόνος μετά από κάκωση της σπονδυλικής στήλης
Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών μετά από κάκωση της σπονδυλικής
στήλης μπορεί να βιώσει έντονο πόνο μέσα στις πρώτες 2 βδομάδες μετά
από βλάβες της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος αυτός μπορεί να χωριστεί
σε δύο κατηγορίες: α) αλγαισθητικός πόνος από σωματικές και
σπλαγχνικές δομές [NHMRC, (Siddall et al 2002)] β) νευροπαθητικός
πόνος στο επίπεδο ή κάτω από το επίπεδο της βλάβης. Τα ενδοφλέβια
οπιοειδή, η κεταμίνη και η λιδοκαΐνη μπορούν να ελαττώσουν τον πόνο,
ενώ η γκαμπαπεντίνη και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικάμπορεί να είναι
αποτελεσματικά στην ένταση και συχνότητα του πόνου [NHMRC,
(Levendoglou et al 2004)]. Η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως
η πρεγκαμπαλίνη (Siddall et al, 2006) η γκαμπαπεντίνη και η
αμιτριπτυλίνη έδειξαν σημαντική ελάττωση στην εμφάνιση του
νευροπαθητικού πόνου μετά από κάκωση στη σπονδυλική στήλη
(Baastrap C et al, 2008), ενώ σε πολύ ανθεκτικές περιπτώσεις έχει
δοκιμαστεί και η χρήση της τραμαδόλης ( Norrbrink C et al, 2009).
Οξύς μετεγχειρητικός πόνος
Ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος είναι συχνός και η ανάγκη αντιμετώπισής
του επιτακτική τόσο για ηθικούς όσο και για πρακτικούς λόγους
(αποφυγή της νευροενδοκρινούς απόκρισης στο στρες στην οξεία φάση
και μείωση του ποσοστού εμφάνισης χρόνιου νευροπαθητικού πόνου).
Η καταλληλότερη περίοδος για τη διαχείριση του είναι στη φάση της
προεγχειρητικής επίσκεψης όπου η συλλογή πληροφοριών για το

ιστορικό του ασθενούς (συνυπάρχουσες παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή,
προηγούμενες εμπειρίες από χειρουργεία) και το είδος της επέμβασης
που θα ακολουθήσει θέτουν τις βάσεις για το σχεδιασμό της αναλγητικής
αγωγής.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν τη συμβολή διαφορετικών ιστών στην
αντίληψη του μετεγχειρητικού πόνου. Φαίνεται ότι η κάκωση των εν τω
βάθει ιστών (περιτονίες και μυς) και όχι η διατομή του δέρματος παίζει
κυρίαρχο ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κεντρικού νευρικού
συστήματος (Patricia Lavand'homme 2006, T. J. Brennan 2011, Jun Xu
2011). Έχει παρατηρηθεί μείωση του ιστικού pΗ και αύξηση στην τιμή
του γαλακτικού οξέος τοπικά, φαινόμενο που διαρκεί αρκετές ημέρες.
Επίσης οι αλγοϋποδοχείς στην περιοχή της χειρουργικής διατομής
δείχνουν αυξημένη ευαισθησία στην επίδραση του γαλακτικού οξέος
(άλγος όπως σε περιπτώσεις ισχαιμίας, ishaemic-like signaling) (Jun Xu
2011).
Ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα που
μπορεί να συμβαίνει σε ποσοστό 15% -60%. Η μετάβαση από τον οξύ
φλεγμονώδη πόνο στο χρόνιο νευροπαθητικό πόνο δεν είναι πλήρως
διευκρινισμένη. Στους μέχρι τώρα γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες
περιλαμβάνονται: η ύπαρξη πόνου προεγχειρητικά, ο τύπος του
χειρουργείου (καισαρική τομή, αορτοστεφανιαία παράκαμψη,
χειρουργεία μαστού, θωρακοτομές, ακρωτηριασμοί άκρων και πλαστική
αποκατάσταση βουβωνοκήλης), η βλάβη περιφερικών νεύρων κατά τη
διάρκεια του χειρουργείου, η χρόνια χρήση οπιοειδών, γενετικοί
παράγοντες (γενετικοί πολυμορφισμοί σε υποδοχείς οπιοειδών και
ένζυμα) και το θήλυ φύλλο (Chandrakantan 2011, Fernandez Robles
2012, Patricia Lavand'homme 2011).
Οι Kehlet και Dahl, ήταν οι πρώτοι που συνέστησαν ότι ο συνδυασμός
φαρμακευτικών παραγόντων με διαφορετικό μηχανισμό και περιοχή
δράσης (multimodal analgesia) οδηγεί σε λιγότερες φαρμακευτικές
επιπλοκές και καλύτερο έλεγχο του πόνου, μέσω αθροιστικού ή
συνεργιστικού αναλγητικού αποτελέσματος (H. Kehlet 1993, A.
Buvanendran 2009). Ως προληπτική αναλγησία (preventive analgesia)
ορίζεται οποιαδήποτε περιεγχειρητική αναλγητική τεχνική που
εφαρμόζεται προκειμένου να ελέγξει την περιφερική και κεντρική
ευαισθητοποίηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι καλύτερα μετεγχειρητικά
αποτελέσματα όσον αφορά τον έλεγχο του πόνου και της υπεραλγησίας
προκύπτουν από τη διάρκεια εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα
των μέτρων αναλγησίας και όχι τόσο από τη χρονική στιγμή που αυτά
αρχίζουν να εφαρμόζονται (Pogatzki-Zahn et al, 2006, C.H. Wu,
S.N.Raja 2011).
Η προσπάθεια μετριασμού του φαινομένου της κεντρικής
ευαισθητοποίησης και υπερδιεγερσιμότητας με την εφαρμογή της πρoς

αποκλεισμού αναλγησίας (preemptive analgesia) δεν έχει αποδώσει μέχρι
στιγμής τα αναμενόμενα κλινικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την προς
αποκλεισμού αναλγησία ορίζουμε ο,τιδήποτε χορηγείται πριν τη
χειρουργική τομή (Kissin I 1994, 2000). Ως προληπτική αναλγησία
(preventive analgesia) ορίζουμε ο,τιδήποτε χορηγείται για να εμποδίσει
την καθιέρωση της κεντρικής ευαισθητοποίησης από τη χειρουργική
βλάβη ή/και τη φλεγμονώδη βλάβη.
Στις διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
περιλαμβάνονται οι περιοχικές, οι παρεντερικές (ενδοφλέβιες,από του
ορθού, ενδομυϊκές κ.α.), οι από του στόματος και οι μη φαρμακευτικές.
Στις περιοχικές τεχνικές ανήκουν οι κεντρικοί (επισκληρίδιες,
υπαραχνοειδείς), οι περιφερικοί αποκλεισμοί (αποκλεισμοί νεύρων με
τοποθέτηση ή όχι καθετήρα συνεχούς έγχυσης), οι ενδαρθρικές εγχύσεις
και οι διηθήσεις τραυμάτων (με ή χωρίς τοποθέτηση καθετήρα). Στις
παρεντερικές τεχνικές περιλαμβάνονται η χορήγηση φαρμάκων είτε ως
μονήρους δόσης ,είτε συστηματικά και με τη μορφή αντλίας PCA
(αναλγησία ελεγχόμενη από τον ασθενή). Στις μη φαρμακευτικές
τεχνικές περιλαμβάνονται κυρίως η ύπνωση, ο βελονισμός (Y. Sun et al,
2008), η εφαρμογή TENS και η κρυοαναλγησία (C.H. Wu, S.N.Raja
2011).
Τα φάρμακα που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι τα οπιοειδή (η
δοσολογία και η οδός χορήγησης ποικίλουν ευρέως) και τα ΜΣΑΦ
(ακετυλοσαλικιλικό οξύ, παρακεταμόλη, αναστολείς COX-2, παράγωγα
προπιονικού οξέος κ.α.). Τοπικά αναισθητικά, ανταγωνιστές των NMDA
υποδοχέων (κεταμίνη), αντιεπιληπτικά (γκαμπαπεπτίνη),
κορτικοστεροειδή, β-αποκλειστές και α-2 αδρενεργικοί αγωνιστές
(κλονιδίνη, δεξμετομιδίνη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης (Miller,
seventh edition, 2009, G. Blaudszun et al. 2012). Η πολυσυστηματική
προσέγγιση στην αντιμετώπιση του πόνο (multimodal analgesia)
εξασφαλίζει καλύτερα αναλγητικά αποτελέσματα και μετριασμό στις
δυνητικές επιπλοκές από τα φάρμακα (Buvanedran et al 2009).
Η συνέχιση της παρακολούθησης των αρρώστων μετεγχειρητικά, στο
θάλαμο, είναι επιβεβλημένη λόγω των ποικίλων πιθανών επιπλοκών από
τις αναλγητικές τεχνικές και τα φάρμακα [(ναυτία, έμετος,αναπνευστική
καταστολή, παράταση κινητικού αποκλεισμού), SJ Dolin et al, 2005]. Η
στελέχωση ομάδων μετεγχειρητικής αναλγησίας διασφαλίζει τη συνεχή
παροχή υπηρεσιών αναλγησίας και ανακούφισης από τις παραπάνω
επιπλοκές (Y Leykin et al, F Coluzzi et al, 2009).
Οξύς πόνος κατά τη νοσηλεία στις ΜΕΘ
Η εφαρμογή αναλγησίας μπορεί να είναι απαραίτητη για μία ευρεία
κατηγορία αλγογόνων καταστάσεων κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ (μετά
από χειρουργείο και τραυματισμό, για την πραγματοποίηση επώδυνων

παρεμβατικών τεχνικών), για την αντιμετώπιση του οξέος
νευροπαθητικού πόνου, ή και ως μέσο παρηγορητικής
φροντίδας[NHMRC, (Hawryluck 2002)].
Το κύριο μέσο αντιμετώπισης αποτελούν τα παρεντερικά οπιοειδή
(αλφεντανύλη, ρεμιφεντανύλη, μορφίνη). Επίσης η χρήση της
δεξμετομιδίνης (εκλεκτικός α-2 αγωνιστής), με αναλγητικές και
αγχολυτικές ιδιότητες έχει εφαρμοστεί [NHMRC, (Martin et al 2003)].
Μη φαρμακολογικά μέτρα όπως η φυσιοθεραπεία, η προσεκτική
τοποθέτηση για αποφυγή παρατεταμένης πίεσης, η αποφυγή μη
απαραίτητων θορύβων από μηχανήματα κ.α. μπορεί να δράσουν
επικουρικά. Είναι απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι πρέπει να
χορηγείται επαρκής καταστολή και αναλγησία κατά την πραγματοποίηση
επώδυνων παρεμβάσεων, που μπορεί να είναι και αρκετά συχνές.
Παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του οξέος πόνου
Η ασφαλής και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξέος πόνου απαιτεί
την κατάλληλη εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων (ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς) και προσοχή στα οργανωτικά
δεδομένα που αφορούν την παροχή αναλγητικών υπηρεσιών. Η
στελέχωση ομάδων οξέος πόνου (acute pain services) και η καθιέρωση
πρωτοκόλλων διαχείρισης ανά αιτία συμβάλει σημαντικά στην
ανακούφιση των πασχόντων. Ο πόνος είναι η πιο συχνή αιτία
προσέλευσης ασθενών στις αίθουσες των επειγόντων περιστατικών των
νοσοκομείων και η οργανωμένη αντιμετώπισή του αποτελεί δικαίωμα για
τους ασθενείς και πρωταρχικό στόχο για τους φορείς υγείας (F. Brennan
et al, 2007).
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ĲȘȞĮȞĮȜȖȘıȓĮıĲĮʌȡȫȚȝĮıĲȐįȚĮĲȘȢȠȟİȓĮȢ
țȡȓıȘȢ
țĮȚȝʌȠȡİȓȞĮıȣȞİȤȓȗİĲĮȚȝİİȞįȠĳȜȑȕȚĮ
ȠʌȚȠİȚįȒȩʌȦȢİȓȞĮȚȘȝȠȡĳȓȞȘ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʃɲɿʏɻʎɲʆʏʄʀɲʎWͿ
Ⱦɲʄɼɸʆʐɷɳʏʘʍɻʍɸʐʋʉʗʀɲʔʐɷɳʏʘʍɻʎʏʉʐ
ɲʍɽɸʆɼ

Rees et al 2003, Kopecky et al 2004, Waldman 2007
Yawn, et al. JAMA, 2015

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǻȡİʌĮȞȠțȣĲĲĮȡȚțȒĮȞĮȚȝȓĮ
ɇɸʍʉɴɲʌɹʎʃʌʀʍɸɿʎ͕ʊʋʉʐʉʋʊʆʉʎɷɸʆɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿ
ʍɸɳʄʄɲʅɹʏʌɲɻɸʋɿʍʃʄɻʌʀɷɿʉʎ ɲʆɲʄɶɻʍʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ
tŝŶĚĞƌĞƚĂů͕ϮϬϭϭ
ȸɹɶʃɲɿʌɻʋɲʌɹʅɴɲʍɻɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐ
ʋʊʆʉʐʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʃɲɽʙʎɻʅɻɹɶʃɲɿʌɻʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɲɶʘɶɼʅʋʉʌɸʀʆɲʉɷɻɶɼʍʉʐʆʍɸ
ʐʋʉʏʌʉʋɹʎʃɲɿʅɸʏɳɴɲʍɻɲʋʊʏʉʆʉʇʑʍʏʉʖʌʊʆɿʉ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʋʊʆʉ
ĂůůĂƐ͕ϮϬϭϭ
Ǿ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠȟȣȖȩȞȠȣ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȘȢ įȡİʌĮȞȠțȣĲĲĮȡȚțȒȢ țȡȓıȘȢ įİ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȞĮ
İȜĮĲĲȫȞİȚ ĲȠȞ ʌȩȞȠ

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ

ǾĮȞİʌȐȡțİȚĮĲȠȣʌĮȡȐȖȠȞĲĮ9,,,
ĲȪʌȠȣǹ țĮȚĲȠȣʌĮȡȐȖȠȞĲĮ,;
ĲȪʌȠȣǺ İȓȞĮȚțȜȘȡȠȞȠȝȚțȐ
ȝİĲĮįȚįȩȝİȞİȢĮıșȑȞİȚİȢ
ʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞįȚĮĲĮȡĮȤȑȢıĲȠ
ȝȘȤĮȞȚıȝȩʌȒȟȘȢțĮȚțĮĲĮȜȒȖȠȣȞıİ
ĮȣĲȩȝĮĲİȢȒȝİĲĮĲȡĮȣȝĮĲȚțȑȢ
ĮȚȝȠȡȡĮȖȓİȢ
Humphries, Kessler. Haemophilia, 2014

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ
ǾĮȚȝȠȡȡĮȖȓĮıĲȚȢĮȡșȡȫıİȚȢțĮȚĲȠȣȢ
ȝȣȢİȓȞĮȚıȣȤȞȑȢ ȝʌȠȡİȓȞĮıȣȝȕİȓțĮȚıİ
İȞįȠțȠȚȜȚĮțȐȩȡȖĮȞĮ 
ȅȚĮıșİȞİȓȢĮȣĲȠȓȝʌȠȡİȓȞĮİȝĳĮȞȓȗȠȣȞ
ȠȟȪʌȩȞȠıİĮȡșȡȫıİȚȢĲȠȣĮȖțȫȞĮĲȠȣ
ȖȩȞĮĲȠȢĲȠȣĮıĲȡĮȖȐȜȠȣțĮȚĲȘȢ
ıʌȠȞįȣȜȚțȒȢıĲȒȜȘȢ
ȉĮİʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮİʌİȚıȩįȚĮȠȟȑȠȢ
ʌȩȞȠȣȝʌȠȡİȓȞĮıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİįȣıȝİȞİȓȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȘįȚȐșİıȘĲȘȞ
țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮȗȦȒȢ
ĮȣĲȫȞĲȦȞĮıșİȞȫȞ

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ

Humphries, Kessler. Managing chronic
pain in adults with haemophilia: current
status and call to action. Haemophilia,
2014, 1-11

ȆĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘ
ȉȡĮȝĮįȩȜȘ
ǿıȤȣȡȐȠʌȚȠİȚįȒ ĳȩȕȠȢȖȚĮİșȚıȝȩ
16$,'6&2;ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ
ȋȠȡȒȖȘıȘĲȠȣʌĮȡȐȖȠȞĲĮʌȒȟȘȢ
ʌȠȣĮʌȠȣıȚȐȗİȚ

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ
ǹțİĲĮȝȚȞȠĳĮȓȞȘțȦįİȧȞȘȒ
ĮțİĲĮȝȚȞȠĳĮȓȞȘĲȡĮȝĮįȩȜȘ
ȂȠȡĳȓȞȘȒȚıȠįȪȞĮȝĮĮȣĲȒȢ

55LOH\HWDO 
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
İȞįȠȝȣȧțȫȞ İȞȑıİȦȞ

:LWNRSHWDO

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ

ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ
ǱıțȘıȘ
ȊįȡȠșİȡĮʌİȓĮ
ǶʌȞȦıȘ
ĭȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ĬİȡĮʌİȣĲȚțȩȝĮıȐȗ
7(16

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢțĮȚĮȚȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ5,&(0$1$*(0(17

5HVW
UHVWDIIHFWHGDUHDV
DYRLGZHLJKWEHDULQJDFWLYLWLHV
XVHVSOLQWVLIQHFHVVDU\

,FH
&RPSUHVVLRQ
(OHYDWLRQ

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȜȠȓȝȦȟȘĮʌȩ+,9
ȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚıȣȤȞȩıȪȝʌĲȦȝĮıİĮıșİȞİȓȢ
ʌȠȣȑȤȠȣȞȝȠȜȣȞșİȓĮʌȩĲȠȞȚȩ+,9 ! 
țĮȚİȚįȚțȐıİĮȣĲȠȪȢʌȠȣȑȤȠȣȞĮȞĮʌĲȪȟİȚĲȠ
ıȪȞįȡȠȝȠĲȘȢİʌȓțĲȘĲȘȢĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒȢ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ
ȅʌȩȞȠȢȝʌȠȡİȓȞĮȠĳİȓȜİĲĮȚıĲȚȢİʌȚįȡȐıİȚȢ
ĲȠȣȓįȚȠȣĲȠȣȚȠȪȒȦȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮȝȚĮȢ
ĮȞĮʌĲȣııȩȝİȞȘȢĳȜİȖȝȠȞȫįȠȣȢțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȒȞİȠʌȜĮıȓĮȢ
ȅʌȩȞȠȢȝʌȠȡİȓİʌȓıȘȢȞĮİȓȞĮȚİʌȚʌȜȠțȒĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢʌȠȣĮțȠȜȠȣșİȓȠĮıșİȞȒȢȒȞĮ
ıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİĲȘȞİȟĮıșȑȞȘıȘĲȠȣȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ
ıĲĮĲİȜȚțȐıĲȐįȚĮĲȘȢȞȩıȠȣ
Basu, et al. J Sub Abuse Treat, 2007
Paul Nandi. Curr Opin Support Palliat Care
2012

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȜȠȓȝȦȟȘĮʌȩ+,9
ǾıȣȤȞȩĲȘĲĮİȝĳȐȞȚıȘȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ĮȣȟȐȞİĲĮȚȝİĲȘȞʌȡȩȠįȠĲȘȢ
ȞȩıȠȣțĮȚȝʌȠȡİȓȞĮİțįȘȜȦșİȓıİ
ʌȠȚțȓȜİȢʌİȡȚȠȤȑȢĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
ǾʌȚȠıȣȤȞȒİȚțȩȞĮİȓȞĮȚĮȣĲȒĲȘȢ
ʌİȡȚĳİȡȚțȒȢʌȠȜȣȞİȣȡȠʌȐșİȚĮȢ
ȝİıȘȝİȓĮʌĮȡĮȚıșȘıȓĮȢ
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢıĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘ
ĲȠȣʌȩȞȠȣ
țĮȚĲȘȢșİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
3DXO1DQGL

Curr Opin Support Palliat Care 2012
Basu, et al. J Sub Abuse Treat, 2007
B. Liu, Front Microbiol, 2016

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȜȠȓȝȦȟȘĮʌȩ+,9

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȜȠȓȝȦȟȘĮʌȩ+,9
ǼȐȞȘİȝĳȐȞȚıȘʌȩȞȠȣıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮĮȞĲȚȡİĲȡȠȧțȐ
ĳȐȡȝĮțĮıȣȞȓıĲĮĲĮȚȘʌȡȠıȦȡȚȞȒ
įȚĮțȠʌȒĲȠȣȢȒĮȜȜĮȖȒĲȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȦȞĳĮȡȝȐțȦȞ
Glare 2001
ǾİĳĮȡȝȠȖȒȠʌȚȠİȚįȫȞȝİĲȘȝȠȡĳȒ
ıțİȣĮıȝȐĲȦȞİȜİȖȤȩȝİȞȘȢ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮȕȠȘșȒıİȚ
ıĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȠȣʌȩȞȠȣ ǹȁȁǹ
Newshan & Lefkowitz 2001

B. Liu, Front Microbiol, 2016

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȜȠȓȝȦȟȘĮʌȩ+,9

ǼȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȩȞĮȑȤȠȣȝİȣʌȩȥȚȞ ȩĲȚ
ȝʌȠȡİȓȞĮȣʌȐȡȤİȚıȘȝĮȞĲȚțȒ
ĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘĮȞȐȝİıĮıĲĮ
ȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮȠʌȚȠİȚįȒĮȞĲȚȡİĲȡȠȧțȐ țĮȚ
ĮȞĲȚȕȚȠĲȚțȐĳȐȡȝĮțĮ
ǼȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȩİʌȓıȘȢȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ
ȩĲȚȠȚĮıșİȞİȓȢĮȣĲȠȓİȓȞĮȚĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
ȤȡȩȞȚȠȚȤȡȒıĲİȢȠʌȚȠİȚįȫȞ ȒȐȜȜȦȞ
țĮĲĮıĲĮȜĲȚțȫȞȠȣıȚȫȞ

%/LXHWDO,QWHUDFWLRQVRI2SLRLGV DQG
+,9,QIHFWLRQLQWKH3DWKRJHQHVLVRI
&KURQLF3DLQ
)URQW0LFURELRO

ǾıȣȤȞȩĲȘĲĮİȝĳȐȞȚıȘȢȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣİȓȞĮȚȣȥȘȜȒ
3DXO1DQGL

Curr Opin Support Palliat Care 2012
Basu, et al. J Sub Abuse Treat, 2007

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıȤİĲȚȗȩȝİȞȠȢȝİȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȅʌȩȞȠȢʌȠȣȠĳİȓȜİĲĮȚıİȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢ
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢıȣȞȒșȦȢİȓȞĮȚȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ȝʌȠȡİȓȩȝȦȢȞĮȠĳİȓȜİĲĮȚțĮȚıİʌİȡȚĳİȡȚțȐ
ĮȜȖȠȖȩȞĮ İȡİșȓıȝĮĲĮ ʌȤȝȣȧțȩȢıʌĮıȝȩȢ 
ȅȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢȝʌȠȡİȓȞĮİȓȞĮȚȠȟȪȢȒ
ȤȡȩȞȚȠȢțĮȚȝʌȠȡİȓȞĮȠĳİȓȜİĲĮȚıİȕȜȐȕȘȒ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣʌİȡȚĳİȡȚțȠȪ ʌȤİʌȫįȣȞȘ
ʌİȡȚĳİȡȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
ǳ
ĲȠȣțİȞĲȡȚțȠȪȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
țİȞĲȡȚțȩȢʌȩȞȠȢıİĮıșİȞİȓȢȝİıțȜȒȡȣȞıȘ
țĮĲȐʌȜȐțĮȢȒʌȩȞȠȢȝİĲȐĮʌȩĮȖȖİȚĮțȩ
İȖțİĳĮȜȚțȩİʌİȚıȩįȚȠ 
3DXO1DQGLCurr Opin Support Palliat Care 2012

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıȤİĲȚȗȩȝİȞȠȢȝİȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ

ȅȟȪȢʌȩȞȠȢıȤİĲȚȗȩȝİȞȠȢȝİȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȈȣȞȒșȦȢȘĮȖȦȖȒȕĮıȓȗİĲĮȚıİȝİȜȑĲİȢʌȠȣ
ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ

ǾĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȦȞįȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞİʌȫįȣȞȦȞ
İțįȘȜȫıİȦȞİȓȞĮȚȘȓįȚĮʌȠȣİĳĮȡȝȩȗİĲĮȚțĮȚ
ıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣįİȞʌȐıȤȠȣȞĮʌȩıțȜȒȡȣȞıȘ
țĮĲȐʌȜȐțĮȢ
ĮĳȠȪȝȑȤȡȚĲȫȡĮİȓȞĮȚʌȠȜȪȜȓȖİȢȠȚȝİȜȑĲİȢ
ʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĮıșİȞİȓȢȝİĲȘıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȞȩıȠ
Bermejo et al, 2010

ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ
ȠȚıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıİȢȥȣȤȠȜȠȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
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ʌĮȡİȞĲİȡȚțȐȠʌȚȠİȚįȒ ĮȜĳİȞĲĮȞȪȜȘ
ȡİȝȚĳİȞĲĮȞȓȜȘȝȠȡĳȓȞȘ 
ǾȤȡȒıȘĲȘȢįİȟȝİĲȠȝȚįȓȞȘȢ İțȜİțĲȚțȩȢĮ
ĮȖȦȞȚıĲȒȢ ȝİĮȞĮȜȖȘĲȚțȑȢțĮȚĮȖȤȠȜȣĲȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢȑȤİȚİĳĮȡȝȠıĲİȓ
NHMRC, (Martin et al 2003)
ȂȘĳĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȐȝȑĲȡĮȩʌȦȢȘ
ĳȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮȘʌȡȠıİțĲȚțȒĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȖȚĮĮʌȠĳȣȖȒʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȢʌȓİıȘȢȘ
ĮʌȠĳȣȖȒȝȘĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞșȠȡȪȕȦȞĮʌȩ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮȝʌȠȡİȓȞĮįȡȐıȠȣȞİʌȚțȠȣȡȚțȐ

ȅȟȪȢȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ǾțĮĲĮȜȜȘȜȩĲİȡȘʌİȡȓȠįȠȢȖȚĮĲȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȒĲȠȣİȓȞĮȚıĲȘĳȐıȘĲȘȢ
ʌȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȒȢİʌȓıțİȥȘȢ
ȩʌȠȣȘıȣȜȜȠȖȒʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȖȚĮĲȠ
ȚıĲȠȡȚțȩĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
ıȣȞȣʌȐȡȤȠȣıİȢʌĮșȒıİȚȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ
İȝʌİȚȡȓİȢĮʌȩȤİȚȡȠȣȡȖİȓĮ
țĮȚĲȠİȓįȠȢĲȘȢİʌȑȝȕĮıȘȢʌȠȣșĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚșȑĲȠȣȞĲȚȢȕȐıİȚȢȖȚĮ
ĲȠıȤİįȚĮıȝȩĲȘȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢ
ĮȖȦȖȒȢ

Sakata RK.
Rev Bras Anestesiol.2010;60(6):648-58
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ǾʌȡȠıʌȐșİȚĮȝİĲȡȚĮıȝȠȪĲȠȣ
ĳĮȚȞȠȝȑȞȠȣĲȘȢțİȞĲȡȚțȒȢ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢțĮȚ
ȣʌİȡįȚİȖİȡıȚȝȩĲȘĲĮȢȝİĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȘȢ
ʌȡRȢĮʌȠțȜİȚıȝȠȪĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ preemptive
analgesia įİȞȑȤİȚĮʌȠįȫıİȚȝȑȤȡȚıĲȚȖȝȒȢ
ĲĮĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮțȜȚȞȚțȐĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ǵıȠȞĮĳȠȡȐĲȘȞʌȡȠȢĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȠȡȓȗȠȣȝİȠĲȚįȒʌȠĲİ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
ʌȡȚȞĲȘȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒĲȠȝȒ
Kissin I 1994, 2000,
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ȍȢʌȡȠȜȘʌĲȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮ
SUHYHQWLYHDQDOJHVLD
ȠȡȓȗȠȣȝİȠĲȚįȒʌȠĲİ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚȖȚĮȞĮ
İȝʌȠįȓıİȚĲȘȞțĮșȚȑȡȦıȘĲȘȢ
țİȞĲȡȚțȒȢİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢĮʌȩĲȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȕȜȐȕȘȒțĮȚĲȘ
ĳȜİȖȝȠȞȫįȘȕȜȐȕȘ
Miller’s Anesthesia, eighth edition 2014
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ȅȟȪȢȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ

ȂİȜȑĲİȢȑȤȠȣȞįİȓȟİȚȩĲȚțĮȜȪĲİȡĮ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȐĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐĲȠȞʌȩȞȠțĮȚĲȘȞȣʌİȡĮȜȖȘıȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ

ȈĲȚȢįȚȐĳȠȡİȢĲİȤȞȚțȑȢʌȠȣȝʌȠȡȠȪȞȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

ĮʌȩĲȘįȚȐȡțİȚĮİĳĮȡȝȠȖȒȢ
țĮȚĲȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮĲȦȞ
ȝȑĲȡȦȞĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

 ȠȚʌĮȡİȞĲİȡȚțȑȢ

țĮȚ ȩȤȚ ĲȩıȠ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ ʌȠȣ
ĮȣĲȐ ĮȡȤȓȗȠȣȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ.

 ĮʌȩĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢ

 ȠȚʌİȡȚȠȤȚțȑȢ

 İȞįȠĳȜȑȕȚİȢĮʌȩ ĲȠȣȠȡșȠȪİȞįȠȝȣȧțȑȢ

 țĮȚȠȚȝȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȑȢ
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ȈĲȚȢʌĮȡİȞĲİȡȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
 ȘȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞİȓĲİ
ȦȢȝȠȞȒȡȠȣȢįȩıȘȢ
 İȓĲİıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ
 țĮȚȝİĲȘȝȠȡĳȒĮȞĲȜȓĮȢ3&$
ĮȞĮȜȖȘıȓĮ İȜİȖȤȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮıșİȞȒ
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ȈĲȚȢʌİȡȚȠȤȚțȑȢ ĲİȤȞȚțȑȢĮȞȒțȠȣȞ
 ȠȚțİȞĲȡȚțȠȓ
 İʌȚıțȜȘȡȓįȚİȢȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįİȓȢ
 ȠȚʌİȡȚĳİȡȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ
ĮʌȠțȜİȚıȝȠȓȞİȪȡȦȞȝİĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȒȩȤȚțĮșİĲȒȡĮıȣȞİȤȠȪȢȑȖȤȣıȘȢ
 ȠȚİȞįĮȡșȡȚțȑȢ İȖȤȪıİȚȢ
 țĮȚȠȚįȚȘșȒıİȚȢĲȡĮȣȝȐĲȦȞ
ȝİȒȤȦȡȓȢĲȠʌȠșȑĲȘıȘțĮșİĲȒȡĮ
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ȈĲȚȢȝȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚțȣȡȓȦȢ
 ȘȪʌȞȦıȘ
 ȠȕİȜȠȞȚıȝȩȢ
 ȘİĳĮȡȝȠȖȒ7(16
 țĮȚȘțȡȣȠĮȞĮȜȖȘıȓĮ
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ȂʌȠȡȠȪȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
 ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ
 ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢĲȦȞ10'$
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ țİĲĮȝȓȞȘ
 ĮȞĲȚİʌȚȜȘʌĲȚțȐ ȖțĮȝʌĮʌİʌĲȓȞȘ
 țĮȚĮĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓ ĮȖȦȞȚıĲȑȢ
țȜȠȞȚįȓȞȘįİȟȝİĲȠȝȚįȓȞȘ
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ȉĮĳȐȡȝĮțĮʌȠȣțȣȡȓȦȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚİȓȞĮȚ
 ĲĮȠʌȚȠİȚįȒ
ȘįȠıȠȜȠȖȓĮțĮȚȘȠįȩȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ʌȠȚțȓȜȠȣȞİȣȡȑȦȢ
 ĲĮȂȈǹĭ
ĮțİĲȣȜȠıĮȜȚțȚȜȚțȩ ȠȟȪ
ʌĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘĮȞĮıĲȠȜİȓȢ&2;
ʌĮȡȐȖȦȖĮʌȡȠʌȚȠȞȚțȠȪ ȠȟȑȠȢ
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ǾʌȠȜȣıȣıĲȘȝĮĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
ıĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠ
multimodal analgesia
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚțĮȜȪĲİȡĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮțĮȚȝİĲȡȚĮıȝȩıĲȚȢ
įȣȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌȜȠțȑȢĮʌȩĲĮ
ĳȐȡȝĮțĮ
Buvanedran et al 2009
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ǾıĲİȜȑȤȦıȘȠȝȐįȦȞ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
įȚĮıĳĮȜȓȗİȚĲȘıȣȞİȤȒʌĮȡȠȤȒ
ȣʌȘȡİıȚȫȞĮȞĮȜȖȘıȓĮȢțĮȚ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘȢĮʌȩįȣıȝİȞİȓȢ
İʌȚʌȜȠțȑȢȩʌȦȢ
ȞĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒ
țĮĲĮıĲȠȜȒʌĮȡȐĲĮıȘțȚȞȘĲȚțȠȪ
ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ

ǾĮıĳĮȜȒȢțĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣȠȟȑȠȢʌȩȞȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘİțʌĮȓįİȣıȘȩȜȦȞĲȦȞıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ
ȚĮĲȡȚțȩ, ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĮıșİȞİȓȢ
țĮȚʌȡȠıȠȤȒıĲĮȠȡȖĮȞȦĲȚțȐįİįȠȝȑȞĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȘȞʌĮȡȠȤȒ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞȣʌȘȡİıȚȫȞ

ǾıĲİȜȑȤȦıȘȠȝȐįȦȞȠȟȑȠȢʌȩȞȠȣ
acute pain services
țĮȚȘțĮșȚȑȡȦıȘʌȡȦĲȠțȩȜȜȦȞįȚĮȤİȓȡȚıȘȢĮȞȐĮȚĲȓĮıȣȝȕȐȜİȚ
ıȘȝĮȞĲȚțȐıĲȘȞĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȦȞʌĮıȤȩȞĲȦȞ

ȈĮȢİȣȤĮȡȚıĲȫʌȠȜȪȖȚĮĲȘȞʌȡȠıȠȤȒıĮȢ
ȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚȘʌȚȠıȣȤȞȒĮȚĲȓĮʌȡȠıȑȜİȣıȘȢĮıșİȞȫȞıĲȚȢ
ĮȓșȠȣıİȢĲȦȞİʌİȚȖȩȞĲȦȞʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞĲȦȞȞȠıȠțȠȝİȓȦȞțĮȚȘ
ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȒĲȠȣĮʌȠĲİȜİȓįȚțĮȓȦȝĮȖȚĮĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢțĮȚʌȡȦĲĮȡȤȚțȩıĲȩȤȠȖȚĮĲȠȣȢĳȠȡİȓȢȣȖİȓĮȢ
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Παπαστάμου Μαρία - Αναισθησιολόγος

1
Μετεγτειρητικός πόνος
Μαρία Παπαστάμοσ
Αναισθησιολόγος
Σχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Εηαηξία Αλαηζζεζηνινγίαο (American Society of Anesthesiologists ) νμχο
πεξηεγρεηξεηηθφο πφλνο είλαη «ν πφλνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε ρεηξνπξγηθφ αζζελή εμαηηίαο πξνππάξρνπζαο
λφζνπ, ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ξηλνγαζηξηθνχο ζσιήλεο ή επηπινθέο) ή έλαο
1,2
ζπλδπαζκφο απφ αίηηα ζρεηηθά κε ηε λφζν ή ηελ επέκβαζε ».
Ο νμχο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο είλαη ν πφλνο πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα ρεηξνπξγηθφ ηξαπκαηηζκφ .
Ο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ : άκεζε έλαξμε, κηθξή δηάξθεηα (εκέξεο ή ιίγεο εβδνκάδεο) θαη
έληαζε πνπ πνηθίιεη . Η έληαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ ηζηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ. Καηά
ηηο πξψηεο 24-72 ψξεο ε έληαζε ηνπ πφλνπ είλαη κεγαιχηεξε . Μεηψλεηαη κε ηελ πξφνδν επνχισζεο ηνπ
3
ηξαχκαηνο .
Επιπηώζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο ζπλνδεχεηαη απφ πνηθίιεο παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο νη νπνίεο κπνξεί λα
νθείινληαη ή λα ζπληεξνχληαη απφ ηνλ κε ειεγρφκελν κεηεγρεηξεηηθφ πφλν . Απμάλεηαη έηζη ε λνζεξφηεηα θαη
3
ε ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ .
Οη δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα είλαη νμείεο θαη ρξφληεο
Η παξνπζία ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ επηδεηλψλεη θαη παξαηείλεη ηελ απάληεζε ζην ρεηξνπξγηθφ stress,
ζπκβάιιεη ζηελ επηβάξπλζε ησλ θπζηνινγηθψλ εθεδξεηψλ, ζηελ εκθάληζε επηπινθψλ , ζηελ επηβξάδπλζε
ηεο ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο , δηαηαξάζζεη ηελ ςπρνινγία ησλ αζζελψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
3,4,
αλάπηπμε ρξφληνπ πφλνπ .
Οξείερ επιδπάζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η απάληεζε ζην stress απνηειείηαη απφ : ηε λεπξνελδνθξηληθή απάληεζε θαη ηελ απάληεζε ησλ
θπηνθηλψλ .
Η λεπξνελδνθξηληθή απάληεζε ελεξγνπνηείηαη απφ ηα επψδπλα λεπξηθά εξεζίζκαηα πνπ θηάλνπλ ζην ΚΝΣ
. Η απάληεζε απηή κπνξεί λα ακβιπλζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε λεπξηθφ απνθιεηζκφ (πεξηνρηθή αλαηζζεζίααλαιγεζία). Σπλνδεχεηαη απφ αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο ζε ζπζηήκαηα θιεηδηά φπσο ην λεπξνελδνθξηληθφ ,
θαξδηαγγεηαθφ , αλαπλεπζηηθφ , γαζηξεληεξηθφ, αλνζνπνηεηηθφ .
Επιδπάζειρ ηηρ απάνηηζηρ ζηο stress ζηο νεςποενδοκπινικό ζύζηημα
Καηαβνιηζκφο πξσηετλψλ : ην ρεηξνπξγηθφ stress κεηψλεη ηε ζχλζεζε ησλ νιηθψλ πξσηετλψλ . Πξψηα
επεξεάδνληαη νη ζθειεηηθνί κχεο θαη ζηε ζπλέρεηα επέξρεηαη ν θαηαβνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ ησλ ζπιάρλσλ .
Ο θαηαβνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ επηβξαδχλεη ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο .
Μεηαβνιηζκφο πδξνγνλαλζξάθσλ : ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απάληεζεο ζην stress είλαη ε ππεξγιπθαηκία θαη ε
δπζαλεμία ζηελ ηλζνπιίλε . Η δηαηαξαρή απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο
θαηερνιακηλψλ , θνξηηδφιεο θαη γιπθαγφλνπ ζην αίκα θαζψο θαη ηεο δηέγεξζεο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο . Μπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε . Η απμεκέλε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο
νδεγεί ζε γιπθνδνπξία θαη σζκσηηθή δηνχξεζε .
Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπηδίσλ : Η νξκνληθή επίδξαζε ζηα ιηπίδηα είλαη ε ιηπφιπζε .
Καξδηαγγεηαθέο επηδξάζεηο : Η απάληεζε ζην stress θαη ν κε ειεγρφκελνο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο
ελεξγνπνηνχλ ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα , απμάλεηαη ε αξηεξηαθή πίεζε , απμάλεηαη ε θαξδηαθή
ζπρλφηεηα , κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κπνθαξδίνπ ζε
νμπγφλν . Η δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο επζχλεηαη γηα ηελ αγγεηνζχζπαζε ησλ
ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ , κεηψλεηαη ε παξνρή νμπγφλνπ ζην κπνθάξδην θαη πξνθαιείηαη ηζραηκία θαη έκθξαγκα
. Η θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη απφ ηελ ππεξπεθηηθφηεηα πνπ πξνθαιείηαη . Η απάληεζε ζην stress είλαη
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφθιεζεο ππεξπεθηηθφηεηαο . Επηπιένλ θαηά ηελ απάληεζε ζην stress
απμάλεηαη ε έθθξηζε ηεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο (ADH) ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
ζπγθνιιεηηθφηεηαο ησλ αηκνπεηαιίσλ .
Ο παξαηεηακέλνο πφλνο πεξηνξίδεη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θιεβηθή ζηάζε κε
απμεκέλν ηνλ θίλδπλν ηεο ελ ησ βάζεη ζξφκβσζεο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο .
Επηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ : Ο πφλνο θαη ε απάληεζε ζην stress πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο
ησλ πλεπκφλσλ θπξίσο κεηά απφ επεκβάζεηο ζην ζψξαθα θαη ηελ άλσ θνηιία . H κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
ηνπ ζψξαθα θαη ε αχμεζε ηνπ ηφλνπ ησλ θνηιηαθψλ κπψλ νδεγεί ζε επηπφιαηε αλαπλνή (ειάηησζε VT , FRC ,
VC , FEV1 , shunt ), αλεπαξθή βήρα . Τν απνηέιεζκα είλαη ε θαηαθξάηεζε εθθξίζεσλ , δεκηνπξγία
αηειεθηαζηψλ , δηαηαξαρέο αεξίσλ αίκαηνο (ππνμαηκία) , αλαπλεπζηηθή ινίκσμε , αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα.
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Επηδξάζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ : Τα αιγαηζζεηηθά εξεζίζκαηα απφ ηα ζπιάρλα θαη ην κπζθειεηηθφ κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πεπηηθνχ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα
ηνλ κεηεγρεηξεηηθφ εηιεφ , λαπηία , έκεην , ππνθηλεζία ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο (δπζρέξεηα νχξεζεο , επίζρεζε
).
Επηδξάζεηο ζην αλνζνπνηεηηθφ : Απφ ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα παξαηεξείηαη ιεπθνθπηηάξσζε κε
ιεκθνπελία , θαηαζηνιή ηνπ δηθηπνελδνζειηαθνχ ζπζηήκαηνο , πξνδηάζεζε γηα ινηκψμεηο .
Τνπηθνί παξάγνληεο θαη ε απάληεζε ησλ θπηνθηλψλ
Καηά ηελ απάληεζε ζην stress απφ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ηζηνχο απειεπζεξψλνληαη θπηνθίλεο ,
θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο πνπ απμάλνπλ ηελ πεξηθεξηθή αιγαηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα . Τν κέγεζνο ηεο
5,6
απάληεζεο απηήο απμάλεηαη αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ησλ ηζηψλ .
Χπόνιερ επιδπάζειρ ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Μεγάινο αξηζκφο κειεηψλ δείρλεη φηη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ θπκαίλεηαη
επξέσο (10-65% ) θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο .
Είλαη ζρεηηθά ζπρλφο κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φπσο αθξσηεξηαζκφο κέινπο (30-83%) ,
ζσξαθνηνκή (22- 67%) , ζηεξλνηνκή (27%) , καζηεθηνκή (11-57%) ρνινθπζηεθηνκή πεξηζζφηεξν απφ 56%
7
, απνθαηάζηαζε θήιεο 0-37%.
Ωο ρξφληνο κεηεγρεηξεηηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν πφλνο :
πνπ εκθαλίδεηαη κεηά απφ κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
πνπ έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ
έρνπλ απνθιεηζζεί άιια αίηηα πφλνπ (πρ θαθνήζεηα)
9
έρεη δηεξεπλεζεί θαη απνθιεηζζεί λα είλαη ζπλέρεηα πξνεγρεηξεηηθνχ πφλνπ
Οη κεραληζκνί αλάπηπμεο ηνπ ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ είλαη πνιχπινθνη θαη φρη απφιπηα γλσζηνί
ζην ζχλνιφ ηνπο . Δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνη γηα δηαθνξεηηθά ζχλδξνκα κεηά ηελ ίδηα
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπσο πρ πφλνο κέινπο θάληαζκα , πφλνο θνινβψκαηνο θαη νζθπαιγία κπνξεί λα
10
πξνθχςνπλ κεηά απφ αθξσηεξηαζκφ θάησ άθξνπ .
Η κεηάπησζε ηνπ νμένο πφλνπ ζε ρξφλην είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί . Πεηξακαηηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο
11
δείρλνπλ φηη απηή ε κεηάπησζε απφ ηνλ νμχ ζην ρξφλην κεηεγρεηξεηηθφ πφλν γίλεηαη ηαρέσο .
Σεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εμήο παξάγνληεο θηλδχλνπ :
Δημογπαθικοί παπάγονηερ : θαίλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηφζν κεηψλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο
ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Ο Smith θαη ζπλεξγάηεο έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ
πφλνπ κεηά απφ καζηεθηνκή ήηαλ 26% γηα αζζελείο κεγαιχηεξνπο ησλ 70 εηψλ , 40% γηα ειηθίεο κεηαμχ 5012
69 εηψλ θαη 65% γηα ειηθίεο 30-49 εηψλ .
Γενεηικοί παπάγονηερ: Φαίλεηαη φηη πξνυπάξρνπζεο θαηαζηάζεηο φπσο ε ηλνκπαιγία , νη εκηθξαλίεο , ην
ζχλδξνκν Raynaud , ην ζχλδξνκν επεξέζηζηεο θχζηεο απνηεινχλ παξάγνληα θηλδχλνπ αλάπηπμεο ρξφληνπ
13
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ .
Πποεγσειπηηικόρ πόνορ: Μεγάινο αξηζκφο κειεηψλ αλαθέξεη ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ πφλν σο παξάγνληα
10
θηλδχλνπ θπξίσο ζε επεκβάζεηο φπσο ε απνθαηάζηαζε θήιεο , καζηεθηνκή , αθξσηεξηαζκφο κέινπο .
Οξύρ μεηεγσειπηηικόρ πόνορ : Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έληαζεο ηνπ νμένο θαη ηεο
14,15
αλάπηπμεο ρξφληνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ .
Χειποςπγικοί παπάγονηερ: Απφ ηνπο ρεηξνπξγηθνχο παξάγνληεο ελνρνπνηνχληαη ν ηχπνο ηεο ρεηξνπξγηθήο
επέκβαζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο . Η ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ ρξφληνπ
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 3 σξψλ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζήο
16,17
ηνπ . Τν κέγεζνο ηεο ηνκήο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη .
Εκηίμηζη ηος μεηεγσειπηηικού πόνος
Η εθηίκεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν έκκεζα βαζηδφκελε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
αζζελνχο . Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο εθηίκεζεο ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ (ιεθηηθή, αξηζκεηηθή, νπηηθή
θιπ) είλαη απιέο, θαηαλνεηέο θαη θαηά θαλφλα απνηειεζκαηηθέο . Εθηηκάηαη ε εληφπηζε , ε αληαλάθιαζε, ε
πνηφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηνπ πφλνπ θαζψο επίζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επηδεηλψλνπλ ή ηνλ ακβιχλνπλ.
18
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηνπ πφλνπ.
Σχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Εηαηξίαο Πφλνπ (American Pain Society) ην 2006 , θαηά ηελ
εθηίκεζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο :
- ε εθηίκεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ αζζελνχο . Όπνπ ν αζζελήο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη εθηίκεζεο ζπκπεξηθνξάο ή θπζηνινγηθέο παξάκεηξνη
- ν πφλνο πξέπεη λα εθηηκάηαη ζηελ εξεκία θαη ζηελ θίλεζε
- ε εθηίκεζε ηνπ πφλνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ
θαη ηε βαξχηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
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- επαλεθηίκεζε ηνπ πφλνπ γίλεηαη ζε θάζε λέα αλαθνξά θαη κεηά απφ θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αθνχ
παξέιζεη έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (πρ 30 min κεηά απφ παξεληεξηθή ρνξήγεζε αλαιγεηηθνχ, 1 ψξα κεηά
ηε ρνξήγεζε αλαιγεηηθνχ απφ ην ζηφκα).
- θάζε θνξά ε εθηίκεζε αλαγξάθεηαη ζην εηδηθφ δηάγξακκα ηνπ αζζελνχο
- απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθηίκεζε ηνπ πφλνπ ζηηο ηδηαίηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ (πρ άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, παηδηά , ειηθησκέλνη θιπ).
Ανηιμεηώπιζη ηος οξέορ μεηεγσειπηηικού πόνος
Η πνιπδηάζηαηε , εμαηνκηθεπκέλε θαη θαηάιιειε αλαηζζεηηθή – αλαιγεηηθή αγσγή απνηειεί ηε βάζε ηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ . Η πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ηφζν ζην ζπλδπαζκφ αλαιγεηηθψλ
ηερληθψλ θαη θπξίσο ζην ζπλδπαζκφ αλαιγεηηθψλ παξαγφλησλ . Τα θχξηα επίπεδα παξέκβαζεο ηεο
θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο γηα επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία είλαη ηξία :
πεξηθεξηθφ , λσηηαίν , ππεξλσηηαίν . Τα ρνξεγνχκελα θάξκαθα ζα πξέπεη :
- λα δξνχλ ζηε ζέζε ηεο βιάβεο θαη λα κεηψλνπλ ηνλ πφλν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε θιεγκνλψδε
αληίδξαζε π.ρ κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε (ΜΣΑΦ) ,
- λα κεηαβάιινπλ ηε λεπξηθή αγσγηκφηεηα π.ρ ηνπηθά αλαηζζεηηθά ,
- λα ηξνπνπνηνχλ ηε κεηαβίβαζε ζηα νπίζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ π.ρ νπηνεηδή ,
- λα παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ
19,20,21,22
πφλνπ πρ νπηνεηδή , αληαγσληζηέο NMDA ππνδνρέσλ , αγσληζηέο α2 ππνδνρέσλ .
Απφ ηηο ηερληθέο κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί , νη επηθξαηέζηεξεο είλαη :
ε ελδνκπτθή ρνξήγεζε αλαιγεζίαο
ε ζπλερήο ελδνθιέβηα αλαιγεζία
ε ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή αλαιγεζία (PCA – Patient Control Analgesia)
νη πεξηθεξηθνί απνθιεηζκνί λεχξσλ
επηζθιεξίδηνο αλαιγεζία θαη ε PCEA (Patient Control Epidural Analgesia)
Υπηπεζία Ανηιμεηώπιζηρ Οξέορ Πόνος
Παξά ηε γλψζε ηεο παζνθπζηνινγίαο ηνπ πφλνπ , ηεο θαξκαθνινγίαο θαη ησλ ηερληθψλ αλαιγεζίαο
ν κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο εμαθνινπζεί λα είλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα . Σεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ
δείρλεη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ ππνθέξεη απφ ήπην έσο ζνβαξφ
23
κεηεγρεηξεηηθφ πφλν .
Ο κεηεγρεηξεηηθφο πφλνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη επαξθψο φρη κφλν γηαηί κεηψλεηαη ε
λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα αιιά θαη γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο . Η αλάγθε γηα θαιχηεξα
νξγαλσκέλε αληηκεηψπηζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ .
Σηφρνο ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ είλαη λα πξνάγεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
25
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ εθαξκφδνληαο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο αλαιγεζίαο .
Tηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαθνηλψζεθαλ θαη αλαζεσξήζεθαλ θαηεπ-ζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ , κε ηειεπηαίεο απηέο ηεο
26
American Society of Anesthesiologists ην 2004 .
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα , παξέρνπλ γεληθέο
ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε κειέηε πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο , ζε γλψκεο εηδηθψλ , ζε
ζπκπεξάζκαηα αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ θαη ζε δεδνκέλα απφ θιηληθέο κειέηεο . Οη θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ παληνχ θαη απφ φινπο . Κάζε ρψξα , θάζε ζχζηεκα πγείαο ,
θάζε λνζνθνκείν κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηηο εθαξκφζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ .
Σηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη :
- ε δηαζεζηκφηεηα ζε 24σξε βάζε
- ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ πφλνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 24σξν κε ζθνπφ ηελ
παξέκβαζε , ηε δηφξζσζε ηπρφλ ππεξβνιηθήο ή αλεπαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ
- ε ηήξεζε πξσηνθφιισλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ θαη ε ηήξεζε δηαγξακκάησλ αλαιγεζίαο .
- ε ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν , έκπεηξν θαη ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ
Μία ηέηνηα Υπεξεζία γηα λα είλαη αζθαιήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
- ηεο εθπαίδεπζεο
(πξνζσπηθνχ θαη αζζελψλ)
- ηεο νξγάλσζεο
- ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
Με ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρηθψλ ηερληθψλ ηφζν γηα ηελ αλαηζζεζία φζν θαη γηα ηελ αλαιγεζία
θαζψο θαη ε γλψζε ηεο λεπξνβηνινγίαο ηνπ πφλνπ , ηεο θαξκαθνινγίαο ησλ αλαιγεηηθψλ θαη ησλ
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ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ , νη αλαηζζεζηνιφγνη είλαη απηνί πνπ εγνχληαη ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο
Ομένο Πφλνπ .
Με ηελ θαηάιιειε ζπζηεκαηνπνίεζε , ηελ πξνζαξκνγή ζηηο δπλαηφηεηεο ε Υπεξεζία
Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζην κηθξφηεξν λνζειεπηηθφ θέληξν ηεο
ρψξαο φπνπ ππάξρεη έλαο αλαηζζεζηνιφγνο θαη έζησ κία λνζειεχηξηα .
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο Υπεξεζίαο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί θαλείο θαη λα
απνθαζίζεη πφζν πξαγκαηηθά ζέιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη.
Σην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αζελψλ ιεηηνπξγεί Υπεξεζία Ομένο Μεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ πέξαλ
ηεο 20εηίαο . Η Υπεξεζία απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο , ιεηηνπξγεί ζε 24σξε
βάζε , ηεξνχληαη πξσηφθνιια θαη εηδηθά δηαγξάκκαηα κεηεγρεηξεηηθήο αλαιγεζίαο (επηζθιεξίδηνο
αλαιγεζία , PCEA , iv PCA ) . Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνηειεί ην
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ .
Η ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ είλαη κία δηαδηθαζία ζπλερήο , πξέπεη λα
ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν θαξκάθσλ
φζν θαη ζε επίπεδν ηερληθψλ αλαιγεζίαο , ζπλερήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε .
Σε κειέηε ησλ Werner et al πνπ πεξηειάκβαλε 84.097 κεηεγρεηξεηηθνχο αζζελείο αμηνινγήζεθαλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ . Σηε κειέηε απηή θαίλεηαη φηη ε παξνρή
ππεξεζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεκαληηθή κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ , ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο
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ελέξγεηεο κεηεγρεηξεηηθά φπσο λαπηία , έκεηνο , θαηαθξάηεζε νχξσλ .
Παξά ην «θφζηνο» πνπ ζπλνδεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Αληηκεηψπηζεο Ομένο Πφλνπ
αλακθίβνια ε πξνζθνξά ηεο είλαη πνιχηηκε ζε αηνκηθφ , λνζνθνκεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν .
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ĮȞĲȚįȚȠȣȡȘĲȚțȒȢȠȡȝȩȞȘȢ $'+ ȘȠʌȠȓĮ
ıȣȝȕȐȜȜİȚıĲȘȞĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞĮȚȝȠʌİĲĮȜȓȦȞ

ȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢ
¾ ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȠȢʌȩȞȠȢÎ
Î ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ
ĲȘȢĳȣıȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢÎ ĳȜİȕȚțȒ
ıĲȐıȘȝİĮȣȟȘȝȑȞȠțȓȞįȣȞȠȖȚĮİȞĲȦ
ȕȐșİȚșȡȩȝȕȦıȘʌȞİȣȝȠȞȚțȒİȝȕȠȜȒ

ǼʌȚįȡȐıİȚȢıĲȠĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȩ
ʌȩȞȠȢ
ĮʌȐȞĲȘıȘıĲȠVWUHVV
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞʌȞİȣȝȩȞȦȞ
ȝİȓȦıȘĲȘȢțȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢĲȠȣșȫȡĮțĮ
ĮȪȟȘıȘĲȠȣĲȩȞȠȣĲȦȞțȠȚȜȚĮțȫȞȝȣȫȞ
İʌȚʌȩȜĮȚȘĮȞĮʌȞȠȒ İȜȐĲĲȦıȘ97 )5& 9& )(9VKXQW 
ĮȞİʌĮȡțȒȕȒȤĮ
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘİțțȡȓıİȦȞįȘȝȚȠȣȡȖȓĮĮĲİȜİțĲĮıȚȫȞ
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢĮİȡȓȦȞĮȓȝĮĲȠȢ ȣʌȠȟĮȚȝȓĮ 
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒȜȠȓȝȦȟȘĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮ

ǼʌȚįȡȐıİȚȢıĲȠĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȩ

¾ ȜİȣțȠțȣĲĲȐȡȦıȘȝİȜİȝĳȠʌİȞȓĮ
¾ țĮĲĮıĲȠȜȒĲȠȣįȚțĲȣȠİȞįȠșȘȜȚĮțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
¾ ʌȡȠįȚȐșİıȘȖȚĮȜȠȚȝȫȟİȚȢ

ƪȺǈįǏƾıİǈǐıĲǎǄĮıĲǏİǌĲİǏǈǉǗ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮĮʌȩĲĮ
ıʌȜȐȤȞĮțĮȚĲȠȝȣȠıțİȜİĲȚțȩ
Ð țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮĲȠȣʌİʌĲȚțȠȪ
Ð ȠȣȡȠʌȠȚȘĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩİȚȜİȩȞĮȣĲȓĮȑȝİĲȠ
ȣʌȠțȚȞȘıȓĮĲȘȢȠȣȡȠįȩȤȠȣțȪıĲİȦȢ
įȣıȤȑȡİȚĮȠȪȡȘıȘȢİʌȓıȤİıȘ

ƷǎȺǈǉǎǁȺĮǏƾǄǎǌĲİǐǉĮǈǆĮȺƾǌĲǆıǆĲǔǌ
ǉǑĲǎǉǈǌǙǌ

ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȑȞȠȚȚıĲȠȓÎ
ÎĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ
țȣĲȠțȚȞȫȞĳȜİȖȝȠȞȦįȫȞȝİıȠȜĮȕȘĲȫȞ
Ï ʌİȡȚĳİȡȚțȒĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ ĮʌȐȞĲȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ȝİ ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ

ƹǏǗǌǈİǐİȺǈįǏƾıİǈǐĲǎǑǋİĲİǄǒİǈǏǆĲǈǉǎǘ
ȺǗǌǎǑ




ʌȠıȠıĲȩİȝĳȐȞȚıȘȢȤȡȩȞȚȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȠȞĲȪʌȠĲȘȢ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢİʌȑȝȕĮıȘȢ
ıȤİĲȚțȐıȣȤȞȩȢȝİĲȐĮʌȩ
ĮțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩȝȑȜȠȣȢ  
șȦȡĮțȠĲȠȝȒ   
ıĲİȡȞȠĲȠȝȒ  
ȝĮıĲİțĲȠȝȒ  
ȤȠȜȠțȣıĲİțĲȠȝȒ! 
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘțȒȜȘȢ

Kehlet H. , Jensen T.S. , Woolf C.S. : Persistent post-surgical pain : Risk factors and prevention. Lancet 2006; 3367: 1618.





ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓĮȞȐʌĲȣȟȘȢʌȠȜȪʌȜȠțȠȚțĮȚ
ȩȤȚĮʌȩȜȣĲĮȖȞȦıĲȠȓıĲȠıȪȞȠȜȩĲȠȣȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȓȝȘȤĮȞȚıȝȠȓȝʌȠȡİȓȞĮİȓȞĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȠȚȖȚĮįȚĮĳȠȡİĲȚțȐıȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐ
ĲȘȞȓįȚĮȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘȩʌȦȢʌȤ
ʌȩȞȠȢȝȑȜȠȣȢĳȐȞĲĮıȝĮʌȩȞȠȢ
țȠȜȠȕȫȝĮĲȠȢțĮȚȠıĳȣĮȜȖȓĮȝʌȠȡİȓȞĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞȝİĲȐĮʌȩĮțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩțȐĲȦ
ȐțȡȠȣ

:$0DFUDH &KURQLFSRVWVXUJLFDOSDLQ\HDUVRQ
%-$$GYDQFH$FFHVVSXEOLVKHGRQOLQHRQ$SULO9RO,VVXH

ȤȡȩȞȚȠȢ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ Ƞ
ʌȩȞȠȢ :
¾ ʌȠȣİȝĳĮȞȓȗİĲĮȚȝİĲȐĮʌȩȝȓĮ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘ
¾ ʌȠȣȑȤİȚįȚȐȡțİȚĮĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝȘȞȫȞ
¾ ȑȤȠȣȞĮʌȠțȜİȚıșİȓȐȜȜĮĮȓĲȚĮʌȩȞȠȣ ʌȤ
țĮțȠȒșİȚĮ
¾ ȑȤİȚįȚİȡİȣȞȘșİȓțĮȚĮʌȠțȜİȚıșİȓȞĮİȓȞĮȚ
ıȣȞȑȤİȚĮʌȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ

W. A. Macrae Chronic pain after surgery British Journal of Anaesthesia, 2001, Vol. 87, No. 1 88-98

ȠȟȪȢʌȩȞȠȢ
ȘȝİĲȐʌĲȦıȘĲȠȣȠȟȑȠȢʌȩȞȠȣ
ıİȤȡȩȞȚȠİȓȞĮȚįȪıțȠȜȠȞĮ
țĮșȠȡȚıĲİȓ

ȤȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ
ȆİȚȡĮȝĮĲȚțȑȢțĮȚțȜȚȞȚțȑȢȝİȜȑĲİȢįİȓȤȞȠȣȞȩĲȚȘ
ȝİĲȐʌĲȦıȘĮʌȩĲȠȞȠȟȪıĲȠ
ȤȡȩȞȚȠȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩʌȩȞȠȖȓȞİĲĮȚĲĮȤȑȦȢ
%DVEDXP$O6SLQDOPHFKDQLVPVRIDFXWHDQGSHUVLVWHQWSDLQ5HJ$QHVWK3DLQ0HG 

ǻȘȝȠȖȡĮĳȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ :

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ țȚȞįȪȞȠȣ

¾ ȩıȠĮȣȟȐȞİĲĮȚȘȘȜȚțȓĮĲȩıȠȝİȚȫȞİĲĮȚȠ
țȓȞįȣȞȠȢİȝĳȐȞȚıȘȢȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ
¾ ʌȠıȠıĲȩĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣȝİĲȐĮʌȩȝĮıĲİțĲȠȝȒȒĲĮȞ
ȖȚĮĮıșİȞİȓȢȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢĲȦȞİĲȫȞ
ȖȚĮȘȜȚțȓİȢȝİĲĮȟȪİĲȫȞ
ȖȚĮȘȜȚțȓİȢİĲȫȞ

Smith WCS, Bourne D, Squair J, Phillips DO, Chambers WA. A retrospective cohort study of
post mastectomy pain syndrome. Pain 1999; 83:91–5

īİȞİĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ:

¾ ʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıİȢțĮĲĮıĲȐıİȚȢȩʌȦȢȘ
ȚȞȠȝȣĮȜȖȓĮȠȚȘȝȚțȡĮȞȓİȢĲȠıȪȞįȡȠȝȠ
5D\QDXGĲȠıȪȞįȡȠȝȠİȣİȡȑșȚıĲȘȢ
țȪıĲȘȢĮʌȠĲİȜȠȪȞʌĮȡȐȖȠȞĲĮțȚȞįȪȞȠȣ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢȤȡȩȞȚȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ

ȆȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ:
¾ ȝİȖȐȜȠȢĮȡȚșȝȩȢȝİȜİĲȫȞĮȞĮĳȑȡİȚĲȠȞ
ʌȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȩʌȩȞȠȦȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮ
țȚȞįȪȞȠȣțȣȡȓȦȢıİİʌİȝȕȐıİȚȢȩʌȦȢȘ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘțȒȜȘȢȝĮıĲİțĲȠȝȒ
ĮțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩȢȝȑȜȠȣȢ

W. A. Macrae Chronic post-surgical pain: 10 years on . BJA Advance Access published online on April 22, 2008 Vol: 104 Issue: 4

ȅȟȪȢ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ :
¾ ȣʌȐȡȤİȚıȣıȤȑĲȚıȘȝİĲĮȟȪĲȘȢȑȞĲĮıȘȢ
ĲȠȣȠȟȑȠȢțĮȚĲȘȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢȤȡȩȞȚȠȣ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ

Pluijms WA, Steegers MA, Verhagen AF, Scheffer GJ, Wilder-Smith OH. Chronic post-thoracotomy pain:
a retrospective study. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50:804–8.
Poleshuck EL, Katz J, Andrus CH, et al. Risk factors for chronic pain following breast
cancer surgery: a prospective study. J Pain 2006; 7:626–34

ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ

ƹİǈǏǎǑǏǄǈǉǎǁȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ
¾ ǼȞȠȤȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
 ȠĲȪʌȠȢĲȘȢȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢİʌȑȝȕĮıȘȢ
 ȘįȚȐȡțİȚȐĲȘȢ
¾ ȜĮʌĮȡȠıțȠʌȚțȒȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȝİȚȫȞİȚ
ĲȠȞțȓȞįȣȞȠĮȞȐʌĲȣȟȘȢĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ
¾ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢİʌİȝȕȐıİȚȢȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ
ĲȦȞȦȡȫȞĮȣȟȐȞȠȣȞĲȠȞțȓȞįȣȞȠİȝĳȐȞȚıȒȢ
ĲȠȣ
Peters ML, Sommer M, de Rijke JM, et al. Somatic and psychologic predictors of long-term unfavorable outcome
after surgical intervention. Ann Surg 2007; 245:487–94
Aasvang E, Kehlet H. Chronic postoperative pain: the case of inguinal herniorrhaphy. Br J Anaesth 2005; 95:69–76

İțĲȓȝȘıȘȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ
ȑȝȝİıĮȕĮıȚȗȩȝİȞȘıĲȘȞʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ
ȠȚțȜȓȝĮțİȢİțĲȓȝȘıȘȢĲȘȢȑȞĲĮıȒȢĲȠȣ
ȜİțĲȚțȒĮȡȚșȝȘĲȚțȒȠʌĲȚțȒțȜʌ İȓȞĮȚ
ĮʌȜȑȢțĮĲĮȞȠȘĲȑȢțĮȚțĮĲȐțĮȞȩȞĮ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȑȢ
İțĲȚȝȐĲĮȚȘİȞĲȩʌȚıȘȘĮȞĲĮȞȐțȜĮıȘȘ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȘįȚȐȡțİȚĮĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚȠȚ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣĲȠȞİʌȚįİȚȞȫȞȠȣȞȒĲȠȞ
ĮȝȕȜȪȞȠȣȞ
ǿįȚĮȓĲİȡĮıȘȝĮȞĲȚțȒİȓȞĮȚȘʌİȡȚȠįȚțȒ
İʌĮȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\ 

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\ 

țĮĲȐĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȣʌȩȥȘĲĮİȟȒȢ

Ƒ Ƞ ʌȩȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚȝȐĲĮȚ ıĲȘȞ
ȘȡİȝȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȓȞȘıȘ



ȘİțĲȓȝȘıȘĲȠȣȚįȓȠȣĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
Ƒ Ș İțĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİ ĲȘȞ ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ țĮȚ ĲȘ
ȕĮȡȪĲȘĲĮ ĲȘȢ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢ İʌȑȝȕĮıȘȢ

$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\ 




$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\ 

țȐșİĳȠȡȐȘİțĲȓȝȘıȘĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ıĲȠİȚįȚțȩįȚȐȖȡĮȝȝĮĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
 ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȚįȚĮȓĲİȡȘʌȡȠıȠȤȒıĲȘȞ
İțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣıĲȚȢȚįȚĮȓĲİȡİȢ
ȠȝȐįİȢʌȜȘșȣıȝȠȪ ʌȤȐĲȠȝĮȝİ
İȚįȚțȑȢĮȞȐȖțİȢʌĮȚįȚȐȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȚ
țȜʌ
 ǵʌȠȣ Ƞ ĮıșİȞȒȢ įİȞ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ


İʌĮȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣȖȓȞİĲĮȚıİ
țȐșİȞȑĮĮȞĮĳȠȡȐ
ȝİĲȐĮʌȩțȐșİșİȡĮʌİȣĲȚțȒʌĮȡȑȝȕĮıȘ
ĮĳȠȪʌĮȡȑȜșİȚȑȞĮȝȚțȡȩȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ ʌȤPLQ ȝİĲȐĮʌȩ
ʌĮȡİȞĲİȡȚțȒȤȠȡȒȖȘıȘ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪȫȡĮȝİĲȐĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪĮʌȩĲȠ
ıĲȩȝĮ

İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝȑșȠįȠȚ
İțĲȓȝȘıȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ Ȓ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ
ʌĮȡȐȝİĲȡȠȚ



ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ






ȆȡȩȜȘȥȘSUHHPSWLYHDQDOJHVLD
ǹȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǼʌȚȜȠȖȒĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪ± ĲİȤȞȚțȒȢ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ǻȩıȘțĮȚįȚȐȡțİȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪ



ǾʌȠȜȣįȚȐıĲĮĲȘİȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȘțĮȚțĮĲȐȜȜȘȜȘ
ĮȞĮȚıșȘĲȚțȒ± ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĮȖȦȖȒĮʌȠĲİȜİȓĲȘȕȐıȘ
ĲȘȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ


 ȅıȣȞįȣĮıȝȩȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
ȝİȚȫȞİȚĲȚȢįȩıİȚȢĲȦȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ
țĮȚĲȠȞțȓȞįȣȞȠİȝĳȐȞȚıȘȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ

ǹȃǹȁīǾȈǿǹ

3DVHUR 6WDQQDUG

ǹȃǼȆǿĬȊȂǾȉǼȈ
ǼȃǼȇīǼǿǼȈ

ȉĮțȪȡȚĮİʌȓʌİįĮʌĮȡȑȝȕĮıȘȢĲȘȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢȖȚĮİʌĮȡțȒ
țĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮİȓȞĮȚĲȡȓĮ
ʌİȡȚĳİȡȚțȩ
ȞȦĲȚĮȓȠ
ȣʌİȡȞȦĲȚĮȓȠ

ȉĮȤȠȡȘȖȠȪȝİȞĮĳȐȡȝĮțĮșĮʌȡȑʌİȚ
 ȞĮįȡȠȪȞıĲȘșȑıȘĲȘȢȕȜȐȕȘȢțĮȚȞĮ
ȝİȚȫȞȠȣȞĲȠȞʌȩȞȠʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ
ĮʌȩĲȘĳȜİȖȝȠȞȫįȘĮȞĲȓįȡĮıȘʌȤȝȘ
ıĲİȡȠİȚįȒĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘ ȂȈǹĭ 
 ȞĮȝİĲĮȕȐȜȜȠȣȞĲȘȞİȣȡȚțȒĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ
ʌȤĲȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ

 ȞĮĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲȘȝİĲĮȕȓȕĮıȘıĲĮ
ȠʌȓıșȚĮțȑȡĮĲĮĲȠȣȞȦĲȚĮȓȠȣȝȣİȜȠȪʌȤ
ȠʌȚȠİȚįȒ
 ȞĮʌĮȡİȝȕĮȓȞȠȣȞıĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȘȢĮȞĲȓȜȘȥȘȢĲȠȣ
ʌȩȞȠȣʌȤȠʌȚȠİȚįȒ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ
10'$ȣʌȠįȠȤȑȦȞĮȖȦȞȚıĲȑȢĮ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
$PHULFDQ3DLQ6RFLHW\4XDOLW\RI &DUH&RPPLWHHH 4XDOLW\LPSURYHPHQWJXLGHOLQHVIRUWKHWUHDWPHQWRIDFXWHSDLQDQGFDQFHUSDLQ
-$0$
0RQHVPLWK$(0DQDJLQJSDLQDIWHUWRWDOMRLQWUHSODFHPHQW2UWKRSHGLF7HFKQRORJ\5HY
&KDUOWRQ(7KHPDQDJHPHQWRISRVWRSHUDWLYHSDLQ8SGDWHLQDQDHVWKHVLD,$63
$1=&$ $XVWUDOLDQDQG1HZ=HODQG&ROOHJHRI$QDHVWKHWLFV $FXWH3DLQ0DQDJHPHQW6FLHQWLILF (YLGHQFH$YDLODEOHDW
ZZZDQ]FDHGXDXSXEOLFDWLRQVDFXWHSDLQKWP

35((037,9($1$/*(6,$
ǼȓȞĮȚȘĮȞĮȜȖȘıȓĮȘȠʌȠȓĮʌȡȠȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢțİȞĲȡȚțȒȢİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȠȣȠĳİȓȜİĲĮȚıĲȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȩĲȡĮȪȝĮ
țĮȚıĲȘĳȜİȖȝȠȞȒĮȡȤȓȗİȚʌȡȚȞĲȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȩ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩțĮȚțĮȜȪʌĲİȚĲȩıȠĲȘ
įȚİȖȤİȚȡȘĲȚțȒȩıȠțĮȚĲȘȞȐȝİıȘȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ

ȉİȤȞȚțȑȢȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
¾ İȞįȠȝȣȧțȒȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
¾ İȜİȖȤȩȝİȞȘĮʌȩĲȠȞĮıșİȞȒĮȞĮȜȖȘıȓĮ 3&$
± 3DWLHQW&RQWURO $QDOJHVLD
¾ İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢĮȞĮȜȖȘıȓĮțĮȚȘ3&($ 3DWLHQW
&RQWURO(SLGXUDO$QDOJHVLD
¾ ʌİȡȚĳİȡȚțȠȓȞİȣȡȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ

ȉĮĳȐȡȝĮțĮʌȠȣıȣȞȒșȦȢ
ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚİȞįȠȝȣȧțȐİȓȞĮȚ




ȠʌȚȠİȚįȒ ʌİșȚįȓȞȘȝȠȡĳȓȞȘ
ȝȘıĲİȡȠİȚįȒĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘ
ʌĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘ

ǼȞįȠȝȣȧțȒ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ǾĲİȤȞȚțȒȤȠȡȒȖȘıȘȢĳĮȡȝȐțȦȞʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİİȣȡȪĲĮĲĮȑȦȢĲĮĲȑȜȘ
ĲȠȣȠȣ ĮȚȫȞĮ
ȈİĮȡțİĲȑȢȞȠıȘȜİȣĲȚțȑȢȝȠȞȐįİȢ
İȟĮțȠȜȠȣșİȓȞĮİȓȞĮȚȠıȣȞȘșȚıȝȑȞȠȢ
ĲȡȩʌȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒȢ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ



ǾİȞįȠȝȣȧțȒȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞįİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ «İʌȓ
ʌȩȞȠȣ».



ǼȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȩȞĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ș
ȦȡȠȜȠȖȚĮțȒ ĮțȡȓȕİȚĮ ıĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȦȞ
ıȦıĲȫȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ įȩıİȦȞ ȖȚĮĲȓ ȝȩȞȠ
ȑĲıȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ țĮȚ
İʌĮȡțȑȢ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ

İǌįǎǋȣȧțȒȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ



ǾĮʌȠȡȡȩĳȘıȘĲȦȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ
İʌȘȡİȐȗİĲĮȚĮʌȩʌĮȡȐȖȠȞĲİȢȩʌȦȢ
ȘĲȠʌȚțȒĮȚȝȐĲȦıȘ
ĲȠȝȑȖİșȠȢĲȠȣȜȚʌȫįȠȣȢȚıĲȠȪ
ʌĮȡȠȣıȓĮĳȜİȖȝȠȞȒȢ

ǼȜİȖȤȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĮıșİȞȒ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ
(PCA – Patient Control Analgesia)
ĭȐȡȝĮțĮĲĮȠʌȠȓĮıȣȞȒșȦȢȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȝİ
ĲȘȞ3&$
 ȝȠȡĳȓȞȘ
 ĳİȞĲĮȞȪȜȘ
 ȝȘıĲİȡȠİȚįȒĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘ
 țİĲĮȝȓȞȘ
 ĮȞĲȚİȝİĲȚțȐ

ǹʌȡȩȕȜİʌĲȘȘıȣȖțȑȞĲȡȦıȘĲȠȣ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪıĲȠĮȓȝĮ

 Ș3&$ įȚĮșȑĲİȚȝİȖȐȜȠİȪȡȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
 ȝİĲȘȞ3&$ ȝʌȠȡİȓıİȝȚțȡȩȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮȞĮĲȚĲȜȠʌȠȚȘșİȓ ȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȒ
įȩıȘĲȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚȠȚ
įȠıȠİȟĮȡĲȫȝİȞİȢ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ
 İȟĮıĳĮȜȓȗİȚʌȠȚȠĲȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮȝİ
ȝȚțȡȩĲİȡȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘĳĮȡȝȐțȠȣıİ
ıȪȖțȡȚıȘȝİĲȘȞİȞįȠȝȣȧțȒȤȠȡȒȖȘıȘ

ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ
± ǿįĮȞȚțȒȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮ
Ö ȜȚȖȩĲİȡİȢ
± ȂȚțȡȑȢįȩıİȚȢĳĮȡȝȐțȦȞÖ
ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ țȚȞȘĲȚțȩȢĮʌȠțȜİȚıȝȩȢ
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒțĮĲĮıĲȠȜȒȞĮȣĲȓĮ
ȑȝİĲȠȢİȚȜİȩȢ






ıȣȞȒșȦȢİȓȞĮȚĮʌȠįİțĲȒĮʌȩĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ
ȠĮıșİȞȒȢİȓȞĮȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ
İȜȑȖȤİȚȠȓįȚȠȢĲȠİʌȓʌİįȠĲȘȢ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢĲȠȣ
ȠȚʌİȡȚııȩĲİȡȠȚĮıșİȞİȓȢʌȡȠĲȚȝȠȪȞȞĮ
ȝȘȞµİȟĮĳĮȞȓȗȠȣȞ¶ĲȠȞʌȩȞȠ
ȠȜȠțȜȘȡȦĲȚțȐĮȜȜȐȞĮįȚĮĲȘȡȠȪȞȑȞĮ
İȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȠİʌȓʌİįȠĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

ǾİʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢȝĲȤĮȞĮȜȖȘıȓĮ
9 ıȣȞįȣȐȗİȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮ
9 ĮȞĮțȠȪĳȚıȘʌȩȞȠȣįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
ʌȩȞȠȢțĮĲȐĲȠȕȒȤĮĲȘȞțȓȞȘıȘĲȘȕĮșȚȐ
İȚıʌȞȠȒ
ȝİȜȚȖȩĲİȡİȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
Dynamic relief

ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ ȝĲȤ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ






7RSXSV
ȈȣȞİȤȒȢȑȖȤȣıȘ
3&($
3&($
ıȣȞİȤȒȢȑȖȤȣıȘ





ǾʌİȡȚȠȤȚțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮİȓȞĮȚȑȞĮʌȠȜȪ
ȚıȤȣȡȩȝȑȜȠȢĲȘȢʌȠȜȣʌĮȡĮȖȠȞĲȚțȒȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ
ǾİĳĮȡȝȠȖȒĲȘȢİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȠĲȚ
ıȣȝȕȐȜȜİȚıĲȘȞĲĮȤȪĲİȡȘĮȞȐȡȡȦıȘțĮȚ
ıĲȘȕİȜĲȓȦıȘĲȦȞʌȡȠȖȞȦıĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ

ʌİȡȚĳİȡȚțȠȓȞİȣȡȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ

ʌİȡȚĳİȡȚțȠȓȞİȣȡȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ








!ĲȦȞȤİȚȡȠȣȡȖȚțȫȞ
ĮıșİȞȫȞȣʌȠĳȑȡİȚĮʌȩȒʌȚȠ
ȑȦȢıȠȕĮȡȩȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩʌȩȞȠ

 ȠȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢʌȡȑʌİȚȞĮ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİĲĮȚİʌĮȡțȫȢ
y ȝİȚȫȞİĲĮȚȘȞȠıȘȡȩĲȘĲĮțĮȚȘșȞȘıȚȝȩĲȘĲĮ
y ĮȞșȡȦʌȚıĲȚțȠȓȜȩȖȠȚ



ȈĲȩȤȠȢĲȘȢȊʌȘȡİıȓĮȢǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
ȅȟȑȠȢȆȩȞȠȣİȓȞĮȚ
ȞĮʌȡȠȐȖİȚĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣ
ȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȠȪʌȩȞȠȣİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȑȢȝİșȩįȠȣȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

ǄǈĮĲǆǌİȺǈĲǑǒǀǉĮǈĮıĳĮǊǀİĳĮǏǋǎǄǀĲǎǑǐ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ǄǌǙıǆĲǆǐĮǌĮĲǎǋǁĮǐĲǆǐȺİǏǈǎǒǀǐȺǎǑ
ǇĮİĳĮǏǋǎıǇİǁǎĮȺǎǉǊİǈıǋǗǐ
İǋȺİǈǏǁĮ
ǉĮĲƾǊǊǆǊǎǐĲİǒǌǎǊǎǄǈǉǗǐİǍǎȺǊǈıǋǗǐ
ǎǏǄƾǌǔıǆĲǔǌįǎǋǙǌȺǎǑǇĮ
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Καρκινικός Πόνος Ι
Αμανίτη Αικατερίνη - Αναισθησιολόγος

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ
Αηθαηεξίλε Ακαλίηε
1. Δηζαγωγή
Ο πφλνο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, θαζψο
απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν ζχκπησκα ηεο λφζνπ, ηδηαίηεξα ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα.
Υπνινγίδεηαη φηη έλα 30-50% ησλ θαξθηλνπαζψλ ζα ηαιαηπσξεζεί απφ επψδπλα ζχλδξνκα
ζε θάπνην ζηάδην ηεο λφζνπ, ελψ ην πνζνζηφ απηφ ζα αλέιζεη ζην 75-95% ζε
πξνρσξεκέλα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ θαξθίλνπ. Γεδνκέλνπ φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο παγθνζκίσο ζεκεηψλεηαη θαη παξάιιειε αχμεζε ησλ λέσλ
πεξηζηαηηθψλ θαξθηληθήο λφζνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ν θαξθηληθφο πφλνο απνηειεί ζήκεξα
έλα κείδσλ πξφβιεκα πγείαο, πνπ δελ επεξεάδεη κφλν ηελ επηβίσζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο
ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη θαη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο
θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο.
Τν πξφβιεκα ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ απαζρφιεζε ηνλ Παγθφζκην νξγαληζκφ Υγείαο (ΠΟΥ),
ήδε απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Τν 1982 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηζηνξηθή
ζπλάληεζε ηνπ ΠΟΥ κε ηνλ αλαηζζεζηνιφγν John Bonica. Ο ηειεπηαίνο είρε
δξαζηεξηνπνηεζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, κέζα απφ εκεξίδεο,
ζηα πιαίζηα παγθνζκίσλ ζπλεδξίσλ πφλνπ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπκπνζίσλ. Η ζπλεξγαζία
ΠΟΥ-Bonica είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
ηεο αλάγθεο γηα πξνζεθηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Τν 1986, κεηά
απφ ζπλάληεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ ΠΟΥ γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζηνλ
θαξθίλν (WHO Expert Panel on the Comprehensive Management of Cancer Pain)
νινθιεξψζεθε ε ζπγγξαθή ελφο εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Cancer Pain Relief» [1]. Τν 1996
νινθιεξψζεθε ε δεχηεξε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, πνπ έλερεη ζήκεξα ξφιν θαηεπζπληεξίσλ
νδεγηψλ [2].
Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ην
θαξθίλνπ, ν ζηφρνο ηνπ ΠΟΥ γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ σο ην 2000 δελ έρεη αθφκα επηηεπρζεί. Ο
θαξθηληθφο πφλνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα, ηδηαίηεξα ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη θπξηφηεξνη θξαγκνί ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ θαίλεηαη φηη είλαη:







Η αλεπαξθήο εθηίκεζε ηνπ πφλνπ απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ε ππνηίκεζε ηεο
ζεκαζίαο ηνπ.
Η ππνηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ αζζελείο φζν θαη απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπο.
Η έιιεηςε ελεκέξσζεο πάλσ ζηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ.
Η απνπζία εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ε ειιηπήο
ρξεκαηνδφηεζε.
Οη λνκηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηε πξνκήζεηα θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ.
Ο θφβνο γηα ηηο άκεζεο θαη ηηο απψηεξεο ζπλέπεηεο ηηο ζεξαπείαο θαη ηδηαίηεξα ν
θφβνο γηα ηα νπηνεηδή (νπηνθνβία).

Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή πνπ ραξάρζεθε απφ ηνλ Π.Ο.Υ. θαη πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ζήκεξα
ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, βαζίδεηαη ζε ηξία ζεκεία:





Σηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο πγείαο, ηνπο
πνιίηεο θαη ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο.
Σηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ νπηνεηδψλ, κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ εηδηθψλ λφκσλ.
Σηε ράξαμε εζληθήο πνιηηηθήο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ζηνλ
θαξθίλν κέζσ θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.

2. Σαμηλόκεζε ηνπ θαξθηληθνύ πόλνπ
Ο θαξθηληθφο πφλνο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
A. Φξνληφηεηα
B. Παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί
Γ. Αηηηνινγία
Α. Χρονιόηηηα
Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ν θαξθηληθφο πφλνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο νμχο θαη ρξφληνο
θαη παξνμπζκηθφο [3]. Ομύο πόλνο εκθαλίδεηαη είηε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη ε
δηάξθεηα ηνπ πεξηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, είηε θαηά
ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα απφ νξηζκέλεο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ρεηξνπξγηθέο
παξεκβάζεηο, θαζψο θαη θαηά ηε ρεκεηνζεξαπεία θαη ηελ αθηηλνζεξαπεία.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ρξόληνο πόλνο είλαη απνηέιεζκα κηαο ρξφληαο παζνινγηθήο
δηεξγαζίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. Έρεη
ζηαδηαθή έλαξμε, ζπλερίδεη ακείσηνο θαη κπνξεί ζπλερψο λα απμάλεη.
Ο παξνμπζκηθόο πόλνο (breakthrough pain) νξίδεηαη σο νμχο παξνδηθφο πφλνο, κέηξηαο ή
ζνβαξήο έληαζεο, πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζηαζηαθά ζε αζζελείο κε ζηαζεξφ ρξφλην πφλν, νη
νπνίνη βξίζθνληαη ζε αγσγή κε αλαιγεηηθά. Ο παξνμπζκηθφο πφλνο κπνξεί λα:
 Δκθαλίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηεο εκέξαο θαη λα ζπλνδεχεη κία
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα φπσο ε θίλεζε ή ε ιήςε ηξνθήο (πεξηζηαζηαθφο ή
επεηζνδηαθφο πφλνο, incident pain).
 Δκθαλίδεηαη απηφκαηα θαη ρσξίο πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία (απηφκαηνο πφλνο,
spontaneous pain).
 Δκθαλίδεηαη κεηαμχ δχν αλαιγεηηθψλ δφζεσλ, νπφηε απνηειεί έθθξαζε αλεπαξθνχο
ειέγρνπ ηνπ ρξφληνπ ζηαζεξνχ πφλνπ (End of analgesic dose failure).
Β. Παθοθσζιολογικοί μητανιζμοί
Ο

θαξθηληθφο






πφλνο

ηαμηλνκείηαη

κε

βάζε

ηελ

παζνθπζηνινγία

ηνπ

ζε

Σσκαηηθφ (ιφγσ δηήζεζεο νζηψλ θαη καιαθψλ κνξίσλ)
Σπιαρληθφ (ιφγσ δηήζεζεο ή απφθξαμεο ζπιάρλσλ).
Νεπξνπαζεηηθφ (ιφγσ δηήζεζεο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ ή πιεγκάησλ).
Σρεηηδφκελν κε ην ΚΝΣ (ιφγσ κπεινπάζεηαο ή ζπκπίεζεο ηνπ λσηηαίνπ
κπεινχ).
Σρεηηδφκελν κε ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ιφγσ βιάβεο
ζπκπαζεηηθψλ λεπξηθψλ πιεγκάησλ).

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
κεραληζκνί ζηελ εθδήισζε ηνπ επψδπλνπ ζπλδξφκνπ, σζηφζν ε δηάθξηζή ηνπο έρεη
ζεκαζία ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο.
Γ. Αιηιολογία
Ο δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαξθηληθνχ πφλνπ κε βάζε ηελ αηηηνινγία ηνπ δελ
είλαη εχθνινο θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
είδε. Ωζηφζν, ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ αγγίδεη ην 70%, ν πφλνο
νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ θαξθίλν, κέζσ ηεο δηήζεζεο νζηψλ, καιαθψλ κνξίσλ θαη ζπιάρλσλ
ή θαη λεπξηθψλ πιεγκάησλ [4]. Δπηπξνζζέησο ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ, ππεχζπλε γηα ην
επψδπλν ζχλδξνκν είλαη ε ίδηα ε ζεξαπεία. Μεξηθά απφ ηα ηδηαίηεξα ζχλδξνκα πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο είλαη:
 Ο πφλνο κεηά απφ καζηεθηνκή, ζσξαθνηνκή, ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Έρεη
ραξαθηεξηζηηθά λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ θαη επηδεηλψλεηαη αθφκα θαη κε ειάρηζηε
θίλεζε ηνπ αζζελνχο.
 Ο πφλνο κεηά απφ ρεκεηνζεξαπεία. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη
κπνξεί λα δηαξθέζεη κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά ηε δηαθνπή ηεο. Σε απηφλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη επψδπλεο πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο, κπαιγίεο, αξζξαιγίεο,
λέθξσζε ηζηψλ, ζηνκαηίηηδα θαη νπιίηηδα.
 Ο πφλνο κεηά απφ αθηηλνζεξαπεία. Γεληθά ε αθηηλνβνιία πξνθαιεί έληνλε θιεγκνλή
ζηα ζεκεία πνπ εθαξκφδεηαη, φπσο ζηνλ νηζνθάγν, ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ην
έληεξν. Δπηπξνζζέησο, ηεο αθηηλνβνιίαο ζπρλά αθνινπζεί κεηαθηηληθή ίλσζε
λεπξηθψλ πιεγκάησλ, φπσο ηνπ βξαρηνλίνπ, ή ηνπ νζθπτθνχ θαζψο θαη κεηαθηηληθή
κπεινπάζεηα.
Σηηο ππφινηπεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ην επψδπλν ζχλδξνκν ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηε λφζν,
είηε ιφγσ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, είηε ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ιήςεο ηξνθήο,
είηε ηέινο ιφγσ εκθάληζεο λνζεκάησλ απφ ηελ αλάπηπμε αλνζνθαηαζηνιήο. Σε έλα κηθξφ
πνζνζηφ αζζελψλ, πνπ θζάλεη ην 3%, ν πφλνο κπνξεί λα κελ ζρεηίδεηαη θαζφινπ κε ηε
λφζν ή ηε ζεξαπεία ηεο θαη λα απνηειεί εθδήισζε επψδπλσλ ζπλδξφκσλ πνπ
εκθαλίδνληαη θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ.
3. Δθηίκεζε ηνπ πόλνπ
Ο πφλνο ηνπ θαξθηλνπαζνχο είλαη κία πνιχπινθε αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία,
πνπ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε απηά θαζαπηά ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ αζζελνχο αιιά θαη
κε ζχλζεηνπο ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο
παξάγνληεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζή ηνπ είλαη ε απνδνρή απφ ηνλ
ηαηξφ ησλ αηηηάζεσλ ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ε ζσζηή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο, νχησο
ψζηε απηφο λα πεξηγξάςεη ηα ελνριήκαηά ηνπ. Σπρλά ν ηειεπηαίνο αδπλαηεί ή θνβάηαη λα
πεξηγξάςεη ηνλ πφλν. Πνιχ ζπρλά απαηηείηαη θαη ε ιήςε ηζηνξηθνχ θαη απφ ην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο.
Καηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ επψδπλνπ ζπλδξφκνπ, πξέπεη λα
εθηηκεζεί ε έληαζε, ε εληφπηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιίκαθεο φπσο ε ελδεθαβάζκηα αξηζκεηηθή θιίκαθα «0-10»
φπνπ ην 0 εθθξάδεη ην θαζφινπ πφλνο θαη ην 10 ηνλ πην δπλαηφ πφλν πνπ κπνξεί λα
θαληαζηεί θαλείο. Οκνίσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηγξαθηθέο θιίκαθεο φπσο
«θαζφινπ πφλνο, ήπηνο, κέηξηνο, ζνβαξφο θαη αθφξεηνο πφλνο». Σεκαληηθή βνήζεηα ζηελ

εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ πξνζθέξεη ε ζχγθξηζή ηνπ κε γλσζηέο επψδπλεο
θαηαζηάζεηο φπσο ηνλ πφλν ηνπ ηνθεηνχ ή ην κεηεγρεηξεηηθφ πφλν. Πέξαλ σζηφζν ηεο
έληαζεο ηνπ πφλνπ, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε επίπησζε πνπ έρεη ν πφλνο ζηε δσή ηνπ
αζζελνχο θαη ηδηαίηεξα ην θαηά πφζν επεξεάδεη ηνλ χπλν ηνπ θαη ηε θηλεηηθφηεηά ηνπ.
Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πφλνπ, αλ είλαη ζπλερήο, ην θαηά πφζν εκθαλίδεη παξνμπζκνχο θαη αλ απηνί νη παξνμπζκνί
ζρεηίδνληαη κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Η εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ πφλνπ ζα απνθαιχςεη αλ πξφθεηηαη γηα ζσκαηηθφ, ζπιαρληθφ ή λεπξνπαζεηηθφ πφλν,
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα ηξνπνπνηήζνπλ θαη ηε κεηέπεηηα αγσγή.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη πάληνηε λα δίλεηαη ζην πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο
θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο λφζνπ πνπ πξνθάιεζε ην επψδπλν ζχλδξνκν.
Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα ελνριήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν αζζελήο,
πέξαλ ηνπ πφλνπ, φπσο ε αλνξεμία, ε ππλειία, ε δπζθνηιηφηεηα. Τέινο ε ιήςε ηνπ
ηζηνξηθνχ νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ν ζεξάπσλ κπνξεί λα δεηήζεη
επηπξφζζεηεο εμεηάζεηο, κφλν εθφζνλ απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο
αγσγήο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ιήςεο ηνπ ηζηνξηθνχ αθνινπζεί κία ιεπηνκεξήο θπζηθή εμέηαζε,
πνπ ζα δψζεη ζηνλ εμεηαζηή κία γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ, ε
αλαδήηεζε ηεο εληφπηζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ πφλνπ είλαη δπλαηφ λα απνθαιχςεη λέεο
εζηίεο ηεο λφζνπ, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ επψδπλνπ ζπλδξφκνπ.
Τέινο, ε εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαδήηεζε πηζαλψλ δηαηαξαρψλ
απφ ηε ςπρηθή ζθαίξα. Η ζπλχπαξμε πφλνπ θαη θαηάζιηςεο είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζηνπο
θαξθηλνπαζείο. Μειέηεο ππνινγίδνπλ ηε ζπλχπαξμε ησλ δχν ζπλδξφκσλ ζην 22-78% [5].
Αλ θαη ζπλήζσο νη αζρνινχκελνη κε ηνλ πφλν είλαη εμνηθεησκέλνη κε ζπκπηψκαηα φπσο ην
άγρνο, νη δηαηαξαρέο χπλνπ θαη ε απφζπξζε, ε παξνπζία κείδνλνο θαηάζιηςεο, ηάζεσλ
απηνθηνλίαο, δηέγεξζεο, άλνηαο ή θαηάρξεζεο νπζηψλ, απαηηεί ζπλήζσο ηελ ζπλεξγαζία κε
εηδηθνχο ςπρηάηξνπο.
4. Φαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθηληθνύ πόλνπ
Τν 1986 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε
θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ [1]. Οη νδεγίεο ζηεξίδνληαλ ζηελ
αλαιγεηηθή θιίκαθα ηξηψλ βαζκίδσλ, φπνπ ν νινέλα απμαλφκελεο έληαζεο πφλνο
αληηκεησπίδεηαη κε απμαλφκελεο ηζρχνο αλαιγεηηθά θάξκαθα. Έηζη, ζηελ πξψηε βαζκίδα
ηεο θιίκαθαο πεξηιακβάλνληαη κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά (παξαθεηακφιε, αζπηξίλε θαη κε
ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε- ΜΣΑΦ) θαη επηθνπξηθά θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ήπηνπ
πφλνπ, ζηε δεχηεξε βαζκίδα πεξηιακβάλνληαη αζζελή νπηνεηδή (θσδεΐλε, πδξνθσδφλε θαη
νμπθσδφλε) καδί κε κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά θαη επηθνπξηθά θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
κέηξηαο έληαζεο πφλνπ, ελψ ζηελ ηξίηε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο πξνζηίζεληαη ηα ηζρπξά
νπηνεηδή αλαιγεηηθά (κνξθίλε, θεληαλχιε, πδξνκνξθφλε, νμπθσδφλε, κεζαδφλε) ζηα κενπηνεηδή αλαιγεηηθά θαη ηα επηθνπξηθά θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηζρπξνχ πφλνπ
(Πίλαθαο 1). Η κεζνδνινγία απηή έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαξθηληθνχ πφλνπ ζην 70-90% ησλ αζζελψλ θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο ζπκπησκαηηθήο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο [2].

Πίλαθαο 1. Η αναλγηηική κλίμακα ηριών βαθμίδων.
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Δπηθνπξηθά
ΜΣΑΦ
Με-νπηνεηδή
Κσδεΐλε

ΙΙ

Ήπηνο σο κέηξηνο
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Η επηινγή ηνπ θαξκάθνπ θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, ελψ ε
δνζνινγία ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη γηα ηνλ θάζε αζζελή, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ππεξδνζνινγία αιιά θαη ε αλεπαξθήο αληηκεηψπηζε ηνπ
πφλνπ. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε γλψζε ηεο θαξκαθνθηλεηηθήο θαη ηεο θαξκαθνδπλακηθήο
ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ ζρήκα.
Τα αλαιγεηηθά ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη «κε ην ξνιφη» (''around the clock''), δειαδή ζε
πξνθαζνξηζκέλα ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η επφκελε δφζε ρνξεγείηαη πξηλ εμαιεηθζεί
ηειείσο ε επίδξαζε ηεο πξνεγνχκελεο δφζεο νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ
αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα θαη λα απνθεχγεηαη ηφζν ε επαλεκθάληζε ηνπ πφλνπ, φζν θαη νη
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηελ απφηνκε απμνκείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θαξκάθνπ ζην
πιάζκα. Σε αξθεηνχο αζζελείο απαηηνχληαη «δφζεηο δηάζσζεο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επεηζνδίσλ παξνμπζκηθνχ πφλνπ (''breakthrough pain'') πνπ εκθαλίδνληαη παξά ηελ
ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζηαζεξνχ πφλνπ κε ηελ αλαιγεηηθή αγσγή «κε ην ξνιφη».
Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ παξνμπζκηθνχ πφλνπ ρνξεγνχληαη νη «δφζεηο δηάζσζεο» πνπ
απνηεινχληαη απφ ην 50-100% ηεο θαλνληθήο «κε ην ξνιφη» δφζεο θαη ππνινγίδνληαη σο
επηπξφζζεηεο δφζεηο ζην θαλνληθφ πξφγξακκα.
Καηά ηελ επηινγή ηεο νδνχ ρνξήγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο είλαη νη
αθαηάζρεηνη έκεηνη ή ε εληεξηθή απφθξαμε, ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελή, θαζψο θαη ε
αληηκεηψπηζή ηνπ ζε εμσηεξηθή βάζε ή σο λνζειεπφκελνπ ζην λνζνθνκείν. Γεληθά
πξνηηκάηαη ε ρνξήγεζε ησλ αλαιγεηηθψλ απφ ην ζηφκα. Δλαιιαθηηθέο επηινγέο ζε
αξθεηνχο αζζελείο απνηεινχλ ε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ απφ ην νξζφ κε ηε κνξθή

ππνζέηνπ, ε δηαδεξκηθή ρνξήγεζε ( TTS-Transdermal Therapeutic System) θαζψο θαη ε
ελδνθιέβηα ρνξήγεζε.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο παίδεη ε θαηάιιειε
επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή θαη ε επαξθήο ελεκέξσζή ηνπ γηα ην αλαιγεηηθφ πξφγξακκα, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ απινχζηεξν. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε
ελεκέξσζή ηνπ θαη γηα ηηο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
πξνιεθζνχλ ή λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα, φπσο θαη ε επαλεθηίκεζε ηνπ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε εμαηνκίθεπζε ηεο αλαιγεηηθήο αγσγήο.
Με-νπηνεηδή αλαιγεηηθά
Τα κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά (αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ, κε-ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε,
παξαθεηακφιε) απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αξρηθήο θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο γηα ηνλ ήπην
πφλν, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νπηνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ κέηξην θαη ηνλ ηζρπξφ
πφλν. Τα πεξηζζφηεξα έρνπλ θαιή απνξξφθεζε απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη
ρνξεγνχληαη θπξίσο απφ ην ζηφκα.
Η αζπηξίλε θαη ηα ΜΣΑΦ δξνπλ πεξηθεξηθά αλαζηέιινληαο ην έλδπκν θπθιν-νμπγελάζε, κε
απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ, πνπ είλαη νη
δηακεζνιαβεηέο ηεο θιεγκνλήο πνπ επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο πεξηθεξηθνχο ππνδνρείο ηνπ
πφλνπ, ελψ είλαη πηζαλφ λα δηαζέηνπλ θαη θεληξηθή αλαιγεηηθή δξάζε. Δπηπιένλ, ε
αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πξνζηαγιαλδίλεο Δ2 δξα αλαζηαιηηθά ζηελ αχμεζε ησλ
νζηηθψλ φγθσλ. Η παξαθεηακφιε (αθεηακηλνθαίλε) αλαζηέιιεη ηε ζπλζεηάζε ηνπ ληηξηθνχ
νμεηδίνπ πξνθαιψληαο αλαιγεζία ζε θεληξηθφ θαη λσηηαίν επίπεδν θαη είλαη εμίζνπ
απνηειεζκαηηθή
κε
ηελ
αζπηξίλε
θαη
ηα
ΜΣΑΦ.
Η αζπηξίλε θαη ηα ΜΣΑΦ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ απφ νζηηθέο
κεηαζηάζεηο. Ωζηφζν, φια ηα κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά παξνπζηάδνπλ ζηε δνζνινγία ηνπο
έλα «θαηλφκελν νξνθήο» (''ceiling effect''), δειαδή έλα αλψηαην φξην δνζνινγίαο, πέξα
απφ ην νπνίν ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δφζεο δελ πξνζθέξεη επηπιένλ αλαιγεζία, αιιά
ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηπινθψλ. Οη θπξηφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
ηεο αζπηξίλεο θαη ησλ ΜΣΑΦ είλαη ε ηνμηθφηεηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα (δπζπεςία,
πεπηηθφ έιθνο, αηκνξξαγία πεπηηθνχ), ε αηκνξξαγηθή δηάζεζε, ε λεθξνηνμηθφηεηα, φπσο θαη
ε εκθάληζε αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο. Οη λεφηεξνη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο θπθιννμπγελάζεο 2 αλαθέξεηαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ ρακειφηεξν πνζνζηφ αλάινγσλ
επηπινθψλ. Η παξαθεηακφιε ζπλνδεχεηαη απφ επαηνηνμηθφηεηα θαη λεθξνηνμηθφηεηα ζε
κεγάιεο δφζεηο, αιιά γεληθά ζεσξείηαη αζθαιέο θάξκαθν .
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2) θαίλνληαη ηα θπξηφηεξα κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά κε ηε
ζπληζηψκελε δνζνινγία ηνπο.
Πίλαθαο 2. Μη-οπιοειδή αναλγηηικά για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ καρκινικού πόνοσ.
Φάξκαθν
Παξαθεηακφιε
Αζπηξίλε

Χξνληθό δηάζηεκα Μέγηζηε δόζε/24ωξν
(ώξεο)
(mg/24h)
650-1000
4-6
6000
500-1000
4-6
4000

Γόζε (mg)

Γηθινθελάθε
Ιλδνκεζαθίλε
Ιβνππξνθαίλε
Κεηνπξνθέλε
Ketorolac
Ναπξνμέλε
Πηξνμηθάκε

50
50-100
200-400
50-100
10-20
250-500
20

6-8
8-12, 24
4-6
4-8
6-8
6-8
24

200
2400
300
60
1375
40

Οπηνεηδή αλαιγεηηθά
Τα νπηνεηδή αλαιγεηηθά απνηεινχλ ηα θάξκαθα πξψηεο γξακκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
κέηξηνπ θαη ζνβαξνχ θαξθηληθνχ πφλνπ. Τα νπηνεηδή αζθνχλ ηελ αλαιγεηηθή ηνπο δξάζε
ζπλδεφκελα
κε
ηνπο
εηδηθνχο
ππνδνρείο
ησλ
νπηνεηδψλ
ζην
ΚΝΣ.
Τα νπηνεηδή δηαθξίλνληαη ζε αγσληζηέο, κεξηθνχο αγσληζηέο θαη αγσληζηέο-αληαγσληζηέο
αλάινγα κε ηε ζχλδεζε, ζπγγέλεηα θαη θαξκαθνινγηθή δξάζε ζηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο
ησλ νπηνεηδψλ. Οη κεξηθνί αγσληζηέο θαζψο θαη νη αγσληζηέο-αληαγσληζηέο δελ είλαη
απνηειεζκαηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ γηαηί παξνπζηάδνπλ «θαηλφκελν
νξνθήο» ζηελ αλαιγεηηθή ηνπο δξάζε θαη επηπιένλ ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαληηθέο
δηαηαξαρέο απφ ηελ ςπρηθή ζθαίξα φηαλ ρνξεγνχληαη ζε απμεκέλεο δφζεηο. Δπίζεο, ε
πεζηδίλε, κνινλφηη είλαη αγσληζηήο ησλ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδψλ, δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ ιφγσ ηεο βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο ηεο, αιιά θαη ηεο
ζπζζψξεπζεο ηνπ ηνμηθνχ κεηαβνιίηε ηεο (λνξκεπεξηδίλε), ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε
λεθξηθή αλεπάξθεηα, πνπ πξνθαιεί ζνβαξέο επηπινθέο απφ ην ΚΝΣ, φπσο δηέγεξζε,
δπζθνξία, ζπαζκνχο.
Αλάινγα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ δηαθξίλνληαη ζε
απηά πνπ ρνξεγνχληαη γηα ήπην έσο κέηξην πφλν (θσδεΐλε, νμπθσδφλε, πδξνθσδφλε,
δεμηξνπξνπνμπθέλε, ηξακαδφιε), ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηεο αλαιγεηηθήο θιίκαθαο θαη ζε
απηά πνπ ρνξεγνχληαη γηα κέηξην σο ηζρπξφ πφλν (κνξθίλε, πδξνκνξθφλε, θεληαλχιε,
κεζαδφλε, ιεβνξθαλφιε), ζηελ ηξίηε βαζκίδα ηεο αλαιγεηηθήο θιίκαθαο, φπνπ ηα
πξνεγνχκελα νπηνεηδή δελ είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθά. Ωζηφζν, ν δηαρσξηζκφο απηφο
είλαη απζαίξεηνο θαζψο εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηε θαξκαθνδπλακηθή απάληεζε
πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο δηάθνξνπο αζζελείο.
Σε αληίζεζε κε ηα κε-νπηνεηδή αλαιγεηηθά, ηα νπηνεηδή δελ εκθαλίδνπλ αλψηαην φξην
δνζνινγίαο. Η κέγηζηε δφζε είλαη απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ηνπ
αζζελνχο. Λφγσ αθξηβψο ηεο κεγάιεο θαξκαθνδπλακηθήο δηαθχκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη
ζηνπο αζζελείο απαηηείηαη ζπρλά ε ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νπηνεηδψλ, φηαλ δελ
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζε θάπνην απφ απηά., κία ζηξαηεγηθή ε νπνία είλαη
γλσζηή σο opioid rotation. Σηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 3) θαίλνληαη νη ηζν-αλαιγεηηθέο
δφζεηο ησλ δηαθφξσλ νπηνεηδψλ, πξέπεη φκσο θαη πάιη λα ηνληζηεί φηη νη δφζεηο πξέπεη λα
εμαηνκηθεχνληαη.
Πίλαθαο 3. Ιζο-αναλγηηικές δόζεις οπιοειδών αναλγηηικών.
Φάξκαθν
Μνξθίλε
Ομπθσδφλε

Δλδνκπηθά (mg) Από ην ζηόκα (mg) Γηάξθεηα (h)
10
30
3-4
15
20
2-4

Κσδεΐλε
Υδξνκνξθφλε
Λεβνξθαλφιε
Μεζαδφλε
Φεληαλχιε

130
1,5
2
10
0,1

200
7,5
4
20
-

2-4
2-4
4-8
4-8
2-4

Η πξνηηκψκελε νδφο ρνξήγεζεο ησλ νπηνεηδψλ είλαη ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε, ελψ
ην θάξκαθν εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κέηξηνπ σο ηζρπξνχ πφλνπ είλαη ε κνξθίλε.
Τα δηζθία βξαδείαο απνδέζκεπζεο κνξθίλεο ρνξεγνχληαη αλά 12σξν. Έλα ζπλεζηζκέλν
δνζνινγηθφ ζρήκα είλαη ε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα δηζθίσλ βξαδείαο απνδέζκεπζεο ηεο
κνξθίλεο αλά 12σξν, Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηζνδίσλ παξνμπζκηθνχ πφλνπ
(breakthrough pain) κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ηα δηζθία ηαρείαο απνδέζκεπζεο κνξθίλεο, ε
άιια βξαρείαο δξάζεο νπηνεηδή φπσο ε ππνγιψζζηα ή ε δηαβιελλνγφληα ρνξήγεζε
θηηξηθήο θεληαλχιεο κε απνηέιεζκα ηαρεία έλαξμε δξάζεο, θαζψο θαη κία δεχηεξε
επηβξαδπλφκελε απνξξφθεζε απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα πνπ παξαηείλεη ηε δηάξθεηα
ηεο αλαιγεζίαο.
Μία ελαιιαθηηθή επηινγή ζηε ρνξήγεζε κνξθίλεο απνηειεί ε δηαδεξκηθή ρνξήγεζε θηηξηθήο
θεληαλχιεο κε ηε κνξθή ησλ δηαδεξκηθψλ ζπζηεκάησλ ρνξήγεζεο (TTS-Transdermal
Therapeutic System ή patch). Η κέζνδνο απηή παξέρεη κία ζπλερή, κε επεκβαηηθή
παξεληεξηθή ρνξήγεζε θεληαλχιεο, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ νπηνεηδέο πνπ κπνξεί λα
ρνξεγεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ιφγσ ηεο κεγάιεο ιηπνδηαιπηφηεηάο ηνπ, θαη είλαη ηδηαίηεξα
δεκνθηιήο ζηνπο αζζελείο θαη ρξήζηκε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε απφ ηνπ
ζηφκαηνο ρνξήγεζε (π.ρ. αθαηάζρεηνη έκεηνη). Μεηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ patch ηα
επίπεδα ηεο θεληαλχιεο ζην πιάζκα απμάλνληαη ζηαδηαθά, έηζη ψζηε ην αξρηθφ αλαιγεηηθφ
απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζε 6 ψξεο πεξίπνπ, ηα κέγηζηα επίπεδα θεληαλχιεο ζην πιάζκα
παξαηεξνχληαη 12-24 ψξεο κεηά, ελψ ε απνδέζκεπζε ηνπ θαξκάθνπ ζπλερίδεηαη κέρξη 72
ψξεο, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη ην patch.
Οη θπξηφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ πεξηιακβάλνπλ ηε
δπζθνηιηφηεηα, ηελ θαηαζηνιή, ηε λαπηία, ηνλ έκεην, ηελ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ηνλ
θλεζκφ, ηελ μεξνζηνκία, ηελ θαηαθξάηεζε νχξσλ θαζψο επίζεο θαη δηαηαξαρέο απφ ην
ΚΝΣ (επθνξία, παξαηζζήζεηο, δηαηαξαρή ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηνπ χπλνπ
θαζψο θαη απξφζθνξε έθθξηζε αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ
νπηνεηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ, λα αλακέλνληαη θαη λα
πξνιακβάλνληαη ή λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα είηε κε ηελ
θαηάιιειε ηηηινπνίεζε ηεο δνζνινγίαο είηε κε ηελ ελαιιαγή ησλ νπηνεηδψλ (opioid
rotation), είηε κε ηε ρνξήγεζε θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, φπσο είλαη ηα ππαθηηθά
(π.ρ. γάια καγλεζίαο, ζέλλα, ιαθηνπιφδε), ηα αληηεκεηηθά (π.ρ. κεηνθινπξακίδε,
αινπεξηδφιε, πξνρισξνπεξαδίλε, ρισξνπξνκαδίλε, νληαζεηξφλε), ηα δηεγεξηηθά ηνπ ΚΝΣ
(π.ρ. θαθθεΐλε, δεμηξνακθεηακίλε) ή ε λαινμφλε ζηελ πεξίπησζε αλαπλεπζηηθήο
θαηαζηνιήο [6].
Δπηθνπξηθά θάξκαθα
Τα επηθνπξηθά θάξκαθα είλαη ζπρλά απαξαίηεηα ζηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
θαξθηληθνχ πφλνπ θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο αλαιγεηηθήο θιίκαθαο, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα
κε ηα κε-νπηνεηδή θαη ηα νπηνεηδή αλαιγεηηθά, θαζψο κπνξνχλ είηε λα ειαηηψζνπλ ηηο
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είηε

λα εληζρχζνπλ ην αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. αληηκεηψπηζε ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ,
απνηδεκαηηθή αγσγή), είηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο απφ ηελ
ςπρηθή ζθαίξα πνπ ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηνπο αζζελείο κε θαθνήζε λφζν, φπσο είλαη ην
άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ.
Σηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 4) θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ θιαζζηθψλ
επηθνπξηθψλ θαξκάθσλ, νη ελδείμεηο ρνξήγεζήο ηνπο θαη νη ζπληζηψκελεο δφζεηο.
Πίλαθαο 4. Τα κσριόηερα επικοσρικά θάρμακα ζηη θαρμακεσηική ανηιμεηώπιζη ηοσ
καρκινικού πόνοσ.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Αληηθαηαζιηπηηθά
Ακηηξηπηπιίλε
Ικηπξακίλε
Γεζηπξακίλε
Ννξηξηπηπιίλε
Παξνμεηίλε
Φινπνμεηίλε
Αληηζπαζκωδηθά
Καξβακαδεπίλε
Φαηλπηνΐλε
Κινλαδεπάκε
Βαιπξντθφ νμχ
Γθακπαπεληίλε
Κνξηηθνζηεξνεηδή
Μεζπιπξεδληδνιφλε
Γεμακεζαδφλε

ΓΟΗ (mg/24ωξν) P.O.

ΔΝΓΔΙΞΔΙ

10-30
10-30
75-300
25-100
20-60
20

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

300-1600
300-400
2-8
375-3000
300-3600

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

10-30
4-8

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο

Καηάζιηςε
Γηαηαξαρέο χπλνπ

Σπκπίεζε / δηήζεζε λεχξσλ

Σπκπίεζε λεχξσλ / νίδεκα
Δλδνθξάληα ππέξηαζε
Σπκπίεζε λσηηαίνπ κπεινχ

Βελδνδηαδεπίλεο
Αιπξαδνιάκε
Γηαδεπάκε
Τξηαδνιάκε
Ομαδεπάκε
Σνπηθά αλαηζζεηηθά
Μεμηιεηίλε
Τνθατλίδε
Γηθωζθνληθά
Δηηδξνλάηε
Πακηδξνλάηε
Άιια

0,25-0,50
10
0,25
20

Άγρνο

300-900
600-1200

Νεπξνπαζεηηθφο
αλζεθηηθφο

7,5mg/kg IV
30-60mg/kg IV

Οζηηθέο κεηαζηάζεηο

Γηαηαξαρέο χπλνπ

Υπεξαζβεζηηαηκία

πφλνο

Βαθινθέλε

20-120

Νεπξνπαζεηηθφο πφλνο
Αληαλαθιαζηηθή
ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία
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ȾɲʌʃɿʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎȻ
ưİĲİǉȺĮǈįİǘĲǆǉĮǋĮǇǀǋĮĲĮƪƪƧ

Ɉʉʋʌʊɴʄɻʅɲʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
ĲǔǌǉĮǏǉǈǌǎȺĮǇǙǌǑȺǎĳƿǏİǈĮȺǗȺǗǌǎĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ
ıĲĮįǁǎǑǌǗıǎǑ
ĲǔǌǉĮǏǉǈǌǎȺĮǇǙǌĲİǊǈǉǎǘıĲĮįǁǎǑİǋĳĮǌǁǅİǈıǆǋĮǌĲǈǉǗ
ȺǗǌǎ

ȰʅɲʆʀʏɻȰɿʃɲʏɸʌʀʆɻ
ȿɹʃʏʉʌɲʎȰʆɲɿʍɽɻʍɿʉʄʉɶʀɲʎ
Ʌɲʆ͘ȳ͘Ɂ͘Ⱥͨ͘ȰɍȵɅȰͩ

ǆƉĞƌƚWĂŶĞůŽŶƚŚĞŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂŶĐĞƌWĂŝŶ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘ĂŶĐĞƌWĂŝŶƌĞůŝĞĨ͕ϭƐƚ
ĞĚŝƚŝŽŶ͘t,K͗'ĞŶĞǀĂ͕ϭϵϴϲ

ǌƿĮȺİǏǈıĲĮĲǈǉƾǌİǎȺǊĮıǁĮǐıĲǆǌƪǊǊƾįĮİĲǆıǁǔǐ

ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
Ȳɸʄʏʀʘʍɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʔɲʌʅɳʃʘʆ
ɍɳʌɲʇɻɸɽʆɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎ

Ȱʋʉʏʐʖʀɲʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑ
ʋʊʆʉʐ
Ȱʆɸʋɲʌʃɼʎɸʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐɲʋʊʏʉɿɲʏʌɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ͕ʐʋʉʏʀʅɻʍɻʏɻʎ
ʍɻʅɲʍʀɲʎʏʉʐ͘
ȸʐʋʉʏʀʅɻʍɻʏʉʐʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏʉʐʎɲʍɽɸʆɸʀʎʃɲɿʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʐʎ͘
ȶʄʄɸɿʗɻɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʋɳʆʘʍʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐ͘

ȾɲʌʃɿʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎȻ
 Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
 ȵʃʏʀʅɻʍɻʏʉʐʃɲʌʃɿʆʉʋɲɽʉʑʎ
 ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʏɻʎʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎɲɶʘɶɼʎ

ȰʋʉʐʍʀɲɸɽʆɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐͲ ɸʄʄɿʋɼʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͘

ƪȺǈǊǎǄǀıǉİǑĮıǋƾĲǔǌ
ƷǈĲǊǎȺǎǁǆıǆĲǆǐĮǌĮǊǄǆĲǈǉǀǐĮǄǔǄǀǐ

Ɂʉʅɿʃʉʀʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɶɿɲʏɻʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿʏɻʖʌɼʍɻʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ͘

ƷǏǎȺǎȺǎǁǆıǆĲǆǐĮǄǔǄǀǐ

Ɍʊɴʉʎɶɿɲʏɿʎʍʐʆɹʋɸɿɸʎʏɿʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎ͘

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ
ɍʌʉʆɿʊʏɻʏɲ
ȵʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉɿʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʉʀʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ
Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏɻʖʌʉʆɿʊʏɻʏɲ
Ƀʇʑʎ
ɍʌʊʆɿʉʎ
Ʌɲʌʉʇʐʍʅɿʃʊʎ
ƶĲǎĲƿǊǎǐĲǆǐĮǌĮǊǄǆĲǈǉǀǐįǗıǆǐ (QGRIDQDOJHVLFGRVH
IDLOXUH
ƴİǏǈıĲĮıǈĮǉǗǐǀİȺİǈıǎįǈĮǉǗǐȺǗǌǎǐ LQFLGHQWSDLQ
ƧǑĲǗǋĮĲǎǐ 6SRQWDQHRXVSDLQ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏʉʆʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃʊ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʊ
ɇʘʅɲʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ
Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏʉʆʀɷɿʉʏʉʆʃɲʌʃʀʆʉ;ϳϬйͿ

ɇʋʄɲʖʆɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
Ɂɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ
ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʎʅɸʏʉȾɁɇ
ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʎʅɸʏʉʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
Ȼɷɿʉʋɲɽɼʎɼʗʐʖʉɶɸʆɼʎʋʊʆʉʎ

ĲǔǌǉĮǏǉǈǌǎȺĮǇǙǌİǋĳĮǌǁǅǎǑǌȺǗǌǎ
ǊǗǄǔĲǎǑȺǏǔĲǎȺĮǇǎǘǐǗǄǉǎǑ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ

ƶǑǋȺǁİıǆǏǈǅǙǌǉĮǈȺİǏǈĳİǏǈǉǙǌǌİǑǏǈǉǙǌıĲİǊİǒǙǌǀ
ȺǊİǄǋƾĲǔǌ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏʉʆʀɷɿʉʏʉʆʃɲʌʃʀʆʉ;ϳϬйͿ

ƩǈǀǇǆıǆǌİǘǏǔǌǀĮǄǄİǁǔǌĮȺǗǌİǎȺǊĮıǋĮĲǈǉƾǉǘĲĲĮǏĮ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ;ϮϬйͿ

ƧȺǗĳǏĮǍǆǉǎǁǊǔǌǎǏǄƾǌǔǌ
ƩǈǀǇǆıǆįǈǗǄǉǔıǆǀǎǁįǆǋĮǈıĲǙǌȺǎǑȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲĮǈĮȺǗ
ȺİǏǈĲǎǌǁİǐ
ĭǊİǄǋǎǌǀǊǎǁǋǔǍǆǀǌƿǉǏǔıǆȺĮǏĮǉİǁǋİǌǔǌǈıĲǙǌ
ƧǘǍǆıǆİǌįǎǉǏƾǌǈĮǐȺǁİıǆǐ
ƳıĲǈǉƿǐǋİĲĮıĲƾıİǈǐ

ƶǘǌįǏǎǋĮıǒİĲǈǅǗǋİǌĮǋİıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌİǐ
ǇİǏĮȺİǁİǐ
ƹǆǋİǈǎǇİǏĮȺİǁĮ

ƨǊİǌǌǎǄǎǌǁĲǈįĮ
ưǑĮǊǄǁİǐ± ƧǏǇǏĮǊǄǁİǐ
ƴĮǄǉǏİĮĲǁĲǈįĮ

ƧǉĲǈǌǎǇİǏĮȺİǁĮ

ĭǊİǄǋǎǌǀƠǄǉĮǑǋĮ
īĮıĲǏİǌĲİǏǈǉƿǐįǈĮĲĮǏĮǒƿǐ
ưǑǎǉĮǏįǈǎȺƾǇİǈĮ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ

ɇʑʆɷʌʉʅɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɲʅɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɸʎ
 Ʌʊʆʉʎʅɸʏɳɲʋʊʅɲʍʏɸʃʏʉʅɼ͕ɽʘʌɲʃʉʏʉʅɼ͕
ʄɸʅʔɲɷɸʆɿʃʊʃɲɽɲʌɿʍʅʊ͕ʋʊʆʉʎʅɹʄʉʐʎ
ʔɳʆʏɲʍʅɲ͘
ƹĮǏĮǉĲǀǏİǐǌİǑǏǎȺĮǇǆĲǈǉǎǘ
ȺǗǌǎǑ
ƶǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆǉĮĲĮǌǎǋǀ
ƪȺǈįİǁǌǔıǆǋİĲǆǌǉǁǌǆıǆ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲɿʏɿʉʄʉɶʀɲ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏʉʆʀɷɿʉʏʉʆʃɲʌʃʀʆʉ;ϳϬйͿ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏʉʆʀɷɿʉʏʉʆʃɲʌʃʀʆʉ;ϳϬйͿ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ;ϮϬйͿ

Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆʉʎʍʏɻɽɸʌɲʋɸʀɲ;ϮϬйͿ

ȶʅʅɸʍɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʎʅɸʏɻʆʊʍʉ;ϳйͿ

ȶʅʅɸʍɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʎʅɸʏɻʆʊʍʉ;ϳйͿ
ȵʋʙɷʐʆɲʍʑʆɷʌʉʅɲɳʍʖɸʏɲʅɸʏʉʆɸʊʋʄɲʍʅɲ;ϯйͿ

ǼțĲȓȝȘıȘțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣ
Ǿ İțĲȓȝȘıȘ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȘȢ
ȑȞȞȠȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ (total pain),
ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ ĲĮ
ĳȣıȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ
ĲȦȞ ȥȣȤȚțȫȞ, ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ, țȠȚȞȦȞȚțȫȞ
țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ĲȘȢ
ĲĮȜĮȚʌȦȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ.

Ȳɼʅɲʏɲɸʃʏʀʅɻʍɻʎʋʊʆʉʐ
ǹʌȠįȠȤȒȩĲȚȠĮıșİȞȒȢȕȚȫȞİȚʌȩȞȠ
ǹȡȤȚțȒİțĲȓȝȘıȘȝȑıȦıȣȗȒĲȘıȘȢ
ȁİʌĲȠȝİȡȑȢȚıĲȠȡȚțȩĲȠȣʌȩȞȠȣ

ƳȺĲǈǉǀƧǌĮǊǎǄǈǉǀƮǊǁǋĮǉĮ 9$6

ƠǌĲĮıǆȺǗǌǎǑ
ƳȺĲǈǉǀƧǌĮǊǎǄǈǉǀƮǊǁǋĮǉĮ 9$6± 9LVXDO$QDORJ
6FDOH
ƧǏǈǇǋǆĲǈǉǀƧǌĮǊǎǄǈǉǀƮǊǁǋĮǉĮ 1XPHULF5DWLQJ
6FDOH
ƯİǉĲǈǉǀƴİǏǈǄǏĮĳǈǉǀƮǊǁǋĮǉĮ 9HUEDO'HVFULSWRU
6FDOH 

ƮĮǇǗǊǎǑ
ƴǗǌǎǐ

ƧǃƾıĲĮǉĲǎǐ
ƴǗǌǎǐ





ƴǊǀǏǆǐ
ĮǌĮǉǎǘĳǈıǆĮȺǗ
ĲǎǌȺǗǌǎ

ƮĮǋǈƾ
ĮǌĮǉǎǘĳǈıǆĮȺǗ
ĲǎǌȺǗǌǎ





ƳǈǄǏĮǋǋƿǐȺǏƿȺİǈǌĮƿǒǎǑǌǋǀǉǎǐĮǉǏǈǃǙǐPP

ƧǏǈǇǋǆĲǈǉǀƧǌĮǊǎǄǈǉǀƮǊǁǋĮǉĮ 156






















ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
 ƴİǏǈǄǏĮĳƿǐĲǎǑƧǈıǇǆĲǆǏǈĮǉǎǘ
ƶǑǌĮǈıǇǆǋĮĲǈǉǎǘǉĮǈƳǊǈǉǎǘƴǗǌǎǑ
 ƪǌĲǗȺǈıǆ ƴǗǌǎǑ

ƯİǉĲǈǉǀƴİǏǈǄǏĮĳǈǉǀ ƮǊǁǋĮǉĮ 9'6
ƮĮǇǗǊǎǑȺǗǌǎǐ

ơȺǈǎǐȺǗǌǎǐ

ưƿĲǏǈǎǐȺǗǌǎǐ

ƴǎǊǘǈıǒǑǏǗǐ
ȺǗǌǎǐ

ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
ǿıĲȠȡȚțȩ

ƣǌǎǋĮĮıǇİǌǎǘǐ
ƮǊǈǌǈǉǀǉĮĲǆǄǎǏǁĮ

ƬǊǈǉǁĮƨƾǏǎǐƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ǉĮǏįǈĮǉǗǐǌİǑǏǎǊǎǄǈǉǗǐǉǊȺ

ƩǈƾǄǌǔıǆ
ƧǌĮǊǄǆĲǈǉƾ

ĮǌǀįǆǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ
ƷǘȺǎǐ
ƩǎıǎǊǎǄǁĮ
ƹǏǗǌǎǐǒǎǏǀǄǆıǆǐıİıǒƿıǆǋİĲǆǌİĳĮǏǋǎǄǀĲǎǑİǏǔĲǆǋĮĲǎǊǎǄǁǎǑ
ƮĮĲĮǌǗǆıǆĮıǇİǌǎǘǐ ǉǑǉǊǙıĲİĲǎǌǎǘǋİǏǎȺǎǑĮǌĲǈȺǏǎıǔȺİǘİǈǉĮǊǘĲİǏĮ
ĲǆǌĮǍǈǎǊǗǆıǆıĮǐ
 ǒĮǋǆǊǗǐ  ǑǓǆǊǗǐ
ƷǎİǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎĮǑĲǗƿǒİǈıǒİįǈĮıǇİǁǄǈĮǌĮǋĮǐȺİǁĲİǗıǎĲǎįǑǌĮĲǗǌ
ȺİǏǈııǗĲİǏĮǄǈĮĲǎǌȺǗǌǎ
ƳǈĲƿııİǏİǈǐıǆǋĮǌĲǈǉƿǐİǏǔĲǀıİǈǐȺǎǑǏǔĲƾǋİİǁǌĮǈ





ƴǎǘİǋĳĮǌǁǅİĲĮǈǎȺǗǌǎǐ
ƴǙǐĲǎǌĮǈıǇƾǌİıǇİ
ƴǙǐĮǊǊƾǅİǈǋİĲǆǌȺƾǏǎįǎĲǎǑǒǏǗǌǎǑ
ƴǗıǎįǑǌĮĲǗǐİǁǌĮǈ 

 ƠǌĲĮıǆƴǗǌǎǑ
 ƴĮǏǎįǈǉǗĲǆĲĮ

ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
ȂȑȡȠȢ 1. ȆȠȪ ǼȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ƞ ȆȩȞȠȢ ıĮȢ;
ƴĮǏĮǉĮǊǙıǆǋİǈǙıĲİȺƾǌǔıĲǆǌİǈǉǗǌĮĲǆǌȺİǏǈǎǒǀȺǎǑĮǈıǇƾǌİıǇİ
ĲǎǌȺǗǌǎ
ƶǆǋİǈǙıĲİ©ƪª ĮǌİǁǌĮǈİǍǔĲİǏǈǉǗǐǉĮǈ©ƭª ĮǌİǁǌĮǈİıǔĲİǏǈǉǗǐ

ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
ȂȑȡȠȢ 2. Ȃİ ĲȚ ȂȠȚȐȗİȚ Ƞ ȆȩȞȠȢ ʌȠȣ ǹȚıșȐȞİıĲİ;
 ƷǏİǋǎıǃǀǌİǈ ưİĮǌĮȺǆįǀıİǈǐ ƶĮǌĲıǁǋȺǆǋĮ ƳǍǘǐ ƿǌĲǎǌǎǐƶĮǌǋǑǏǋǆǉǁĮıǆ ƧȺǗĲǎǋǎǐ  ƫİıĲǗǐ
ƶĮǌĲǏƾǃǄǆǋĮ ƮĮǑıĲǈǉǗǐ
ưİĮǌĮǊĮǋȺƿǐ
ƶĮǌǋĮǒĮǈǏǈƾ
ƴǈİıĲǈǉǗǐ
ƶĮǌǏǁǄǎǐ
ƨĮǏİĲǗǐ
ƶĮǌĮȺǗĲǎǋǎ ƫİǋĮĲǈıĲǗǐ
ƶĮǌĲǏǗǒǈĮıǋĮ ƶĮǌȺǊǀǄǆ
ƩǈĮǃǏǔĲǈǉǗǐ
ƴĮǊǋǈǉǗǐ
ƩǈĮȺİǏĮıĲǈǉǗǐ
ƶǎǑǃǊİǏǗǐ
ıĲǏǁǓǈǋǎ
ƶȺĮıǋǔįǈǉǗǐ
ưİǉĲǘȺǎ
ƮĮǑĲǆǏǁĮıǆ
ƳǍǘǐ
ƶǑǌĲǏǈȺĲǈǉǗǐ
ƠǌĲǎǌǎǐ
ƮĲǘȺǎǐ
 ƶĮǌĲıǎǘǍǈǋǎ ƧǋǃǊǘǐ  ƷǏǑĳİǏǗǐ  ƮǎǑǏĮıĲǈǉǗǐ  ƱǎıǆǏǗ ƴǏǎǉĮǊİǁ  ƨĮıĮǌǈıĲǈǉǗǐ
ƪǍĮǌĲǊǆĲǈǉǗǐ
ƳįǑǌǆǏǗǐ
ƶĮǌǉǌǆıǋǗǐ
ĭǗǃǎ
ƷİĲĮǋƿǌǎǐ
ƪǍǎǑǇİǌǔĲǈǉǗǐ ĮǁıǇǆǋĮ
ƧįǁıĲĮǉĲǎǐ
ƷǏǎǋİǏǗǐ
Ʒıǎǘǅİǈ
ƷǏĮǑǋĮĲǈǉǗǐ
ƧıĳǑǉĲǈǉǗǐ
ƪǊĮĲĲǎǘǋİǌǎǐ
ƶĮǌǉǌǆıǋǗ
ƧǁıǇǆıǆ ȺǗǌǎǑƪǏİǇǈıĲǈǉǗǐ
ƷǏǎǋĮǉĲǈǉǗǐ
ƶĮǌǌĮıǉǎĲǙǌİǈ
ƩǈĮǒǔǏǈıĲǈǉǗǐ
ĮȺǗ ĲıǎǑǉǌǁįĮ ƨĮǏǘǐ
 ƹİǁǏǈıĲǎǐ
 ƪǌǎǒǊǆĲǈǉǗǐ
ƪǉĲǑĳǊǔĲǈǉǗǐ
ƴǏǎǃǊǆǋĮĲǈǉǗǐ
ƨĮıĮǌǈıĲǈǉǗǐ
ƳǍǘǐ
ƧǌǑȺǗĳǎǏǎǐ

 ƩǈƾǒǑĲǎǐ
ƧǉĲǈǌǎǃǎǊİǁ
ƩǈĮȺİǏĮıĲǈǉǗǐ
ƩǈİǈıįǑĲǈǉǗǐ

 ƶĳǈǉĲǗǐ
 ƩǏǎıİǏǗǐ
ƴĮǏĮǊǘİǈĲĮ
ƮǏǘǎǐ
ƺǑǒǏǗǐ
įƾǉĲǑǊĮ
ƶĮǌĲǏƾǃǄǆǋĮ
ƴǈİıĲǈǉǗǐ
ƴǏǎǉĮǊİǁįƾǉǏǑĮ

 ƶǑǌİǒǀǐ
ƴǏǎǉĮǊİǁǌĮǑĲǁĮ
ƧǄǔǌǈǙįǆǐ
ĭǎǃİǏǗǐ
ƨĮıĮǌǈıĲǈǉǗǐ

ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
ȂȑȡȠȢ 3.ȆȫȢ ȂİĲĮȕȐȜİĲĮȚ Ƞ ȆȩȞȠȢ ıĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȆȐȡȠįȠ ĲȠȣ
ȋȡȩȞȠȣ;
 ƴǎǈƾǊƿǍǆǀǊƿǍİǈǐǇĮǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘıĮĲİǄǈĮǌĮ
ȺİǏǈǄǏƾǓİĲİĲǆǋǎǏĳǀĲǎǑȺǗǌǎǑıĮǐ
ƶǑǌİǒǀǐ
ƵǑǇǋǈǉǗǐ
ƶǘǌĲǎǋǎǐ
ƶĲĮǇİǏǗǐƴİǏǈǎįǈǉǗǐ
ƶĲǈǄǋǈĮǁǎǐ
ƩǈĮǏǉǀǐ
ƩǈĮǉǎȺĲǗǋİǌǎǐ ƴĮǏǎįǈǉǗǐ
ƷǁİǁįǎǑǐİǌƿǏǄİǈİǐıĮǐĮǌĮǉǎǑĳǁǅǎǑǌĮȺǗĲǎǌȺǗǌǎ
ıĮǐ
 ƷǁİǁįǎǑǐİǌƿǏǄİǈİǐĮǑǍƾǌǎǑǌĲǆǌƿǌĲĮıǆĲǎǑȺǗǌǎǑıĮǐ

ƪǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎƴǗǌǎǑ0F*LOO
ȂȑȡȠȢ 4. ȆȩıȠ ǻȣȞĮĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȆȩȞȠȢ ıĮȢ;
ƳǈĮıǇİǌİǁǐıǑǋĳǔǌǎǘǌǗĲǈǎǈĮǉǗǊǎǑǇİǐǊƿǍİǈǐ ĮȺǎįǁįǎǑǌǌĲǆǌ
ĮǑǍĮǌǗǋİǌǆ ƿǌĲĮıǆĲǎǑȺǗǌǎǑƧǑĲƿǐİǁǌĮǈ

ưƿĲǏǈǎǐ


ƪǌǎǒǊǆĲǈǉǗǐ


ƶĲİǌǗǒǔǏǎǐ


ĭǏǈǉĲǗǐ


ƧǃƾıĲĮǉĲǎǐ

ƷǏǎȺǎȺǎǈǆǋƿǌǎ
İǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎ 0F*LOO

īǈĮǌĮĮȺĮǌĲǆǇǎǘǌǎǈȺĮǏĮǉƾĲǔİǏǔĲǀıİǈǐ ǄǏƾǓĲİĲǎǌĮǏǈǇǋǗĲǆǐ
ǉĮĲĮǊǊǆǊǗĲİǏǆǐǊƿǍǆǐıĲǎįǈƾıĲǆǋĮįǁȺǊĮĮȺǎĲǆǌİǏǙĲǆıǆ
 ƴǎǈĮ ǊƿǍǆȺİǏǈǄǏƾĳİǈĲǎǌȺǗǌǎıĮǐĮǑĲǀĲǆıĲǈǄǋǀ
 ƴǎǈĮ ǊƿǍǆĲǎǌȺİǏǈǄǏƾĳİǈǗĲĮǌİǁǌĮǈıĲǆǒİǈǏǗĲİǏǆǉĮĲƾıĲĮıǆ
 ƴǎǈĮǊƿǍǆĲǎǌȺİǏǈǄǏƾĳİǈǗĲĮǌİǁǌĮǈıĲǎİǊƾǒǈıĲǎıǆǋİǁǎ
 ƴǎǈĮ ǊƿǍǆȺİǏǈǄǏƾĳİǈĲǎǒİǈǏǗĲİǏǎȺǎǌǗįǎǌĲǎȺǎǑİǁǒĮĲİȺǎĲƿ
 ƴǎǈĮ ǊƿǍǆȺİǏǈǄǏƾĳİǈĲǎǒİǈǏǗĲİǏǎȺǎǌǎǉƿĳĮǊǎȺǎǑİǁǒĮĲİȺǎĲƿ
 ƴǎǈĮ ǊƿǍǆȺİǏǈǄǏƾĳİǈĲǎǒİǈǏǗĲİǏǎȺǗǌǎıĲǎıĲǎǋƾǒǈȺǎǑİǁǒĮĲİȺǎĲƿ

ȵʃʏʀʅɻʍɻʍʉɴɲʌʊʏɻʏɲʎ

ƷǏǎȺǎȺǎǈǆǋƿǌǎ
İǏǔĲǆǋĮĲǎǊǗǄǈǎ 0F*LOO
ıǑǌƿǒİǈĮ 

ǼțĲȓȝȘıȘȥȣȤȠȜȠȖȚțȒȢțĮĲȐıĲĮıȘȢ
¾ 25% ĲȦȞ țĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞ ȣʌȠĳȑȡİȚ Įʌȩ
țĮĲȐșȜȚȥȘ

ȵʃʏʀʅɻʍɻʍʐʆʉɷʙʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆʊʋʘʎ
ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕ɸʆʉʖʄɻʅɳʏʘʆɲʋʊʏʉȳȵɇ͕
ʄɼʗɻʏʌʉʔɼʎ͕ɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆʑʋʆʉʐ
ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎʀɷɿɲʎʏɻʎʆɸʉʋʄɲʍʅɲʏɿʃɼʎ
ʆʊʍʉʐ
ȵʃʏʀʅɻʍɻʄʉɿʋʉʑɿʍʏʉʌɿʃʉʑ
ȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎʍʏɻʆɲɶʘɶɼ

ĭȣıȚțȒİȟȑĲĮıȘ
Ʌʄɼʌɻʎɸʇɹʏɲʍɻʃɲʏɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ȵʇɹʏɲʍɻʆɸʐʌɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

¾ ǼȝĳȐȞȚıȘȐȖȤȠȣȢțĮȚĲȐıİȦȞĮȣĲȠțĲȠȞȓĮȢ
Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻɸʋɿʋʄʉʃʙʆʆʊʍʉʐ

¾ ȈȣȞȪʌĮȡȟȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣȥȣȤȚĮĲȡȚțȠȪ
ȚıĲȠȡȚțȠȪ

ȵʃʏʀʅɻʍɻɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎɲɶʘɶɼʎ

ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢİȟİĲȐıİȚȢ
ǹʌȜȒĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ
ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐĳȘȝĮȠıĲȫȞ

Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐ
ʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ

ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ &7
ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ 05,
Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ȝİ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ ĳȐȡȝĮțĮ įİȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ țĮșȫȢ ȕİȜĲȚȫȞİȚ
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ

ȸɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʃʄʀʅɲʏɲʏʉʐɅɃɉɶɿɲʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʃɲʌʃɿʆɿʃʉʑʋʊʆʉʐ

ɀɻʍʏɸʌʉɸɿɷɼɲʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ȰʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎKyͲϭͲKyͲϮ
ȰʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʍʐʆɽɸʏɳʍɻʎʏʉʐɁɃ
Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏʉʐʍʘʅɲʏɿʃʉʑʋʊʆʉʐ;ʋ͘ʖ͘
ʉʍʏɿʃɹʎʅɸʏɲʍʏɳʍɸɿʎͿ
ȵʅʔɲʆʀɺʉʐʆʔɲɿʆʊʅɸʆʉʉʌʉʔɼʎʍʏʉɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊʏʉʐʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ
Ʌʌʉʃɲʄʉʑʆʍʉɴɲʌɹʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȵʃʄɸʃʏɿʃʉʀKyͲϮɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎ
Ȱʍʔɲʄɹʍʏɸʌɲʔɳʌʅɲʃɲʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲɿʅʉʌʌɲɶɿʃɼɷɿɳɽɸʍɻʃɲɿ

ȴʉʍʉʄʉɶɿʃɳʍʖɼʅɲʏɲʅɻʍʏɸʌʉɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʄɶɻʏɿʃʙʆ
ĭƾǏǋĮǉǎ

ƩǗıǆ PJ

ƩǈƾǏǉİǈĮ ǙǏİǐ

ưƿǄǈıĲǆ
įǗıǆ

ƴĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ







ƧıȺǈǏǁǌǆ







ƩǈǉǊǎĳİǌƾǉǆ





ɉʋɳʌʖʉʐʆɸʆɷɸʀʇɸɿʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʊɶʃʉʐɲʋʊʏʉʐʎKyͲϮ

ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ







ɲʆɲʍʏʉʄɸʀʎ

ƱĮȺǏǎǍƿǌǆ
ƶİǊİǉǎǍǁǋȺǆ







ƴǈǏǎǍǈǉƾǋǆ







ʏɻʆɸʔʌʉʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲ
ɇʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸɲʐʇɻʅɹʆʉʃɲʌɷɿɲɶɶɸɿɲʃʊʃʀʆɷʐʆʉ͕ɿɷʀʘʎʍɸ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɶʆʘʍʏɼʍʏɸʔɲʆɿɲʀɲʆʊʍʉ

GH6RX]D3HUHLUD5Recent Pat Anticancer Drug Discov

Ƀʋɿʉɸɿɷɼɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳ
Ȼɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɸʎʏɻʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎʉʋɿʉɸɿɷʙʆ
Ȱɶʘʆɿʍʏɹʎʏʘʆʅ͕ʃ͕ɷʐʋʉɷʉʖɹʘʆʍʏʉʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊ
ʋʌʉʅɼʃɻ

ɀɸɶɳʄɸʎɷɿɲʔʉʌɹʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆʍʏɻʆɲʋɳʆʏɻʍɻ
ʍʏɲʉʋɿʉɸɿɷɼ

 ǳʌȚȠȚĮȖȦȞȚıĲȑȢțȦįİȧȞȘĲȡĮȝĮįȩȜȘȣįȡȠțȠįȫȞȘ

ȴɸʆɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆʔɲɿʆʊʅɸʆɲʉʌʉʔɼʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆ

 ǿıȤȣȡȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢȂȠȡĳȓȞȘ ȣįȡȠȝȠȡĳȩȞȘȝİșĮįȩȞȘĳİȞĲĮȞȪȜȘ

ɲʆɲʄɶɻʏɿʃɼʏʉʐʎɷʌɳʍɻ
ȸɲʑʇɻʍɻʏʘʆɷʊʍɸʘʆʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʅʔɳʆɿʍɻ
ʍʉɴɲʌʙʆɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ

ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

ɇʐʆʉɷɳɲʆɲʄɶɻʏɿʃɳȻ
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ƮǎǏĲǈǉǎıĲİǏǎİǈįǀ
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ƩİǍĮǋİǇĮǅǗǌǆ
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Ʃǈĳǔıĳǎǌǈǉƾ
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ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢțȜȓȝĮțĮȢ

ǻȚĮȓȡİıȘıİ
įȩıİȚȢȘȝİȡȘıȓȦȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢ
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įȩıȘȢ
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Καρκινικός Πόνος ΙI
Ζαραλίδου Άννα - Αναισθησιολόγος
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ΚΑΡΚΗΝΗΚΟ ΠΟΝΟ. ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΟΤ ΠΟΤ
Άννα Εαραλίδοσ
Αλαηζζεζηνιφγνο, Γηεπζχληξηα ΔΤ, ΠαλΓΝΘ ΑΥΔΠΑ

Σν 70-90% ησλ θαξθηλνπαζψλ κε κέηξην έσο ηζρπξφ πφλν αληηκεησπίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηα θχξηα
θαη ηα επηθνπξηθά θάξκαθα ηεο αλαιγεηηθήο θιίκαθαο ηνπ ΠΟΤ, ε νπνία εθαξκφδεηαη πιένλ κε επειημία γηαηί
δελ αληηπξνζσπεχεη έλα απζηεξφ πξσηφθνιιν πνπ πξνέθπςε απφ ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο αιιά έλα ζχλνιν
αξρψλ πνπ επηδέρεηαη θξηηηθή θαη ζπλερή αλαζεψξεζε. Ωζηφζν πηζηεχεηαη φηη ζην 10-30% ησλ θαξθηλνπαζψλ
απνηπγράλεη λα πξνζθέξεη αλαιγεζία ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
αλαδεηνχληαη άιιεο εηδηθέο, ελαιιαθηηθέο ή επεκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο.
ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΔ ΘΔΡΑΠΔΗΔ
Πνιιέο θνξέο ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο αληηθαξθηληθήο ζεξαπείαο έρεη ζθνπφ εθηφο απφ ηελ
αλαζηνιή ηεο εμέιημεο ηεο θχξηαο λφζνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ. ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο κε
απηφ ην ζηφρν αλήθνπλ νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ε αθηηλνζεξαπεία, ε ρεκεηνζεξαπεία θαη ε
νξκνλνζεξαπεία.
Οι τειροσργικές επεμβάζεις
Οη κείδνλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζπαλίσο έρνπλ έλδεημε ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλα ζηάδηα
θαξθίλνπ θαη πφλν νθεηιφκελν ζε δηάζπαξηεο κεηαζηάζεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε
ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ν αζζελήο λα αλαθνπθηζζεί απφ ηνλ πφλν. ε απηέο
ηηο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη:


Ζ ήισζε ελφο παζνινγηθνχ θαηάγκαηνο, ε νπνία εθηφο απφ ηνλ πφλν, απνθαζηζηά θαη ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κέινπο.
 Ζ παξνρέηεπζε, εμσηεξηθή ή θνηιηνπεξηηνλατθή, ελφο απνθξαθηηθνχ πδξνθεθάινπ, ε νπνία εθηφο απφ
ηνλ πφλν, βειηηψλεη θαη ηε λεπξνινγηθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο.
 Ζ παξνρέηεπζε ηνπ αζθεηηθνχ πγξνχ, ε νπνία εθηφο απφ ηνλ πφλν, βειηηψλεη θαη ηε δπζθνξία ηνπ
αζζελνχο.
 Ζ ηνπνζέηεζε stent ζηνλ νηζνθάγν ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο δπζθαγίαο
 Ο ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ ηζηηθψλ λεθξψζεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχλ
αιγαηζζεηηθνχ ηχπνπ πφλν.
Ζ ακηινοθεραπεία
Ζ αθηηλνζεξαπεία έρεη ζεκαληηθή εθαξκνγή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ, ν νπνίνο
νθείιεηαη ζε κεηαζηάζεηο. Ζ αθηηλνζεξαπεία ρνξεγείηαη είηε κε εμσηεξηθή αθηηλνβνιία είηε κε ελδνθιέβηα
έγρπζε ξαδηντζνηφπσλ φπσο ην ζηξφληην 89 θαη ην ξίλην.
Ζ εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία έρεη θχξηα έλδεημε ηνλ εληνπηζκέλν ή δηάρπην νζηηθφ πφλν πνπ νθείιεηαη
ζε κία ή πνιιαπιέο κεηαζηάζεηο. Άιιεο ελδείμεηο ηεο είλαη νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ, πξσηνπαζείο ή
κεηαζηαηηθνί, νη φγθνη ηνπ ήπαηνο, ην κεζνζειίσκα, ν πξσηνπαζήο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλνο θαη νη φγθνη ησλ
καιαθψλ κνξίσλ. Ζ αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ηε ζέζε ηεο
κεηάζηαζεο, φπνπ ν πφλνο είλαη έληνλνο. Μπνξεί φκσο λα εθαξκφδεηαη θαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν, φηαλ
ζπλππάξρνπλ πνιιαπιέο κεηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ πφλν. αλ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε αθηηλνζεξαπεία
πνπ θαηεπζχλεηαη ζην άλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο φηαλ ππάξρεη πφλνο πνπ νθείιεηαη ζε νζηηθέο κεηαζηάζεηο
ζηηο πιεπξέο, ζηελ απρεληθή θαη ζηε ζσξαθηθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Ζ ηδαληθή δφζε ηεο αθηηλνζεξαπείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ παξακέλεη
ακθηιεγφκελε. Πάλησο, ηα αλαιγεηηθά ηεο απνηειέζκαηα δελ είλαη άκεζα αιιά εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κεηά
απφ δχν εβδνκάδεο. Οη επηπινθέο ηεο εμαξηψληαη απφ ηε δφζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ην εχξνο ηνπ πεδίνπ ζην
νπνίν εθαξκφζζεθε θαη πεξηιακβάλνπλ θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, πλεπκνλίηηδα, κεηαθηηληθή
εληεξίηηδα θ.α.
Ζ ελδνθιέβηα έγρπζε ξαδηντζνηφπσλ εθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο, δηάρπηεο νζηηθέο
κεηαζηάζεηο. Υξεζηκνπνηνχληαη ξαδηντζφηνπα ηα νπνία πξνζιακβάλνληαη εθιεθηηθά απφ ηνπο κεηαζηαηηθνχο
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φγθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο νζηενβιάζηεο. πρλά, ζπλδπάδεηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε
ξαδηντζνηφπσλ, φπσο ην ζηξφληην, κε ηελ έγρπζε δηθσζθνληθψλ αιάησλ, φπσο ε πακηδξνλάηε, γηα ηε
ζχγρξνλε θαηαζηνιή ηεο νζηενβιαζηηθήο θαη ηεο νζηενθιαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζέζε ηεο επψδπλεο
κεηάζηαζεο.
Ζ τημειοθεραπεία
Οη ελδείμεηο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ, είλαη:


Ο νζηηθφο πφλνο ιφγσ κεηαζηάζεσλ απφ πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ πλεχκνλνο ή απφ
πνιιαπιφ κπέισκα.
 Ζ θεθαιαιγία ιφγσ κεηαζηάζεσλ ζηνλ εγθέθαιν, θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ πλεχκνλνο,
ιεκθσκάησλ θαη ιεπραηκηψλ.
 Ο πφλνο ζην ππνγάζηξην ιφγσ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ εληέξνπ.
 Ο πφλνο ζηελ πχειν ιφγσ δηήζεζεο απφ θαξθίλν ηνπ εληέξνπ, ησλ σνζεθψλ θαη ηνπ ηξάρεινπ ηεο
κήηξαο.
 Ο πφλνο ζην ζψξαθα ιφγσ δηήζεζεο απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλνο ή ηνπ καζηνχ.
Οη πεξηνξηζκνί ηεο εθαξκνγήο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζπλδένληαη κε ηε κηθξή επαηζζεζία νξηζκέλσλ
κνξθψλ θαξθίλνπ αιιά θαη κε ηε κεγάιε ηνμηθφηεηα πνπ απηή πξνθαιεί ζε δσηηθά φξγαλα θαη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.
Ζ ορμονοθεραπεία
Οξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ, φπσο ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ ελδνκεηξίνπ είλαη
νξκνλνεπαίζζεηεο. Ζ αληηαλδξνγνληθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη νζηηθέο
κεηαζηάζεηο ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν. Γπζηπρψο φκσο, ε δηάξθεηα απηήο ηεο
αλαθνχθηζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, κεηαμχ 18-24 κελψλ. Μεηά ην δηάζηεκα απηφ, ε ρνξήγεζε νξκνλψλ βνεζάεη
ειάρηζηα έσο θαζφινπ. Ζ αληηνηζηξνγνληθή ζεξαπεία βνεζά ζε αζζελείο κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο απφ θαξθίλν
ηνπ καζηνχ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε θαξθίλν ηνπ ελδνκεηξίνπ ρνξεγείηαη πξνγεζηεξφλε κε θαιά
απνηειέζκαηα ζην 30-40% ησλ αζζελψλ.
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ
Πνιινί αζζελείο ζε πξψηκα ή πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη κε κέηξην ή ζνβαξφ πφλν,
επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή αλαθνχθηζε κε ην ζπλδπαζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο κε άιιεο
ζπκπιεξσκαηηθέο, ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Ζ εθαξκνγή πνιιψλ απφ απηέο ηηο κεζφδνπο ζηεξίδνληαη ζηηο
πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ , ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο
θαη ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπο. Γηα κεξηθέο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο δελ ππάξρεη
επαξθήο βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Ωζηφζν, έρνπλ ελδείμεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο έρνπλ απνδεηρζεί ηθαλνπνηεηηθά. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: νη θπζηθέο θαη νη ςπρνινγηθέο.
Οι θσζικές προζεγγίζεις
Οη παιαηφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο αλαιγεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ε κάιαμε, ε
πίεζε θαη ε θίλεζε. Οη ίδηνη νη αζζελείο πνιιέο θνξέο δεηνχλ απφ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο λα
εθαξκφζνπλ απηέο ηηο απιέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο, εληνπηζκέλνπο,
ζπλήζσο κπτθνχο πφλνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθνί θπζηθνζεξαπεπηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηαηξηθέο νκάδεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ ησλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ εθαξκφδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ ηερληθή ηνπο
αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο. Οη θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ηνλ
αζζελή άκεζα θαη έκκεζα. Οη καιάμεηο, ε εθαξκνγή ζεξκφηεηαο, ε θξπνζεξαπεία, ε πίεζε θαη ε ζεξαπεπηηθή
άζθεζε ελδπλακψλνπλ ηνπο κχεο, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηηο αξζξψζεηο, βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο
θαη κεηψλνπλ ηνλ πφλν. πγρξφλσο φκσο, βνεζνχλ θαη έκκεζα γηαηί απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αζζελψλ
απφ ην πξφβιεκα ηνπ πφλνπ, ηνπο βειηηψλνπλ ςπρνινγηθά θαη ηνπο ραιαξψλνπλ. Οη θπζηθνζεξαπεπηηθέο
παξεκβάζεηο έρνπλ ελδείμεηο ζηνπο θαξθηλνπαζείο αζζελείο φπσο θαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ρξφλην πφλν.
Τπάξρνπλ φκσο πνιχ πεξηζζφηεξεο αληελδείμεηο θαη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
φηαλ ζπλππάξρνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο, γηα ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο θαηάγκαηνο. Αθφκε, δελ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζε θιεγκαίλνληεο, ηζραηκηθνχο θαη δηεζεκέλνπο απφ ηνλ φγθν ηζηνχο.
Ζ ζέζε ηνπ βεινληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ δελ έρεη δηεπθξηληζζεί, ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ζήκεξα. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα εάλ εθαξκνζζεί
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παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο αλαιγεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηαδεξκηθή ειεθηξηθή
λεπξηθή δηέγεξζε (TENS).
Οι υστολογικές προζεγγίζεις
Ζ θαηαλφεζε φηη ν πφλνο, αθφκε θαη ν θαξθηληθφο, δελ είλαη κφλν ζσκαηηθή αιιά θαη πνιχπινθε
ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, νδήγεζε ζηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ ςπρνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ
πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πφλνπ. Ζ ζπκπεξηθνξηθή, ε απηνγλσζηαθή ζεξαπεία θαη
ε ςπρνζεξαπεία, εάλ εθαξκνζζνχλ εγθαίξσο απφ θαηάιιεινπο ςπρηάηξνπο, βνεζνχλ ηνπο αζζελείο λα
εθπαηδεπηνχλ γηα λα κεηαβάινπλ ηηο απφςεηο, ηε δηάζεζε, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έηζη ψζηε
λα κπνξνχλ λα ραιαξψλνπλ, λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ ην πξφβιεκα ηνπ πφλνπ θαη λα αλαδεηνχλ
δηεμφδνπο ζε άιια ελδηαθέξνληα, κε ηειηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ. Πξφζθαηα, ζηηο
ζεξαπείεο ραιάξσζεο εληάρζεθαλ ε αξσκαηνζεξαπεία θαη ε κνπζηθνζεξαπεία. Σεθκεξησκέλεο ελδείμεηο γηα
ηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην πξφβιεκα ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ απηέο νη κέζνδνη, δελ
ππάξρνπλ. Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο πεξηγξάθεθαλ ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε
θαξθίλν ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη έληνλν πφλν.
Οη ζεξαπείεο ραιάξσζεο δελ είλαη παλάθεηα. Μπνξνχλ φκσο, εθαξκνδφκελεο παξάιιεια κε ηελ
θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε, λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αζζελνχο απφ ηε ζσκαηηθή
δνθηκαζία ηνπ πφλνπ θαη λα ηνλ κεηψζνπλ.
ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ
Οη επεκβαηηθέο ηερληθέο κφλεο ηνπο, ζπάληα απνηεινχλ παλάθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ζχκπινθνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Αληίζεηα, πξέπεη λα ζεσξνχληαη έλα κφλν κέξνο κηαο
νινθιεξσκέλεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεδηάδεηαη γηα θάζε αζζελή μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη φια
ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, φπσο ηνπο θαξκαθεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο, ηελ ςπρηαηξηθή
πξνζέγγηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ. Σα άηνκα κε θαξθηληθφ πφλν ζηα νπνία ε
εθαξκνγή θάπνηαο επεκβαηηθήο ηερληθήο έρεη έλδεημε, είλαη ζπλήζσο θαηαπνλεκέλα ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά. Οη εθεδξείεο ηνπο είλαη ειάρηζηεο, νη πξνζδνθίεο ηνπο κεγάιεο θαη ε πξφθιεζε θάπνηνπ
επηπξφζζεηνπ πξνβιήκαηνο ιφγσ επηπινθψλ απφ ηελ ηερληθή, κπνξεί λα έρεη γη’ απηνχο θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο, ζε θάζε επεκβαηηθή πξάμε, φζν κηθξή θη’ αλ θαίλεηαη, πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ηα νθέιε
κε ηνπο θηλδχλνπο δειαδή νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο κε ηηο πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο ζνβαξψλ επηπινθψλ.
Έηζη, πξηλ επηιέμνπκε θάπνηα επεκβαηηθή κέζνδν ζα πξέπεη:
1. Να έρνπλ δνθηκαζηεί θαη απνηχρεη νη άιιεο γλσζηέο θαξκαθεπηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο κέζνδνη
ζεξαπείαο.
2. Να έρεη δηεπθξηληζηεί ε αηηία ηνπ πφλνπ, έηζη ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ηερληθή.
3. Να έρεη ζπλππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα επηπινθψλ ή απνηπρίαο.
4. Να έρεη ελεκεξσζεί ν αζζελήο γηα ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη επηπινθψλ θαη λα έρεη εμαζθαιηζηεί
ε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
5. Να πξνεγεζνχλ θαηάιιεινη δηαγλσζηηθνί θαη πξνγλσζηηθνί απνθιεηζκνί θαζψο θαη κέζνδνη
ηηηινπνίεζεο ησλ θαξκάθσλ, πξηλ ηηο κφληκεο επεκβαηηθέο πξάμεηο.
6. Δάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκθπηεχζηκα ζπζηήκαηα, πξέπεη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ
αζζελψλ λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ.
7. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επεκβαηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαιά εθπαηδεπκέλν ζηελ
ηερληθή γηαηξφ θαη ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν.
8. Να ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία,
πξνζαξκνζκέλεο ζην είδνο θαη ζηε βαξχηεηα ηεο ηερληθήο πνπ ζα εθαξκνζηεί.
9. Να ζεσξείηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο.
Οη θπξηφηεξεο επεκβαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ ρσξίδνληαη ζε δχν
κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηνπο νεσρικούς αποκλειζμούς, δειαδή ηηο ηερληθέο απνθιεηζκνχ ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ
επψδπλνπ εξεζίζκαηνο κε εγρχζεηο λεπξνιπηηθψλ δηαιπκάησλ, ζεξκνπεμία, θξπνπεμία ή ρεηξνπξγηθέο
παξεκβάζεηο θαη ζηηο ηετνικές ηης νεσροηροποποίηζης, ζηηο νπνίεο κεηψλεηαη ε αληίιεςε ησλ βιαπηηθψλ
εξεζηζκάησλ, ρσξίο λα ζίγεηαη ε αλαηνκηθή νδφο πνπ άγεη ηα επψδπλα εξεζίζκαηα. ηελ θαηεγνξία ηεο
λεπξνηξνπνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε θαξκαθεπηηθή λεπξνηξνπνπνίεζε δειαδή ε ρνξήγεζε
νπηνεηδψλ ή άιισλ νπζηψλ ελδνλσηηαία θαη πνιχ ιηγφηεξν ε λεπξνδηέγεξζε ε νπνία έρεη θχξηα έλδεημε ζηηο
πεξηπηψζεηο ακηγνχο λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ.
Νεσρικοί αποκλειζμοί
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Οη λεπξηθνί απνθιεηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ, κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε πεξηθεξηθνχο θαη ζε θεληξηθνχο. Αθφκε, δηαθξίλνληαη ζε απνθιεηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζσκαηηθά
λεχξα θαη λεπξηθά πιέγκαηα ηνπ απηνλφκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη νεσρολσηικοί αποκλειζμοί ηων περιθερικών νεύρων είλαη νη απινχζηεξεο επεκβαηηθέο ηερληθέο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Οη απνθιεηζκνί απηνί έρνπλ θχξηα έλδεημε ην ζνβαξφ, επίκνλν θαη
θαιά εληνπηζκέλν ζσκαηηθφ πφλν. Πξηλ ηελ απφθαζε γηα πεξηθεξηθή λεπξφιπζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
πξνεγεζεί δηαγλσζηηθφο απνθιεηζκφο κε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ. Δάλ ν απνθιεηζκφο απηφο απνδψζεη θαη ν
αζζελήο έρεη ζεκαληηθή αλαθνχθηζε, έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε κφλν έρεη έλδεημε ε
εθαξκνγή κφληκνπ λεπξνιπηηθνχ απνθιεηζκνχ. Με ην δηαγλσζηηθφ απνθιεηζκφ επηβεβαηψλεηαη φηη απνθιείεηαη
ην θαηάιιειν λεχξν, φηη ν αζζελήο αλαθνπθίδεηαη θαη φηη νη αλεπηζχκεηεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ απφ ηνλ απνθιεηζκφ, είλαη απνδεθηέο απφ απηφλ. Ωζηφζν, πνηέ δελ είλαη απφιπηα βέβαην φηη ην
απνηέιεζκα ηεο λεπξφιπζεο ζα είλαη ην ίδην κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγλσζηηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ λεπξφιπζε
ζηα πεξηθεξηθά λεχξα πξέπεη λα κε ζπλνδεχεηαη απφ απνθιεηζκφ θηλεηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη γηα απηφ ην
ιφγν δελ ελδείθλπηαη ζε λεχξα ή πιέγκαηα, ε βιάβε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη κφληκα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο. Σα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα λεπξνιπηηθά δηαιχκαηα είλαη ε αιθνφιε ζε
δηάιπκα 50-95% θαη ε θαηλφιε ζε πδαηηθφ δηάιπκα 6-15%. Άιιεο κέζνδνη λεπξφιπζεο, δεκνθηιείο ζην
παξειζφλ, είλαη ε θξπνπεμία θαη ε ρνξήγεζε ππέξηνλσλ δηαιπκάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ρξεζηκνπνηείηαη
ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ε ζεξκνπεμία κε ηε ρνξήγεζε ξεπκάησλ πςειήο ζπρλφηεηαο κέζσ εηδηθψλ
ζπζθεπψλ. ε φιεο ηηο ηερληθέο ε εκπεηξία ηνπ εηδηθνχ πνπ ζα ηελ εθαξκφζεη, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ θαη ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο ρσξίο επηπινθέο.
Ζ νωηιαία νεσρόλσζη είλαη κηα κέζνδνο θεληξηθνχ λεπξνιπηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
ζπαληφηεξα ζήκεξα, ζε πεξηπηψζεηο αθφξεηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Ζ λεπξφιπζε ησλ λσηηαίσλ λεπξηθψλ
ξηδψλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζηνλ ππαξαρλνεηδή (ξαρηαία ή ππαξαρλνεηδήο λσηηαία λεπξφιπζε) είηε ζηνλ
επηζθιεξίδην ρψξν. Ζ κέζνδνο ζήκεξα έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί ιφγσ ησλ ζνβαξψλ επηπινθψλ ηεο.
Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλνπο ειηθησκέλνπο θαη ζε αζζελείο κε θαθή γεληθή θαηάζηαζε,
γηαηί είλαη κέζνδνο απιή, απνηειεζκαηηθή θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξν εμνπιηζκφ. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηερληθήο είλαη λα εγρπζεί ε λεπξνιπηηθή νπζία (ππέξβαξν δηάιπκα θαηλφιεο 6% ζε γιπθεξίλε) κε φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο λεπξηθέο ξίδεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ επψδπλσλ
εξεζηζκάησλ.
Ζ θχξηα έλδεημε ηεο λσηηαίαο λεπξφιπζεο είλαη ν ζνβαξφο, ζηαζεξφο, ακηγήο ζσκαηηθφο πφλνο πνπ
εληνπίδεηαη ζαθψο ζε 2 ή 3 δεξκνηφκηα θαη δελ εκπιέθεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ζπιαρληθνχ, λεπξνπαζεηηθνχ,
δηάρπηνπ θαη παξνμπζκηθνχ πφλνπ. Οη θχξηεο επηπινθέο ηεο ηερληθήο είλαη νη βιάβεο ησλ θηλεηηθψλ λεπξηθψλ
ηλψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ηνπ εληέξνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο
ησλ Η2 θαη Η3 λσηηαίσλ ξηδψλ. Ζ ζσζηή πξαθηηθή είλαη λα ελεκεξψλεηαη ν αζζελήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ γηα
ηελ πηζαλφηεηα ησλ επηπινθψλ θαη ε απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ηερληθήο λα ιακβάλεηαη ζπιινγηθά θαη λα
ζηαζκίδνληαη νη θίλδπλνη κε ηα πηζαλά νθέιε. πγρξφλσο, είλαη πξνηηκφηεξν ε κέζνδνο λα εθαξκφδεηαη αξρηθά
κφλν εηεξφπιεπξα, αξρίδνληαο απφ ηελ πιεπξά κε ην κεγαιχηεξν πφλν θαη εάλ δελ ππάξμνπλ επηπινθέο λα
αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ άιιε πιεπξά, κεηά απφ 2-3 εκέξεο.
Ζ διήθηζη ηοσ κοιλιακού πλέγμαηος έρεη θχξηα έλδεημε ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζπιαρληθνχ πφλνπ πνπ
εληνπίδεηαη ζην επηγάζηξην κε αληαλάθιαζε ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηεο ξάρεο θαη νθείιεηαη ζε λενπιάζκαηα
ηνπ παγθξέαηνο. Σν θνηιηαθφ πιέγκα απνηειείηαη απφ έλα ππθλφ δηάρπην δίθηπν δηαπιεθνκέλσλ λεπξηθψλ
ηλψλ νη νπνίεο δηαπεξλνχλ θαη ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξνζπνλδπιηθά γάγγιηα ηνπ πιέγκαηνο. Οη λεπξηθέο
ίλεο είλαη πξνγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο απφ ηα ζσξαθηθά γάγγιηα Θ 5 – Θ12, ζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηαθέο
ίλεο απφ ηα γάγγιηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη παξαζπκπαζεηηθέο ίλεο απφ ηα δχν πλεπκνλνγαζηξηθά λεχξα. Ζ
ζέζε ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο είλαη ζπλήζσο ζην επίπεδν ηνπ ζψκαηνο ηνπ πξψηνπ νζθπτθνχ ζπνλδχινπ,
νπηζζνπεξηηνλατθά θαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη είλαη πεξίπνπ 3Υ4 εθ. ε εμεηδηθεπκέλα θέληξα αλαθέξεηαη
ζεκαληηθή αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ζε πνζνζηφ 70-90% ησλ αζζελψλ, κε πνζνζηφ επηπινθψλ πεξίπνπ ζην
10%. Ζ δηάξθεηα ηεο αλαιγεζίαο πνηθίιεη απφ κεξηθέο εκέξεο κέρξη έλα ρξφλν. Ωζηφζν, πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε δηήζεζε ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο ζα έρεη απνηέιεζκα κφλν ζην ζπιαρληθφ θαη φρη ζην
λεπξνπαζεηηθφ ή ζσκαηηθφ πφλν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο.
Δνδονφηιαία έγτσζη οπιοειδών
Ζ ελδνλσηηαία ρνξήγεζε νπηνεηδψλ είλαη αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο
κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ. Ζ πξψηε ρνξήγεζε κνξθίλεο ζηνλ ππαξαρλνεηδή θαη ζηνλ
επηζθιεξίδην ρψξν έγηλε ην 1979, κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδψλ ζηελ πεθησκαηψδε
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νπζία ησλ νπηζζίσλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απφ ηφηε ε ελδνλσηηαία έγρπζε νπηνεηδψλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαιγεζία ζε κεγάιν αξηζκφ θαξθηλνπαζψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ επξεία απνδνρή ηεο
κεζφδνπ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνζπέιαζε ηνπ ππαξαρλνεηδνχο θαη ηνπ επηζθιεξηδίνπ ρψξνπ είλαη
εχθνιε γηα ηνλ έκπεηξν αλαηζζεζηνιφγν ν νπνίνο εθαξκφδνληαο ηηο αλαηζζεζηνινγηθέο ηερληθέο πνπ γλσξίδεη
πνιχ θαιά, θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη αλαιγεζία κε ειάρηζηεο παξελέξγεηεο. Οη δφζεηο ησλ νπηνεηδψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελδνλσηηαία νδφ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ελδνκπτθή, ηελ ελδνθιέβηα ή
ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζή ηνπο.
Καηά θαηξνχο έρνπλ δνθηκαζηεί δηάθνξα νπηνεηδή ελδνλσηηαία γηα λα δηαπηζησζεί πην απφ απηά
ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπηνεηδνχο ζηνλ
ππαξαρλνεηδή θαη ζηνλ επηζθιεξίδην ρψξν εμαξηάηαη απφ ηηο θπζηθνρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, δειαδή ηε
ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνπο ππνδνρείο, ηε κνξηαθή δνκή ηνπ, ην κνξηαθφ ηνπ βάξνο, ηελ πδαηνδηαιπηφηεηα θαη ηε
ιηπνδηαιπηφηεηά ηνπ. Σα πδαηνδηαιπηά νπηνεηδή φπσο ε κνξθίλε, έρνπλ βξαδχηεξε έλαξμε αιιά κεγαιχηεξε
δηάξθεηα δξάζεο ζε ζρέζε κε ηα ιηπνδηαιπηά, φπσο ε θεληαλχιε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κνξθίλε είλαη ην
νπηνεηδέο πξψηεο επηινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ κε ελδνλσηηαία έγρπζε.
Οη Waldman θαη Coombs θαηέηαμαλ ηα ζπζηήκαηα ελδνλσηηαίαο ρνξήγεζεο νπηνεηδψλ ζε έμη βαζηθέο
θαηεγνξίεο:
1. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο πνπ εμέξρεηαη ζην δέξκα απφ ηε ζέζε εηζφδνπ ηεο
βειφλεο θαη ζηεξεψλεηαη εμσηεξηθά.
2. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο κε έλα ηκήκα ηνπ εκθπηεπκέλν ππνδφξηα.
3. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
ππνδφξηα εκθπηεπκέλε ζπζθεπή ζηελ νπνία ελίνληαη ηα θάξκαθα.
4. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
ππνδφξηα εκθπηεπκέλε ζπζθεπή, ελεξγνπνηεκέλε κεραληθά θαη’ επίθιεζε απφ ηνλ αζζελή γηα ηε
ρνξήγεζε θαξκάθσλ (PCA).
5. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
εκθπηεπκέλε ππνδφξηα αληιία έγρπζεο ζηαζεξήο ξνήο.
6. επηζθιεξίδηνο ή ππαξαρλνεηδήο θαζεηήξαο εμ νινθιήξνπ εκθπηεπκέλνο ππνδφξηα, ζπλδεδεκέλνο κε
εκθπηεπκέλε ππνδφξηα αληιία έγρπζεο πξνγξακκαηηδφκελε ειεθηξνληθά.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καθξνρξφληαο ζπλερνχο ελδνλσηηαίαο έγρπζεο νπηνεηδψλ κε ηε βνήζεηα ησλ
εκθπηεπκέλσλ ζπζηεκάησλ, έρεη εμεηαζζεί ζε κεγάιεο νκάδεο αζζελψλ πνπ ζπκπιήξσλαλ ηα απαξαίηεηα
θξηηήξηα επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ θαη έπαζραλ είηε απφ ρξφλην κε θαξθηληθφ είηε απφ θαξθηληθφ πφλν. ε κηα
αλαδξνκηθή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ αθνξνχζε 429 αζζελείο κε θαξθηληθφ (69%) θαη κε θαξθηληθφ πφλν
(31%), δηαπηζηψζεθε φηη ην θάξκαθν επηινγήο ήηαλ ε κνξθίλε θαη ν θαξκαθεπηηθφο ζπλδπαζκφο επηινγήο
ήηαλ ε κνξθίλε θαη ε βνππηβαθαΐλε. Ζ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ήηαλ εμαηξεηηθή ζην 52,4% ησλ αζζελψλ,
θαιή ζην 42,9% θαη πησρή ζην 4,9%. Δπηπινθέο παξαηεξήζεθαλ ζην 21,6% ησλ αζζελψλ θαη αθνξνχζαλ
θπξίσο πξνβιήκαηα απφ ηηο αληιίεο θαη ηνλ θαζεηήξα, φπσο κεηαθίλεζε θαη θφςηκν ηνπ θαζεηήξα αιιά θαη
επηπινθέο απφ ηε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ, φπσο λαπηία, έκεην θαη θλεζκφ. ε άιιεο κεγάιεο κειέηεο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πνζνζηά επηπινθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ, ήηαλ παξφκνηα.
Οη επηπινθέο πνπ παξαηεξνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ εκθπηεπκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο. Σηο θαξκαθνινγηθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη θπξίσο ηεο
κνξθίλεο, ηηο ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή εκθχηεπζεο ηνπ θαζεηήξα θαη ηεο αληιίαο
θαη ηηο ηερληθέο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηεο αληιίαο θαη ηνπ θαζεηήξα.
πκπεξαζκαηηθά, ε πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαξθηληθνχ πφλνπ θαη
ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο, ηελ πξφιεςε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ, εγγπάηαη ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαξθηλνπαζψλ αζζελψλ.
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ȆĮȡĮʌȜȘȖȓĮ

ȈȣıĲȒȝĮĲĮİȞįȠȞȦĲȚĮȓĮȢȑȖȤȣıȘȢ


ȀĮșİĲȒȡĮȢİȟȦĲİȡȚțȩȢ ȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢȒİʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ



ȀĮșİĲȒȡĮȢİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȢȣʌȠįȠȡȓȦȢ



ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮLQIXVH± $SRUW



ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮ 3&$



ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮșİȡȒȢȡȠȒȢ



ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞĮȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ

ǼȞįȠȞȦĲȚĮȓĮȑȖȤȣıȘȠʌȚȠİȚįȫȞ
ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ







ȀȡȚĲȒȡȚĮĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ
ǹʌȩȜȣĲĮ






ȈȒȥȘ
ǹʌȜĮıĲȚțȒĮȞĮȚȝȓĮĮțȠțțȚȠțȣĲĲĮȡĮȚȝȓĮ
ǹȚȝȠȡȡĮȖȚțȒįȚȐșİıȘ
ȈȠȕĮȡȒȥȣȤȚĮĲȡȚțȒįȚĮĲĮȡĮȤȒ
ȂİĲȐıĲĮıȘıĲȠȀȃȈ

ȈȤİĲȚțȐ





ǹȞĲȚʌȘțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
ȈĮțȤĮȡȫįȘȢįȚĮȕȒĲȘȢ
ǹȞȠıȠțĮĲĮıĲȠȜȒ
ǿıĲȠȡȚțȩİșȚıȝȠȪĮʌİȟȐȡĲȘıȘ

ǹʌȠĲȣȤȓĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
ȆȡȠıįȩțȚȝȠİʌȚȕȓȦıȘȢ!ȝȒȞİȢ
ǼȟĮıĳȐȜȚıȘıȣȞĮȓȞİıȘȢ
ǹʌȠȣıȓĮĮȞĲİȞįİȓȟİȦȞ
ȈĲȐșȝȚıȘțȚȞįȪȞȦȞ± ȦĳİȜİȚȫȞ
ĬİĲȚțȒįȠțȚȝĮıȓĮĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮ
ǼʌȚʌȜȠțȑȢ
ɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɹʎ
 ǹȚȝȠȡȡĮȖȓĮĲȡĮȪȝĮĳȜİȖȝȠȞȒ
Ɉɸʖʆɿʃɹʎ
 ǹʌȩĳȡĮȟȘĮʌȠıȪȞįİıȘ
Ɍɲʌʅɲʃʉʄʉɶɿʃɹʎ
 ȃĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢĮʌȠĲȣȤȓĮĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȒțĮĲĮıĲȠȜȒ

ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮıĲȠȣȢțĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ
SDOOLDWLYHFDUH

ǻİȞİȓȞĮȚ
ȆĮȡȘȖȠȡȚȐ ǼȜİȘȝȠıȪȞȘ
ĭȚȜĮȞșȡȦʌȓĮȂĮĲĮȚȠʌȠȞȓĮ
ǼȓȞĮȚ
Ǿ ıȣȞȠȜȚțȒ ıȣȞĲȠȞȚıȝȑȞȘ țĮȚ ıȣȞİȤȒȢ ĳȡȠȞĲȓįĮ ʌȠȣ ıĲȠȤİȪİȚ ȞĮ
ĮȞĮțȠȣĳȓıİȚ țĮȚ ȞĮ İȞȚıȤȪıİȚ ȑĲıȚ ĲȘ ȗȦȒ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȠ șȐȞĮĲȠ ıĮȞ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ İȟȑȜȚȟȘ

ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮıĲȠȣȢ
țĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ
ǹĳȠȡȐĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȩȜȦȞĲȦȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓȠ
țĮȡțȓȞȠȢ



ǻİȞʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚȝȩȞȠıĲȠĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠ
ǻİȞıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİĲȘȞİȚįȚțȒĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȒșİȡĮʌİȓĮ

ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮıĲȠȣȢ
țĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ
ȈĲȩȤȠȚ
 ǹȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȐȜȜȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȘșȚțȒțȠȚȞȦȞȚțȒıĲȒȡȚȟȘ
 ǺİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ
 ȈĲȠĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠįİȞİʌȚĲĮȤȪȞİĲĮȚȠșȐȞĮĲȠȢȠȪĲİȩȝȦȢ
ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚȘȗȦȒ

ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮıĲȠȣȢ
țĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢ







ȈȣȞȠȜȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢțĮȚĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
īȞȦȡȚȝȓĮȝİĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚĮ
ȋȐȡĮȟȘʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒȢıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ± ıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ȉĮțĲȚțȒİțĲȓȝȘıȘĲȘȢțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ

ȀĮȡțȚȞȚțȩȢȆȩȞȠȢ
ȂİȜȜȠȞĲȚțȠȓȈĲȩȤȠȚ





ȋȐȡĮȟȘǼșȞȚțȒȢʌȠȜȚĲȚțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǼțʌĮȓįİȣıȘȑȡİȣȞĮ
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĲȦȞȞȩȝȦȞ
ǺİȜĲȓȦıȘĲȘȢįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

ȆȠȜȣʌĮȡĮȖȠȞĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘȝİıĲȩȤȠȣȢ
 ǹȞĮȜȖȘıȓĮ
 ȀȠȚȞȦȞȚțȠʌȠȓȘıȘ
 ǺİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ

ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮ





ǹȞȐʌĲȣȟȘįȚțĲȪȠȣʌĮȡȠȤȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ǲȡİȣȞĮ± ǼțʌĮȓįİȣıȘ
ȀĮĲ¶ȠȓțȠȞȞȠıȘȜİȓĮ
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮȟİȞȫȞȦȞ

5
Καρκινικός Πόνος
Κολοτούρα Αθηνά - Αναισθησιολόγος

ȀȠȜȠĲȠȪȡĮ ǹșȘȞȐǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȢ
ǻȞĲȡȚĮ ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȠȪȉȝȒȝĮĲȠȢ 
ȂȠȞȐįĮȢȆȩȞȠȣ
īȃǼȜİȣıȓȞĮȢ©ĬȡȚȐıȚȠª

ǹʌȫȜİȚĮĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ
ǹʌȫȜİȚĮĲȘȢĮȣĲȠȞȠȝȓĮȢ
ǹʌȫȜİȚĮĲȘȢĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮȢ
ǹȓıșȘȝĮİʌȚțİȓȝİȞȠȣșĮȞȐĲȠȣ

ǼĲȘıȓȦȢ İțĮĲȠȝȝȪȡȚĮĮıșİȞȫȞ
ʌİșĮȓȞȠȣȞĮʌȩțĮȡțȓȞȠ
ȀȐșİ ȤȡȩȞȠ įȚĮȖȚȖȞȫıțȠȞĲĮȚ İțĮĲ ȞȑȠȚ ĮıșİȞİȓȢ
ȀȐșİ ȤȡȩȞȠ ȣʌȐȡȤȠȣȞ  İțĮĲ ȗȫȞĲİȢȝİ țĮȡțȓȞȠ

ȈĮȞȆȅȃȅȠȡȓȗȠȣȝİĲȘįȣıȐȡİıĲȘ
ĮȚıșȘĲȚțȒțĮȚıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒİȝʌİȚȡȓĮʌȠȣ
ıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİİȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȒ
İʌĮʌİȚȜȠȪȝİȞȘ įȣȞȘĲȚțȒ ȚıĲȚțȒ ȕȜȐȕȘțĮȚ
İțĳȡȐȗİĲĮȚȝİȩȡȠȣȢʌȠȣȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĲȠȞ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚĲȘȞȑțĲĮıȘĲȘȢȕȜȐȕȘȢ
ǻȚİșȞȒȢǲȞȦıȘȖȚĮĲȘȞȂİȜȑĲȘĲȠȣȆȩȞȠȣ ,$63

īǿǹȉǿȂǿȁǹȂǼīǿǹȀǹȇȀǿȃǿȀȅȆȅȃȅ

9  ĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞȣʌȠĳȑȡİȚĮʌȩʌȩȞȠ
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢıĲĮįȓȠȣȞȩıȠȣ
9 ĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣ
İȝĳĮȞȓȗİȚıȘȝĮȞĲȚțȩʌȩȞȠ
9 ȞȑĮʌİȡȚıĲĮĲȚțȐȞİȠʌȜĮıȓĮȢıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮİĲȘıȓȦȢ

ȉȠȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚșĮʌİșĮȓȞȠȣȞİț

˅˰˲˴˪˹˱ˤ˱˞ˢ˩˳˙˪˦˰ˤ˯˭˹˪ˬ˲ˢ˫˞ˮ˱˙˱˞˦˞˭˹
9 ĲȘȞ İıĲȓĮĲȠȣȩȖțȠȣ
9 ĲȠıĲȐįȚȠĲȘȢȞȩıȠȣ
ʿ˪˙˨ˬˠ˞˩ˢ˱ˤ˪ˢ˰˱˜˞ˤ˰˲˴˪˹˱ˤ˱˞ˢ˜˪˞˦
ʿ˰˥ˢ˪ˢ˜˯˩ˢ˭˹˪ˬ
˃˰˱˜˞



!ˍ˰˱˙ ದ ˭˙ˠ˧ˮˢ˞˯ ˬ˦˰ˬ˳˙ˠˬ˯
   ˎ˪ˢ˺˩ˬ˪ˢ˯ ದ ˰˱ˬ˩˙˴˦ 
˴ˬ˨ˤ˳˹ˮ˞  ˭ˮˬ˰˱˙˱ˤ˯ ದ
˩˞˰˱˹˯ ದ ˶ˬ˥˛˧ˢ˯  ˩˛˱ˮ˞
  
ː˱ˬ˩˞˱ˬ˳˙ˮ˲ˠˠ˞˯ ದ ˚˪˱ˢˮˬ
ˢˠ˧˚˳˞˨ˬ˯  ˪ˢ˳ˮˬ˜  ˬ˲ˮˬˡ˹˴ˬ˯
  
ˉˢ˩˳˻˩˞˱˞ ದ ˨ˢ˲˴˞˦˩˜˞ ದ
˩˞˨˞˧˙˩˹ˮ˦˞

9ȈİĮȡȤȩȝİȞȠıĲȐįȚȠ  ĲȦȞĮıșİȞȫȞ
İȝĳĮȞȓȗİȚʌȩȞȠ
9ȈİĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠ  ĲȦȞĮıșİȞȫȞ
9ȉȠĲȦȞʌİȡȚʌĮĲȘĲȚțȫȞĮıșİȞȫȞțĮȚĲȠĲȦȞ
ȘȜȚțȚȦȝȑȞȦȞȜĮȝȕȐȞİȚĮȞİʌĮȡțȒșİȡĮʌİȓĮȖȚĮĲȠȞʌȩȞȠ
9ǵȝȦȢĲȠ  ĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞȝʌȠȡİȓȞĮ
ĮȞĮțȠȣĳȚıĲİȓȝİıȣıĲȘȝĮĲȚțȒĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒțĮȚ
ĮȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
9ȆȠȜȜȠȓĮʌȩĲȠȣȢȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢȝʌȠȡȠȪȞȞĮȕȠȘșȘșȠȪȞȝİ
İʌİȝȕĮĲȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢ
9ȆİȡȚııȩĲİȡȠȚ Įʌȩ İțĮĲĮıșİȞİȓȢ ʌĮȖțȠıȝȓȦȢ ȣʌȠĳȑȡȠȣȞ
Įʌȩ ʌȩȞȠİȟĮȚĲȓĮȢ ĲȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ ȒĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ ĲȠȣ
9ȅıĲȚțȑȢ ȝİĲĮıĲȐıİȚȢ Ǿ ıȣȤȞȩĲİȡȘ ĮȚĲȓĮ țĮȡțȚȞȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ

³3DLQLVSUHVHQWLQDOOSKDVHVRIFDQFHUGLVHDVH
HDUO\DQGPHWDVWDWLF ´
³3DLQLVQRWDGHTXDWHO\WUHDWHGLQDVLJQLILFDQW
SURSRUWLRQRISDWLHQWVUDQJLQJIURPWR´

9

ǹȞİʌĮȡțȒȢİțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣĮʌȩĲȠȚĮĲȡȚțȩʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȣʌȠĲȓȝȘıȘĲȘȢıȘȝĮıȓĮȢĲȠȣ

9

ǾȣʌȠĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢĮʌȩĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢțĮȚĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣȢ

9

ǲȜȜİȚȥȘİȞȘȝȑȡȦıȘȢʌȐȞȦıĲȚȢĲİȤȞȚțȑȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ

9

ǹʌȠȣıȓĮİșȞȚțȒȢʌȠȜȚĲȚțȒȢȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
İȜȜȚʌȒȢȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ

9

ȃȠȝȚțȠȓʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓȖȚĮĲȘʌȡȠȝȒșİȚĮțĮȚĲȘȤȡȒıȘ
ȞĮȡțȦĲȚțȫȞ

9

ĭȩȕȠȢȖȚĮĲȚȢıȣȞȑʌİȚİȢĲȚȢșİȡĮʌİȓĮȢ

 ǺȐıİȚĲȠȣĮȚĲȓȠȣ
ȩȖțȠȢșİȡĮʌİȓĮȐıȤİĲȠ ȝİĲȘȞȩıȠ
 ǺȐıİȚĲȦȞʌĮșȠĳȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ
ȅȡȖĮȞȚțȩȢ
Į ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȩȢ ıȦȝĮĲȚțȩȢȒıʌȜĮȖȤȞȚțȩȢ
ȕ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
Ȗ ȝȚțĲȩȢ
ȌȣȤȠȖİȞȒȢ

 ǺȐıİȚĲȘȢȤȡȠȞȚȩĲȘĲĮȢȠȟȪȢ
ȤȡȩȞȚȠȢ įȚȐȡțİȚĮ!ȝȘȞȫȞ 
ȤȡȩȞȚȠȢȝİʌĮȡȠȟȪȞıİȚȢ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹȉȅȊȀǹȇȀǿȃǿȀȅȊȆȅȃȅȊ
9ȈȪȞįȡȠȝĮʌȩȞȠȣʌȠȣȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȠȣıȓĮ
ĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣ    

 ː˺˪ˡˮˬ˩˞˭˹˪ˬ˲˭ˬ˲ˬ˳ˢ˜˨ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪˭˞ˮˬ˲˰˜˞
˱ˬ˲˜ˡ˦ˬ˲˱ˬ˲˧˞ˮ˧˜˪ˬ˲   

9 ː˺˪ˡˮˬ˩˞˭˹˪ˬ˲˭ˬ˲ˬ˳ˢ˜˨ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˥ˢˮ˞˭ˢ˜˞˱ˤ˯
˪˹˰ˬ˲ 
9 ː˺˪ˡˮˬ˩˞˭ˬ˲˰˴ˢ˱˜ˣˬ˪˱˞˦˩ˢ˱ˬ˪˧˞ˮ˧˜˪ˬ !

ˍ˰˱˦˧˚˯˩ˢ˱˞˰˱˙˰ˢ˦˯
˂˦˛˥ˤ˰ˤ˪ˢ˺ˮ˶˪ದ ˪ˢ˲ˮ˦˧˻˪˭˨ˢˠ˩˙˱˶˪

9 ː˺˪ˡˮˬ˩˞˭ˬ˲˰˲˪˲˭˙ˮ˴ˬ˲˪˩ˢ˱ˬ˪
˧˞ˮ˧˜˪ˬ ! 

ʿ˺˫ˤ˰ˤˢ˪ˡˬ˧ˮ˙˪˦˞˯ ˭˜ˢ˰ˤ˯

ʿ˭˹˳ˮ˞˫ˤ˧ˬ˜˨˶˪˰˭˨˙ˠ˴˪˶˪
˃˫˚˨˧˶˰ˤ˟˨ˢ˪˪ˬˠ˹˪˶˪

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȩȞȠȣʌȠȣȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȘȢ
ȞȩıȠȣ 
ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐĮʌȩȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘ
ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐȝĮıĲİțĲȠȝȒ± șȦȡĮțȠĲȠȝȒ
ȈȪȞįȡȠȝȠȝȑȜȠȣȢĳȐȞĲĮıȝĮ

ȈȪȞįȡȠȝĮȝİĲȐȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ȆİȡȚĳİȡȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ
ǱıȘʌĲȘȞȑțȡȦıȘĮȡșȡȫıİȦȞ
ǺȜİȞȞȠȖȠȞȓĲȚįĮ ıĲȩȝĮĲȠȢ
ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ

ȈȪȞįȡȠȝȠȝİĲȐĮțĲȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ

ǹțĲȚȞȚțȒȞİȣȡȓĲȚįĮ
ǺȜȐȕİȢıİȞİȣȡȚțȐʌȜȑȖȝĮĲĮ
ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȃȑțȡȦıȘȠıĲȫȞ

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȠȞ
țĮȡțȓȞȠ !
ȂȣȧțȠȓıʌĮıȝȠȓ
ǲȜțȘțĮĲĮțȜȓıİȦȞ

 ȈȪȞįȡȠȝĮʌȠȣıȣȞȣʌȐȡȤȠȣȞȝİĲȠȞ
țĮȡțȓȞȠ !
ȅıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ
ȈʌȠȞįȣȜȓĲȚįĮ
ǻȚĮȕȘĲȚțȒȞİȣȡȠʌȐșİȚĮ

ȁİȝĳȠȓįȘȝĮ

ˍˮˠ˞˪˦˧˹˯
˞ ˞˨ˠ˞˦˰˥ˤ˱˦˧˹˯ ˰˶˩˞˱˦˧˹˯˛˰˭˨˞ˠ˴˪˦˧˹˯
˟ ˪ˢ˲ˮˬ˭˞˥ˤ˱˦˧˹˯
ˠ ˩˦˧˱˹˯
˕˲˴ˬˠˢ˪˛˯

ȈȍȂǹȉǿȀȅȈ țȐțȦıȘĲȦȞȚıĲȫȞ±İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞʌȩȞȠȣ±ȝİĲĮĳȠȡȐĲȠȣȝȘȞȪȝĮĲȠȢıĲȠȞ
İȖțȑĳĮȜȠȝİĲȠțİȞĲȡȚțȩȞİȣȡȚțȩıȪıĲȘȝĮ
ȈȆȁǹīȋȃǿȀȅȈ įȚȐĲĮıȘȚıȤĮȚȝȓĮ±İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞʌȩȞȠȣȝİĲĮĳȠȡȐĲȠȣȝȘȞȪȝĮĲȠȢıĲȠȞ
İȖțȑĳĮȜȠȝİĲȠĮȣĲȩȞȠȝȠȞİȣȡȚțȩıȪıĲȘȝĮ
ȅȩȖțȠȢʌȡȠțĮȜİȓ
ǲțțȡȚıȘʌȡȠıĲĮȖȜĮįȚȞȫȞțȣĲȠțȚȞȫȞİʌȚįİȡȝȚțȠȪ
ĮȣȟȘĲȚțȠȪʌĮȡȐȖȠȞĲĮțȐįȚȑȖİȡıȘ
ĮȜȖȠȨʌȠįȠȤȑȦȞ
ȂĮțȡȠĳȐȖĮ țȣĲĲȐȡȦȞĲȠȣȩȖțȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ
71)ȚȞĲİȡȜİȣțȓȞȘ įȚȑȖİȡıȘʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȫȞ ȞİȣȡȫȞȦȞ

ȅʌȩȞȠȢʌȠȣʌȡȠȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲȘ
įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȓȘıȘĲȦȞĮȜȖȠȨʌȠįȠȤȑȦȞ
ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȩȢ
³ȀĮȜȩȢ´± ȆȡȠıĮȡȝȠıĲȚțȩȢ
ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȒțĮȚĮȞĮıĲȡȑȥȚȝȘ
įȚĮĲĮȡĮȤȒĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ
ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȅȚȞİȣȡȚțȑȢȠįȠȓİȓȞĮȚĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ
țĮȚĮȞȑʌĮĳİȢ

ȆȩȞȠȢʌȠȣʌȡȠțȪʌĲİȚıĮȞȐȝİıȘıȣȞȑʌİȚĮȝȚĮȢ
ȕȜȐȕȘȢȒĮıșȑȞİȚĮȢʌȠȣİʌȘȡİȐȗİȚĲȠ
ıȦȝĮĲȠĮȚıșȘĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ
ȅȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȓʌȡȩțȜȘıȒȢĲȠȣİȓȞĮȚĲİȜİȓȦȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȓĮʌȩĲȠȣȢĳȣıȚȠȜȠȖȚțȠȪȢĲȠȣ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ
©ȆǹĬȅȁȅīǿȀȅȈȆȅȃȅȈª
ȆȡȠȣʌȠșȑĲİȚʌȐȞĲĮȞİȣȡȚțȒȕȜȐȕȘ
ȆȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢıȣȞİȤȒȢțĮȚʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢ
ǹȜȜȠįȣȞȓĮ țĮȚȊʌİȡĮȜȖȘıȓĮ
ȊʌİȡʌȐșİȚĮ
ǹȞȫȝĮȜȘĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȂİĲĮĮȚıșȒıİȚȢ
ȉȚȞȐȖȝĮĲĮ

ȃǼȊȇȅȆǹĬǾȉǿȀȅȈȆȅȃȅȈ
ȀȐțȦıȘȒȕȜȐȕȘ
ȞİȪȡȦȞĮʌȩĲȠȞ
ȓįȚȠĲȠȞȩȖțȠȒ
ĮʌȩĲȚȢșİȡĮʌİȓİȢ
>ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ʌȜĮĲȓȞĮĲĮȟȐȞİȢ
ĮțĲȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ
ȝİĲĮțĲȚȞȚțȒ
ȓȞȦıȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠ
įȚĮĲȠȝȒȞİȪȡȦȞ

ȋȡȩȞȚĮİʌȫįȣȞȘįȚĮĲĮȡĮȤȒıȤİĲȚȗȩȝİȞȘȝİ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ǹȝĳȚıȕȘĲȠȪȝİȞȘĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒĮȚĲȓĮʌȩȞȠȣ
ǹȁǾĬǿȃǹȈȊȂȆȉȍȂǹȉǹ

ǼȓȞĮȚıȪȞșİĲȠȢ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȩȢ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ȥȣȤȠȖİȞȒȢ

ˀ˙˰ˢ˦˱ˤ˯˴ˮˬ˪˦˹˱ˤ˱˞˯

ˬ˫˺˯
˴ˮ˹˪˦ˬ˯ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞!˩ˤ˪˻˪ 
ȈȣȞȒșȦȢȤȡȩȞȚȠȢȝİʌĮȡȠȟȪȞıİȚȢ

ȂȩȞȠȑȞĮİȝĳĮȞȓȗİȚȑȞĮİȓįȠȢʌȩȞȠȣ
ȈȣȞȒșȦȢȒʌİȡȚııȩĲİȡĮİȓįȘĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ

ȆĮȡȠįȚțȒȑȟĮȡıȘʌȩȞȠȣıİȑįĮĳȠȢ
ıĲĮșİȡȠȪİʌȓȝȠȞȠȣʌȩȞȠȣİȜİȖȤȩȝİȞȠȣ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐȝİıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȜȒȥȘ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǲȞĮȡȟȘĲĮȤİȓĮ min)
ǻȚȐȡțİȚĮamin (M.O.)
ǲȞĲĮıȘıȠȕĮȡȩȢȑȦȢĮȞȣʌȩĳȠȡȠȢ
ȈȣȤȞȩĲȘĲĮĳȠȡȑȢȘȝȑȡĮ

ƲƣƳƱưƶƴƮƫƬƱƴ ƲƱƯƱƴ
ȆİȡȚıĲĮıȚĮțȩȢʌȩȞȠȢ incident pain)
ǹȣĲȩȝĮĲȠȢʌȩȞȠȢ spontaneous pain)
ȆȩȞȠȢțĮĲȐĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢįȩıȘȢ(end dosefailure

ǼȝĳĮȞȓȗİĲĮȚıĲȠĲȦȞțĮȡțȚȞȠʌĮșȫȞ
9
9
9
9
9
9

ǹȡȞȘĲȚțȩʌȡȠȖȞȦıĲȚțȩıȘȝİȓȠ
ȂİȚȦȝȑȞȘĳȣıȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ȊȥȘȜȩĲİȡĮİʌȓʌİįĮȐȖȤȠȣȢțĮĲȐșȜȚȥȘȢ
ȂȚțȡȩĲİȡȠȕĮșȝȩȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢĮȡȡȫıĲȦȞ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢİʌȚıțȑȥİȚȢıĲĮȉǼȆ
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȚıĲİȢ
İʌȚıțȑȥİȚȢıĲĮȚĮĲȡİȓĮ

ǼȝĳȐȞȚıȘțȐĲȦĮʌȩʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ
țĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȀȓȞȘıȘ
ǺȒȤĮȢ
ȂȐıȘıȘ
ȀĮĲȐʌȠıȘ
ǹĳȩįİȣıȘ

9

ǼȝĳȐȞȚıȘĮȚĳȞȓįȚĮ
ȐıȤİĲȘȝİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ǹȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȒįȠıȠȜȠȖȓĮ

9

ȆȚșĮȞȐĮȓĲȚĮıʌĮıȝȩȢ
įȚȐĲĮıȘțȠȓȜȦȞȠȡȖȐȞȦȞ

ȂİȖȐȜĮȝİıȠįȚĮıĲȒȝĮĲĮȝİĲĮȟȪįȩıİȦȞ
ǻȚȐȖȞȦıȘİȪțȠȜȘ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘİȪțȠȜȘ

ː˱ˤ˰˶˩˞˱˦˧˛˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ
ˈ˹˭˶˰ˤ
ʿ˪ˬˮˢ˫˜˞
ˋ˞˲˱˜˞ದ ˚˩ˢ˱ˬ˯
˂˲˰˧ˬ˦˨˦˹˱ˤ˱˞
˂˦˞˱˞ˮ˞˴˚˯˺˭˪ˬ˲
ȈĲȠĲȦȞĮıșİȞȫȞȠțĮȡțȚȞȚțȩȢʌȩȞȠȢʌȡȠțĮȜİȓ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚĮʌȠ
ıȦȝĮĲȚțȠȪȢ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȠȪȢ
țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ʌȠȜȚĲȚıȝȚțȠȣȢ
ʌȞİȣȝĮĲȚțȠȣȢ
ǼʌȚįȡȐıĲȘȞ
ʌȞİȣȝĮĲȚțȒ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
țȠȚȞȦȞȚțȒ
ȆȡȠțĮȜİȓ
ĮĲȠȝȚțȒ
țȠȚȞȦȞȚțȒ
ĮʌȠıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ

ǹȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĲȦȞ
įȚĮĳȩȡȦȞĮȚĲȓȦȞıĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ
ǼȓȞĮȚĮȣĲȩʌȠȣʌİȡȚȖȡȐĳİȚȠȐȡȡȦıĲȠȢ
ǼȓȞĮȚĮȣĲȩʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮșİȡĮʌİȣĲİȓ

ǼțĲȓȝȘıȘĲȠȣĮıșİȞȒ
ĮȆȩȞȠȢ
ȕȀĮȡțȓȞȠȢ

ƬǋǆĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǀĲǎǑ
ĮȺǎĲİǊİǁ
İǄǉǊǆǋĮĲǈǉǀĮǋƿǊİǈĮ

ȖȈȣȞȠįȐ ȚĮĲȡȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ
įȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘ
IASP

ȅȡȖȐȞȦıȘİȞȩȢıȤİįȓȠȣșİȡĮʌİȓĮȢ
ĮǻȚĮĳȠȡȚțȒįȚȐȖȞȦıȘ
ȕĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒ
ȖǹȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒĮȖȦȖȒ
įȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
İǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
ıĲǻȣȞĮĲȑȢʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ

ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣıȤİįȓȠȣșİȡĮʌİȓĮȢ
ĮǹȡȤȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
ȕǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
ȖǼțʌĮȓįİȣıȘĮıșİȞȠȪȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ

4. ƧǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎƿ

9ǿıĲȠȡȚțȩ

5. ƵǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈ Ǖǐǖ ǔǘǆǅǀǐǖ

9ĭȣıȚțȒİȟȑĲĮıȘ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣʌȩȞȠȣȩıȠȞĮĳȠȡȐ

ĮĬİȡĮʌİȓĮʌȩȞȠȣ

9 ĲȘȞȑȞĲĮıȘ

ȕǹȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒșİȡĮʌİȓĮ
ȖȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
įǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢ
6. ƧǑǂǎƽǌǈǙǈ ǆǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈǓ ǋǂǊ ǕǒǐǑǐǑǐǀǈǔǈǓ

ƱǑǕǊǋƿ ƣǎǂǌǐǄǊǋƿ ƬǌǀǍǂǋǂ (VAS)
Ƭǂǉǝǌǐǖ
ƲǝǎǐǓ

ƣǃƽǔǕǂǋǕǐǓ
ƲǝǎǐǓ





ƲǌƿǒǈǓ
ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ ǂǑȩ
Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ

ƬǂǍȚȐ
ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ ǂǑȩ
Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ
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țȜȓȝĮțİȢʌȩȞȠȣİȡȖĮȜİȓĮ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢʌȩȞȠȣ

9

ĲȠȞİȞĲȠʌȚıȝȩ

9

ĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮ

9

ĲȠȣȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣĲȠȞİʌȘȡİȐȗȠȣȞ

9

ĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘıİʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘșİȡĮʌİȓĮ

9

ĲȘȞİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ǹȡȚșȝȘĲȚțȒƣǎǂǌǐǄǊǋƿ ƬǌǀǍǂǋǂ (NRS)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ȁİțĲȚțȒȆİȡȚȖȡĮĳȚțȒ ƬǌǀǍǂǋǂ (VDS)
ȀĮșȩȜȠȣʌȩȞȠȢ

ǳʌȚȠȢʌȩȞȠȢ

ȂȑĲȡȚȠȢʌȩȞȠȢ

ȆȠȜȪȚıȤȣȡȩȢ
ʌȩȞȠȢ

ƱǊ ǄǒǂǍǍƾǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ƾǘǐǖǎ ǍƿǋǐǓ ǂǋǒǊǃǟǓ 100mm

ǼȇȍȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅȆȅȃȅȊ0&*,//
ĮıșİȞȠȪȢ
ǿıĲȠȡȚțȩ

ǵȞȠȝĮ

ǾȜȚțȓĮǺȐȡȠȢǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮȡįȚĮțȩȢȞİȣȡȠȜȠȖȚțȩȢ țȜʌ
ǻȚȐȖȞȦıȘ
ǹȞĮȜȖȘĲȚțȐ ĮȞ ȒįȘ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ
ȉȪʌȠȢ
ǻȠıȠȜȠȖȓĮ
ȋȡȩȞȠȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȠȣ
ȀĮĲĮȞȩȘıȘ ĮıșİȞȠȪȢ țȣțȜȫıĲİ ĲȠ ȞȠȪȝİȡȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȘȞ
ĮȟȚȠȜȩȘıȘ ıĮȢ
 ȤĮȝȘȜȩȢ  ȣȥȘȜȩȢ
ȉȠ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıșİȓ ȖȚĮ ȞĮ ȝĮȢ ʌİȓĲİ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȩȞȠ
ȅȚ ĲȑııİȡİȚȢ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ȡȦĲȐȝİ İȓȞĮȚ
 ȆȠȪ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȠʌȩȞȠȢ 
 ȆȫȢ ĲȠȞ ĮȚıșȐȞİıșİ
 ȆȫȢ ĮȜȜȐȗİȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ 
 ȆȩıȠ įȣȞĮĲȩȢ İȓȞĮȚ 
ȀȜȚȞȚțȒ

9ȈȣȞȠįȑȢ ʌĮșȒıİȚȢȝʌȠȡİȓȞĮİʌȚʌȜȑȟȠȣȞ ȒȞĮ
ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȞĲȘȞĮȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒșİȡĮʌİȓĮ

9ĬİȡĮʌİȓĮȖȚĮȐȜȜİȢʌĮșȒıİȚȢȝʌȠȡİȓȞĮ
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐȝİĲȘșİȡĮʌİȓĮʌȩȞȠȣ

9ȋȡȩȞȚİȢȝȠȜȪȞıİȚȢ± įȚĮĲĮȡĮȤȑȢʌȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ
İȝʌȠįȓȗȠȣȞĲȘȤȡȒıȘİʌİȝȕĮĲȚțȫȞĲİȤȞȚțȫȞ

9 ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȥȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ

9

ǹʌȜȒĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ

9 ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮʌȠȣĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞȝİĲȠȞ

9

ȈʌȚȞșȘȡȠȖȡȐĳȘȝĮȠıĲȫȞ

țĮȡțȓȞȠțĮȚĲȠȞʌȩȞȠ

9

ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ &7

9 ǿıĲȠȡȚțȩȤȡȒıȘȢȠȣıȚȫȞ

9

ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ 05,

9

Ǿ șİȡĮʌİȓĮ ȝİ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ ĳȐȡȝĮțĮ įİȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ țĮșȫȢ ȕİȜĲȚȫȞİȚ
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ

9 ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓıĲȠıȪıĲȘȝĮțȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

ǾșİȡĮʌİȓĮĲȠȣțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣșĮʌȡȑʌİȚ
9ȃĮĮʌȠĲİȜİȓĲȝȒȝĮİȞȩȢʌȠȜȣįȪȞĮȝȠȣıȤİįȓȠȣȠȜȚıĲȚțȒȢ

9ʿ˪ˢ˺ˮˢ˰ˤ˱ˤ˯˭ˤˠ˛˯˱ˬ˲˭˹˪ˬ˲
9ː˱˹˴ˬ˯˥ˢˮ˞˭ˢ˜˞˯
9ˎˮ˹ˠ˪˶˰ˤ

ĳȡȠȞĲȓįĮȢ

9ȃĮİȓȞĮȚĮȞȐȜȠȖȘĲȠȣıĲĮįȓȠȣĲȘȢȞȩıȠȣ
9ȃĮİĳĮȡȝȩȗİĲĮȚĲȠțĮĲȐȜȜȘȜȠșİȡĮʌİȣĲȚțȩıȤȒȝĮ
9ȃĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚıȣȞįȣĮıȝȩȢșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
9ȃĮİȓȞĮȚıȣȞİȤȒȢțĮȚȩȤȚĮʌȠıʌĮıȝĮĲȚțȒ
9ȃĮİʌĮȞİțĲȚȝȐĲĮȚȘĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚȘĮıĳȐȜİȚĮ
ĲȦȞșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞıȤȘȝȐĲȦȞ

ȀǹȇȀǿȃǿȀȅȈȆȅȃȅȈ
ĬǼȇǹȆǼȊȉǿȀǼȈǻȊȃǹȉȅȉǾȉǼȈ
9 ĬİȡĮʌİȓĮȣʌȠțİȓȝİȞȘȢȞȩıȠȣ
9 ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
9 ǼʌİȝȕĮĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘĮȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȒ
ȞİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
9 ȂȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȂȘİʌİȝȕĮĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
ȕİȜȠȞȚıȝȩȢTENS, ĳȣıȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ȥȣȤȠșİȡĮʌİȓĮțȜʌ
9 ȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒ İȖȤİȚȡȒıİȚȢȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ
ĮțĲȚȞȠșİȡĮʌİȓĮ

ǹʌȠĲİȜİȓĲȠȞĮțȡȠȖȦȞȚĮȓȠȜȓșȠĲȘȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣȜȩȖȦ

9ĲȘȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢ
9ȉȠȣıȤİĲȚțȐȤĮȝȘȜȠȪțȚȞįȪȞȠȣ
9ĲȘȢĲĮȤİȓĮȢȑȞĮȡȟȘȢįȡȐıȘȢ
ĲȠȣıȤİĲȚțȐȤĮȝȘȜȠȪțȩıĲȠȣȢ
ȆȅȊǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚıĲȠ
ĲȦȞĮȡȡȫıĲȦȞʌȠȣįİȞĮȞĮțȠȣĳȓȗȠȞĲĮȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȐ

9ǼʌȚȜȑȟĲİĲȠțĮĲȐȜȜȘȜȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĳȐȡȝĮțȠ

9ȉȚĲȜȠʌȠȚİȓıĲİ ıȣȞĲĮȖȠȖȡĮĳȒıĲİ ĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘįȩıȘ
9ȋȠȡȘȖİȓıĲİĲȠĳȐȡȝĮțȠĮʌȩĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘȠįȩ
9ȈȤİįȚȐıĲİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮȝİıȠįȚĮıĲȒȝĮĲĮĲȦȞįȩıİȦȞ
9ȆȡȠȜȐȕİĲİĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠțĮȚĮȞĮțȠȣĳȓıĲİĲȠȞ
ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩ

9ȆȡȠȜȐȕİĲİ± ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıĲİĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȦȞĳĮȡȝȐțȦȞ

9ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓıĲİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮıȣȞȠįȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ

World Health Organization. Cancer Pain relief, 1st
edition. :+2*HQHYD

9

ȤȡȩȞȚĮțȜȚȞȚțȒİȝʌİȚȡȓĮ

9

ǿțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢĲȠȣȝȑĲȡȚȠȣțĮȚıȠȕĮȡȠȪ
ʌȩȞȠȣțĮȡțȚȞȠʌĮșȠȪȢ   WHO ’12, EAPC ’12)

9

ǼʌȑțĲĮıȒĲȘȢıĲȠȞȤȡȩȞȚȠȝȘțĮȡțȚȞȚțȩʌȩȞȠ
WHO ’10)

9

ǼʌȑțĲĮıȒĲȘȢıĲȠȞȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠ
(LVHQEHUJHWDOO¶

9

ǺĮıȓȗİĲĮȚȝȩȞȠıĲȘȞȑȞĲĮıȘĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚȩȤȚıĲȠȞ
ȣʌȠțİȓȝİȞȠȝȘȤĮȞȚıȝȩ

9

ȉĮıȣȞȠįȐ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐțĮȚȠȚĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚıİȩȜİȢĲȚȢȕĮșȝȓįİȢ

9

ȆȡȠıșȒțȘȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ ȆĮȡİȝȕĮĲȚțȑȢȉİȤȞȚțȑȢ

9

ȋȡȩȞȠȢȚțĮȞȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ 
ȘȝȑȡİȢ

9

ǹȞĮșİȫȡȘıȘĲȘȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ țȜȚȞȚțȒİțĲȓȝȘıȘ

9

ǼȚıĮȖȦȖȒȅʌȚȠİȚįȫȞ ĲȘȢȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢıĲȘȞȘ
ȅȟȣțȠįȩȞȘ PJȘȝȂPJȘȝĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘ
776ȖK

ȃȑȠȢĮȜȖȩȡȚșȝȠȢĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢțȜȓȝĮțĮȢ
ƮǔįİǕǌǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ 
ƷǏĮǋĮįǗǊǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ

t PJ  ǆǋ
  PJ ǆǋ

ƳǍǑǉǔįǗǌǆ  ȺĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ

d PJ ǆǋ

ưǎǏĳǁǌǆ

d PJ ǆǋ

ƸįǏǎǋǎǏĳǗǌǆ

ǿıȤȣȡȩȢ
ʌȩȞȠȢ

d PJ ǆǋ

ȂȑĲȡȚȠȢ
ʌȩȞȠȢ
ǳʌȚȠȢ
ʌȩȞȠȢ

ǱȝİıȘȤȡȒıȘ
ǿıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

 ȝȘȠʌȚȠİȚįȒ
ǲȞĮȡȟȘțĮȚĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ ȝİȝȚțȡȑȢįȩıİȚȢ
ǿıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
 ȝȘȠʌȚȠİȚįȒ

ȂȘȠʌȚȠİȚįȒ o ĮȞįİȞİȜİȖȤșİȓo ȝȚțȡȑȢįȩıİȚȢȚıȤȣȡȫȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ ĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ

ȅʌȚȠİȚįȒ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢĲȦȞȝțįȣʌȠįȠȤȑȦȞıĲȠȞȦĲȚĮȓȠȝȣİȜȩ
țĮȚʌȡȠȝȒțȘ

ĳȐȡȝĮțĮʌȡȫĲȘȢȖȡĮȝȝȒȢ
ȈȣȞȠįȐ ĳȐȡȝĮțĮ
ȖȚĮĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘțĮȚĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȦȞ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞįȡȐıİȦȞ
ȈȣȞȠįȐ ǹȞĮȜȖȘĲȚțȐ
İȞȚıȤȪȠȣȞțĮȚıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȣȞĲȘȞįȡȐıȘĲȦȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ

9ǳʌȚȠȚĮȖȦȞȚıĲȑȢțȦįİȧȞȘĲȡĮȝĮįȩȜȘȣįȡȠțȠįȫȞȘ

9ǿıȤȣȡȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢȂȠȡĳȓȞȘ ȣįȡȠȝȠȡĳȩȞȘȝİșĮįȩȞȘ
ĳİȞĲĮȞȪȜȘ

ĮʌȠĳȣȖȒȣʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
įȡȐıİȦȞ

ǹīȍȃǿȈȉǼȈ ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǼȈ
ǹȖȦȞȚıĲȑȢıȣȞȐĳİȚĮİȞįȠȖİȞȒȢįȡȐıȘ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ

ıȣȞȐĳİȚĮȤȦȡȓȢİȞįȠȖİȞȒįȡȐıȘ

ȂİȡȚțȠȓǹȖȦȞȚıĲȑȢ

ȝİȚȦȝȑȞȘıȣȞȐĳİȚĮțĮȚİȞįȠȖİȞȒ
įȡȐıȘ

ǹȖȦȞȚıĲȑȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ

įȡȐıȘĮȞȐȜȠȖȘȝİĲȘșȑıȘ
ĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮ

ƮƧƷƧƷƧƲƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
9 ƷĮİǍǔǄİǌǙǐǒǎǏǆǄǎǘǋİǌĮƳȺǈǎİǈįǀ İǁǌĮǈǉǑǏǁǔǐǋ±
ĮǄǔǌǈıĲƿǐ
9 ƱİǗĲİǏĮĳƾǏǋĮǉĮıĲǎǒİǘǎǑǌıĲǎǑǐǋǉĮǈǉ± ǑȺǎį
9 ƳǈǋǈǉĲǎǁĮǄǔǌǈıĲƿǐ± ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲƿǐȺĮǏǎǑıǈƾǅǎǑǌ
ĳĮǈǌǗǋİǌǎǎǏǎĳǀǐǉĮǈįİǌıǑıĲǀǌǎǌĲĮǈ
9 ƱİǗĲİǏĮĳƾǏǋĮǉĮıĲǎǒİǘǎǑǌıĲǎǑǐǑȺǎįƳȺǈǎİǈįǙǌ
ǉĮǈıĲǆıǘǄǒǏǎǌǆİǌǁıǒǑıǆĲǆǐƮĮĲǈǎǘıĮǐƧǌĮıĲǎǊǀǐ

ƮƧƷƧƷƧƲƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
ǺȗȧȟțĲĳȒȣ
ǹıșİȞȒ
2ȘȢ

ȕĮșȝȓįĮȢ

ǿıȤȣȡȐ
3ȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ

ǺȗȧȟțĲĳȒȣ/ǺȟĳįȗȧȟțĲĳȒȣ

ȉȡĮȝĮįȩȜȘ
ǻİȟĲȠʌȡȠʌȠȟȚĳĮȓȞȘ
ǻȚȣįȡȠțȦįİȧȞȘ
ȂȠȡĳȓȞȘ
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ
ȊįȡȠȝȠȡĳȩȞȘ
ȅȟȣțȦįȩȞȘ
ȂİșĮįȩȞȘ

ȆİȞĲĮȗȠțȓȞȘ
ȃĮȜȝʌȠȣȡĳȓȞȘ

9

ȂİȖȐȜİȢįȚĮĳȠȡȑȢȝİĲĮȟȪĲȦȞĮĲȩȝȦȞıĲȘȞ
ĮʌȐȞĲȘıȘıĲĮȠʌȚȠİȚįȒ

ȃıȢțȜȪȣ ǺȗȧȟțĲĳȓȣ
ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ

9

ǻİȞİȝĳĮȞȓȗȠȣȞĳĮȚȞȩȝİȞĮȠȡȠĳȒȢȦȢʌȡȠȢĲȘȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĲȠȣȢįȡȐıȘ

9

ǾĮȪȟȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲȘȞ
İȝĳȐȞȚıȘıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ƬƧƴƧƱƷƬƶƬƶƷƧƳƴƭƳƪƭƩƬ
ƴƳƭƮƭƯƯƪƭ
9 ǹıșİȞİȓȢȝİĲȘȞȓįȚĮʌĮșȠȜȠȖȓĮțĮȚȑȞĲĮıȘʌȩȞȠȣ
ĮʌĮȞĲȠȪȞįȚĮĳȠȡİĲȚțȐıĲĮȅʌȚȠİȚįȒ ȘȢ țĮȚȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ
/1LHOVHQ5HYLHZ$UWLFOH3DLQ3UDFWLFH

9 īİȞİĲȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢțĮșȠȡȓȗȠȣȞĲȘȞįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
+66PLWKHWDO
9DULDWLRQVLQRSLRLG UHVSRQVLYHQHVV
3DLQ3K\VLFLDQ¶

9 ǾıȤȑıȘȣʌȠįȠȤȑĮȢĮȖȦȞȚıĲȒȢțĮșȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȞ
ȕĮșȝȩțĮȚĲȘȞȑȞĲĮıȘıȪȞįİıȘȢĲȘȞȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮțĮȚ
ĲȠȞȤȡȩȞȠȘȝȓıİȚĮȢȗȦȒȢĲȠȣȅʌȚȠİȚįȠȪȢ

ƮƯƭƱƭƮƪƶƩƵƧƶƪƭƶƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
ƧƱƪƴƭĬƸưƬƷƪƶƩƵƧƶƪƭƶ

ȀİȞĲȡȚțȑȢ
- ǹȞĮȜȖȘıȓĮ
- ȀĮĲĮıĲȠȜȒ
- ȊʌȠĮİȡȚıȝȩȢ
- ȃĮȣĲȓĮ – ǲȝİĲȠȢ
- ȊʌȩĲĮıȘ – ǺȡĮįȣțĮȡįȓĮ
- ǹȞĲȚįȚȠȣȡȘĲȚțȒ ǻȡȐıȘ
- ȂȪıȘ
- ǼȜȐĲĲȦıȘ LH
- ǹȞȠȤȒ / ǼȟȐȡĲȘıȘ

ȆİȡȚĳİȡȚțȑȢ
- ȆȣȜȦȡȚțȒ ıȪıʌĮıȘ
- ȂİȓȦıȘ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ İȞĲȑȡȠȣ
- ȂİȓȦıȘ ʌȩȞȠȣ ĳȜİȖȝȠȞȒȢ
- ȈʌĮıȝȩȢ ȠȣȡȘĲȒȡĮ – țȪıĲȘȢ
- ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȚıĲĮȝȓȞȘȢ
- ȂȣȧțȩȢ ĲȡȩȝȠȢ - țȜȩȞȠȢ

ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ

ǺȡĮȤİȓĮȤȠȡȒȖȘıȘȂĮțȡȐȤȠȡȒȖȘıȘ
ǻȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮ  

ȟɇȽɒȽɏȽɖɚɑɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽɑȞȠȭ
ȜɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛɈȽɒȽɐɒɍɉɛ

ȊʌȠȖȠȞĮįȚıȝȩȢ

ȃĮȣĲȓĮ±ǲȝİĲȠȢ  ǹȞȠıȠțĮĲĮıĲȠȜȒ

ȥȽɒȽɐɒɍɉɛǦȟɇȽɒȽɏȽɖɛɀɋɘɐɒɇɈɣɋɉɂɇɒɍɓɏɀɇɣɋ
ȨȽɓɒɜȽǦɚɊɂɒɍɑ
ȥɋɄɐɊɟɑ
ȪɏɊɍɋɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɐɍɉɍɀɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɖɛǦɓɎɂɏȽɉɀɄɐɜȽ
ȠɌəɏɒɄɐɄ

ǹȞĮʌȞțȒ țĮĲȜȒ
ȀİȞĲȡȚțȒțĮĲȜȒ

ǹȞȠȤȒȊʌİȡĮȜȖȓĮ
ǼȟȐȡĲȘıȘ ĭȣıȚțȒțĮȚȌȣȤțȒ

ȀȞȘıȝȩȢǹȪȟȘıȘĲȠȣȩȖțȠȣ± ȅıĲȂİĲ±
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮĮȖȖİȚȠȖȑȞİıȘ ȣʌȩȑȡİȣȞĮ
ȃİȣȡȠĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ
Bortsov ’12

ȅǻȅȈȋȅȇǾīǾȈǾȈ



ǹʌȩĲȠıĲȩȝĮȘʌȜȑȠȞıȣȞȒșȘȢ 3HDNPLQįȚȐȡțİȚĮ
KȝȠȡĳȓȞȘȕȡĮįİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢ3HDNK
įȚȐȡțİȚĮK
 ǹʌȩĲȠȠȡșȩȂȠȡĳȓȞȘ ȣʌȩșİĲĮįȚĮȜȪȝĮĲĮ
 ǻȚĮįİȡȝȚțȐĳİȞĲĮȞȪȜȘ ȑȞĮȡȟȘįȡȐıȘȢ± K ȝİĲȐĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒSDWFK ıȣȞȑȤȚıȘȖȚĮK ȝİĲȐĲȘȞ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
 ǻȚĮȕȜİȞȞȠȖȩȞȚĮ ĳİȞĲĮȞȪȜȘ ȖȚĮĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪʌȩȞȠȣ
 ǻȚĮȡȡȚȞȚțȐ ȡȚȞȚțȩVSUD\ ȞİĳİȜȠʌȠȚȘĲȒȢ
 ȊʌȠȖȜȫııȚĮ ĳİȞĲĮȞȪȜȘȝȠȡĳȓȞȘȕȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ
 ȆĮȡİȞĲİȡȚțȐ
 ǼȞįȠȞȦĲȚĮȓĮ İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢȒȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢ
 ǼȞįȠțȠȚȜȚĮțȐ
 ȉȠʌȚțȒİĳĮȡȝȠȖȒ

Farooqui ’07Gupta ;02

9ȆȡȠĲȚȝȐĲĮȚȘȤȠȡȒȖȘıȘĮʌȩĲȠıĲȩȝĮ
9ǻȩıȘįȚȐıȦıȘȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘ
9ǾȠȜȚțȒȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮțĮșȠȡȓȗİĲĮȚıİȘȝİȡȒıȚĮ
ȕȐıȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĮȡȚșȝȩĲȦȞįȩıİȦȞįȚȐıȦıȘȢ

9ǵĲĮȞİʌȚĲİȣȤșİȓȑȜİȖȤȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣȝʌȠȡȠȪȞȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞıțİȣȐıȝĮĲĮȕȡĮįİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝȚĮȒįȣȠ
ĳȠȡȑȢĲȘȞȘȝȑȡĮ

9ǾįȩıȘįȚȐıȦıȘȢıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ
9ǼȐȞĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚįȣȠȒʌİȡȚııȩĲİȡİȢįȩıİȚȢįȚȐıȦıȘȢĲȘȞ
ȘȝȑȡĮĮȣȟȐȞİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮȘįȩıȘĲȦȞıțİȣĮıȝȐĲȦȞ

9ǹȞĲȚİȝİĲȚțȐ± ȣʌĮțĲȚțȐșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮ
9ȉĮĳȐȡȝĮțĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓȞȠȞĲĮȚ©ȝİĲȠȡȠȜȩȚª
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢıĲȘȞĮȡȤȒȑȞĮıțİȪĮıȝĮȐȝİıȘȢ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ ȝȠȡĳȓȞȘțȐșİK 

ȆȅǿȅȅȆǿȅǼǿǻǼȈīǿǹȉȅȃȀǹȇȀǿȃǿȀȅȆȅȃȅ
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞȚıȤȣȡȑȢĮʌȠįİȓȟİȚȢȖȚĮĲȘȞ
ĮȞȦĲİȡȩĲȘĲĮİȞȩȢȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȑȞĮȞĲȚȐȜȜȠȣ
ǵȝȦȢȘȚıȠȡȡȠʌȓĮȝİĲĮȟȪĮȞĮȜȖȘıȓĮȢțĮȚ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞʌȠȚțȓȜȜİȚȝİĲĮȟȪĲȦȞ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ ȜȩȖȦ
ĲȘȢĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒȢĲȘȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢțĮȚĲȘȢ
ȖİȞİĲȚțȒȢȝİĲĮȕȜȘĲȩĲȘĲĮȢıĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘıĲĮ
ȠʌȚȠȪȤĮ
ǾȝȠȡĳȓȞȘİȓȞĮȚĲȠʌȜȑȠȞıȣȤȞȐȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ
ȠʌȚȠİȚįȑȢ ȜȩȖȦĲȘȢİȣȡİȓĮȢįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢĲȘȢ
ʌȠȚțȚȜȓĮȢĲȦȞȝȠȡĳȫȞĲȘȢĳĮȡȝĮțȠȜȠȖȓĮȢ

9ȀĮȞȑȞĮ ȅʌȚȠİȚįȑȢ įİȞ ȣʌİȡĲİȡİȓ ȑȞĮȞĲȚ ȐȜȜȠȣ
9ȀȐșİ ȅʌȚȠİȚįȑȢ įİȞ ĲĮȚȡȚȐȗİȚ ıİ ȩȜȠȣȢ
9ȊʌȐȡȤİȚĲȠ©ȐȡȚıĲȠªȅʌȚȠİȚįȑȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮıșİȞȒ

EAPC rec ‘12

ȀȊȇǿȅȉǼȇǹȅȆǿȅǼǿǻǾ

©ȐȡȚıĲȠȠʌȚȠİȚįȑȢª

ȃİȣȡȠȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ
īİȞİĲȚțȠȓ
ǿĮĲȡȚțȠȓ
ǻȘȝȠȖȡĮĳȚțȠȓ

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ

APS ‘08
Slatkin ‘09

ȀȦįİǸȞȘ ĲȘȢȚıȤȪȢĲȘȢȝȠȡĳȓȞȘȢ 
ȉȡĮȝĮįȩȜȘ ĲȘȢȚıȤȪȢĲȘȢȝȠȡĳȓȞȘȢ 
ȆȡȠʌȠȟȣĳĮȓȞȘ 5RPLGRQ=LGHURQ ȝȠȡĳȓȞȘ
ȂȠȡĳȓȞȘ
ȆİșȚįȓȞȘ ȞȠȡʌİșȚįȓȞȘ ȝȠȡĳȓȞȘ
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ ʌȚȠȚıȤȣȡȒĮʌȩȝȠȡĳȓȞȘ 
ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ ȝİȡȚțȩȢĮȖȦȞȚıĲȒȢ!ȝȠȡĳȓȞȘ

ǳʌȚȠ± ȝȑĲȡȚȠʌȩȞȠ

ȅʌȚȠİȚįȒȖȚĮ

ǿıȤȣȡȩʌȩȞȠ

9

ĭȐȡȝĮțȠĮȞĮĳȠȡȐȢ

&RGHLQH
ȉUDPDGRO

0RUSKLQH
0HWKDGRQH

9

ȂİȖȐȜȘ İȟȠȚțİȓȦıȘ İȚįȚțȫȞ ± ĮıșİȞȫȞ

+\GURFRGRQH
2[\FRGRQH
7DSHQWDGRO

+\GURPRUSKRQH
)HQWDQ\O

9

ȆĮȖțȩıȝȚĮ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ

9

ȋĮȝȘȜȩ țȩıĲȠȢ

ȉĮȒʌȚĮȠʌȚȠİȚįȒȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıȣȞȒșȦȢıİ
ıȣȞįȣĮıȝȩȝİʌĮȡĮțİĲĮȝȩȜȘ± ĮıʌȚȡȓȞȘ

ƯƳīƳƭƴƳƸƳƩƬīƳƸƱƶƪ
ƧƸƲƬưƪƱƪƶƧƴƧƭƷƬƶƪƭƶƶƪ
ƳƴƭƳƪƭƩƬ
9ǼȟȑȜȚȟȘȞȩıȠȣ

ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ĳȜİȖȝȠȞȒ, ĮȪȟȘıȘ
ȩȖțȠȣ – İʌȑțĲĮıȘ ț.Ȑ

9ȁȚȖȩĲİȡȠİȣĮȓıșȘĲȠȢʌȩȞȠȢȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
9ȌȣȤȠȜȠȖȚțȐĮȓĲȚĮȐȖȤȠȢĳȩȕȠȢțĮĲȐșȜȚȥȘ
9ĭĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒİȜĮĲĲȦȝȑȞȘĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ,
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĭ.
9ǹȃȅȋǾ

ƴƪƵƭƳƵƭƶưƳƭ ƴƵƳƨƯƬưƧƷƧƶƷƬ
ĬƪƵƧƴƪƭƧưƪƳƴƭƳƪƭƩƬ

9ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢİȝʌȠįȓȗȠȣȞĲȘȞ
ĮȪȟȘıȘĲȘȢįȩıȘȢıİİʌȓʌİįȠ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
įȚĮĲĮȡĮȖȝȑȞȘȆȠȚȩĲȘĲĮǽȦȒȢ
9ȆĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȑțșİıȘıĲĮȅʌȚȠİȚįȒ
ʌȡȠțĮȜİȓ©ĮȞȠȤȒª įȘȜʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ
ȝİȓȦıȘĲȠȣĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ
ʌĮȡȐĲȘȞĮȪȟȘıȘĲȘȢįȩıȘȢ
9ȊʌİȡĮȜȖȘıȓĮ

ǹȃȅȋǾ
Ǿ ȝİĲȐ Įʌȩ ȤȡȩȞȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ İȜĮĲĲȦȝȑȞȘ
ĮʌȐȞĲȘıȘ ı¶ ĮȣĲȩ
ǼȄǹȇȉǾȈǾ
ĭȣıȚțȒ ı ıĲȑȡȘıȘȢ  ȆĮșȠȜȠȖȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ ȝİĲȐ
Įʌȩ ĮʌȩĲȠȝȘ įȚĮțȠʌȒ Ȓ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒ
ȌȣȤȚțȒ ȝȚȝİȓĲĮȚ ĲȠȞ İșȚıȝȩ
ǼĬǿȈȂȅȈ
ȆĮșȠȜȠȖȚțȒ İʌȚĲĮțĲȚțȒ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
ȝİ ıĲȩȤȠ įȚȐĳȠȡȠ ĲȘȢ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ȌİȣįȠİșȚıȝȩȢ ȚĮĲȡȠȖİȞȒȢ İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ ȞȩıȠȣ

ƧƱƳƹƬ
9 ǹʌİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȒĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞȝİĲȐĮʌȩʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘȑțșİıȒ
ĲȠȣȢıĲȠȞĮȖȦȞȚıĲȒ
9 ǹȞȐʌĲȣȟȘĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞʌȠȣ
ȝİȚȫȞȠȣȞĲȘȞİȣĮȚıșȘıȓĮĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮıĲȠȞ
ĮȖȦȞȚıĲȒʌȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢıĲȘȤȡȩȞȚĮȑțșİıȘ

ȈʌȐȞȚĮ ĮıșİȞİȓȢ ȝİ țĮȡțȓȞȠ ʌȠȣ ʌȠȞȠȪȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
İșȚıȝȩ țĮȚ ȥȣȤȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ

ƴƪƵƭƳƵƭƶưƳƭ± ƴƵƳƨƯƬưƧƷƧ
ƶƷƬĬƪƵƧƴƪƭƧưƪƳƴƭƳƪƭƩƬ
9ǻȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘĮȞȠȤȒʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ĮȞȐʌĲȣȟȘĮȞȠȤȒȢțĮȚıİȐȜȜĮȅʌȚȠİȚįȒ
ȈȣȞȒșȦȢİȓȞĮȚĮĲİȜȒȢ
9ǹȞȠȤȒĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚțĮȚıĲȚȢ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢĲȦȞȅʌȚȠİȚįȫȞǾ
ĮĲİȜȒȢįȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘĮȞȠȤȒȚıȤȪİȚțĮȚ
ȖȚĮĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢ

ƧƷƪƯƬƶƩƭƧƶƷƧƸƵƳƸưƪƱƬ
ƧƱƳƹƬưƪƷƧƲƸƷƻƱ
ƳƴƭƳƪƭƩƻƱ

9ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȒįȡȐıȘİʌȓĲȠȣȣʌȠįȠȤȑĮ
9ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȩȢȕĮșȝȩȢİȞįȠțȪĲĲȦıȘȢ ĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
9ȅȜȚȖȠȝİȡȚıȝȩȢ ĲȦȞȣʌȠįȠȤȑȦȞ
9ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ

ƸƴƪƵƧƯīƬƶƭƧƳƴƭƳƪƭƩƻƱ
23,2,',1'8&('+<3(5$/*(6,$2,+
ǹȞȐʌĲȣȟȘʌȡȠĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢțĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢĮʌİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞȣʌȠįȠȤȑȦȞ
%DOODQWD\Q -&
&OLQ -3DLQ¶

ưƪĬƳƩƳƭƧƱƷƭưƪƷƻƴƭƶƬƶ
ƷƬƶƧƱƳƹƬƶ ƸƴƪƵƧƯīƬƶƭƧƶ
9 ƧǘǍǆıǆĲǆǐįǗıǆǐo ƧǌİȺǈǇǘǋǆĲİǐįǏƾıİǈǐ
9 ƪǊƾĲĲǔıǆĲǆǐįǗıǆǐ
9 ƹǎǏǀǄǆıǆİȺǈǉǎǑǏǈǉǙǌĮǌĮǊǄǆĲǈǉǙǌ
9 ƹǎǏǀǄǆıǆıǑǌǎįǙǌĳĮǏǋƾǉǔǌ
9 ƧƮĬ± ƹưĬ± ƳǏǋǎǌǎǇİǏĮȺİǁĮ± ƹİǈǏǎǑǏǄİǁǎ±
ƧǌǎıǎĲǏǎȺǎǈǆĲǈǉǎǁ Ⱥ

ǻǻ İȟȑȜȚȟȘȞȩıȠȣ
ĮȞȠȤȒ

9 ƴĮǏİǋǃĮĲǈǉƿǐƷİǒǌǈǉƿǐ
9 ƪǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐǇİǏĮȺİǁİǐ

ıȣȞȠıȘȡȩĲȘĲİȢ

9 ƺǑǒǎǊǎǄǈǉǀǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ
9 ƪƱƧƯƯƧīƬƳƴƭƳƪƭƩƻƱ

ȈȉȅȋȅȈ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
9 ȋȡȒıȚȝȠȢșİȡĮʌİȣĲȚțȩȢȤİȚȡȚıȝȩȢ
ȩĲĮȞȑȤȠȣȝİ
9
9
9
9

ǼțįȒȜȦıȘʌĮȡİȞİȡȖİȚȫȞ
ǹȞİʌĮȡțȒĮȞĮȜȖȘıȓĮʌĮȡȐĲȘȞĮȪȟȘıȘ
įȩıİȦȞ
ǹȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮĮȜȜĮȖȒȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȠȓȜȩȖȠȚ

©ǼȟĮıĳȐȜȚıȘȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ȝİĲȚȢȜȚȖȩĲİȡİȢįȣȞĮĲȑȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ țĮȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢª

EAPC Recommendations ‘01

ǼȃǹȁȁǹīǾ rotation) ȒȂǼȉǹȉȇȅȆǾ
(switch) ȅȆǿȅǼǿǻȅȊȈ
ǼȓȞĮȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ȚıȤȣȡȠȪ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠ ıĲȩȝĮ
ʌȤ ȂȠȡĳȓȞȘ  ȝİ ȑȞĮ ȐȜȜȠ ȠʌȚȠİȚįȑȢ ĲȘȢ
ĮȣĲȒȢ
ȕĮșȝȓįĮȢ
ĲȘȡȠȪȝİȞȘȢ
ĲȘȢ
ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹȈ ȕȐıİȚ ʌȚȞȐțȦȞ true
switch)

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀǾǻȅȈǾ
ED: equanalgesic dose)
Ǿ ĮȞĮȜȠȖȓĮ įȩıİȦȞ įȪȠ ȠʌȚȠİȚįȫȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮȑȤȠȣȝİĲȠĮȣĲȩ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀȅȈȁȅīȅȈ

(EDR: ratio)

ǹȁȁǹīǾȅǻȅȊȋȅȇǾīǾȈǾȈșİȦȡİȓĲĮȚ
İȞĮȜȜĮȖȒțĮĲ¶İʌȑțĲĮıȘ


ȆȡȠıȠȤȒ ıĲȘȞ ĮĲİȜȒ įȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘ ĮȞȠȤȒ = įȩıȘ țĮĲȐ 25-50%
ȝȚțȡȩĲİȡȘ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
9ǻİȞȣʌȐȡȤİȚȠįȘȖȓĮȖȚĮĲȘȞİʌȚȜȠȖȒțȐʌȠȚȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
9ǾİʌȚĲȣȤȓĮȕĮıȓȗİĲĮȚıĲȘȞǹȉǼȁǾ
įȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘĮȞȠȤȒȝİĲĮȟȪĲȦȞ
ĮȖȦȞȚıĲȫȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒĮʌȐȞĲȘıȘĲȦȞ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞįȡȐıȘıİȣʌȠĲȪʌȠȣȢ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞțȐ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
ȆȓȞĮțİȢ
ȚıȠĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

ƧǌƾǊǎǄĮǋİĲǆǌ
įǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮ
ƳȺǈǎİǈįǙǌǉƾǇİȤȫȡĮȢ

9 ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢȣȥȘȜȩĲİȡİȢȚıȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȑȢ įȩıİȚȢ
9 ǻİȞȣʌȐȡȤİȚİʌĮȡțȒȢİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒĮʌȩįİȚȟȘ
9 ǼțĲȓȝȘıȘ± İʌĮȞİțĲȓȝȘıȘĮıșİȞȠȪȢ
9 ȈȣȞİțĲȓȝȘıȘȘʌĮĲȚțȒȢțĮȚȞİĳȡȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ

ǾǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹǼȆǾȇǼǹǽǼȉǹǿǹȆȅ

9ǼȟȦȖİȞİȓȢȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȑȞĲĮıȘʌȩȞȠȣĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢĭȞİĳȡȚțȒ
ȘʌĮĲȚțȒĮȞİʌȐȡțİȚĮʌȡȠȘȖȘșİȓıĮȑțșİıȘıĲĮ
ȅʌȚȠİȚįȒʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮʌȩȞȠȣȠįȩȢ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
9 ǼȞįȠȖİȞİȓȢȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒ țĮȚĳĮȡȝĮțȠįȣȞĮȝȚțȒĲȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ

9ǾįȩıȘĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚ
țĮĲȐ ȝȚțȡȩĲİȡȘıİıȤȑıȘȝİĲȠȣȢ
ʌȓȞĮțİȢȜȩȖȦĲȘȢĮĲİȜȠȪȢįȚĮıĲĮȣȡȠȪȝİȞȘȢ
ĮȞȠȤȒȢ
9ȈĲĮįȚĮțȒĮȪȟȘıȘ ĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȞȑȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
9ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȘȢįȩıȘȢįȚȐıȦıȘȢĮȞȐȜȠȖĮ

ȆȇȅȈȅȋǾ

ȆȇȅȉǹȈǾ

ǹȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȝİȓȦıȘțĮĲȐ
ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢȝİȓȦıȘțĮĲȐ

ȀĮĲȐĲȘȞĳȐıȘİȞĮȜȜĮȖȒȢȑȤȠȣȝİ
ıȣȞȪʌĮȡȟȘįȪȠȅʌȚȠİȚįȫȞ
ƸȺǎǊǎǄǁǅǎǑǋİĲǎǒǏǗǌǎǆǋǁıİǈĮǐǅǔǀǐĲǎǑ
ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǎǑǎȺǈǎİǈįǎǘǐ ǉĮǈĲǎǑǐİǌİǏǄǎǘǐ
ǋİĲĮǃǎǊǁĲİǐ
ƸȺǎǊǎǄǁǅǎǑǋİĲǎǌǒǏǗǌǎƿǌĮǏǍǆǐįǏƾıǆǐĲǎǑ
ǌƿǎǑǎȺǈǎİǈįǎǘǐ ǉĮǈĲǎǌ7PD[
ƴǏǎıǎǒǀ
Į ʌȡȚȞĲȘȞȞȑĮĮȪȟȘıȘįȩıȘȢ ĮȞĮȝȠȞȒȘȝȓıİȚİȢȗȦȑȢĲȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ʌȠȣȒįȘȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
ȆȤȘȝȖȚĮĲȠ3HU2V 65ıțİȣȐıȝĮĲĮ
ȘȝȖȚĮįȚĮįİȡȝȚțȩ İʌȓșİȝĮ
! ȘȝȖȚĮĲȘȞȝİșȠįȩȞȘ
ȕ ĮȪȟȘıȘĲȘȢ5'ĮȞȐȜȠȖĮ

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹȂȅȇĭǿȃǾȈȍȈȆȇȅȈ
ȉǿȈȅǻȅȊȈȋȅȇǾīǾȈǾȈ

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȈǿǹǻǿǹǻǼȇȂǿȀǾȈ
ĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾȈȍȈȆȇȅȈȉǾȂȅȇĭǿȃǾ 
ȀȍǻǼȎȃǾ
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ ,9  ȂȠȡĳȓȞȘ 32

ȀȦįİȧȞȘ 32

32

35

6&

,9

('

,7

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ













ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

ȖK

PJȘȝ

PJȘȝ

(SLGXUDO'RVH32
,96&
6SLQDO'RVH 32
,96&
('

ǿȈȅǻȊȃǹȂǿǹȂȂǼĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾ

ȂȠȡĳȓȞȘ PJK ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ 776PJK 
ȂȠȡĳȓȞȘ PJK  ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ 776 ȖK

ȂǼȉǹȉȇȅȆǾIV ĭǹǿȃȉǹȃȊȁǾȈȈǼ776

ƯǗǄǎǐ

9PJ 0 SR | ǄO 776 )HQW
9PJK 0 ƪĭ | ǄO 776 )HQW
9PJ 0 ƪĭ

| Ǆ Ƴ7)&

9 ȂİȓȦıȘ țĮĲȐ  İʌȓ  ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ TTS
9 ǻȚĮțȠʌȒ IV ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȝİĲȐ Įʌȩ  h

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǼȈȅǻȅǿȋȅȇǾīǾȈǾȈ
ȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
ƵƳ o ,9 ǀ 6& įǑıǉĮĲĮȺǎıǁĮ
ƿǋİĲǎǐ
(QG RI OLIH
,9

Morphine
Fentanyl TDS*
Hydromorphone*

6&

,9 ĲĮǒİǁĮ ĲǈĲǊǎȺǎǁǆıǆ
ĮįǘǌĮĲǆ ǀ 6& ǒǎǏǀǄǆıǆ ǎǁįǆǋĮ įǈĮĲǒƿǐ ȺǀǍǆǐ
ǋİǄƾǊİǐ įǗıİǈǐ

($3&UHF µ

Tramadol

ĭȐȡȝĮțĮ

ȆĮȡİȞĲİȡȚțȐ
ȊǻǼĭ ıİPJ

32V

7òK

ǻȚȐȡțİȚĮ
įȡȐıȘȢ K

ȂȠȡĳȓȞȘ





± 

± 

ȀȦįİȧȞȘ





± 

± 

ȂİșĮįȩȞȘ





± 

± 



± 

± 

)HQWDQ\O


 ȝJKa PJK
İĳȝȠȡĳȓȞȘȢ 

S.C.

I.V.

15 mg

10 mg

12,5 Ǎg/h

4-10 Ǎg/h

4-10 Ǎg/h

6-8 mg

1.5 mg

1.5-2.5 mg

15-30 mg

Codeine

Oxymorphone *

9
9

4-6 mg
2-3 mg
1-2 mg

15 mg

1,5 mg

ƤǒǂǘǆǀǂǓ ǅǒƽǔǈǓ
(Short acting)

ƵǂǘǆǀǂǓ ƜǎǂǒǏǈǓ
(rapid onset)

9ƮǐǒǗǀǎǈ (Po, IV, SC + PCA
9ƶǅǒǐǍǐǒǗǝǎǈ (pain pen)
9ƱǏǖǋǚǅǝǎǈ
9Ʈǆǉǂǅǝǎǈ (SL)

ǻȚĮįİȡȝȚțȩ 'XURJHVLF)HQWDGXU0DWULIHQ 
ȉȡȠȤȓıțȠȢ $FWLT
ȉȡĮȝĮįȩȜȘ 7UDPDO ȉĮʌİȞĲĮįȩȜȘ 3DOH[LD

9

-

7,5 mg (4:1)
5 mg (6:1)
2,5 mg (12:1)

)HQWDQ\O

Actiq
Instanyl
200 mcg
50 mcg
400 mcg
100 mcg
600 mcg
200 mcg
800 mcg
1200 mcg

100mg

200 mg

Methadone *
<90 mg/24h
90-300 mg/24h
>300 mg/24h

ȆȅǿǹȅȆǿȅǼǿǻǾȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿȅȊȂǼȈȉǾȃ
Ǽȁȁǹǻǹ

P.O.
30 mg

9IR Morf. Sulf. (iv, sc)
9ƬǊǕǒǊǋƿ
ƷǂǊǎǕǂǎǞǌǈƦǊǂǑǂǒǆǊǂǋƽ
(buccal)OTFC (Actiq)
BFT (Fentora)
ƶǑǐǄǌǟǔǔǊǂ(SLingual)
(Abstral)
ƦǊǂǑǂǒǆǊǋǝ ƿ ǖǑǐǄǌǟǔǔǊǐ
film FBSF (Onsolis)
ƦǊǂǒǒǊǎǊǋƽ (INasal)
Instanil (INF)
Fentanyl in Pectin
ƴǐǖǌǗǂǊǎǕǂǎǞǌǈ

Abstral
100 mcg
200 mcg
300 mcg
400 mcg
600 mcg
800 mcg

ĭȐȡȝĮțĮʌȠȣȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȚȢ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢĲȦȞȅʌȚȠİȚįȫȞ
ǹȞĲȚİȝİĲȚțȐ
ȊʌĮțĲȚțȐ ʌȡȠĳȣȜĮțĲȚțȒȤȠȡȒȖȘıȘ± įȪıțȠȜĮ
ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚĮȞȠȤȒ
ǹȞĮʌĲțȒ ȀĮĲĮıĲȠȜȒ ȞĮȜȠȟȩȞȘ
ȀİȞĲȡȚțȒȀĮĲĮıĲȠȜȒ țĮĳİȧȞȘȝİșȣȜĳĮȚȞȣįȐĲȘ
ȃĲİȜȓȡȚȠȣȝ ĮȜȠʌİȡȚįȩȜȘȡȚıʌİȡȚįȩȞȘ
ȀȞȘıȝȩȢ ȞĮȜȠȟȩȞȘįȚĳĮȚȞȣȜįȡĮȝȓȞȘ
ʌȡȠʌȠĳȩȜȘ

ƴĮǏƾǄǎǌĲĮǐ

ƬǋİǏǀıǈĮ
įǗıǆ

ƮǁǌįǑǌǎǈ

ƺǑǊǊǈǎ

JU

ƧǌƾǄǉǆǄǈĮǋİǄƾǊǆǊǀǓǆǑǄǏǙǌ
ǉǁǌįǑǌǎǐİǌĲİǏǈǉǀǐĮȺǗĳǏĮǍǆǐ

%LVDFRG\O

PJG

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆ

6HQQD

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆįǈĮĲĮǏĮǒƿǐ
ǆǊİǉĲǏǎǊǑĲǙǌ

/DFWXORVH

JJG

0DJQHVLXPK\GUR[LGH

PO

ƮǎǈǊǈĮǉƾƾǊǄǆǌĮǑĲǁĮƿǋİĲǎȺǏǎıǎǒǀ
ıĲǎǑǐįǈĮǃǆĲǈǉǎǘǐ

ƸȺǗǇİĲĮǄǊǑǉİǏǁǌǆǐ
Ramsinetal.,PainPhys 2008;11:S105ǦS120

ȈȊȃȅǻȅǾǺȅǾĬǾȉǿȀȅ
ǹȃǹȁīǾȉǿȀȅ

ȃǹȊȉǿǹȀǹǿǼȂǼȉȅȈ
ĭĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǀǎǑıǁĮ

ƬǋİǏǀıǈĮįǗıǆ

ƧǌİȺǈǇǘǋǆĲİǐİǌƿǏǄİǈİǐ

ƩǈǋİǌǑįǏǈǌƾĲǆ

PJǆǋİǏǆıǁǔǐ

ƩǎǋȺİǏǈįǗǌǆ

PJ ĳǎǏƿǐ
ǆǋİǏǆıǁǔǐ

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

ƧǊǎȺİǏǈįǗǊǆ

PJ [

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

ưİĲǎǉǊǎȺǏĮǋǁįǆ

PJ[

ƪǍǔȺǑǏĮǋǈįǈǉƿǐĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ

țȐșİĳȐȡȝĮțȠȝİʌȡȦĲĮȡȤȚțȒȑȞįİȚȟȘ
ȐȜȜȘĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠĮȜȜȐʌȠȣįȡĮıĮȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȩıİțȐʌȠȚĮİȓįȘʌȩȞȠȣ
ǺȠȘșȐĲĮțȪȡȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐȠʌȚȠİȚįȒ
9
9

ƳǌįĮıİĲǏǗǌǆ

PJ[

ƹǊǔǏǎȺǏǎǋĮǅǁǌǆ

PJǆǋİǏǆıǁǔǐ
ChuLF,ClinJPain2008;24:479–496

ưİǇǑǊȺǏİįǌǈǅǎǊǗǌǆ

9
9
9

9

9

PJ

ǹȞĮıĲȠȜȒĲȘȢCOX-1-COX-2
ǹȞĮıĲȠȜȒĲȘȢıȣȞșİĲȐıȘȢ ĲȠȣȃȅ
ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐıĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȠȣıȦȝĮĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ ʌȤȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ǼȝĳĮȞȓȗȠȣȞĳĮȚȞȩȝİȞȠȠȡȠĳȒȢıĲȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩ
ĲȠȣȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ȆȡȠțĮȜȠȪȞıȠȕĮȡȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ

ĭƾǏǋĮǉǎ

9

ȖȚĮȞĮĮȣȟȘșİȓȘĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȞĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıĲİȓʌȩȞȠȢĮĲȓșĮıȠȢıĲĮ
țȪȡȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ȒțĮȚȞĮȝİȚȫıİȚĲȘȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĲȠȣȢįȩıȘ
ȖȚĮȞĮʌȡȠȜȘĳșȠȪȞʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ

9

ǹıĳĮȜȑıĲİȡĮĳȐȡȝĮțĮȦȢʌȡȠȢĲȘȞ
ĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȒįȚȐșİıȘțĮȚĲȘȞİĳȡȠĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ

9

ȈȣȞįȑȠȞĲĮȚȝİĮȣȟȘȝȑȞȠțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȩ
țȓȞįȣȞȠȚįȓȦȢıİĮıșİȞİȓȢȝİȖȞȦıĲȒ
ıĲİĳĮȞȚĮȓĮȞȩıȠ

9

ȊʌȐȡȤȠȣȞİȞįİȓȟİȚȢʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪĲȠȣȩȖțȠȣ
ĮʌȩĲȠȣȢCOX-2 ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ

9

ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȪʌȞȠȣțĮĲȐșȜȚȥȘ

9

ǹȞĲȚıʌĮıȝȦįȚțȐ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ıȣȝʌȓİıȘįȚȒșȘıȘȞİȪȡȦȞʌȜİȖȝȐĲȦȞ
ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
İȞįȠțȡȐȞȚĮ ȣʌȑȡĲĮıȘıȣȝʌȓİıȘȃȂ

ƩǗıǆ PJ

ƩǈƾǏǉİǈĮ ǙǏİǐ

ưƿǄǈıĲǆįǗıǆ

ƴĮǏĮǉİĲĮǋǗǊǆ







ƧıȺǈǏǁǌǆ







9



9

ǺİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢȪʌȞȠȣȐȖȤȠȢ

9

ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ ĮȞșİțĲȚțȩȢȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ʌȩȞȠȢ

9

ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ ȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ȣʌİȡĮıȕİıĲȚĮȚȝȓĮ

ƩǈǉǊǎĳİǌƾǉǆ





ƭǌįǎǋİǇĮǉǁǌǆ





ƱĮȺǏǎǍƿǌǆ
ƶİǊİǉǎǍǁǋȺǆ







ƴǈǏǎǍǈǉƾǋǆ







ȈȪȞįȡȠȝĮțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣ
ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ

ȈȣȞȠįȐĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
ȉȡȚțȣțȜȚțȐ ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȘʌĲȚțȐ 
665,¶V615,¶6
ǹȞĲȚıʌĮıȝȦįȚțȐ
ȀĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ± ĭİȞȣĲȠȧȞȘ
ȀȜȠȞĮȗİʌȐȝȘ± ǺĮȜʌȡȠȧțȩ
īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ± ȆȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ
ǱȜȜĮ
ȂʌĮțȜȠĳĮȓȞȘ
ȈȣıĲȘȝĮĲȚțȐȉǹ /LGRFDLQH
ȉȠʌȚțȐĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ /LGRFDLQH ± țĮȥĮȧıȓȞȘ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ 10'$
ǹ ĮȖȦȞȚıĲȑȢ țȜȠȞȚįȓȞȘ ĲȚȗĮȞȚįȓȞȘ

ǹȃȉǿǼȆǿȁǾȆȉǿȀǹ
*DEDSHQWLQSUHJDEDOLQ
ǹȣȟȐȞȠȣȞİʌȓʌİįĮĮȞĮıĲĮȜĲȚțȫȞȞİȣȡȠįȚĮȕȚȕĮıĲȫȞ
ȀĮĲĮıĲȑȜȜȠȣȞĲȘȞĮȣĲȩȝĮĲȘȣʌİȡįȚİȖİȡıȚȝȩĲȘĲĮĲȦȞ
ȞİȣȡȫȞȦȞ
5RWDWLRQȞĮȚȖȚĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪȢȜȩȖȠȣȢ
$ȡȖȒ ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘıİȝİȡȚțȠȪȢĮıșİȞİȓȢ
ZHHNV 
ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
ǽȐȜȘ±ȣʌȞȘȜȓĮ± ʌİȡȚĳİȡȚțȩȠȓįȘȝĮ
ȉǿȉȁȅȆȅǿǾȈǾ
2[IRUG7H[WERRNRI3DOOLDWLYH0HGLFLQH

ǹȃȉǿȀǹȉǹĬȁǿȆȉǿȀǹ
ȉȡȚțȣțȜȚțȐ665,V615,V
ǺİȞȜĮĳĮȟȓȞȘȃĲȠȣȜȠȟİĲȓȞȘ
9 ǼȞȓıȤȣıȘİȞįȠȖİȞȫȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ
9 ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩțĮȣıĲȚțȩʌȩȞȠȣʌİȡĮȜȖȓĮ
9ȉȡȚțȣțȜȚțȐıĲĮįȚĮțȒĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ
9ȆȠĲȑȝİȖĮȜȪĲİȡİȢįȩıİȚȢĮʌȩĮȣĲȑȢĲȘȢ
ĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ
9ǹȞĮȜȖȘĲȚțȒįȡȐıȘȝİĲȐĮʌȩȘȝȑȡİȢ

ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ
ǹȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ

ƩǗıǆ

ǹȝȚĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ



ǿȝȚʌȡĮȝȓȞȘ



ǻİıȚʌȡĮȝȓȞȘ



ȃȠȡĲȡȚʌĲȣȜȓȞȘ



ȆĮȡȠȟİĲȓȞȘ



ĭȜȠȣȠȟİĲȓȞȘ



ǹȞĲȚıʌĮıȝȦįȚțȐ
ȀĮȡȕĮȝĮȗİʌȓȞȘ



ĭİȞȣĲȠȓȞȘ



īțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ



ȆȡİȖțĮȝʌĮȜȓȞȘ



ȀȜȠȞĮȗİʌȐȝȘ

ȅȟİȓĮıȣȝʌȓİıȘȞİȪȡȦȞ
ĮȣȟȘȝȑȞȘİȞįȠțȡĮȞȚĮțȒ ʌȓİıȘ ǻİȟĮȝİșĮȟȩȞȘ ʌȡİįȞȚȗȩȞȘ
ıʌȜĮȖȤȚțȒ įȚȐĲĮıȘ
ȝİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ
įȚȒșȘıȘȝĮȜĮțȫȞȚıĲȫȞ
ȅıĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ȅıĲȚțȩȢʌȩȞȠȢĮʌȩȝİĲĮıĲȐıİȚȢțĮȜıȚĲȠȞȓȞȘ  įȚĳȦıĳȠȞȚțȐ
VWURQWLXP±
VDPDULXP±
ȈʌĮıȝȩȢİȞĲȑȡȦȞ

ȅțȡİȠĲȓįȘ



ǻǿĭȍȈĭȅȃǿȀǹ
ǹȞȐȜȠȖĮȝİĲȘįȠȝȒʌȜĮȖȓȦȞĮȜȪıİȦȞ țĮȚ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȓĮʌĮȡĮıțİȣȒȢĲȠȣȢȘ Ș Ș ȖİȞȚȐȢ
ǹȞĮıĲȑȜȜȠȣȞĮ ĲȘȞįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘĲȦȞ
ʌȡȩįȡȠȝȦȞțȣĲĲȐȡȦȞıİȠıĲİȠțȜȐıĲİȢ
ȕ ĲȘįȡȐıȘĲȦȞȠıĲİțȜĮıĲȫȞ
ȂİȚȫȞȠȣȞĲȠȤȡȩȞȠȗȦȒȢĲȦȞȠıĲİȠțȜĮıĲȫȞ
ǹȞĮȜȖȘĲȚțȒįȡȐıȘȝİĲȐĮʌȩȘȝȑȡİȢĮʌȩĲȘȞʌȡȫĲȘįȩıȘ
ȆȡȠıȠȤȒıĲȘȞȣʌĮıȕİıĲĮȚȝȓĮ
)OXOLNHV\QGURP K

ȅıĲİȠȞȑțȡȦıȘ ȖȞȐșȠȣ

ȀǹȁȈǿȉȅȃǿȃǾ
ȀİȞĲȡȚțȒțĮȚʌİȡȚĳİȡȚțȒįȡȐıȘ
ǹȣȟȐȞİȚİȞįȠȖİȞİȓȢȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
ǴıȦȢįȡȐ ıĲȠȣȢȠıĲİȠțȜȐıĲİȢ
ȇǹǻǿȅȃȅȊȀȁǼȅȉǿǻǿǹ
6WURQGLXP
5KHQLXP
6DPDULXP
ǴıȦȢİȝʌȠįȓȗȠȣȞĲȘȞĮʌİȣȜİȣșȑȡȦıȘ ĮȜȖȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ
ȅıĲİȠȕȜĮıĲȚțȑȢ ȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ǹȞĲĮʌȩțȡȚıȘıİȘȝȑȡİȢ
ǹȞĮȜȖȘıȓĮȖȚĮȝȒȞİȢ
ȂȣİȜȠĲȠȟȚțȐ 301!3/7!

ƩǗıǆ

ȀȠȡĲȚțȠıĲİȡȠİȚįȒ
ȂİșȣȜʌȡİįȞȚȗȠȜȩȞȘ
ǻİȟĮȝİșĮȗȩȞȘ




ǺİȞȗȠįȚĮȗİʌȓȞİȢ
ǻȚĮȗİʌȐȝȘ




ȅȟĮȗİʌȐȝȘ



ǹȜʌȡĮȗȠȜȐȝȘ
ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ
ȂİȟȚȜİĲȓȞȘ
ǻȚĳȦıĳȠȞȚțȐ
ǼĲȚįȡȠȞȐĲȘ


PJNJ
PJNJ

ȆĮȝȚįȡȠȞȐĲȘ

ȂǾĭǹȇȂǹȀǼȊȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ

9
9
9

ǹȞĲȚĮȞįȡȠȖȠȞȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȡțȓȞȠȢʌȡȠıĲȐĲȘ
ǹȞĲȚȠȚıĲȡȠȖȠȞȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ țĮȡțȓȞȠȢȝĮıĲȠȪ
ȆȡȠȖİıĲİȡȩȞȘ țĮȡțȓȞȠȢİȞįȠȝȘĲȡȓȠȣ

ȂǾȆǹȇǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

9
9

ȆȠȜȜĮʌȜȑȢȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ
ȆȠȜȜĮʌȜȑȢįȚȘșȒıİȚȢ

ǹȀȉǿȃȆǼǿǹ

ȂȚțȡȒİȣĮȚıșȘıȓĮ
ȂİȖȐȜȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ

ȋǼǿȇȀǾ

9

ǹʌȠĲȣȤȓĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮȢʌȩȞȠȣ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȠȓʌȡȠȖȞȦıĲȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıȝȠȓ
ǼȝʌİȚȡȓĮĲȒȡȘıȘțĮȞȩȞȦȞĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȈĲȐșȝȚıȘțȚȞįȪȞȦȞȦĳİȜİȚȫȞ

9

ȈȉȅȋȅȈǺİȜĲȓȦıȘʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ

9
9
9
9
9

ƹƷƸƲƮƲıƬƭƩƵ

ĭȊȈǿȀǼȈ

ȆǹȇǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

ǼȃǹȁȁȀǼȈ

ȃǼȊȇȀǾ
ȅȇĬȀǾ

ǼȄǼȁǿīȂǼȃǼȈ
ǼȆǼȂǺǹȉǿȀǼȈ

ǹȆȅ.ȁǼǿȈȂȅǿȃǼȊȇȍȃ
ȆȩȞȠȢİȞĲȠʌȚıȝȑȞȠȢıİȑȞĮȞİȪȡȠ ʌȤʌȩȞȠȢĮʌȩ
ȑȡʌȘĲĮȗȦıĲȒȡĮȝİĲȐĮʌȩİʌȑȝȕĮıȘȞİȪȡȦȝĮ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİĲĮȚȝİĮʌȠțȜİȚıȝȩĲȦȞȞİȪȡȦȞȝİ
ĲȠʌȚțȩĮȞĮȚıșȘĲȚțȩİĳ¶ȐʌĮȟȒȝİıȣȞİȤȒ
ȤȠȡȒȖȘıȘȝȑıȦțĮșİĲȒȡĮ
ȃǼȊȇȅȁȊȈǾ
z ȋȘȝȚțȒȂİ3KHQROHWKDQRO
K\SHUWRQLFVDOLQH
z ȂİİȚįȚțȐȣȥȓıȣȤȞĮ șİȡȝȚțȐȡİȪȝĮĲĮ 5DGLR
IUHTXHQF\
z ȀȡȣȠĮȞĮȜȖȘıȓĮ

ǼȄǼȁǿīȂǼȃǼȈ
ȃǼȊȇȅȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǼȈȉǼȋȃǿȀǼȈ
ȃȂ.
ǾȜİțĲȡȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ ȃȂ

ʌİȡȚĳİȡȚțȫȞ ȞİȪȡȦȞ
9

țȚȞȘĲȚțȠȪ ĳȜȠȚȠȪ

9

ǻȚȑȖİȡıȘ İȞ ĲȦ ȕȐșİȚ İȖțİĳȐȜȠȣ

9
9

ǼȞįȠțȠȚȜȚĮțȒ ȑȖȤȣıȘ ȠʌȚȠİȚįȫȞ ȝȑșȠįȠȢ 2PPD\D

9
9

ǼȞįȠȞȦĲȚĮȓĮ

ȑȖȤȣıȘ

ȠʌȚȠİȚįȫȞ

İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ

ȣʌĮȡȤȞȠİȚįȘȢ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȝȑıȦ ĮȞĲȜȚȫȞ
North 1993; Gybels 1993

Ȓ

ǹʌȠĲȣȤȓĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
ȆȡȠıįȩțȚȝȠİʌȚȕȓȦıȘȢ!ȝȒȞİȢ
ǼȟĮıĳȐȜȚıȘıȣȞĮȓȞİıȘȢ
ǹʌȠȣıȓĮĮȞĲİȞįİȓȟİȦȞ
ȈĲȐșȝȚıȘțȚȞįȪȞȦȞ± ȦĳİȜİȚȫȞ
ĬİĲȚțȒįȠțȚȝĮıȓĮĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȆǿȈȀȁǾȇǿǻǿǹ± ȊȆǹȇǹȋȃȅǼǿǻǾȈȋȅȇǾīǾȈǾ
ĭǹȇȂǹȀȍȃ
ǼȃǻǼǿȄǼǿȈ
ȈȠȕĮȡȩȢʌȩȞȠȢʌȠȣįİȞĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİĲĮȚȝİĲȘ
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞ
z ȈȠȕĮȡȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ± ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ
z ǱȝİıȘĮȞȐȖțȘȖȚĮȤȠȡȒȖȘıȘȝȘȠʌȚȠİȚįȫȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ
ȆȁǼȅȃǼȀȉǾȂǹȉǹ
z ȀĮȜȒĮȞĮȜȖȘıȓĮȝȚțȡȑȢįȩıİȚȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ ȜȚȖȩĲİȡİȢ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
z

9

9
9
9

ǿȈȅǹȃǹȁīǾȉǿȀǼȈǻȅȈǼǿȈȂȅȇĭǿȃǾȈ
Oral Parenteral Epidural
Subarachnoid
300mg
100mg
10mg
1mg
MEIONEKTHMATA
z ǼʌİȝȕĮĲȚțȒĲİȤȞȚțȒ± İʌȚʌȜȠțȑȢ
z ȀȩıĲȠȢ

9

9
9

ȀĮșİĲȒȡĮȢİȟȦĲİȡȚțȩȢ ȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢ Ȓ
İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ
ȀĮșİĲȒȡĮȢİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȢȣʌȠįȠȡȓȦȢ
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮLQIXVH± $SRUW
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮ 3&$
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮșİȡȒȢȡȠȒȢ
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞĮ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ

ǻȡĮİʌȚțȠȣȡȚțȐıĲȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ

ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ

9 ȆȡȩȜȘȥȘ±

9 ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ

ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ

ʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞțĮĲĮȖȝȐĲȦȞ

ıĲȚȢȠıĲȚțȑȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢ

9 ǹʌȠıȣȝʌȓİıȘ

ıĲȚȢȝİĲĮıĲȐıİȚȢıĲȠȣȢȝĮȜĮțȠȪȢȚıĲȠȪȢ

ȃȂ

ıĲȘıȣȝʌȓİıȘȞİȪȡȦȞ

ǹʌİȣșİȓĮȢįȡȐıȘıĲĮțĮȡțȚȞȚțȐțȪĲĲĮȡĮ
ĮȜȜȐțĮȚİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞıȤȑıȘ
ȠıĲİȠțȜĮıĲȫȞȠıĲİȠȕȜĮıĲȫȞțĮȚȝİȓȦıȘ
ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢĮȜȖȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ

9ȋȅȇǻȅȉȅȂǾ
ȀĮĲĮıĲȡȠĳȒĲȠȣʌȡȠıșȚȠʌȜȐȖȚȠȣ ĲİĲĮȡĲȘȝȠȡȓȠȣĲȠȣȃȂ
ĮʌȠțȜİȓİȚĲȘȞȦĲȚĮȚȦșĮȜĮȝȚțȒ ȠįȩʌȠȣȝİĲĮĳȑȡİȚĲĮ
ȝȘȞȪȝĮĲĮĲȠȣʌȩȞȠȣĮʌȩĲȘȞʌİȡȚĳȑȡİȚĮıĲȠșȐȜĮȝȠ

9'256$/5+,=2720<$1''256$/5227(175<=21(
/(6,216
9ȇǿǽȅȉȅȂǾĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒıİʌȩȞȠĮʌȩįȚȒșȘıȘĲȠȣ
șȦȡĮțȚțȠȪĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ
9'5(= ʌȩȞȠȢȝİĲȐ ĮʌȩĮĳĮȓȡİıȘĲȠȣȕȡĮȤȚȠȞȓȠȣ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ

9ˈˏʿˋˇʿˈ˃ːˏˇ˄ˍˑˍˊ˃ː
ˁ˨˶˰˰ˬ˳˞ˮ˲ˠˠ˦˧ˬ˺
ˑˮ˦ˡ˺˩ˬ˲

9˒ˎˍ˓˒ː˃ˈˑˍˊ˅
9ˊ˒˃ˉˍˑˍˊ˅

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǼȈ
9

ǱȖȖȚȖȝĮ

9

ȅʌĲȚțȠʌȠȓȘıȘ

9

ȂĮıȐȗ

9

ǻȚĮȜȠȖȚıȝȩȢ

9

ȇİĳȜİȟȠȜȠȖȓĮ

9

ǺȚȠĮȞȐįȡĮıȘ

9

ȂȠȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ȅȝȠȚȠʌĮșȘĲȚțȒ

9

7DL&KL

9

ȆȡȠıİȣȤȒ ± ȆȞİȣȝĮĲȚıȝȩȢ

9

<RJD

9

ȊʌȞȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ȋĮȜȐȡȦıȘ

9

ȋİȚȡȠʌȡĮțĲȚțȒ

9

ȃȠȘĲȚțȒ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ

9

ĭȣĲȠșİȡĮʌİȓĮ

9

ĭȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ
ȂĮȜȐȟİȚȢĮıțȒıİȚȢįȚĮșİȡȝȓİȢ
ȆȡȠıȠȤȒıİįȚȘșȘȝȑȞȠȣȢȚıĲȠȪȢ

9

ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ7(16
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢİȞįİȓȟİȚȢ

9

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌȡȠıİȖȖȓıİȚȢ
ȌȣȤȠșİȡĮʌİȓĮĮȡȦȝĮĲȠșİȡĮʌİȓĮ
ȝȠȣıȚțȠșİȡĮʌİȓĮ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȠȪ țĮȚȘİțʌȜȒȡȦıȘ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ
İȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȘȞțĮĲĮȞȩȘıȘ
ĲȠȣİȓįȠȣȢĲȠȣʌȩȞȠȣ țĮȚĲȘ
ĳȣıȚțȒțĮȚȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
ǾĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ʌȩȞȠȣȝİĲĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȐʌȡȑʌİȚ
ȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ ıĮȞ ȝȚĮ
țȠʌȚȫįȘȢ İȣĮȓıșȘĲȘ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ țĮĲȐĲȘȞȠʌȠȓĮȘ
ıȣȤȞȒİʌĮĳȒȝİĲȠȞĮıșİȞȒ
İȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȖȚĮȞĮ
įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓȘıȦıĲȒİʌȚȜȠȖȒ
ĲȠȣȢ

ȃĮİțĲȚȝȠȪȝİțĮȚȞĮİʌĮȞİțĲȚȝȠȪȝİĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲȐȝĮȢȞĮİȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİțĮȚȞĮ
İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȝİȝİĲȠȞĮıșİȞȒțĮȚĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣ
ȃĮĮĳȚİȡȫȞȠȣȝİĮȡțİĲȩȤȡȩȞȠȝİĲȠȞ
ĮıșİȞȒțĮȚĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȣȦıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞȠȒıȠȣȝİĲȚȢĮȞȐȖțİȢĲȠȣȢ

ǻİȞİȓȞĮȚ
ȆĮȡȘȖȠȡȚȐ ǼȜİȘȝȠıȪȞȘ
ĭȚȜĮȞșȡȦʌȓĮȂĮĲĮȚȠʌȠȞȓĮ
ǼȓȞĮȚ
ǾıȣȞȠȜȚțȒıȣȞĲȠȞȚıȝȑȞȘțĮȚıȣȞİȤȒȢĳȡȠȞĲȓįĮʌȠȣ
ıĲȠȤİȪİȚȞĮĮȞĮțȠȣĳȓıİȚțĮȚȞĮİȞȚıȤȪıİȚȑĲıȚĲȘȗȦȒ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȢʌĮȡȐȜȜȘȜĮĲȠșȐȞĮĲȠıĮȞĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒ
İȟȑȜȚȟȘ
ǹĳȠȡȐĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȩȜȦȞĲȦȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓȠțĮȡțȓȞȠȢ
ǻİȞʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚȝȩȞȠıĲȠĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠ
ǻİȞıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİĲȘȞİȚįȚțȒĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȒșİȡĮʌİȓĮ

ȈĲȩȤȠȚ

ǹȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȐȜȜȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞ
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒȘșȚțȒțȠȚȞȦȞȚțȒıĲȒȡȚȟȘ
ǺİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢȗȦȒȢ
ȈĲȠĲİȜȚțȩıĲȐįȚȠįİȞİʌȚĲĮȤȪȞİĲĮȚȠșȐȞĮĲȠȢ
ȠȪĲİȩȝȦȢʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚȘȗȦȒ

ǹȞȐʌĲȣȟȘįȚțĲȪȠȣʌĮȡȠȤȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ǲȡİȣȞĮ± ǼțʌĮȓįİȣıȘ
ȀĮĲ¶ȠȓțȠȞȞȠıȘȜİȓĮ
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮȟİȞȫȞȦȞ

ȈȣȞȠȜȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ
ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢțĮȚĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ
īȞȦȡȚȝȓĮȝİĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚĮ
ȋȐȡĮȟȘʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒȢıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ± ıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ȉĮțĲȚțȒİțĲȓȝȘıȘĲȘȢțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢ

ȀǹȇȀǿȃǿȀȅȈȆȅȃȅȈ
ȈĲȠȞȤİȚȡȚıȝȩĲȠȣʌȩȞȠȣĲȠȣțĮȡțȚȞȠʌĮșȠȪȢ
ȝʌȠȡȠȪȞțĮȚʌȡȑʌİȚȞĮȕȠȘșȒıȠȣȞ
țĮȚȐȜȜİȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢʌȐȞĲĮıİıȣȞİȡȖĮıȓĮțĮȚ
ȝİĲȘıȦıĲȒțĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲȦȞǿĮĲȡİȓȦȞȒȀȜȚȞȚțȫȞȆȩȞȠȣ

ːˑˍ˔ˍː

ȈȊȂȆǼȇǹȈȂǹȉǹ
ȅțĮȡțȚȞȚțȩȢʌȩȞȠȢİȓȞĮȚıȣȤȞȩȢțĮȚʌȠȜȜȑȢĳȠȡȑȢȘ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĮȖȦȖȒĮȞİʌĮȡțȒȢ
ǾĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞțȜȓȝĮțĮ:+2
ȀĮȜȪĲİȡȠĳȐȡȝĮțȠȖȚĮĲĮȤİȓĮĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢįȩıȘȢȘ
ȝȠȡĳȓȞȘ
īȚĮĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠʌȡȠĲȚȝȩĲİȡĮĲĮȕȡĮįİȓĮȢ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȠʌȚȠİȚįȒ
ǼʌĮȡțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ
ȈȣȤȞȐĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚİʌȚțȠȣȡȚțȐĳȐȡȝĮțĮțĮȚȝİȡȚțȑȢ
ĳȠȡȑȢȐȜȜİȢȝȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȑȢȝȑșȠįȠȚ

ǾȕİȜĲȓȦıȘĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢǽȦȒȢ± ȊȖİȓĮȢ
ĲȠȣĮıșİȞȠȪȢ

9 ƷĮ ƳȺǈǎİǈįǀ İǁǌĮǈ ǆ ǇİǏĮȺİǁĮ
©ȺǏǙĲǆǐ
ǄǏĮǋǋǀǐª
ĲǎǑ
ƮĮǏǉǈǌǈǉǎǘ ȺǗǌǎǑ
9 ƣǊǎǈ ǎǈ ǉĮǏǉǈǌǎȺĮǇİǁǐ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ƿǒǎǑǌ ȺǏǗıǃĮıǆ ıĲĮ ƳȺǈǎİǈįǀ
9 ĭǏĮǄǋǎǁ
 ƪȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǀ ƾǄǌǎǈĮ
 ƪǊǊǈȺǀǐ İǉȺĮǁįİǑıǆ
 ƴǎǊǈĲǈǉƿǐ ǑǄİǁĮǐ
 Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ȺǎǊǈĲǈǉǀ
 Ǉİıǋǎǁ

ȅȆǿȅĭȅǺǿǹ

©ȅȚĮĲȡȩȢȠĳİȓȜİȚȞĮĳȡȠȞĲȓȗİȚȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞ ȥȣȤȚțȫȞ
ʌȩȞȦȞĲȠȣĮıșİȞȒȉȠȣʌȡȠıĳȑȡİȚ
ʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒĮȖȦȖȒțĮȚıȣȝʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ
ȝȑȤȡȚĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢȗȦȒȢĲȠȣĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢȞĮ
įȚĮĲȘȡİȓĲȘȞĮȟȚȠʌȡȑʌİȚȐĲȠȣ«ª

Ǿ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮțȠıĲȠȜȠȖİȓĲĮȚ
ȖȚĮĲȓ Ƞ ʌȩȞȠȢ įİȞ İȟĮȖȠȡȐȗİĲĮȚ

ƧǖǘǂǒǊǔǕǟ

1
a.
b.
c.
2
a.
b.
c.
3
a.
b.
c.
4
a.
b.
c.

ƣǔǉǆǎǆǀǓ ǆǌǆǞǉǆǒǐǊ ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ
ƬǚǅǆǛǎǈ- ƵǒǂǍǂǅǝǌǈ
ƸǂǍǈǌƿ ǅǝǔǈ ƮǐǒǗǀǎǈǓ (15-20mg/ǈǍ.)
Ʀǆǎ ǘǐǒǈǄǐǞǍǆ ƮǐǒǗǀǎǈ 60mg ƿ Fent 25Ǆ/lTTS
ƣǔǉǆǎǆǀǓ Ǒǐǖ ǌǂǍǃƽǎǐǖǎ ƱǑǊǐǆǊǅƿ ǕǈǓ Ƥ’ ǃǂǉǍǀǅǂǓ
ƣǒǘǀǇǐǖǍǆ Ǎǆ ƮǐǒǗǀǎǈ ǒ.ǐ. 60mg ƿ Fent 12-25 Ǆ/lTTS (+RD)
ƸǐǒǈǄǐǞǍǆ ǅǝǔǈ ǅǊƽǔǚǔǈǓ (RD:5-15% M(iv)/15min-22-50%M
(P.O)/2h
Ʀǆǎ ǖǑƽǒǘǆǊ ǅǊǂǗǐǒƽ ǍǆǕǂǏǞ ƽǍǆǔǈǓ-ǍǂǋǒƽǓ ǂǑǆǌ/ǔǈǓ
ƣǔǉǆǎǆǀǓ Ǒǐǖ ǌǂǍǃƽǎǐǖǎ ƿǅǈ ƱǑǊǐǆǊǅƿ ǕǈǓ ƥ’ ǃǂǉǍǀǅǂǓ
ƣǖǏ. ǅǝǔǈǓ ǋǂǕƽ 30-50% - ǂǖǏ. ǔǖǘǎ/ǕǂǓ ǘǐǒƿǄǈǔǈǓ
ƣǌǌǂǄƿ ƱǑǊǐǆǊǅǐǞǓ – ǂǌǌǂǄƿ ǐǅǐǞ
ƧǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈ Ǒǝǎǐǖ, ǎǝǔǐǖ
ƣǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ ǂǎǖǑǝǗǐǒǐ Ǒǝǎǐ
ƥǒƿǄǐǒǈ ǕǊǕǌǐǑǐǀǈǔǈ Ǎǆ ƮǐǒǗ. IV
ƮǆǕǂǕǒǐǑƿ ǕǈǓ ǔǖǎǐǌǊǋƿǓ ǅǝǔǈǓ ǔǆ Ƴ.Ʊ. (1/2.2-3:IV/P.O)
ƧǑǀ ǂǑǐǕǖǘǀǂǓ ǆǑǊǔǕǒǐǗƿ ǔǕǐ 3 ǂ). B)

ȅįȠȓȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȣʌȠįȩȡȚĮ
Įʌȩ ĲȠ Ƞȡșȩ
İȞįȠȝȣȧțȐ
ǹʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ
İȞįȠĳȜȑȕȚĮ
įȚĮȕȜİȞȞȠȖȩȞȚĮ
įȚĮįİȡȝȚțȐ

ȉȡȩʌȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
¾

©ȝİĲȠȡȠȜȩȚª

ȆȡȠıșȒțȘİȞȩȢĮıșİȞȠȪȢ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢıĲĮȝȘȠʌȚȠİȚįȒ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȐțĮȚĲĮıȣȞȠįȐ
ĳȐȡȝĮțĮ

ǼțįȒȜȦıȘıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ĬİȡĮʌİȣĲȚțȩȢįȚȐįȡȠȝȠȢ ȀȜȓȝĮțĮʌȩȞȠȣ9$6 ȝİĮʌȠįİțĲȩȕĮșȝȩ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ȋȠȡȒȖȘıȘįȩıİȦȞPJ
țȦįİȧȞȘȢțĮĲ¶İʌȓțȜȘıȘȑȦȢ
PJGȖȚĮĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȤȦȡȓȢĲȘȞİȝĳȐȞȚıȘ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ǼĳȩıȠȞȠʌȩȞȠȢįİȞİȜȑȖȤİĲĮȚʌĮȡȐ
ĲȘȞĮȪȟȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞıĲĮPJG
ʌİȡȞȐȝİıĲȠĲȡȓĲȠıțĮȜȠʌȐĲȚĲȘȢ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢțȜȓȝĮțĮȢ

ǹȞİʌĮȡțȒȢȑȜİȖȤȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢ
įȩıȘȢȩʌȠȣȠʌȩȞȠȢİȜȑȖȤİĲĮȚ

ǻȚĮȓȡİıȘıİ
įȩıİȚȢȘȝİȡȘıȓȦȢ

ǲȞĮȡȟȘȚıȤȣȡȫȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ǹȡȤȚțȒİʌȚȜȠȖȒȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȈȣȞȣʌȐȡȤȠȣıĮʌĮșȠȜȠȖȓĮįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘİʌȚșȣȝȓĮĮıșİȞȠȪȢ

ȋȡȒıȘȝȠȡĳȓȞȘȢĲĮȤİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢıİįȩıİȚȢPJKʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓȝİĲȐĲȘȞʌȐȡȠįȠKȘıȣȞȠȜȚțȒĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘįȩıȘİȜȑȖȤȠȣĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ


0RUSKLQHSR

ȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢĮʌȩĲȠʌİʌĲȚțȩ"
ȆĮȡȠȣıȓĮȘʌĮĲȚțȒȢȒȞİĳȡȚțȒȢȞȩıȠȣ"

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĮȞĮȖțȫȞȦȡȠȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘ9$6 ȝİĮʌȠįİțĲȩ
ʌȠıȠıĲȩĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ĲȘȢ
ȦȡȘȢįȩıȘȢ
įȚĮșȑıȚȝȠĮȞȐ
K

ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢȝİĲȐĮʌȩȫȡİȢțĮȚȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȘȢıİȕȡĮįİȓĮȢ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝȠȡĳȓȞȘȘ
ǹȞįİȞİȜİȖȤșİȓȠʌȩȞȠȢĲȠʌȡȫĲȠȦȡȠĮȣȟȐȞȠȣȝİĲȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘțĮĲȐ
7KH($3&UHFRPPHQGDWLRQVBr J Cancer 

ȋȡȒıȘȝȠȡĳȓȞȘȢȕȡĮįİȓĮȢĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢıİįȩıİȚȢPJȘʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮȣʌȠȜȠȖȚıșİȓȘıȣȞȠȜȚțȒĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘįȩıȘİȜȑȖȤȠȣĲȠȣʌȩȞȠȣ

ȋȡȒıȘįȚĮįİȡȝȚțȒȢĳİȞĲĮȞȪȜȘȢȝJK


ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ


ȈțİȪĮıȝĮȖȚĮ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ

ȆĮȡȠȟȣıȝȚțȩȢʌȩȞȠȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȒıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
įȩıȘȢ

ǻȩıİȚȢ
įȚȐıȦıȘȢ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢȝİĲȐĮʌȩȫȡİȢțĮȚȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȘȢıİȕȡĮįİȓĮȢ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢȝȠȡĳȓȞȘȘ

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȠȣĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢȝİĲȐĮʌȩK

ǹȞįİȞİȜİȖȤșİȓȠʌȩȞȠȢĲȠʌȡȫĲȠȦȡȠĮȣȟȐȞȠȣȝİĲȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘțĮĲȐ

ǹȞįİȞİȜİȖȤșİȓȠʌȩȞȠȢĲȠʌȡȫĲȠȦȡȠĮȣȟȐȞȠȣȝİĲȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘțĮĲȐ

ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ǼʌİȚıȩįȚĮʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪʌȩȞȠȣʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȒ
İʌİȚıȩįȚĮĮȣĲȩȝĮĲȠȣʌȩȞȠȣK
ĮʌĮȚĲȠȪȞıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ȤȠȡȒȖȘıȘȠʌȚȠİȚįȠȪȢʌȠȣįİȞ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚıĲȘıȣȞȠȜȚțȒȦȡȘ
įȩıȘ

ȟɇȽɒȽɏȽɖɚɑɈɇɋɄɒɇɈɟɒɄɒȽɑȞȠȭ
ȜɋȽɎɋɂɓɐɒɇɈɛɈȽɒȽɐɒɍɉɛ

ȅʌȚȠİȚįȑȢĲĮȤİȓĮȢ
ȑȞĮȡȟȘȢįȡȐıȘȢ

ȥȽɒȽɐɒɍɉɛǦȟɇȽɒȽɏȽɖɛɀɋɘɐɒɇɈɣɋɉɂɇɒɍɓɏɀɇɣɋ
ȨȽɓɒɜȽǦɚɊɂɒɍɑ
ȥɋɄɐɊɟɑ
ȪɏɊɍɋɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɐɍɉɍɀɇɈɚɑɊɂɒȽȾɍɉɚɑ
ȜɋɍɖɛǦɓɎɂɏȽɉɀɄɐɜȽ

ǻȚıțȓĮȣʌȠȖȜȫııȚĮȢ
ĳİȞĲĮȞȪȜȘȢ

ȠɌəɏɒɄɐɄ

ǺȒȝĮ

ȆȡȩȠįȠȢĲȘȢȞȩıȠȣ
ǹȜȜĮȖȒĲȦȞȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ

ǼțĲȓȝȘıȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣȚıĲȠȡȚțȠȪȜȒȥȘȢ
ĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢıȣȞȠįȫȞȚĮĲȡȚțȫȞ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞȘȜȚțȓĮȢțȩıĲȠȣȢ
ʌȡȠĲȓȝȘıȘȢʌȚșĮȞȫȞĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞ
İȝʌİȚȡȓĮȢĲȠȣȖȚĮĲȡȠȪ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ǼȝĳȐȞȚıȘĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞĮȞȠȤȒȢ
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,9

PJ

PJ

PJ

ǋJK

ǋJK

ǋJK

PJ

PJ

PJ

ǺȒȝĮ
0RUSKLQH
)HQWDQ\O7'6

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȦȡȘȢ
įȩıȘȢĲȠȣȣʌȩĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȠʌȚȠİȚįȠȪȢ
țĮȚȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢȚıȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢ
įȩıȘȢȖȚĮĲȠȞȑȠȠʌȚȠİȚįȑȢ

+\GURPRUSKRQH
7UDPDGRO

PJ

&RGHLQH

PJ

0HWKDGRQH
PJK
PJK
!PJK

2[\PRUSKRQH

PJ




PJ 
PJ 
PJ 

PJ
PJ
PJ

PJ

PJ

ȀǹȉǼȊĬȊȃȉǾȇǿǼȈȅǻǾīǿǼȈȈȋǼȉǿȀǼȈȂǼȉǾȃ
ǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
8SWR'DWH

ǺȒȝĮ

ǲȞĮȡȟȘĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢıĲȠ
ĲȘȢĮȡȤȚțȐȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢįȩıȘȢ

ȀǹȉǼȊĬȊȃȉǾȇǿǼȈȅǻǾīǿǼȈȈȋǼȉǿȀǼȈȂǼ
ȉǾȃǼȃǹȁȁǹīǾȅȆǿȅǼǿǻȍȃ
8SWR'DWH
-3DLQ6\PSW0DQDJ  

ƨǀǋĮǎ
9 ƴǏǈǌĲǆǌĲİǊǈǉǀİȺǈǊǎǄǀĲǆǐįǗıǆǐĲǎǑǌƿǎǑǎȺǈǎİǈįǎǘǐ
İȺĮǌİǉĲǁǋǆıİĲǆǌƿǌĲĮıǆĲǎǑȺǗǌǎǑǉĮǈĲǎǓǑǒǎǉǎǈǌǔǌǈǉǗ
SURILOH ĲǎǑĮıǇİǌǎǘǐȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑǌĮȺǏǎıǇƿıİǈǐǀǌĮ
ĮĳĮǈǏƿıİǈǐǙıĲİǌĮĮȺǎĳǘǄİǈǐııĲƿǏǆıǆǐǀ
ĮǌİȺǈǇǘǋǆĲİǐįǏƾıİǈǐ
9 ưİĲƾĲǆǌǒǎǏǀǄǆıǆĲǆǐįǗıǆǐĲǎǑǌƿǎǑǎȺǈǎİǈįǎǘǐ
ĲǈĲǊǎȺǎǁǆıİĮǌƾǊǎǄĮĲǆǌįǗıǆĲǎǑ
9 ƪƾǌǄǈĮĲǈĲǊǎȺǎǁǆıǆǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀıİǈǐĲǆǌįǗıǆįǈƾıǔıǆ 5' 
ǆıǘıĲĮıǆİǁǌĮǈǌĮĮȺǎĲİǊİǁĲǎĲǆǐıǑǌǎǊǈǉǀǐ
ǆǋİǏǀıǈĮǐįǗıǆǐ
9 ƪƾǌǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁǐįǈĮǃǊİǌǌǎǄǗǌǈĮĳĮǈǌĲĮǌǘǊǆǆįǗıǆ
įǈƾıǔıǆǐİǁǌĮǈĮǏǒǈǉƾǆǋǈǉǏǗĲİǏǆĲǎǑıǑǄǉǌǎǑıǉİǑƾıǋĮĲǎǐ

-3DLQ6\PSW0DQDJ  
ǺȒȝĮȠ
9 ĬİȫȡȘıİĲȘȞİȞĮȜȜĮȖȒȦȢȝȚĮȝȑșȠįȠĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȘȢĮȞȠȤȒȢıĲȠ
ȠʌȚȠİȚįȑȢ ȝİĲȐĲȘȞĳȐıȘĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘȢ
9 ǾİʌȚȜȠȖȒĲȠȣȞȑȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢ İȓȞĮȚİȝʌİȚȡȚțȒ ĮıșİȞȒȢ± İȚįȚțȩȢ 
ȇȩȜȠʌĮȓȗȠȣȞȘįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮțĮȚĲȠțȩıĲȠȢ
9 ȂİĲȐĲȘȞİʌȚȜȠȖȒȣʌȠȜȩȖȚıİĲȘȞȚıȠĮȞĮȜȖȘȚțȒ įȩıȘȕȐıİȚʌȚȞȐțȦȞ
9 ǼȐȞĲȠȠʌȚȠİȚįȑȢ įİȞİȓȞĮȚȂİșĮįȩȞȘ ȒĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘȘįȩıȘĲȠȣȞȑȠȣ
ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ ȝİȚȫȞİĲĮȚțĮĲȐ
9 ǼȐȞİʌȚȜİȖİȓȘȂİșĮįȩȞȘ ȘȝİȓȦıȘİȓȞĮȚĲȘȢȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘȢ
įȩıȘȢȕȐıİȚĲȦȞʌȚȞȐțȦȞ
9 ǼȐȞİʌȚȜİȖİȓȘįȚĮįİȡȝȚțȒ ĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘ įİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȝİȓȦıȘĲȘȢįȩıȘȢ
FDA)
9 50% ȝİȓȦıȘĲȘȢįȩıȘȢıȣıĲȒȞİĲĮȚıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣȜĮȝȕȐȞȠȣȞȣȥȘȜȑȢ
įȩıİȚȢȀĮȣțȐıȚȠȣȢȣʌİȡȒȜȚțİȢțĮȚİȟĮıșİȞȘȝȑȞȠȣȢ
9 ȝİȓȦıȘıȣıĲȒȞİĲĮȚıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣįİȞĮȞȒțȠȣȞıĲȚȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢȒȩĲĮȞİĳĮȡȝȩȗȠȣȝİĮȜȜĮȖȒȠįȠȪ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢĲȠȣȓįȚȠȣȠʌȚȠİȚįȠȪȢ

īİȞȚțȑȢĮȡȤȑȢĲȘȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
¾ǼțĲȓȝȘıȘĲȠȣĮıșİȞȒ
¾ǼʌȚȜȠȖȒĳĮȡȝȐțȠȣ
¾ǼʌȚȜȠȖȒȠįȠȪ
¾ǻȠıȠȜȠȖȓĮ
¾ǼȞĮȜȜĮȖȒȠʌȚȠİȚįȫȞ
¾ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ
¾ǼʌȚțȠȣȡȚțȐĳȐȡȝĮțĮ

ȅȆǿȅǼǿǻǾǹȃǹȁīǾȉǿȀǹ ĭǻ
9 ǼȞįȠȖİȞȒ ǼȟȦȖİȞȒ
9 ǻȡȠȣȞıİȣʌȠįȠȤİȓȢ
9 ĬȑıİȚȢȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȣʌİȡȞȦĲȚĮȓȠȚ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ
İȖțȑĳĮȜȠȢ
 ȠʌȓıșȚĮțȑȡĮĲĮȃȦĲȚĮȓȠȣȂȣİȜȠȪ
 ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ǹȡșȡȫıİȚȢ ȑȞĲİȡȠ

ƶǑǌƾĳİǈĮ DIILQLW\ 
ǆĲƾıǆıǘǌįİıǆǐǋİĲǎǌǑȺǎįǎǒƿĮ
ƪǌįǎǄİǌǀįǏƾıǆ LQWULQVLFDFWLYLW\ 
ĲǏǎȺǎȺǎǁǆıǆİǌİǏǄǎȺǎǁǆıǆĲǎǑǑȺǎįǎǒƿĮ

șȑıİȚȢĳȜİȖȝȠȞȒȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȓȗȠȞĲĮȚĲȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȜȖĮȚıșȘıȓĮȢ

ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȈǻȇǹȈǾȈȉȍȃ
ȅȆǿȅǼǿǻȍȃ ȃȂ± ȀǼȃȉȇȅ

șǼȈǾ ȉȍȃȊȆȅǻȅȋǼȍȃ
ĭǊǎǈǗǐ
ƯǈǋȺǈǉǗ ı

ǉ!į!ǋ
ǋ!į!ǉ

ĬƾǊĮǋǎǐ
ƸȺǎǇƾǊĮǋǎǐ
ƶĲƿǊİǒǎǐ
ƩǈǉĲǑǔĲǗǐ
Ʊư
&Ƨį ǌƢǌİǐ
ƠǌĲİǏǎ

9ǹȞĮıĲȠȜȒįȚĮțȓȞȘıȘȢȚȩȞĲȦȞCa++: ĮȞĮıĲȠȜȒ
İțʌȩȜȦıȘȢ
9

ǋ!į!ǉ

ǋ!ǉ!į

ǉ!ǋ!į

$VVRFLDWLRQ%HWZHHQ+XPDQ3DLQ5HODWHG
*HQRW\SHVDQG9DULDELOLW\LQ2SLRLG $QDOJHVLD

9 ȅʌȩȞȠȢȡȣșȝȓȗİĲĮȚĮʌȩ!ȖȠȞȓįȚĮ
9 ĲȘȢʌȠȚțȓȜȘȢĮʌȐȞĲȘıȘȢȠĳİȓȜİĲĮȚıİȖİȞİĲȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
9 ȇȩȜȠʌĮȓȗİȚȘȘȜȚțȓĮĲȠĳȪȜȠțĮȚȘİșȞȚțȩĲȘĲĮ
9 īİȞİĲȚțȑȢʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ2350$*&<3'İȞİȡȖȩȢ
ȝİĲĮȕȠȜȓĲȘȢ'
9 ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐȖȠȞȓįȚĮİʌȘȡİȐȗȠȣȞįȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢĲȪʌȠȣȢ
ʌȩȞȠȣ
9 ȅĲİȜȚțȩȢĳĮȚȞȩĲȣʌȠȢʌȩȞȠȣİȓȞĮȚȝȦıĮȧțȩȖȠȞȚįȚĮțȫȞ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȫȞțĮȚİʌȚįȡȐıİȦȞȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
9 ȆİȡȚııȩĲİȡİȢȝİȜȑĲİȢȖȠȞȓįȚȠ ȖȠȞȓįȚȠȖȠȞȓįȚȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
9 ǹȞȐıĲȡȠĳİȢȝİȜȑĲİȢĭo ȖȠȞȓįȚȠ ȕȚȠįİȓțĲİȢ 

CAMP

9ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘįȚĮțȓȞȘıȘȢȚȩȞĲȦȞȀ: ȣʌİȡʌȩȜȦıȘ
ȝİȝȕȡĮȞȫȞ
9ǻȣıĮȞĮıĲȠȜȒ ĮȞĮıĲĮȜĲȚțȫȞİȞįȠȞİȣȡȫȞȦȞ:
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȒĲȠȣȢ
9ǹȞĮıĲȠȜȒĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢȠȣıȓĮȢȇ
ǺȡĮįȣțȚȞȓȞȘȢǿȞĲİȡȜİȣțȓȞȘȢ țĮ:
ĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȫįȘȢįȡȐıȘ

ƬƧƴƧƱƷƬƶƬƶƷƧƳƴƭƳƪƭƩƬ
ƴƳƭƮƭƯƯƪƭ
9 ȅȕĮșȝȩȢȘʌȠȚȩĲȘĲĮțĮȚȘįȚȐȡțİȚĮįȡȐıȘȢĲȠȣȝ
ĮȖȦȞȚıĲȒİȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȠȞȜȩȖȠ:
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȣʌȠįȠȤȑĮİȞįȠțȪĲĲȦıȘ =RAVE)
9 ȀȐșİȅʌȚȠİȚįȑȢ ȑȤİȚĲȠįȚțȩĲȠȣRAVE
Receptor activity Versus Endocytosis)
9 ȅȜȩȖȠȢĮȣĲȩȢȚıȤȪİȚȖȚĮȣʌȠįȠȤİȓȢʌȠȣİȞįȠțȣĲĲȫȞȠȞĲĮȚ
țĮȚİʌĮȞİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚįİȞȚıȤȪİȚȖȚĮȣʌȠįȠȤİȓȢʌȠȣ
İȞįȠțȣĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
/0DUWLQLHWDO
&XUU 2S1HXU¶

L. Nielsen et al Pain Practice, July 2015

ƧƱƳƹƬǋǆǒĮǌǈıǋǎǁ

E. Calso, Canser Pain,
IASP Press, 2012

ǹ ĭǹȇȂǹȀȅǻȊȃǹȂǿȀǾ ǹȃȅȋǾ

9 ƮǑĲĲĮǏǈǉǀĮǌǎǒǀ
ƧǊǊĮǄƿǐıĲǎǌĮǏǈǇǋǗĲǔǌǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǙǌǑȺǎįǎǒƿǔǌ
ƧǊǊĮǄƿǐĲǆǐǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǀǐǈǉĮǌǗĲǆĲĮǐĲǔǌǑȺǎįǎǒƿǔǌ
9 ƧǌǎǒǀıİİȺǁȺİįǎǋǆǒĮǌǈıǋǙǌ
Į ƩǈĮįǈǉĮıǁĮȺǏǎıĮǏǋǎǄǀǐİǌİǏǄǎȺǎǁǆıǆȺǏǎĮǊǄĮǈıǇǆĲǈǉǙǌ
ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ
 10'$ ǑȺǎį ǋǆǎȺǈǎİǈįİǁǐǑȺǎį
 ƧǌĲǈǎȺǈǎİǈįǀȺİȺĲǁįǈĮ ȺǒǒǎǊǎǉǑıĲǎǉǁǌǆǌİǑǏǎȺİȺĲǁįǈǎ
))įǈǌǎǏĳǁǌǆ
 ƭǎǌĲǈǉǎǁįǁĮǑǊǎǈ İǌİǏǄǎȺǎǁǆıǀĲǎǑǐ
 ƶǑıĲǀǋĮĲĮįİǑĲİǏǎǄİǌǎǘǐǋİĲĮĳǎǏƾǐĲǆǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁĮǐ
 ǃ ƪǌİǏǄǎȺǎǁǆıǆĲǎǑĮǌǎıǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
 ƪǌİǏǄǎȺǎǁǆıǆǄǊǎǁĮǐ
 ƧǘǍǆıǆǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐȺǏǎĳǊİǄǋǎǌǎįǙǌǉǈĲǎǉǈǌǙǌ

ƧƱƳƹƬưƬƹƧƱƭƶưƳƭ
Ǻ ĭǹȇȂǹȀȅȀǿȃǾȉǿȀǾ ǹȃȅȋǾ

9 ƬƴƧƷƭƮƳƶǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗǐ
ƪȺĮǄǔǄǀǆȺĮĲǈǉǙǌİǌǅǘǋǔǌ ĲĮǒǘĲİǏǎǐǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗǐ
ȺǒİȺĮǄǔǄǀ&<3$ ĲĮǒǘĲİǏǎǐǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗǐ
ưİǇĮįǗǌǆǐ
ưİǈǔǋƿǌǎǐǋİĲĮǃǎǊǈıǋǗǐıİİǌİǏǄǎǘǐǋİĲĮǃǎǊǁĲİǐ
ȺǒĮȺǎǉǊİǈıǋǗǐĲǎǑ&<3' ǆǉǔįİǕǌǆ įİǌ
ǋİĲĮĲǏƿȺİĲĮǈıİǋǎǏĳǁǌǆ
9 ƧȺǎǏǏǗĳǆıǆįǈĮĲǔǌǋİǋǃǏĮǌǙǌ ȺǒįƿǏǋĮƿǌĲİǏǎ
ĮǈǋĮĲǎİǄǉİĳĮǊǈǉǗǐĳǏĮǄǋǗǐ
ƠǋİĲǎǐ ĮȺǗĳǏĮǍǆīƪ
ƪǊĮĲĲǔǋƿǌǆĮȺǎǏǏǗĳǆıǆĮȺǗĲǎįƿǏǋĮ
ƧǌĮıĲǎǊǀǀİȺĮǄǔǄǀȺǏǔĲİǕǌǙǌǋİĲĮĳǎǏƾǐ
Ⱥǒ3 ǄǊǑǉǎȺǏǔĲİǕǌǆ

ȆȓȞĮțĮȢ 

ưƪƯƯƳƱ
9ȂİȖĮȜȪĲİȡȘțĮĲĮȞȩȘıȘĲȦȞȣʌȠįȠȤȑȦȞĲȘȢıȤȑıȘȢ
ȣʌȠįȠȤȑĮĮȖȦȞȚıĲȒĲȦȞİȞįȠțȣĲĲȐȡȚȦȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ
ĲȘȢıȤȑıȘȢȝİĲĮȟȪĲȦȞȝțțĮȚįȣʌȠįȠȤȑȦȞ
9ȂİȖĮȜȪĲİȡȘțĮĲĮȞȩȘıȘĲȦȞȝȘȤĮȞȚıȝȫȞĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ĮȞȠȤȒȢıĲȘȞĮȞĮȜȖȘıȓĮțĮȚĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢįȡȐıİȚȢ
9ȃȑĮĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐȝȩȡȚĮ ĮȖȦȞȚıĲȒȢĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȒȢ
9ĭȐȡȝĮțĮıȣȞįȣĮıȝȠȪįȡȐıİȦȞ
9ȉĮȅʌȚȠİȚįȒ țĮȚǼȚįȚțȠȓʌȜȘșȣıȝȠȓ
9
ȣʌİȡȒȜȚțİȢİȟĮıșİȞȘȝȑȞȠȚʌĮȚįȚȐțȐ
9ȈȣȖȤȠȡȒȖȘıȘ ȅʌȚȠİȚįȫȞ semiswitching
/DQ]HWWL µ
0HUFDGDQWH ¶
µ

ȂȠȡĳȓȞȘ ȇ.ȅ ȂȠȡĳȓȞȘ IV/sc ȅȟȣțȠįȩȞȘ ȇ.ȅ Fentanyl TTs
(mg/24h)
(mg/24h)
(mg/24h)
(Ȗ/h)
30
60
120
180
240
360
480

10
20
40
60
80
120
120

15
30
60
90
120
180
240

15
30
60
90
120
180
240

ȂȠȡĳȓȞȘȇȅ  776%XSUHQRUSKLQH
77V)HQWDQ\O 776%XSUHQRUSKLQH
S. Mercadante, ‘08

ȂǼĬȅǻȅǿǹȊȄǾȈǾȈȉǾȈǻȅȈǾȈȉȅȊ
ȅȆǿȅǼǿǻȅȊȈ

ȆȓȞĮțĮȢ

ȂȠȡĳȓȞȘ (mg)
ǻȚȐȡțİȚĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ

IV,SC

ED

ǿȉ

10

2

0,05-0,1

4-6 ȫȡİȢ

8-12 ȫȡİȢ

12-24 ȫȡİȢ

0,05-0,1

0,01-0,025

2-3 ȫȡİȢ

2-4 ȫȡİȢ

Į ĮȪȟȘıȘțĮĲȐĲȘȢįȩıȘȢȫȡȠȣ
ȕ ĮȪȟȘıȘȚıȠįȪȞĮȝȘȝİĲȘȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘ
įȚȐıȦıȘȢ RD) 24ȫȡȠȣ
Ȗ !mg ȂȠȡĳȓȞȘȦȡȠ® ǼȆǹȃǼȀȉǿȂǾȈǾ
ƴǏǎıǎǒǀ

0.1
ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ (Ȗ)
ǻȚȐȡțİȚĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ 1-2 ȫȡİȢ

Fernante et al

ȆȓȞĮțĮȢ

Į ȺǏǈǌĲǆǌǌƿĮĮǘǍǆıǆįǗıǆǐ ĮǌĮǋǎǌǀǆǋǁıİǈİǐǅǔƿǐĲǎǑ
ǎȺǈǎİǈįǎǘǐ ȺǎǑǀįǆǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ
ƴǒǆǋǄǈĮĲǎ3HU2V 65ıǉİǑƾıǋĮĲĮ
ǆǋǄǈĮįǈĮįİǏǋǈǉǗ İȺǁǇİǋĮ
! ǆǋǄǈĮĲǆǌǋİǇǎįǗǌǆ
ǃ ĮǘǍǆıǆĲǆǐ5'ĮǌƾǊǎǄĮ

ȆȓȞĮțĮȢ

)HQWDQ\O 776

0RUSKLQH32





ȖK776)HQWDQ\O PJ)HQWDQ\O ,9Șȝ PJ0RUSKLQH32

ȆȓȞĮțĮȢ

0RUSKLQH32
PJȘȝ


7DSHQWDGRO 35
PJȘȝ


2[\FRGRQH
PJ[Șȝ


7DSHQWDGRO 35
PJ[Șȝ


ȆȓȞĮțĮȢ
ȀȦįİȧȞȘ

ȋĮȝȘȜȒįȩıȘ

ȊȥȘȜȒįȩıȘ

Fentanyl TTS

Fentanyl TTS

p
Tapentadol 50mg x2/Șȝ

p
Tapentadol 200mg x2/Șȝ

ǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ ȉȉS

4/1

ȅȟȣțȠįȩȞȘ

1/10

ȂȠȡĳȓȞȘǼD

1/5

100/1
1/2

100/1

ȂȅȇĭǿȃǾ
ȇȅ
1/100
ȂȠȡĳȓȞȘǿȉ

ȉȡĮȝĮįȩȜȘ

3/1
ȂȠȡĳȓȞȘIV/SC

ȉȉS ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ

2.5
ȉĮʌİȞĲĮįȩȜȘ
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Αυχενικό Σύνδρομο
Λουκάς Γεωργίου - Αναισθησιολόγος

1

ΑΤΥΕΝΑΛΓΘΑ-ΑΤΥΕΝΘΚΟ ΤΝΔΡΟΜΟ
Λοσκάς Γεωργίοσ, Αναιζθηζιολόγος

Η απρελαιγία, όπσο θαη ε νζθπαιγία δελ απνηεινύλ λόζν αιιά θιηληθή εθδήισζε πνπ νθείινληαη ζε
δηαθνξεηηθέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Εηζη πίζσ από έλα απρεληθό ζύλδξνκν κπνξεί λα θξύβνληαη
παζήζεηο ησλ κπώλ (κπνπεξηηνληαθά ζύλδξνκα), παζήζεηο ησλ ξηδώλ (ξηδίηηδεο) παζήζεηο ησλ κηθξώλ
αξζξώζεσλ, όπσο ην δπγναπνθπζηαθό ζύλδξνκν (νζηεναξζξίηηδα ησλ αλάληεηο θαη θαηάληεηο, θιπ ).
Με ηηο ηξείο απηέο θύξηεο αιιά θαη ζπρλόηεξεο αηηίεο ηεο απρελαιγίαο ζα αζρνιεζνύκε.
ΜΤΟΠΕΡΘΣΟΝΘΑΚΑ ΤΝΔΡΟΜΑ
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έγηλε ππό ηελ αηγίδα ηεο IASP θαη κε ρξεκαηνδόηεζε ηεο VOLVO
κηα κεγάιε έξεπλα ζηε Σνπεδία, ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ νζθπαιγία. Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ
από ηε κειέηε απηή είλαη ην γεγνλόο όηη κόλν ζην 15% ησλ πεξηπηώζεσλ νζθπνηζρηαιγίαο βξέζεθαλ
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (απεηθνληζηηθά) πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ νζθπνηζρηαιγία (θήιε κεζνζπνλδπιίνπ
δίζθνπ, ζπνλδπινινίζζεζε, ζηέλσζε ζπνλδπιηθνύ ηξήκαηνο, νζηεόθπηα ζπνλδπιηθνύ ηξήκαηνο, θάηαγκα
ζπνλδύινπ, θιπ). Σην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ δελ βξέζεθαλ αληηθεηκεληθά επξήκαηα. Είλαη δύζθνιν λα
θαληαζηεί θαλείο όηη ην 85% ησλ αηόκσλ πνπ δηαγλώζηεθαλ θαη αληηκεησπίζζεθαλ κε νζθπντζρηαιγία,
πξνζπνηήζεθαλ θαη εμαπάηεζαλ θαη ηνπο γηαηξνύο. Τη άξαγε ζπλέβαηλε;
Τν 1938 ζην επξείαο θπθινθνξίαο πεξηνδηθό LANCET δεκνζηεύηεθε κηα κειέηε από ηνπο Travel θαη
Simmons πνπ αλαθεξόηαλ ζε κηα λέα πάζεζε, ηα κπνπεξηηνληαθά ζύλδξνκα θαη ζηελ νπνία ελέηαζζαλ θαη
δηάθνξεο αλαθεξόκελεο ηόηε παζήζεηο, όπσο ν κπηθόο ξεπκαηηζκόο, θιπ. Αθνινύζεζε ζεηξά δεκνζηεύζεσλ
από ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζπγγξαθείο θαη ην 1985 θπθινθόξεζε ν πξώηνο ηόκνο ηνπ βηβιίνπ ηνπο
myofascial pain syndromes, πξνηόλ κεγάιεο θιηληθήο θαη εξεπλεηηθήο δνπιεηάο. Εηζη ζήκεξα γλσξίδνπκε όηη ε
πιεηνςεθία ησλ νζθπντζρηαιγηώλ θαη απρεληθώλ ζπλδξόκσλ είλαη κπτθήο αηηηνινγίαο.
Τα κπνπεξηηνληαθά ζύλδξνκα είλαη πξσηνπαζείο παζήζεηο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ πνπ νθείινληαη ζε
κηθξνηξαπκαηηζκνύο κέζα ζην κύ. Ο κηθξνηξαπκαηηζκόο απηό πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξθόξησζε ηνπ
κπόο, ζε ςύμε, θιπ, πξνθαιεί αληαλαθιαζηηθή αγγεηνζύζπαζε, θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο άξδεπζεο ηνπ
ζεκείνπ ηεο βιάβεο. Η κεησκέλε ηξνθνδνζία ζε νμπγόλν νδεγεί ζε αλαεξόβην κεηαβνιηζκό, παξαγσγή
αιγνγόλσλ νπζηώλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εξεζίδνπλ ηηο αηζζεηηθέο ίλεο. Ο εξεζηζκόο απηόο πξνθαιεί ηνπηθά
πόλν θαη αληαλαθιαζηηθά ζε λσηηαίν επίπεδν πεξαηηέξσ αγγεηνζύζπαζε, άξα κείσζε ηεο άξδεπζεο θαη
ζπλεπώο ζπληήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αλ απηή ε θαηάζηαζε δελ αλαζηξαθεί, ε πεξηνρή ηεο βιάβεο
επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ζεκεία κέζα ζηνλ ίδην κύ θαη αξγόηεξα θαη ζε γεηηνληθνύο κύεο κε απνηέιεζκα ηελ
επώδπλε δπζιεηηνπξγία ησλ κπώλ απηώλ.
Τα ζεκεία ππξνδόηεζεο θαηά ηε ςειάθεζε ησλ παζρόλησλ κπώλ γίλνληαη αληηιεπηά ζαλ κηθξνί όδνη
κέζα ζηνλ κύ ε ζαλ επώδπλα ζεκεία. Η πίεζε ηνπο αλαπαξάγεη ηνλ πόλν αιιά θαη ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ. Τα
ζεκεία απηά ιέγνληαη ζημεία πσροδόηηζης ( trigger points). Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ύπαξμή ηνπο ζα πξέπεη
ν κύο πνπ ςειαθάηαη λα είλαη ραιαξόο θαη όρη ζε ζύζπαζε.
Οη θπξηόηεξνη κύεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απρεληθή κνίξα θαη ηνλ ηξάρειν είλαη ν αθαλζώδεο
θεθαιηθόο, ν ζπιελνεηδήο, ν ηξαπεδνεηδήο, ν αλειθηήξαο ηεο σκνπιάηεο, ν ππεξαθάλζηνο, ν ππαθάλζηνο, νη
ζηξνγγύινη (κείδσλ θαη έιαζσλ), ν ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο θαη νη ζθαιελνί. Σεκαληηθό είλαη εδώ λα
ηνλίζνπκε όηη πνιιέο θνξέο αιινύ είλαη ηα ζεκεία ππξνδόηεζεο θαη αιινύ αληαλαθιά ν πόλνο.
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα γίλεη αθνύ απνθιεηζηνύλ άιιεο παζήζεηο πνπ πξνθαινύλ πόλν ζηελ
πεξηνρή. Αθνινπζεί ε ςειάθεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κπώλ θαη ε πίεζε ησλ ζεκείσλ ππξνδόηεζεο ε νπνία
εθιύεη ηνλ πόλν.
Η ζεξαπεία ησλ κπνπεξηηνληαθώλ ζπλδξόκσλ πεξηιακβάλεη
α. stretch and spray
β. dry needling
γ. δηήζεζε ζεκείσλ ππξνδόηεζεο κε ηνπηθό αλαηζζεηηθό
δ. δηήζεζε ζεκείσλ ππξνδόηεζεο κε ηνπηθό αλαηζζεηηθό θαη νληαζεληξόλε.
Α. STRETCH AND SPRAY. Πξαθηηθά γίλεηαη ην αληίζεην, δειαδή πξώηα ςεθαζκόο κε ςπθηηθό κέζν
θαη ζηε ζπλέρεηα έθηαζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ κπώλ. Σπλήζσο εθαξκόδεηαη όηαλ έρνπκε νμεία πξνζβνιή
(π.ρ νμύ ξαηβόθξαλν) ή εκπινθή πνιιώλ κπώλ, νπόηε είλαη πξαθηηθά αδύλαηε ε εθαξκνγή δηήζεζεο. Με ηελ
εθαξκνγή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ από απόζηαζε 20 εθ κε παξάιιειεο θηλήζεηο από ην θέληξν ζηε πεξηθέξεηα,
δηεγείξνληαη νη αβ ίλεο. Η δηέγεξζε ησλ αβ ηλώλ πξνθαιεί θιείζηκν ηεο πύιεο εηζόδνπ (ζύλαςε α κε β
αηζζεηηθνύ λεπξώλα ζηα νπίζζηα θέξαηα λσηηαίνπ κπεινύ) θαη γίλεηαη δπλαηή ε παζεηηθή έθηαζε ηνπ κπόο,
επεηδή κεηώλεηαη αηζζεηά ν πόλνο θαηά ηελ έθηαζε.

2
DRY NEDDLING. Εληνπίδεηαη ην ζεκείν ή ηα ζεκεία ππξνδόηεζεο κέζα ζηνπο κύεο κε ιεπηή βειόλε
25 g θαη ε βειόλε παξακέλεη κέζα ζην ζεκείν ππξνδόηεζεο γηα 5 ιεπηά. Ο ρεηξηζκόο απηόο πξνθαιεί
δηαθνπή ηνπ παζνινγηθνύ ζπαζκνύ ησλ αγγείσλ, δηαθόπηεηαη ν θαύινο θύθινο ηνπ αλαεξόβηνπ
κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο παξαγσγήο αιγνγόλσλ. Τν κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ είλαη όηη ην απνηέιεζκα δελ
γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό αιιά ζε κεξηθέο εκέξεο.
ΔΘΗΘΗH ΗΜΕΘΩΝ ΠΤΡΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΣΟΠΘΚΟ ΑΝΑΘΘΗΣΘΚΟ. Εληνπίδνληαη ηα ζεκεία
ππξνδόηεζεο κε ιεπηή βειόλε 25 g θαη ζηε ζπλέρεηα δηεζνύληαη κε δηάιπκα ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ
(πξνηηκάηαη ε πξνθαίλε 0.5% επεηδή είλαη αηνμηθή ζηνπο κύεο). Τα πιενλεθηήκαηα ηεο δηήζεζεο ησλ ζεκείσλ
ππξνδόηεζεο κε ηνπηθό αλαηζζεηηθό είλαη:
α. άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ αζζελνύο θαη
β. βνεζά ησλ γηαηξό λα εληνπίζεη θαη λα αδξαλνπνηήζεη όια ηα ζεκεία ππξνδόηεζεο.
ΔΘΗΘΗH ΗΜΕΘΩΝ ΠΤΡΟΔΟΣΗΗ ΜΕ ΣΟΠΘΚΟ ΑΝΑΘΘΗΣΘΚΟ ΚΑΘ ΟΝΣΑΕΣΡΟΝΗ. Η
κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη ζε πνιύ ρξόληεο θαη επίκνλεο ζηελ απιή δηήζεζε θαηαζηάζεηο.
ΑΤΥΕΝΘΚΗ ΡΘΖΘΣΘΔΑ
Η απρεληθή ξηδίηηδα κπνξεί λα πξνθιεζεί:
α. από θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ,
β. από ζηέλσζε ζπνλδπιηθώλ ηξεκάησλ (ππεξηξνθηθέο αλάληεηο-θαηάληεηο-νζηεόθπηα ζπνλδπιηθνύ
ηξήκαηνο) θαη
γ. από ζπνλδπινινίζζεζε (ζπαληόηεξα)
Η θήιε ηνπ κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ απνηειεί ηε ζπρλόηεξε αηηία ξηδίηηδαο. Η θεληξηθή πξνβνιή ηεο
δηζθηθήο θήιεο, δελ πξνθαιεί ξηδίηηδα αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη κπεινπάζεηα από πίεζε ηνπ λσηηαίνπ
κπεινύ.
Η επαθή ηεο ξίδαο κε ην δηζθηθό πιηθό πξνθαιεί ρεκηθή ξηδίηηδα ιόγσ ηεο πιεζώξαο αιγνγόλσλ
νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πεθηνεηδή ππξήλα ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. Τν απνηέιεζκα ηεο επαθήο
απηήο είλαη ε θιεγκνλώδεο αληίδξαζε ηεο ξίδαο θαη ην νίδεκα. Τν νίδεκα ηεο ξίδαο ηελ εγθισβίδεη
(ελδερόκελα θαη κε δηζθηθό πιηθό) ζην ζπνλδπιηθό ηξήκα κε θιηληθό απνηέιεζκα ηνλ πόλν.
Η ζηέλσζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ ηξήκαηνο θαη ηα ελδνηξεκαηηθά νζηεόθπηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
κεραληθή ξηδίηηδα θαη εγθισβηζκό ηεο θιεγκαίλνπζαο ξίδαο ζην ζπνλδπιηθό ηξήκα κε θιηληθό απνηέιεζκα ηνλ
πόλν.
Η δηάγλσζε γίλεηαη από ην ηζηνξηθό, ηε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία, ηε ξηδηηηδηθή θαηαλνκή ηνπ πόλνπ
θαη επηβεβαηώλεηαη από ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία.
Η θιαζζηθή ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνζσξηλό πεξηνξηζκό ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ απρέλα κε
θνιάξν, ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε (πξνηηκώληαη ηα δεύηεξεο γεληάο (celebrex, arcoxia), ηα
κπνραιαξσηηθά θάξκαθα θαη επί ηζρπξνύ πόλνπ ηα αλαιγεηηθά (lonalgan tramal).
H παξεκβαηηθή ζεξαπεία γίλεηαη κε απρεληθή επηζθιεξίδηα ρνξήγεζε θνξηηθνεηδώλ παξαηεηακέλεο
δηάξθεηα δξάζεο. Τα ηνπηθά αλαηζζεηηθά απνθεύγνληαη γηα ην θόβν απνθιεηζκνύ ηνπ θξεληθνύ λεύξνπ. Η
θεληαλύιε γηα άκεζε λσηηαία αλαιγεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξόηεξεο δόζεηο (50 γ).
Ο άξξσζηνο ηνπνζεηείηαη θαηά πξνηίκεζε ζε θαζηζηηθή ζέζε. Ο ζώξαθαο ζε νξζή γσλία κε ηε
ιεθάλε θαη ην πεγνύλη λα αθνπκπά ζην ζηέξλν. Εμαζθαιίδεηαη θιεβηθή γξακκή, κέζσ ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη
0.5-1 mg αηξνπίλεο (ν εληνπηζκόο ηνπ απρεληθνύ επηζθιεξίδηνπ ρώξνπ πξνθαιεί έληνλε βαγνηνλίαιηπνζπκία). Ο αζζελήο πξνεγνύκελα ζπλδέεηαη κε θαξδηνζθόπην (ζθπγκηθό, ειεθηξηθή θπκαηνκνξθή,
πηεζόκεηξν). Μεηά ηελ εθαξκνγή αζεςίαο ηνπνζεηείηαη απνζηεηξσκέλν ζπιελίν γηα απνκόλσζε ηνπ πεδίνπ
επέκβαζεο. Εθαξκόδεηαη ηνπηθή αλαηζζεζία κε 3 ml ιηδνθαίλεο, βειόλε 23 g κήθνπο 3.5 εθ. θαη θνξά θάζεηε
πξνο ην δέξκα. Χξεζηκνπνηείηαη βειόλε tuohy 18 g ε νπνία ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ην δέξκα ζην
επηζπκεηό κεζαθάλζην δηάζηεκα θαη ζε βάζνο 3 εθ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο θξεκάκελεο
ζηαγόλαο ή ηεο απώιεηαο αληίζηαζεο κε ΝaCl 0.9%. Η ρξεζηκνπνίεζε αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο
πξνζθέξεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα. Η βειόλε πξνσζείηαη αξγά θαη ζηαζεξά κέρξη λα γίλεη αληηιεπηή ε απώιεηα
αληίζηαζεο ή ε εμαθάληζε ηεο ζηαγόλαο. Αθνύ εληνπηζζεί ν επηζθιεξίδηνο ρώξνο ρνξεγείηαη αξγά ην
θνξηηθνεηδέο κε ηε θεληαλύιε (ζε νμείεο ξηδίηηδεο ε ρνξήγεζε είλαη επώδπλε-βαγνηνλία). Καιό είλαη λα
ζεξκαίλεηαη ην δηάιπκα ζηνπο 30 βαζκνύο θειζίνπ. Αθαηξείηαη ε βειόλε θαη ν άξξσζηνο ηνπνζεηείηαη ζε
θνξείν γηα παξαθνινύζεζε γηα 30 ιεπηά.
ΟΣΕΟΑΡΘΡΘΣΘΔΑ ΑΝΑΝΣΕΘ-ΚΑΣΑΝΣΕΘ
Η νζηεναξζξίηηδα πξνθαιεί απρελαιγία πνπ κνηάδεη κε ξηδίηηδα δηόηη ηα κέζα λεύξα πνπ λεπξώλνπλ
ηηο ελ ιόγσ αξζξώζεηο εθπνξεύνληαη απ επζείαο από ηελ άλσ θαη θάησ ξίδα θάζε άξζξσζεο. Είλαη ρξόληα
λόζνο κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Η θιαζζηθή αληηκεηώπηζή ηεο ζηεξίδεηαη ζηα κε
ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα, ηα κπνραιαξσηηθά θαη ηα αλαιγεηηθά θάξκαθα. Παξεκβαηηθή ζεξαπεία
ζπληζηάηαη:
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α. όηαλ ηα κε ζηεξνεηδή δελ απνδίδνπλ (ζπλήζσο όηαλ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ηνπο γηα πνιινύο
κήλεο ην ρξόλν νπόηε αλαπηύζεηαη αληνρή).
β. όηαλ ππάξρνπλ επηπινθέο από ηε ρνξήγεζε ησλ κε ζηεξνεηδώλ (έιθνο, γαζηξνξξαγία, άζζκα,
θιπ) θαη
γ. όηαλ ππάξρεη αληέλδεημε ρνξήγεζε ησλ κε ζηεξνεηδώλ.
Η δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθό, ηελ θιηληθή εμέηαζε (επώδπλεο ζηε πίεζε αξζξώζεηο-πόλνο ζηελ
ππεξέθηαζε ηεο θεθαιήο, θιπ) θαη ζηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Όηαλ ιέκε παξεκβαηηθή ζεξαπεία ελλννύκε
ηελ δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ λεύξσλ κε ξαδηνζπρλόηεηεο (RF).
Πξηλ από ηε εθαξκνγή ξαδηνζπρλνηήησλ απαξαίηεηα γίλεηαη δηαγλσζηηθόο λεπξηθόο απνθιεηζκόο ησλ
κέζσλ λεύξσλ κε δηάιπκα ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ κεγάιεο δηάξθεηαο δξάζεο. Ο λεπξηθόο απνθιεηζκόο γίλεηαη
κε ηε βνήζεηα αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο. Όηαλ ν δηαγλσζηηθόο απνθιεηζκόο είλαη επηηπρήο, ηόηε ζε
δεύηεξν ρξόλν επηρεηξείηαη ε δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ λεύξσλ.
Γηα ηε δηαδεξκηθή θαηαζηξνθή απαηηνύληαη, αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα, βειόλεο εληνπηζκνύ,
ειεθηξόδηα RF θαη γελλήηξηα RF.
Αξρηθά γίλεηαη εληνπηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ κέζσλ λεύξσλ κε ηηο εηδηθέο βειόλεο αθνύ εθαξκνζηεί
ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ππό ζπλερή αθηηλνζθνπηθό έιεγρν. Ακέζσο κεηά ηνπνζεηείηαη ην εηδηθό ειεθηξόδην θαη
κέζσ απηνύ γίλεηαη:
α.αηζζεηηθή δηέγεξζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ πόλνπ θαη άξα επαθήο ηνπ κε ην κέζν λεύξν αιιά θαη
β. θηλεηηθή δηέγεξζε γηα επηβεβαίσζε όηη ην ειεθηξόδην δελ έξρεηαη ζε επαθή κε θηλεηηθή ξίδα, νπόηε
ην απνηέιεζκα ζα είλαη θαηαζηξνθηθό.
Μεηά ηνλ έιεγρν απηό εθαξκόδνληαη νη ξαδηνζπρλόηεηεο γηα 90 δεπηεξόιεπηα ζηνπο 80 βαζκνύο
θειζίνπ.
Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ρνξεγείηαη κέζα από ηε βειόλε εληνπηζκνύ δηάιπκα ηνπηθνύ
αλαηζζεηηθνύ θαη θνξηηθνεηδνύο καθξάο δηάξθεηαο δξάζεο. Αθαηξείηαη ε βειόλε θαη ν αζζελήο κεηά από
παξαθνινύζεζε 30 ιεπηώλ επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ.
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 Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎɳʄʄʘʆʋɲɽɼʍɸʘʆʋʉʐ
ʋʌʉʃɲʄʉʑʆɲʐʖɸʆɿʃʊʍʑʆɷʌʉʅʉ
 ȵʋʙɷʐʆɲʍɻʅɸʀɲʅɹʍɲʍʏʉʅʑ;ʍɻʅɸʀɲ
ʋʐʌʉɷʊʏɻʍɻʎͲƚƌŝŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐͿ
 Ʌʀɸʍɻʏʘʆʍɻʅɸʀʘʆɲʐʏʙʆɲʆɲʋɲʌɳɶɸɿʏʉʆ
ʋʊʆʉʃɲɿʏɿʎɲʆʏɲʆɲʃʄɳʍɸɿʎʏʉʐ

 ȰɀɌȻɍȵȻɆȸɇȵɅɆɃɇȻɈɃɉɇɀɉȵɇ

ȺȵɆȰɅȵȻȰ
 ^dZ^^E^WZz ;ʋʊʏɸͿ
 ZzE>/E'
 ȴȻȸȺȸɇȸɀȵɈɃɅȻȾɃȰɁȰȻɇȺȸɈȻȾɃ
;ʋʌʉʏɿʅʙʅɸʆɻͿ
 ɈɃɅȻȾɃȰɁȰȻɇȺȸɈȻȾɃȾȰȻɃɁɈȰɇȵɈɆɃɁȸ
;ʋʊʏɸͿ

Ɉʌɲʋɸɺʉɸɿɷɼʎ
Ȱʃɲʆɽʙɷɻʎʃɸʔɲʄɿʃʊʎ
ɇʋʄɻʆʉɸɿɷɼʎ ʃɸʔɲʄɿʃʉʎ
ɉʋɸʌɲʃɳʆɽɿʉʎͲʐʋɲʃɳʆɽɿʉʎ
Ʌɲʌɲʍʋʉʆɷʐʄɿʃʉʀɲʐʖɸʆɿʃʉʀ
ɇʏɸʌʆʉʃʄɸɿɷʉʅɲʍʏʉɸɿɷɼʎ
ɇʃɲʄɻʆʉʀ
Ȱʆɸʄʃʏɼʌɲʎ ʘʅʉʋʄɳʏɻʎ
ɇʏʌʉɶɶʑʄʉɿ;ɹʄɲʍʍʘʆͲʅɸʀɺʘʆͿ
Ⱦʉʌɲʃʉɴʌɲʖɿʊʆɿʉʎ
ɉʋʉʋʄɳʏɿʉʎ

^dZd,E^WZz





Ʌʊʏɸ͖
ȰʋʊʍʏɲʍɻϮϬɸʃ͘Ͳȴɿɲʃɸʃʉʅʅɹʆɲ
ɅɲɽɻʏɿʃɼɹʃʏɲʍɻͲɸʋɲʆɲɽɹʌʅɲʆʍɻ
Ʌɲɽɻʏɿʃɼɹʃʏɲʍɻ

ɎȸȿȰɌȸɇȸͲȵɁɈɃɅȻɇɀɃɇ
 ɀȰɆȾȰɆȻɇɀȰɈ͘ɆͲɅɆɃɇɃɍȸȰhWZ^^hZ

ȴȻȸȺȸɇȸɇȸɀȵȻɏɁɅɉɆɃȴɃɈȸɇȸɇ
 Ȱʆɸʄʃʏɼʌɲʎʘʅʉʋʄɳʏɻʎ

ȴȻȸȺȸɇȸɇȸɀȵȻɏɁɅɉɆɃȴɃɈȸɇȸɇ
 Ɉʌɲʋɸɺʉɸɿɷɼʎ

ȵɅȰɌȸȴȻɇȾȻȾɃɉɉȿȻȾɃɉɀȵɆȻȷȰ





ȰɅɃɆȻȰɁȵɉɆɃɍȵȻɆɃɉɆȳɏɁ
ɅȵɆȻɇɇɃɈȵɆȵɇȰɅɃϭϬϬɃɉɇȻȵɇ
ɌȿȵȳɀɃɁɏȴȵȻɇ
ȰȿȳɃȳɃɁȵɇ

ȴȻȸȺȸɇȸɇȸɀȵȻɏɁɅɉɆɃȴɃɈȸɇȸɇ
 ʍʏɸʌʆʉʃʄɸɿɷʉʅɲʍʏʉɸɿɷɼʎ

ȴȻȸȺȸɇȸɇȸɀȵȻɏɁɅɉɆɃȴɃɈȸɇȸɇ
 ʌʉʅɴʉɸɿɷɼʎ

ɆȻȷȻɈȻȴȰ
 ɇɉɍɁɃɈȵɆȸȰȻɈȻȰȸȾȸȿȸɀȵɇɃɇɅɃɁȴɉȿȻɃɉ
ȴȻɇȾɃɉ ;ʖɻʅɿʃɼʌɿɺʀʏɿɷɲͿ
 ɇɈȵɁɏɇȸɇɅɃɁȴɉȿȻȾɃɉɈɆȸɀȰɈɃɇ ;ʋʀɸʍɻ
ʉʋʀʍɽɿɲʎɼʃɲɿʋʌʊʍɽɿɲʎʌʀɺɲʎͿ͘
 ɅȻȵɇȸɁɏɈȻȰȻɃɉɀɉȵȿɃɉ ;ʅʐɸʄʉʋɳɽɸɿɲͿ
 ɃɇɈȵɃɌɉɈȰɇɅɃɁȴɉȿȻȾɃɉɈɆȸɀȰɈɃɇ
 ȵȿɂȸɆȻȷȰɇ ;ʍʋʉʆɷʐʄʉʄʀʍɽɻʍɻͿ

ɍȸɀȻȾȸɆȻȷȻɈȻȴȰ
 ɍȸɀȻȾȰ;ȰȿȳɃȳɃɁȵɇɃɉɇȻȵɇͿ ;ɿʆʏɸʌʄɸʐʃʀʆɻ͕
ʋʌʍʏɲɶʄɲʆɷʀʆɻȵϮ͕ʅɸʏɲʄʄʉʋʌʘʏɸɿʆɳʍɻ͕
ʃʄʋͿ
 ɀȸɍȰɁȻȾȰ;ʐʋɸʏʌʉʔɿʃɹʎɲʆɳʆʏɸɿʎͲ
ʃɲʏɳʆʏɸɿʎ͕ɸʆɷʉʏʌɻʅɲʏɿʃɳʉʍʏɸʊʔʐʏɲ͕ɹʄʇɻ
ʌʀɺɲʎͿ
 ȵɁɇɌȸɁɏɇȸȾȸȿȸɇɇɈɃɈɆȸɀȰ

ɀȸɍȰɁȻȾȰ

ȵɁɇɌȸɁɏɇȸȾȸȿȸɇɇɈɃɈɆȸɀȰ

ȵɂȵȿȻɂȸɆȻȷȻɈȻȴȰɇ

ȾȿȰɇɇȻȾȸȺȵɆȰɅȵȻȰ

 ɇɈɃϴϬйɈȰȵɁɃɍȿȸɀȰɈȰɉɅɃɍɏɆɃɉɁɇȵϲͲ
ϴȵȲɃɀȰȴȵɇ
 ɇɈɃϭϱйɇȵϰͲϲɀȸɁȵɇ
 ɇɈɃϱйɇȵϭϮͲϭϴɀȸɁȵɇ
 Ϭ͘ϱйɍȵȻɆ͘ȵɅȵɀȲȰɇȸ
 ɃȻɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȵɇȺȵɆȰɅȵȻȵɇ
;E^/ƐнɀɉɃɍȰȿȰɆɏɈȻȾȰ нȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰͲ
ȰɁȰȾɃɉɌȻȷɃɉɁͿ






ȳȻȰɈȻȵȻɁȰȻȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȻȾɃɈȵɆȵɇ

ɅȰɆȵɀȲȰɈȻȾȵɇȺȵɆȰɅȵȻȵɇ
 ɃɂȵȻȵɇɆȻȷȻɈȻȴȵɇ
 ȴȻȰɅȵɈȰȿȻȾȰȵɅȻɇȾȿȸɆȻȴȻȰȾɃɆɈȻȾɃȵȻȴȸ
;ʉʋɿʉɸɿɷɹʎͲʃʉʌʏɿʃʉɸɿɷɹʎͿ
 ɃɍȻɈɃɅȻȾɃȰɁȰȻɇȺȸɈȻȾɃ

 ȾɃɆɈȻȾɃȵȻȴȵɇ;ɿʍʖʐʌʊʏɸʌʉ
ɲʆʏɿʔʄɸɶʅʉʆʙɷɸʎͿ
 ȴɆȰȳȻȰȴȵȾȰɅȵɁɈȵȸɀȵɆȵɇ
 ɈɃɅȻȾɃȰɁȰȻɇȺȸɈȻȾɃ ;ʔʌɸʆɿʃʊʆɸʑʌʉͿ
ɃɅȻɃȵȻȴȵɇ;ʋʌʉʃɲʄɸʀɳʅɸʍɻɿʍʖʐʌɼʆʘʏɿɲʀɲ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲͿ

ɅȿȵɃɁȵȾɈȸɀȰɈȰ
 ɀȵȻɏɇȸɈɃɉɍɆɃɁɃɉȰɅɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇɇɈɃ
ϭͬϳ ;ʍɸʅɸʌɿʃɹʎɻʅɹʌɸʎɸʋɿʍʏʌɹʔɸɿʍʏɻʆ
ɸʌɶɲʍʀɲͿ
 ȰɌȰȻɆȵɇȸȾɃȿȰɆɃɉ ɇȵɀȵɆȻȾȵɇȸɀȵɆȵɇ
 ȰɀȵɇȸȰɁȰȾɃɉɌȻɇȸ
 ɉɅɃɌȵɆȵȻɅɃȿɉȿȻȳɏɈȵɆɃ

ȾɃȿȰɆɃ
E^/Ɛ ;ǀŽůƚĂƌĞŶ͕ĨĞůĞĚĞŶĞ͕ĂƌĐŽǆŝĂ͕ĐĞůĞďƌĞǆ͕
ɀɉɃɍȰȿȰɆɏɈȻȾȰ ;ŵƵƐĐŽƌŝů͕ƐŝƌĚĂůƵĚͿ
ȵɁȻɇɍɉɀȵɁȰȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰ ;ůŽŶĂůŐĂŶ͕
ůŽŶĂƌŝĚ͕ƚƌĂŵĂůͿ

ɀȵȻɃɁȵȾɈȸɀȰɈȰ





ȾɃɇɈȻȷȵȻɅȵɆȻɇɇɃɈȵɆɃ ;ʍɲʆʅɹɽʉɷʉʎͿ
ɍɆȵȻȰȷȵɈȰȻȵȿȵȳɍɃɇɅȸȾɈȻȾɃɈȸɈȰɇ
ͲZD ͖͖
ɇɉɁɃȿȻȾȰ ;ʄɿɶʊʏɸʌɸʎɻʅɸʌɲʌɶʀɸʎͿ

ɅɆɃȵɈɃȻɀȰɇȻȰ






ɅȸȾɈȻȾɃɈȸɈȰ;Wd͕Wdd͕/EZͿ
ɈɃɅɃȺȵɈȸɇȸ
ȾȰɆȴȻɃɇȾɃɅȻɃͲɇɌɉȳɀȻȾɃ
ɌȿȵȲȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
ȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɇɅȰɆȰɇɉɀɅȰȺȸɈȻȾɃɉ

ɈɃɅɃȺȵɈȸɇȸ
 ȾȰȺȻɇɈȻȾȸȺȵɇȸ;ɴɲɽɸɿɳʍʏʉʃɳɽɿʍʅɲͿ
 ȾȵȾȿȻɀȵɁȸȾȵɌȰȿȸ
 ɅȿȰȳȻȰȺȵɇȸ ;ʅʊʆʉɶɿɲʅʊʆɿʅʉɸʋɿʍʃʄɻʌʀɷɿʉ
ʃɲɽɸʏɼʌɲͿ

ȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɇɅȰɆȰɇɉɀɅȰȺȸɈȻȾɃɉ
 ȲȰȳɃɈɃɁȻȰ
 ɉɅɃɈȰɇȸ
 ȿȻɅɃȺɉɀȻȰ

ɇȸɀȰȴȵɀȰɇȸɀȵȻɃɉɅȰɆȰȾȵɁɈȸɇȸɇ

ɅȸȾɈȻȾɃɈȸɈȰ
 ɅɃɈȵɅɆɃɇɅȵȿȰɇȸȵɅȻɇȾȿȸɆȻȴȻɃɉɍɏɆɃɉ
ɍɏɆȻɇɅȸȾɈȻȾɃɈȸɈȰ
 ȵɅȻɇȾȿȸɆȻȴȻɃȰȻɀȰɈɏɀȰ
 ;Wd͕Wdd͕/EZͿ

DKE/dKZ/E'
 ȾȰɆȴȻɃɇȾɃɅȻɃ
 ɇɌɉȳɀȻȾɃɃɂȻɀȵɈɆɃ
 ȰɉɈɃɀȰɈɃɅȻȵɇɃɀȵɈɆɃ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
 ɌɃɆȰȲȵȿɃɁȸɇ
 ȵɉɆɃɇȵɅȻɇȾȿȸɆȻȴȻɃɉɍɏɆɃɉ

ȾȰȺȰɆȻɇɀɃɇͲɇɅȿȸɁȻɃ

ɈɃɅȻȾȸȰɁȰȻɇȺȸɇȻȰ
 ȿɿɷʉʃɲʀʆɻϮйϯͲϰʃ͘ɸʃ͘

ȵɁɈɃɅȻɇɀɃɇͲɍɃɆȸȳȸɇȸ
ɌȰɆɀȰȾɏɁ

ɈɃɅɃȺȵɈȸɇȸdhK,z
 Ʌʌʉʙɽɻʍɻɴɸʄʊʆɻʎʍʏɲϯ ɸʃ

ȵɅȻȲȵȲȰȻɏɇȸ

 ĞůĞƐƚŽŶĞĐŚƌŽŶŽĚŽƐĞϲŵŐ н ĨĞŶƚĂŶǇůϱϬɶ
 ȺɹʌʅɲʆʍɻɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎʍʏʉʐʎϯϬɴɲɽʅʉʑʎ

ɃɇɈȵɃȰɆȺɆȻɈȻȴȰ

ɇɉɀȲȰɈȻȾȸȺȵɆȰɅȵȻȰ
 E^/Ɛ Ȼ;ʆɿʅɸʍʉʐʄʀɷɻ͕ɷɿʃʄʉʔɲɿʆɳʃɻ͕
ɿʅʋʉʋʌʉʐʔɲʀʆɻ͕ʃʄʋͿ
 E^/Ɛ//;ĂƌĐŽǆŝĂ͕ĐĞůĞďƌĞǆͿ
 EȴȻȰɀȵɇȰȰɁȰȿȳȸɈȻȾȰ;>ŽŶĂƌŝĚͲE͕
>ŽŶĂůŐĂů͕dƌĂŵĂů͕ĂůĚŝĂƌͿ

ȵɁȴȵȻɂȵȻɇɅȰɆȵɀȲȰɈȻȾȸɇȺȵɆȰɅȵȻȰɇ
ȰȴɉɁȰɈɃɇɃȵȿȵȳɍɃɇɀȵE^/Ɛ
ɇɃȲȰɆȵɇɅȰɆȵɁȵɆȳȵȻȵɇE^/Ɛ
ȰɁɈȵɁȴȵȻɂȸɍɃɆȸȳȸɇȸɇE^/Ɛ

ɆɍȻȾȰ
 ȴȻȰȳɁɏɇɈȻȾɃɇȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɇɀȵɇɏɁ
ɁȵɉɆɏɁ
 ɍɃɆȸȳȸɇȸȾɃɆɈȻȾɃɇɈȵɆɃȵȻȴɃɉɇɇɈȻɇ
ȰɆȺɆɏɇȵȻɇ

ɈɃɅȻȾȰȰɁȰȻɇȺȸɈȻȾȰͲȾɃɆɈȻȾɃɇɈȵɆɃȵȻȴȸ
ʏʉʋɿʃʊɲʆɲɿʍɽɻʏɿʃʊʃʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɹʎ
ȴȻȰɆȾȵȻȰȲȵȿɈȻɏɇȸɇϭͲϭϮɀȸɁȵɇ

ɆȰȴȻɃɇɉɍɁɃɈȸɈȵɇ;Z&Ϳ
 dKɅɃȺȵɈȸɇȸȲȵȿɃɁȸɇͲȸȿȵȾɈɆɃȴȻɃɉ
 ȰȻɇȺȸɈȻȾȸͲȾȻɁȸɈȻȾȸȴȻȵȳȵɆɇȸ
 ɆȰȴȻɃɇɉɍɁɃɈȸɈȵɇɇȵϴϬȲȰȺɀɃɉɇ
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ǹȊȋǼȃǿȀȅȈȊȃǻȇȅȂȅ
$<;(1$ȁīǿǹ
ǹȊȋǼȃȅȍȂȅǺȇǹȋǿȅȃǿȅȈȊȃǻȇȅȂȅ

ǹȣȤİȞĮȜȖȓĮ
ǺȡĮȤȚĮȜȖȓĮ
ǼțĳȣȜȚıĲȚțȒȞȩıȠȢĲȘȢǹȂȈȈ






ǾĮȣȤİȞĮȜȖȓĮ İȓȞĮȚȘįİȪĲİȡȘĮȚĲȓĮʌȡȠıȑȜİȣıȘȢıĲȠ
ȞİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȚțȩȠȡșȠʌİįȚțȩȚĮĲȡİȓȠȈȈțĮȚȚĮĲȡİȓȠȆȩȞȠȣȝİĲȐ
ĲȘȞȠıĳȣĮȜȖȓĮȈĲȠȣȢʌİȡȓʌȠȣĮıșİȞİȓȢȑȤȠȣȞʌȡȩȕȜȘȝĮ
ȠıĳȣĮȜȖȓĮȢȑȤȠȣȞʌȡȩȕȜȘȝĮĮȣȤİȞĮȜȖȓĮȢ țĮȚĲȠȣʌȩȜȠȚʌȠ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓıİȐȜȜİȢʌĮșȒıİȚȢ
ǾıȣȤȞȩĲİȡȘĮȚĲȓĮİȓȞĮȚȘțȒȜȘȝİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣįȓıțȠȣțĮȚ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞȐȜȜĮĮȓĲȚĮ
ȂȐȜȚıĲĮıĲĮĲȚıĲȚțȫȢĲȠıȣȤȞȩĲİȡȠĮȓĲȚȠʌȩȞȠȣıĲȠȞȫȝȠİȓȞĮȚȘ
ĮȣȤİȞȚțȒȡȚȗȠʌȐșİȚĮ țĮȚįİȪĲİȡȠĮțȠȜȠȣșİȓȘʌİȡȚĮȡșȡȓĲȚȢ ĲȠȣȫȝȠȣ
ĲİȞȠȞĲȓĲȚȢ ȣʌİȡĮțĮȞșȓȠȣ ĲȑȞȠȞĲȠȢ 



ȉĮįȘȝȠıȚİȣșȑȞĲĮĮȓĲȚĮĮȣȤİȞĮȜȖȓĮȢ İȓȞĮȚʌİȡȓĲĮȝİ
ʌȡȠİȟȐȡȤȠȞĲĮĲĮ



ȀȒȜȘĮȣȤİȞȚțȠȪȝİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣįȓıțȠȣ
ǼțĳȣȜȚıĲȚțȒįȚıțȠʌȐșİȚĮ țĮȚİțĳȣȜȚıĲȚțȒıʌȠȞįȣȜĮȡșȡȓĲȚįĮ
ȂȣȠıȣȞįİıȝȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘĮʌȩțĮțȒșȑıȘțİĳĮȜȒȢ
ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮĲȐıİȦȢ WHQVLRQ KHDGDFKH 





ǼțĳȣȜȚıĲȚțȒȞȩıȠȢǹȣȤİȞȚțȒȢȝȠȓȡĮȢȈȈ
ǹȣȤİȞȚțȩȢ ȚȞȚĮțȒȢȤȫȡĮȢȦȝȠʌȜȐĲȘȢȐȞȦȐțȡȠȣ
ȆȩȞȠȢ
ȉȣʌȚțȩȢȡȚȗȚĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢʌȠȣİʌȚįİȚȞȫȞİĲĮȚȒ
ĮȞĮțȠȣĳȓȗİĲĮȚȝİĲȘȞșȑıȘĲȘȢțİĳĮȜȒȢțĮȚĲȠȣȐțȡȠȣ

ȆȩȞȠȢțĮȣıĲȚțȩȢ ȒıĮȞȘȜİțĲȡȚțȩȡİȪȝĮțĮĲȐȝȒțȠȢ
ĲȘȢȈȈ



ȉȠĮȣȤİȞȚțȩıȪȞįȡȠȝȠĮʌȠĲİȜİȓȑȞĮıȪȞȠȜȠıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞıĲȘȞ
ȚȞȚȠĮȣȤİȞȠȦȝȚțȒʌİȡȚȠȤȒțȣȡȓȦȢʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĮȣȤİȞĮȜȖȓĮ
įȣıțĮȝȥȓĮ įȣıțȠȜȓĮıĲȚȢțȚȞȒıİȚȢ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩȐȜȖȠȢıĲȘ
ȡȐȤȘțĮȚĲĮȐȞȦȐțȡĮȩʌȦȢİʌȓıȘȢțĮȡȘȕĮȡȓĮȗȐȜȘĮıĲȐșİȚĮțĮȚ
ʌȠȞȠțȑĳĮȜȠ



ǾĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮĲȠȣȢİįȡȐȗİĲĮȚıĲȘȞȚȞȚȠĮȣȤİȞȠȦȝȚțȒʌİȡȚȠȤȒ
țȣȡȓȦȢĮȜȜȐȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠȑȡȤİĲĮȚțĮȚĮʌȩȐȜȜİȢʌİȡȚȠȤȑȢĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢȩʌȦȢĲȠțİĳȐȜȚȠșȫȡĮțĮȢȘȣʌȩȜȠȚʌȘıʌȠȞįȣȜȚțȒ
ıĲȒȜȘȒțĮȚĲĮțȐĲȦȐțȡĮ



ȅʌȩȞȠȢıĲȠȞĮȣȤȑȞĮțĮȚĲĮıȣȞȠįȐ ĲȠȣıȘȝİȓĮİȓȞĮȚʌȠȜȪıȣȤȞȩ
ʌȡȩȕȜȘȝĮıĲȩ ȖİȞȚțȩʌȜȘșȣıȝȩȈȪȝĳȦȞĮȝİȝİȜȑĲİȢĮȣȤİȞĮȜȖȓĮ
İȝĳĮȞȓȗİȚȑȞĮȢıĲȠȣȢĮȞșȡȫʌȠȣȢȩȜȦȞĲȦȞȘȜȚțȚȫȞ

ǹȓĲȚĮĮȣȤİȞĮȜȖȓĮȢ
ȃİȣȡȠȜȠȖȚțȩȚĮĲȡİȓȠ



ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮİțĲȐıİȦȢ



ǹȣȤİȞȠȖİȞȒȢ țİĳĮȜĮȜȖȓĮ



ǹȣȤİȞȚțȒȡȚȗȓĲȚįĮ



ǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮ ILEURP\DOILD



ĬȜȐıİȚȢȝȣȫȞĲȠȣĮȣȤȑȞĮ ȝȣȠıȣȞįİıȝȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ



ȇȚȗȓĲȚįĮ ʌȩȞȠȢȝİıĮĳȒȞİȣȡȠĲȠȝȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒ



ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ įȚĮĲĮȡĮȤȒĲȘȢȝȣȧțȒȢȚıȤȪȠȢĲȘȢĮıșȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȪĲȩȟȠȣȞİȣȡȠĲȠȝȚțȒȢ țĮĲĮȞȠȝȒȢ



ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ VHJQHQWDOORQJWUDFN

ǹȞĲĮȞȐțȜĮıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ

ȇȚȗȚĲȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒ

ǾįȚĮĳȠȡȠįȚȐȖȞȦıȘ ĲȘȢİțĳȣȜȚıĲȚțȒȢȞȩıȠȣĲȘȢǹȂȈȈʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
¾ȆĮșȒıİȚȢȝĮȜĮțȫȞ ȚıĲȫȞ

ȂȣȠʌİȡȚĲȠȞĮȧțȐ ıȪȞįȡȠȝĮ
ǿȞȠȝȣĮȜȖȓĮ
:KLSODVK

¾ĭȜİȖȝȠȞȫįİȚȢ ȞȩıȠȚ

ȇİȣȝĮĲȠİȚįȒȢĮȡșȡȓĲȚįĮ
ǹȖțȣȜȠʌȠȚȘĲȚțȒ ıʌȠȞįȣȜȓĲȚįĮ

¾ȁȠȚȝȫȟİȚȢ

ǻȚıțȓĲȚįĮ
ıʌȠȞįȣȜȠįȚıțȓĲȚįĮ

¾ǵȖțȠȚ

ȆȡȦĲȠʌĮșİȓȢȝİĲĮıĲĮĲȚțȠȓ
ǼȞįȠțĮȞĮȜȚțȠȓ
3DQFRDVW

¾ȆĮșȒıİȚȢȫȝȠȣțĮȚĮȖțȫȞĮ

ȇȒȟȘĲİȞȠȞĲȓȠȣ ʌİĲȐȜȠȣ
ǼʌȚțȠȞįȣȜȓĲȚįİȢ

¾ȆİȡȚĳİȡȚțȐ ȞİȣȡȚțȐıȪȞįȡȠȝĮ

ȀĮȡʌȚĮȓȠȢıȦȜȒȞĮȢʌĮȖȓįİȣıȘ
țİȡțȚįȚțȠȪȝȑıȠȣȒȦȜİȞȓȠȣ Ȟ

¾ȈȪȞįȡȠȝȠİȟȩįȠȣșȦȡĮțȚțȒȢțȠȚȜȩĲȘĲĮȢ

ƋƞƫƧ
ƬƥƳƯƳưƯƭƤƵƫƟƯƵ
ƤƟƳƪƯƵ

ƂƵƷƥƭƩƪƼ ƳƽƭƤƱƯƬƯ

• ƬơƫơƪƼƲ ƤƟƳƪƯƲ

ƍƵƯưƥƱƩƴƯƭơƺƪƜ
ƳƽƭƤƱƯƬơ

• ƳƪƫƧƱƼƲ ƤƟƳƪƯƲ

ƒƩƦƟƴƩƤơ

ƓưƯƭƤƵƫƩƪƞ
ƳƴƝƭƹƳƧ

ƓưƯƭƤƵƫƯƫƟƳƨƧƳƧ
• ƕưƥƮƜƱƨƱƧƬơ

• Ɲƭơ ƞ ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱơ
ƥưƟưƥƤơ

ƐƳƴƥƯơƱƨƱƟƴƩƤơ

ƒƩƦƯưƜƨƥƩơ

ǹȣȤİȞȚțȒıʌȠȞįȣȜĮȡșȡȠʌȐșİȚĮ țĮȚ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮȠʌȓıșȚĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĮĲİȜȑȢ
:DOOHQEHUJ

ƍƵƥƫƯưƜƨƥƩơ

ƒƩƦƯưƜƨƥƩơ
+
ƍƵƥƫƯưƜƨƥƩơ

ǹȊȋǼȃǿȀǾȂȅǿȇǹ
ȈȆȅȃǻȊȁǿȀǾȈȈȉǾȁǾȈ ǹȂȈȈ
ǹȞĮĲȠȝȓĮ








Ǿ ǹȂȈȈ İȓȞĮȚ ȝȓĮ İȪțĮȝʌĲȘ ĮȜȜȐ
ıȣȝʌĮȖȒȢ ıĲȒȜȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
İʌĲȐ įȚĮțȡȚĲȐ ĲȝȒȝĮĲĮ ıʌȩȞįȣȜȠȚ 
ȈȣȞįȑİȚ ĲȘȞ țİĳĮȜȒ țĮȚ ĲȠȞ ıȤİĲȚțȐ
ĮțȓȞȘĲȠ șȫȡĮțĮ
īȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ țĮȚ
ĲĮ
ĮȚıșȘĲȒȡȚĮ
ȩȡȖĮȞĮ
ʌȠȣ
İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ Ș ǹȂȈȈ
șȣıȓĮıİ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ȣʌȑȡ ĲȘȢ
țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
Ǿ ȝİȖȐȜȘ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȝİ
ĲȘȞ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ
ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıʌȠȞįȪȜȦȞ

ǹȣȤİȞȚțȒȝȠȓȡĮıʌȠȞįȣȜȚțȒȢıĲȒȜȘȢ

ǹȂȈȈ
ȀȚȞȘȝĮĲȚțȒ

ǹȞĮĲȠȝȓĮǹȂȈȈ



ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚĮʌȩıʌȠȞįȪȜȠȣȢ
țĮȚȗİȪȖȘȞİȣȡȚțȫȞȡȚȗȫȞ



ǿįȚĮȓĲİȡȘȝȠȡĳȠȜȠȖȓĮ
İȝĳĮȞȓȗȠȣȞȠȠȢțĮȚȠȢ
ĮȣȤİȞȚțȩȢıʌȩȞįȣȜȠȢ



ȆȐȞȦĮʌȩĲȠȞȐĲȜĮȞĲĮ
İȟȑȡȤİĲĮȚȘǹȡȓȗĮțĮȚȝİĲĮȟȪ
ǹțĮȚǹȘȘĮȣȤİȞȚțȒȡȓȗĮ



ȂİĲĮȟȪǹĬİȟȑȡȤİĲĮȚȘȘ
ĮȣȤİȞȚțȒȡȓȗĮ

ǹȞĮĲȠȝȓĮȂİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣǻȓıțȠȣ

ȂİıȠıʌȠȞįȪȜȚȠȢįȓıțȠȢ



ǹǹĲȜĮȞĲȠȧȞȚĮțȒ ȐȡșȡȦıȘ

ȀȚȞȒıİȚȢțȐȝȥȘȢ± ȑțĲĮıȘȢʌİȡȓʌȠȣ
ȝȠȓȡİȢ

ȀȚȞȒıİȚȢĮʌȩʌȜİȣȡȐıİʌȜİȣȡȐ
ʌİȡȓʌȠȣȝȠȓȡİȢ
ǺǹĲȜĮȞĲȠĮȟȠȞȚțȒ ȐȡșȡȦıȘ

ȀȐȝȥȘ± ȑțĲĮıȘʌİȡȓʌȠȣȝȠȓȡİȢ

ȆİȡȚıĲȡȠĳȒʌİȡȓʌȠȣȝȠȓȡİȢ
ī. ȀȚȞȒıİȚȢ Įʌȩ ǹ2 – ǹ7

ȀȐȝȥȘ± ȑțĲĮıȘʌİȡȓʌȠȣȝȠȓȡİȢıİ
țȐșİİʌȓʌİįȠ

ȂȩȞȠȜȓȖİȢȝȠȓȡİȢʌȜĮȖȓȦȞȒ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȫȞțȚȞȒıİȦȞ

ȅȚȞȫįȘȢįĮțĲȪȜȚȠȢİȓȞĮȚ
ıȣȝʌĮȖȒȢțĮȚțİȓĲĮȚ
ʌİȡȚĳİȡȚțȐ



ȅȚȓȞİȢĲȠȣıȣȞįȑȠȞĲĮȚȝİĲȠȞ
ȐȞȦțĮȚțȐĲȦıʌȩȞįȣȜȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮȝİĲȘȞıȪȞįİıȘ
ȠıĲȠȪțĮȚȤȩȞįȡȚȞȘȢĲİȜȚțȒȢ
ʌȜȐțĮȢ



ȅʌȣȡȒȞĮȢȕȡȓıțİĲĮȚıĲȠ
țİȞĲȡȚțȩȝȑȡȠȢĲȠȣįȓıțȠȣıİ
İʌĮĳȒȝİĲȘȞȐȞȦțĮȚțȐĲȦ
ĲİȜȚțȒʌȜȐțĮ



ȈĲȚȢİȖțȐȡıȚİȢĲȠȝȑȢ
įȚĮțȡȓȞȠȣȝİĲȠȞ
ʌȘțĲȠİȚįȒʌȣȡȒȞĮțĮȚĲȠȞ
ȚȞȫįȘįĮțĲȪȜȚȠĲȠȞȃȂ
ĲĮȗİȪȖȘĲȦȞĮȣȤİȞȚțȫȞ
ȡȚȗȫȞțĮȚĲȚȢĮȡșȡȫıİȚȢ
ȝİĲĮȟȪĲȦȞıʌȠȞįȪȜȦȞ

ƍƥƳ/ƫƩƯƲ ƤƟƳƪƯƲ Ƃ4-Ƃ5 (D).
Źƭƹ ơƱƨƱƩƪƞ ƥưƩƶƜƭƥƩơ (s).
ƋƜƴƹ ơƱƨƱƩƪƞ ƥưƩƶƜƭƥƩơ (i).
ƎƥƵƱƩƪƼ ƴƱƞƬơ (F).

ǼțĳȪȜȚıȘĲȠȣįȓıțȠȣ

ȀĮĲȐĲȘȞİțĳȪȜȚıȘțĮȚĲȘȞȖȒȡĮȞıȘȠȚȓȞİȢțȠȜȜĮȖȩȞȠȣĲȪʌȠȣǿǿ
ĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩĲȝȒȝĮĲȠȣȚȞȫįȠȣȢįĮțĲȣȜȓȠȣ
ǹʌȫȜİȚĮȪįĮĲȠȢțĮȚĮʌȩĲĮįȪȠĲȝȒȝĮĲĮıİʌȠıȠıĲȩ
ǹʌȫȜİȚĮĲȘȢȣįȡȠıĲĮĲȚțȒȢʌȓİıȘĲȠȣʌȣȡȒȞĮȈȣȖȤȡȩȞȦȢ
ĮȜȜĮȖȒĲȘȢıȪıĲĮıȘȢĲȦȞʌȡȠĲİȠȖȜȣțĮȞȫȞ ĮʌȫȜİȚĮȝȠȡȚĮțȠȪ
ȕȐȡȠȣȢ țĮȚĲȠȣįİȓțĲȘșİȚȚțȒȢțİȡĮĲȓȞȘȢ? șİȚțȒȢ ȤȠȞįȡȠȧĲȓȞȘȢ
ȈȣȞȑʌİȚĮȝİȓȦıȘĲȘȢİʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢĲȐıȘȢĲȠȣįȓıțȠȣ
ȅįȓıțȠȢʌȡȠȠįİȣĲȚțȐȖȓȞİĲĮȚȚȞȫįȘȢțĮȚĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ
įȚĮȤȦȡȓȗİĲĮȚıİĲȝȒȝĮĲĮİȞȫİȟĮĳĮȞȓȗİĲĮȚȠıĮĳȒȢįȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ
ʌȘțĲȠİȚįȠȪȢʌȣȡȒȞĮ± ȚȞȫįȠȣȢįĮțĲȣȜȓȠȣ
ȇȒȟİȚȢĲȠȣȚȞȫįȠȣȢįĮțĲȣȜȓȠȣ

ȆȡȠįȚĮșİĲȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ȅįȓıțȠȢİȓȞĮȚȝİĲĮȕȠȜȚțȐİȞİȡȖȩȢ
ȝȠȞȐįĮȅȝİĲĮȕȠȜȚıȝȩȢĲȠȣ
ȖȓȞİĲĮȚȝİįȚȒșȘıȘȣȖȡȫȞĮʌȩĲȠȞ
ȝȣİȜȩĲȦȞʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ
ıʌȠȞįȣȜȚțȫȞıȦȝȐĲȦȞįȚĮȝȑıȠȣ
ĲȦȞĲİȜȚțȫȞʌȜĮțȫȞțĮȚĮʌȩĲĮ
ıʌȠȞįȣȜȚțȐĮȖȖİȓĮįȚĮȝȑıȠȣĲȠȣ
ȚȞȫįȠȣȢįĮțĲȣȜȓȠȣ
ǹȜȜĮȖȑȢʌȠȣıȣȝȕĮȓȞȠȣȞıĲĮ
ıʌȠȞįȣȜȚțȐıȫȝĮĲĮțĮȚıĲȚȢĲİȜȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢȝİĲȘȞʌȐȡȠįȠĲȘȢȘȜȚțȓĮȢ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞȜȩȖȦĲȦȞįȚĮĲĮȡĮȤȫȞ
ĲȠȣȝİĲĮȕȠȜȚıȝȠȪİțĳȪȜȚıȘĲȠȣ
įȓıțȠȣ

ȆĮșȠĳȣıȚȠȜȠȖȓĮ ȂİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣǻȓıțȠȣ

ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞȚȞȫȞțȠȜȜĮȖȩȞȠȣțȣȡȓȦȢĲȦȞ
ĮȜȪıȦȞĲȠȣĲȪʌȠȣǿȋ
īİȞİĲȚțȠȓ

ǹȜȜȘȜȩȝȠȡĳĮ ĲȘȢĲȡȣʌĲȠĳȐȞȘȢ 7US țĮȚ7US
ǼȚįȚțȐȘ7US ıȣȞįȑİĲĮȚȝİʌȜȐıȚĮʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ
įȚıțȚțȒȢ ȞȩıȠȣ





$JJUHFDQ ȝȓĮȐĳșȠȞȘʌȡȠĲİȠȖȜȣțȐȞȘ
,/





īİȞȚțȠȓ

ǼȟİĲȐıĲȘțĮȞʌĮȡȐȖȠȞĲİȢȩʌȦȢĲȪʌȠȢįȠȣȜİȚȐȢ
ȕȐȡȘȫȡİȢȠįȒȖȘıȘȢȫȡİȢțĮșȓıȝĮĲȠȢȐıțȘıȘ
ĲȡĮȪȝĮțȐʌȞȚıȝĮ
ȅțȐșİȑȞĮȢȟİȤȦȡȚıĲȐİȓȤİȝȐȜȜȠȞʌȠȜȪȝȚțȡȒ
İʌȓʌĲȦıȘ

ǾİțĳȪȜȚıȘĲȠȣʌȘțĲȠİȚįȠȪȢ
ʌȣȡȒȞĮİȓȞĮȚĳȣıȚȠȜȠȖȚțȩ
İʌĮțȩȜȠȣșȠĲȘȢȘȜȚțȓĮȢ
ǾʌȜİȚȠȥȘĳȓĮĲȦȞĮȞșȡȫʌȦȞ
ȑȤİȚıĮĳȒĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȐ
İȣȡȒȝĮĲĮĲȘȞȘįİțĮİĲȓĮ
ǻİȞĮȞĮʌĲȪııȠȣȞȩȝȦȢțȜȚȞȚțȒ
ıȘȝİȚȠȜȠȖȓĮ
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĮĳȣįȐĲȦıȘĲȠȣ
įȓıțȠȣțĮȚȝİȓȦıȘĲȠȣȪȥȠȣȢ
ĲȠȣʌȡȠȕȠȜȒĲȠȣȚȞȫįȠȣȢ
įĮțĲȣȜȓȠȣȣʌİȡĲȡȠĳȓĮĲȦȞ
ĮȡșȡȫıİȦȞțĮȚıȤȘȝĮĲȚıȝȩ
ȠıĲİȠĳȪĲȦȞ

ȀȒȜȘǹȣȤİȞȚțȠȪȂİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣǻȓıțȠȣ


ǻȚĮțȡȓȞȠȣȝİıȣȞȒșȦȢ
ıĲȐįȚĮ



ǼțĳȪȜȚıȘĲȠȣįȓıțȠȣȝİ
ĮʌȠʌȜȐĲȣȞıȘ
ȆȡȠȕȠȜȒĲȠȣʌȘțĲȠİȚįȠȪȢ
ʌȣȡȒȞĮ
ȆȡȠȕȠȜȒĲȠȣʌȘțĲȠİȚįȠȪȢ
ʌȣȡȒȞĮȝİȡȒȟȘĲȠȣ
ȚȞȫįȠȣȢįĮțĲȣȜȓȠȣ
ǻȚĮȤȦȡȚıȝȩȢĲȝȒȝĮĲȠȢ
ĲȠȣʌȘțĲȠİȚįȠȪȢʌȣȡȒȞĮ









+DUGGLVF



ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ
ȠıĲİȠĳȪĲȦȞțĮȚʌȓİıȘ
ĲȘȢȡȓȗĮȢıĲȘȞȐȡșȡȦıȘ
ĲȠȣ/XVKND
LQWHUYHUWHEUDO ERG\MRLQW
RUIDFHWMRLQW 



6RIWGLVF



ǾʌȡȠȕȠȜȒĲȠȣ
įȓıțȠȣİȓȞĮȚİȓĲİ
ʌȜȐȖȚĮȝİʌȓİıȘĲȘȢ
ȡȓȗĮȢİȓĲİ



ȀİȞĲȡȚțȒȝİʌȓİıȘ
İʌȓĲȠȣȃȦĲȚĮȓȠȣ
ȂȣİȜȠȪ

ǹȣȤİȞȚțȒıĲȑȞȦıȘ



ȈĲȑȞȦıȘ ȆȡȠıșȚȠʌȓıșȚĮ įȚȐȝİĲȡȠȢțĮȞĮȜȚȠȪ PP



ǻȣȞĮȝȚțȒıĲȑȞȦıȘ ǹʌȩıĲĮıȘĲȘȢȠʌȓıșȚĮȢȑıȦȖȦȞȓĮȢ
ĲȠȣıʌȠȞįȣȜȚțȠȪıȫȝĮĲȠȢȑȦȢĲȠȐȞȦȤİȓȜȠȢĲȠȣ
ȣʌȠțİȓȝİȞȠȣʌİĲȐȜȠȣPP ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘĮʌȩ
ȠʌȚıșȠȜȓıșȘıȘ PP ȝİĲȠȞĮȣȤȑȞĮıİȑțĲĮıȘ 3HQQLQJ¶
MDZGLDPHWHU 

ȈʌȠȞįȣȜȠȜȓıșȘıȘ ȝİȣʌİȟȐȡșȡȘȝĮ ǹǹ

ǹȓĲȚĮʌȩȞȠȣ

ȀȜȚȞȚțȒıȘȝİȚȠȜȠȖȓĮ



ȆȜȐȖȚĮʌȡȠȕȠȜȒȝĮȜĮțȠȪįȓıțȠȣȆȓİıȘȞİȣȡȚțȒȡȓȗĮȢ
ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ



ȅıĲİȩĳȣĲĮıțȜȘȡȩȢįȓıțȠȢȆȓİıȘȞİȣȡȚțȒȢȡȓȗĮȢȇȚȗȠʌȐșİȚĮ



ȀİȞĲȡȚțȒʌȡȠȕȠȜȒȝĮȜĮțȠȪįȓıțȠȣȆȓİıȘȃȦĲȚĮȓȠȣȂȣİȜȠȪ
ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ



ǹȣȤİȞȚțȒıʌȠȞįȪȜȦıȘȆȓİıȘȃȦĲȚĮȓȠȣȂȣİȜȠȪȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ

ȀȜȚȞȚțȒıȘȝİȚȠȜȠȖȓĮ ǼȟȑĲĮıȘ



ȋȘȝȚțȐ± ĮȜȖȠȖȩȞİȢ ȠȣıȓİȢ
ȚȞĲİȡȜİȣțȓȞȘʌȡıĲĮȖȜĮȞįȓȞȘ Ǽ
71)ȝİĲĮȜȜȠʌȡȦĲİȚȞȐıȘțȜʌ



ȂȘȤĮȞȚțȐ ȣʌİĲȡȠĳȚțȑȢ ĮȞȐȞĲİȚȢ
țĮĲȐȞĲİȚȢİȞįȠĲȡȘȝĮĲȚțȐ
ȠıĲİȩĳȣĲĮȑȜȟȘȡȓȗĮȢ
ȇȒȟȘȅǼȈĮʌȩȜȣȝĮ ıĲȠȞ
İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠ ȤȫȡȠțĮȚİȞıĳȒȞȦıȘ
įȚıțȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪıĲȠĲȡȒȝĮ



ǹȞĲȚțİȚȝİȞȚțȒİȟȑĲĮıȘ











ǾİȟȑĲĮıȘʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ǲȜİȖȤȠȝȣȧțȒȢȚıȤȪȠȢȐȞȦ
ȐțȡȦȞțĮĲȐȝȣȧțȒȠȝȐįĮțĮȚțĮĲȐ
ȡȚȗȚĲȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒǲȜİȖȤȠȢ
ȝȣȧțȒȢȚıȤȪȠȢțȐĲȦȐțȡȦȞ
ǲȜİȖȤȠĮȚıșȘĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮĲȐ
ȡȚȗȚĲȚțȒ țĮȚȞİȣȡȚțȒțĮĲĮȞȠȝȒ
ǲȜİȖȤȠȢĮȚıșȘĲȚțȩĲȘĲĮȢțȠȡȝȠȪ
ǲȜİȖȤȠĳȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞȐȞȦțĮȚțȐĲȦ
ȐțȡȦȞ
ǲȜİȖȤȠʌĮșȠȜȠȖȚțȫȞ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞȐȞȦțĮȚțȐĲȦ
ȐțȡȦȞ
ǲȜİȖȤȠȢȖȚĮįȚĮĲĮȡĮȤȑȢȠȪȡȘıȘȢ

ȂȪİȢ



ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ
ȆȓİıȘĮȣȤİȞȚțȒȢȞİȣȡȚțȒȢ
ȡȓȗĮȢ



ǼĲȒıȚĮİʌȓʌĲȦıȘĮȞȐ
ʌȜȘșȣıȝȠȪ



ǾȜȚțȓĮȆȜȑȠȞțȠȚȞȒȘȘțĮȚ
ȘįİțĮİĲȓĮȈʌȐȞȚĮțȐĲȦĮʌȩ
ĲĮ



ĭȪȜȠīȣȞĮȓțİȢȐȞįȡİȢ 



ǾĮȞĮȜȠȖȓĮıțȜȘȡȠȪȝĮȜĮțȩ
įȓıțȠİȓȞĮȚ

ȇȓȗĮ

ǻȓıțȠȢ

ǹ

ǹǹ



ȅʌȓıșȚĮ ĮȣȤİȞȚțȒ
ȤȫȡĮʌȡȠȢĲȘȞ
ȝĮıĲȠİȚįȒĮʌȩĳȣıȘ

ǹȚıșȘĲȚțȩĲȘĲĮ

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐ


ǹ

ǹǹ



ȅʌȓıșȚĮĮȣȤȤȫȡĮ
ʌȡȠȢĲȘȞȦȝȠʌȜȐĲȘ



ǹ

ǹǹ

ǻİȜĲȠİȚįȒȢ
įȚțȑĳĮȜȠȢ 

ȆȜȐȖȚȠȢ ȫȝȠȢ

ǻȚțİĳĮȜȚțȩ 

ǹ

ǹǹ

ǻȚțȑĳĮȜȠȢ ȑțĲĮıȘ
țĮȡʌȠȪ

ȀİȡțȚįȚțȩ ȤİȓȜȠȢ
ĮȞĲȚȕȡĮȤȚȠȣ
ĮȞĲȓȤİȚȡĮȢįİȓțĲȘȢ

ǻȚțİĳĮȜȚțȩ
ȕȡĮȤȚȠțİȡțȚįȚțȩ

ǹ

ǹǹ

ȉȡȚțȑĳĮȜȠȢ țȐȝȥȘ
țĮȡʌȠȪȑțĲĮıȘ
įĮțĲȪȜȦȞ

ȂȑıȠȢ įȐțĲȣȜȠȢ

ȉȡȚțİĳĮȜȚțȩ

ǹ

ǹĬ

ȀȐȝȥȘįĮțĲȪȜȦȞ
ȝİıȩıĲİȠȚ 

ȍȜȑȞȚȠȤİȓȜȠȢ ȝȚțȡȩȢ
įȐțĲȣȜȠȢ



Ĭ

ĬĬ

ȂİıȩıĲİȠȚ

ǲıȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ȕȡĮȤȓȠȞĮ



6SXUOLQJ¶WHVW

ǲțĲĮıȘ ĲȠȣĮȣȤȑȞĮȝİıĲȡȠĳȒʌȡȠȢĲȘȞ
ȕȜȐȕȘȆȡȩțȜȘıȘȒİʌȚįİȓȞȦıȘĲȠȣ
ȡȚȗȚĲȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ

$[LDOFHUYLFDO
FRPSUHVVLRQWHVW

ǱıțȘıȘ ʌȓİıȘȢıĲȠțİĳȐȜȚȝİİȣșİȚĮıȝȑȞȠ
ĲȠȞĮȣȤȑȞĮȆȡȩțȜȘıȘȒİʌȚįİȓȞȦıȘ
ȡȚȗȚĲȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ

ȋİȚȡȚıȝȩȢ 9DOVDYD

ǼʌȚįİȓȞȦıȘ ȡȚȗȚĲȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ

6KRXOGHUDEGXFWLRQ
WHVW

ǹȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣ ʌȩȞȠȣ

$GVRQ¶WHVW

ǻȚĮĳȠȡȠįȚȐȖȞȦıȘ ȝİıȪȞįȡȠȝȠİȟȩįȠȣ
șȦȡĮțȚțȒȢțȠȚȜȩĲȘĲĮȢ

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ















ǾȝȣİȜȠʌȐșİȚĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚıİʌȓİıȘ
ĲȠȣȃȦĲȚĮȓȠȣȂȣİȜȠȪĮʌȩ








ǼʌĲȐʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȡȠțĮȜȠȪȞȒ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȞʌȓİıȘĲȠȣȃȂ



ȈĲȑȞȦıȘ ȆȡȠıșȚȠʌȓıșȚĮ įȚȐȝİĲȡȠȢ
țĮȞĮȜȚȠȪ PP
ǻȣȞĮȝȚțȒıĲȑȞȦıȘ ǹʌȩıĲĮıȘĲȘȢ
ȠʌȓıșȚĮȢȑıȦȖȦȞȓĮȢĲȠȣ
ıʌȠȞįȣȜȚțȠȪıȫȝĮĲȠȢȑȦȢĲȠȐȞȦ
ȤİȓȜȠȢĲȠȣȣʌȠțİȓȝİȞȠȣʌİĲȐȜȠȣ
PP ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘĮʌȩ
ȠʌȚıșȠȜȓıșȘıȘ PP ȝİĲȠȞĮȣȤȑȞĮ
ıİȑțĲĮıȘ 3HQQLQJ¶MDZGLDPHWHU 
ȂȑıȘțĮȚʌĮȡȐȝİıȘʌȡȠȕȠȜȒĲȠȣ
įȓıțȠȣ
ȆȐȤȣȞıȘĲȠȣȅǼȈ
ǹʌȠĲȚĲȐȞȦıȘĲȠȣȅǼȈ
ȅʌȓıșȚȠȠıĲİȩĳȣĲȠ
ǹʌȠĲȚĲȐȞȦıȘĲȠȣȦȤȡȠȪ
ıȣȞįȑıȝȠȣ ıȣȝȕĮȓȞİȚıİ
ȘȜȚțȚȦȝȑȞİȢȖȣȞĮȓțİȢ
ȈȣȤȞȩĲİȡȠȚȠȚțĮȚ



ȆȡȩıșȚĮʌȓİıȘĮʌȩʌȡȠȕȠȜȒ
įȓıțȠȣ
ȆȡȠıșȚȠʌȜȐȖȚĮ ʌȓİıȘĮʌȩĲȚȢ
ĮȡșȡȫıİȚȢĲȠȣ/XVFKND
ȆȜȐȖȚĮʌȓİıȘĮʌȩĲȚȢĮȡșȡȫıİȚȢ
IDFHWV
ȅʌȓıșȚĮʌȓİıȘĮʌȩȣʌİȡĲȡȠĳȓĮĲȠȣ
ȦȤȡȠȪıȣȞįȑıȝȠȣ
ȈȣȤȞȩĲȘĲĮțĮĲȠȓțȠȣȢ
ǾȜȚțȓĮǾʌȜİȚȠȞȩĲȘĲĮıĲȘȞȘȜȚțȓĮ
ĲȦȞțĮȚ
ĭȪȜȠǱȞįȡİȢȖȣȞĮȓțİȢ

ȀȒȜȘǹȣȤİȞȚțȠȪȂİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣǻȓıțȠȣ
ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ



ȀȒȜȘǹȣȤİȞȚțȠȪȂİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣǻȓıțȠȣ
ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ









ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘțĮȚıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ

ȋĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȩ
ȂȣȚțȒ ĮįȣȞĮȝȓĮ ȐȞȦȐțȡĮ!țȐĲȦ
ǹĲĮȟȚțȩȕȐįȚıȝĮȝİİȣȡİȓĮȕȐıȘ
ǹȚıșȘĲȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȈʌȐȞȚĮįȚĮĲĮȡĮȤȑȢȠȪȡȘıȘȢ

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘțĮȚıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ
ȀİȞĲȡȚțȩȃȦĲȚĮȓȠıȪȞįȡȠȝȠ

ǼȖțȐȡıȚȠıȪȞįȡȠȝȠ



ǼȓȞĮȚıȣȞȑʌİȚĮĲȠȣ
ĮȣȤİȞȚțȠȪȠȖțȫȝĮĲȠȢĲȠȣ
ȃȂʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚʌȓıȦ
ĮʌȩĲĮıȫȝĮĲĮĲȦȞǹ
ǹțĮȚǹıʌȠȞįȪȜȦȞ

ȉĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮȚĲĮıȘȝİȓĮıĲĮ
țȐĲȦȐțȡĮȣʌİȡĲİȡȠȪȞĮʌȩĮȣĲȐĲȦȞ
ȐȞȦȐțȡȦȞ



ȈȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮĲȐıȣȤȞȩĲȘĲĮİȝĳȐȞȚıȘȢ

ȈȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮȚıȘȝİȓĮıĲĮȐȞȦțĮȚ
țȐĲȦȐțȡĮ



ȆȩȞȠȢțİȞĲȡȚțȩȢțĮȣıĲȚțȩȢ EXUQLQJRU VWLQJLQJ 
ȆĮȡĮȚıșȘıȓİȢĲȦȞįĮțĲȪȜȦȞ
ǹįİȟȚȩĲȘĲĮıĲȚȢȜİʌĲȑȢțȚȞȒıİȚȢĲȦȞȐȞȦȐțȡȦȞ
ǻȣıțĮȝȥȓĮʌĮȡĮȚıșȘıȓİȢșİȡȝȠȪȥȣȤȡȠȪıĲȠȞțȠȡȝȩ
ȃȣȖȝȫįȘ ȐȜȖȘıĲĮțȐĲȦȐțȡĮ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȒȕĮįȓıİȦȢȜȩȖȦĲȘȢıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢȠȪȡȘıȘȢ

ǾȝȚįȚĮĲȠȝȒ± ȘȝȓʌȜİȣȡȘįȚĮĲĮȡĮȤȒ
țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚȝȣȧțȒȢȚıȤȪȠȢțĮȚ
ĮʌȫȜİȚĮȚįȚȠįİțĲȚțȒȢĮĳȒȢ
ǹȞĲȓʌȜİȣȡȘĮʌȫȜİȚĮĮȓıșȘıȘȢĲȠȣ
ʌȩȞȠȣțĮȚĲȘȢșİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ







ȀȚȞȘĲȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢȤȦȡȓȢȕȜȐȕȘĲȘȢ
ĮȚıșȘĲȚțȒȢȠįȠȪ
ǺȡĮȤȚĮȜȖȓĮ țĮȚȞȦĲȚĮȓȠıȪȞįȡȠȝȠ
ȇȚȗȠȝȣİȜȠʌȐșİȚĮ

ȉĮȝİıȠıʌȠȞįȪȜȚĮ
įȚĮıĲȒȝĮĲĮ
ʌȡȠıȕȐȜȜȠȞĲĮȚțĮĲȐıİȚȡȐ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢǹǹ!ǹ
ǹ!ǹǹ!ǹǹ ıİ
ĮȞĲȓșİıȘȝİĲȘȞȡȚȗȠʌȐșİȚĮ
ȩʌȠȣįİȪĲİȡȠʌȚȠıȪȞȘșİȢ
İȓȞĮȚĲȠǹǹ 

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘțĮȚıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ



ȈȪȞįȡȠȝȠ %URZQ± 6HTXDUG





ȆȡȠİȟȐȡȤİȚȠʌȩȞȠȢıĲĮȐȞȦȐțȡĮȝİ
įȚĮĲĮȡĮȤȒĲȦȞȝĮțȡȫȞȚȞȫȞıĲĮțȐĲȦ



± ĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮȟİțȚȞȠȪȞĮʌȩĲĮțȐĲȦȐțȡĮ
ȉȠĲȦȞĮıșİȞȫȞĮȞĮĳȑȡİȚĮȓıșȘıȘȘȜİțĲȡȚțȠȪVKRFN țĮĲȐĲȘȞ
ȑțĲĮıȘǼȞįİȚțĲȚțȩʌȡȦȓȝȠȣıĲĮįȓȠȣĲȘȢȞȩıȠȣ

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘțĮȚıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ












ȈȘȝİȓĮ
/KHUPLWWH¶V VLJQ
ǺȜȐȕȘ ĮȞȫĲİȡȠȣ țȚȞȘĲȚțȠȪ ȞİȣȡȫȞĮ ȝİİȣȡȒȝĮĲĮȩʌȦȢȗȦȘȡȐ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐțȜȩȞȠ țĮȚıȘȝİȓȠ%DELQVNL
ǱȞȦ ȐțȡĮ: ȂȚțĲȒȕȜȐȕȘĮȞȫĲİȡȠȣțĮȚțĮĲȫĲİȡȠȣțȚȞȘĲȚțȠȪȞİȣȡȫȞĮ
ǾȝȣİȜȠʌȐșİȚĮĮȡȤȚțȐİțįȘȜȫȞİĲĮȚȝİįȣıȜİȚĲȠȣȡȓĮ ĲȠȣȐțȡȠȣıĲȚȢ
ȜİʌĲȑȢțȚȞȒıİȚȢȩʌȦȢĲȠȖȡȐȥȚȝȠ
ȈȘȝİȓȠ +RIPDQ
ȅȝȚțȡȩȢįȐțĲȣȜȠȢȑȤİȚĲȘȞĲȐıȘȞĮȕȡȓıțİĲĮȚıİĮʌĮȖȦȖȒȜȩȖȦȞ
ĮįȣȞĮȝȓĮȢĲȦȞȝİıȠțĮȡʌȓȦȞțĮȚĲȦȞLQWULQVLFV ȝȣȫȞ
ȉĮĲİȞȩȞĲȚĮ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐĲȦȞȐȞȦȐțȡȦȞʌȠȚțȓȜȜȠȣȞĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞ
İȞĲȩʌȚıȘĲȘȢȕȜȐȕȘȢțĮȚĮȞȣʌȐȡȤİȚțĮȚʌȓİıȘĲȘȢȡȓȗĮȢȈȣȞȒșȦȢȩȝȦȢ
İȓȞĮȚĮȣȟȘȝȑȞĮȖȚĮĲȓıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞȡȓȗİȢıĲȠȞıȤȘȝĮĲȚıȝȩĲȠȣȢ ǹțĮȚ
ǹȖȚĮțİȡțȚįȚțȩ țĮȚįȚțİĳĮȜȚțȩ 

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘțĮȚıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ



ȈȘȝİȓĮ



ȀȐĲȦ ȐțȡĮ: ǺȜȐȕȘĮȞȫĲİȡȠȣțȚȞȘĲȚțȠȪȞİȣȡȫȞĮ
ǽȦȘȡȐĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐțĮȚțȜȩȞȠȢ
ǹĲĮȟȓĮĮȞİȟȐȡĲȘĲȘĮʌȩĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȕĮįȓıİȦȢ
ǹʌȫȜİȚĮĲȘȢȚįȚȠįİțĲȚțȒȢĮĳȒȢ
ȈȘȝİȓȠ/KHUPLWWHʌĮȡĮȚıșȘıȓİȢȒȝȣȧțȒĮįȣȞĮȝȓĮʌȠȣİʌȚįİȚȞȫȞȠȞĲĮȚıĲȘȞ
țȐȝȥȘĲȠȣĮȣȤȑȞĮ
ȈȘȝİȓȠ%DELQVNLȘİȝĳȐȞȚıȒĲȠȣıȘȝĮȓȞİȚİțıİıȘȝĮıȝȑȞȘ ȝȣİȜȠʌȐșİȚĮ










ǹʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢ

ǹʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢ

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ

ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ

ǹʌȜȒĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ
 ǲȜİȖȤȠȢȖȚĮıĲȑȞȦıȘ

ǹʌȜȒĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ
 ȅıĲİȩĳȣĲĮĲȘȢȐȞȦĮȡșȡȚțȒȢ
ĮʌȩĳȣıȘȢʌȚȑȗȠȣȞĲȘȞȡȓȗĮ
ʌȚȠıȣȤȞȐĮʌȩĲĮȠıĲİȩĳȣĲĮ
ıĲȘȞȐȡșȡȦıȘĲȠȣ/XVFKND

ǹȟȠȞȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ
 ǼʌĮıȕȑıĲȦıȘ ȠʌȚıșȓȠȣ
İʌȚȝȒțȠȣȢıȣȞįȑıȝȠȣ 23//
țĮȚțĮȜȪĲİȡȘĮʌİȚțȩȞȚıȘĲȦȞ
ȠıĲİȠĳȪĲȦȞ

ȉȠıȘȝİȓȠ+RIIPDQQȣʌȐȡȤİȚıĲȠ
ȀȜȩȞȠȢʌİȜȝĮĲȚĮȓȠĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩıİȑțĲĮıȘțĮȚİȪțȠȜĮʌȡȠțĮȜȠȪȝİȞȠ
ıȘȝİȓȠ+RIIPDQQ İȓȞĮȚİȞįİȚțĲȚțȐʌȡȠȤȦȡȘȝȑȞȘȢȞȩıȠȣ



ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ

ǹȟȠȞȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ
 ȅıĲİȩĳȣĲĮ



ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ



ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ



ǹʌİȚțȠȞȓȗİȚțĮȜȫȢĲȠȞ
ȝİıȠıʌȠȞįȪȜȚȠįȓıțȠțĮȚĲȘȞ
ʌȡȠȕȠȜȒĲȠȣȩʌȦȢİʌȓıȘȢțĮȚ
ĲȠȞȃȦĲȚĮȓȠȂȣİȜȩ
ȊȥȘȜȒȢȑȞĲĮıȘȢıȒȝĮıĲȚȢȉ
ĲȠȝȑȢıȘȝĮȓȞİȚȞȑțȡȦıȘȝİ
ıȤȘȝĮĲȚıȝȩțȠȚȜȩĲȘĲĮȢ



ǾʌȜȑȠȞȤȡȒıȚȝȠİȟȑĲĮıȘ
ıĲȠȣȢĮȣȤİȞȚțȠȪȢįȓıțȠȣȢ
ǵȝȦȢįİȓȤȞİȚʌȡȠȕȠȜȒįȓıțȠȣ
ıĲȠĮıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȫȞ
ĮıșİȞȫȞȘȜȚțȓĮȢ± İĲȫȞ
țĮȚıĲȠĲȦȞĮıșİȞȫȞ
ȘȜȚțȓĮȢȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢĲȦȞ
İĲȫȞ



ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ

ȇȚȗȠʌȐșİȚĮ



ȈȣȞĲȘȡȘĲȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ







ǹȞȐʌĮȣıȘ
ȃȐȡșȘțĮȢĮȣȤȑȞȠȢ
ǲȜȟȘȝȩȞȚȝȘȒțĮĲȐ
ȤȡȠȞȚțȐįȚĮıĲȒȝĮĲĮ
16$ǿ'V

ȀĮșȠįȒȖȘıȘȖȚĮȐıțȘıȘțĮȚĮʌȠĳȣȖȒțĮțȫȞ
țĮșȘȝİȡȚȞȫȞıȣȞȘșİȚȫȞ ıĲȐıȘıȫȝĮĲȠȢțĮĲȐĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮțȜʌ

ǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢ ȝȑșȠįȠȚ



ǹʌȠȞİȪȡȦıȘȗȣȖȠĮʌȠĳȣıȚĮțȒȢ ȐȡșȡȦıȘȢȝİȡĮįȚȠıȣȤȞȩĲȘĲİȢ

ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ ȑȖȤȣıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ±
ĮȞĲȚĳȜİȖȝȠȞȦįȫȞĳĮȡȝȐțȦȞ

ǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢ ȝȑșȠįȠȚ



ǻȚȒșȘıȘ
ȗȣȖȦȝĮĲȠĮʌȠĳȣıȚĮ
țȫȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ

Block ĮȣȤİȞȚțȒȢȡȓȗĮȢ

ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ



ȅȚĮʌȩȥİȚȢʌȠȚțȓȜȠȣȞ
ĮʌȩĲȚȢʌȚȠĮȚıȚȩįȠȟİȢ
ȖȚĮȓĮıȘȒȕİȜĲȓȦıȘıİ
ȑȦȢĲȚȢʌȚȠ
ĮʌĮȚıȚȩįȠȟİȢȖȚĮ
ȝȩȞȚȝĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ
ıĲȠĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞ



ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ



/HHVHWDO ȘʌȜİȚȠȥȘĳȓĮĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞȕİȜĲȚȫȞİĲĮȚĮȜȜȐĲĮ
İʌȩȝİȞĮ± ȤȡȩȞȚĮĲȠ
șĮȑȤİȚȒʌȚĮȣʌȠȜİȚȝȝĮĲȚțȐ
ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮȚįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
İȞȫĲȠșĮȑȤİȚȝȩȞȚȝĮ
ıȠȕĮȡȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
7DQDNDHWDO ıĲĮİʌȩȝİȞĮ
ȑĲȘĲȠȑȤİȚȒʌȚİȢ
ȣʌȠȜİȚȝȝĮĲȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțĮȚ
ĲȠĮȡțİĲȐıȠȕĮȡȩĲİȡĮ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ





ǼȞįİȓȟİȚȢȖȚĮȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ



ȈȠȕĮȡȒȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒıȘȝİȚȠȜȠȖȓĮȒİʌȚįİȚȞȠȪȝİȞȘȞİȣȡȠȜȠȖȚțȒ
İȚțȩȞĮǹʌȠĲİȜİȓĮȞĮȝĳȚıȕȒĲȘĲĮĮʌȩȜȣĲȘȑȞįİȚȟȘȖȚĮȐȝİıȘ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ



ǹʌȠĲȣȤȓĮĲȘȢıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ



ǹĳȩȡȘĲȠȢʌȩȞȠȢ



ǹʌİȚțȠȞȚıĲȚțȐİȣȡȒȝĮĲĮ

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ



ǻȚĮțȡȓȞȠȣȝİıİȩȜȘĲȘȞ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒĲȘȢǹȂȈȈįȪȠ
țȪȡȚȠȣȢĲȪʌȠȣȢ
ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞĲȚȢʌȡȩıșȚİȢ
țĮȚĲȚȢȠʌȓıșȚİȢ



īȚĮĲȘȞĮĳĮȓȡİıȘ
ȝİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣįȓıțȠȣȒ
ȠıĲİȠĳȪĲȠȣĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚțĮȚȘ
ʌȡȩıșȚĮțĮȚȘȠʌȓıșȚĮȠįȩȢȝİ
ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢȖȚĮ
ĲȘȞįİȪĲİȡȘ

ȅʌȓıșȚȠȢ İʌȚȝȒțȘȢ
ıȪȞįİıȝȠȢ

ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠ ĮʌȩȜȣȝĮ
įȓıțȠȣ

ȆȡȩıșȚĮĮȣȤİȞȚțȒįȚıțİțĲȠȝȒ ȝİĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȝȠıȤİȪȝĮĲȠȢ
ƐƳƴƩƪƜ ƬƯƳƷƥƽƬơƴơ

ĮȣĲȠȝȠıȤİȪȝĮĲĮ
ȠȝȠȚȠȝȠıȤİȪȝĮĲĮ
ĮȜȜȠȝȠıȤİȪȝĮĲĮ

ƆƬƶƵƴƥƽƬơƴơ

ĲȚĲĮȞȓȠȣ
ĮȞșȡĮțȠȞȘȝȐĲȦȞ
ȇǼǼȀ SRO\HWKHUHWKHUNHWRQH





ȆȡȠȐȖİĲĮȚȘĮȣȤİȞȚțȒıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
ȊʌȐȡȤİȚıĮĳȒȢĮʌȠıȣȝʌȓİıȘ ĮȣȤİȞȚțȫȞĲȡȘȝȐĲȦȞ
ǻȚĮĲȘȡİȓĲĮȚȒțĮȚȕİȜĲȚȫȞİĲĮȚȘĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒĮȣȤİȞȚțȒȜȩȡįȦıȘ

ǺȫȠșĲș ȝȪȢİȧĲșȣ

ǺȫȠșĲș ĳȡȤ ȫȦȡȤȣ ĳȡȤ İțįĲĳȓȞįĳȡȣ

ȉİȤȞȘĲȩȢȝİıȠıʌȠȞȪȜȚȠȢ įȓıțȠȢ




ȅĲİȤȞȘĲȩȢįȓıțȠȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚıİȞȑĮȐĲȠȝĮ
ĬİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȑȤİȚțĮȜȪĲİȡȠȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĮʌȠĲȑȜİıȝĮ

ȇȢȪĲȚțį Ȝįț ȡʍȔĲȚțį ĲĳȒȟȧĲș

ȈȦȝĮĲİțĲȠȝȒ

7İȤȞȚțȒ ıȦȝĮĲİțĲȠȝȒȢ
ȆȡȩıșȚĮĮȣȤİȞȚțȒ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ
ǻȚıțİțĲȠȝȒ
ȈȦȝĮĲİțĲȠȝȒ İȪȡȠȢPP
ʌȜȐȖȚĮȩȡȚĮĮȖȖȚıĲȡȦĲȒ
ĮʌȩĳȣıȘ
įȚȩȡșȦıȘȑțțİȞĲȡȘȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ
2ʌȓıșȚȠȢ İʌȚȝȒțȘȢıȪȞįİıȝȠȢ
ȝİȡȚțȒİțĲȠȝȒ İʌȓİțĳȣȜȚıĲȚțȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ
İțĲİĲĮȝȑȞȘĮĳĮȓȡİıȘıİ
ȞİȠʌȜĮıȓİȢĳȜİȖȝȠȞȑȢ

ǾĮȣȤİȞȚțȒıȦȝĮĲİțĲȠȝȒ İȓȞĮȚȝȚȐ ĮıĳĮȜȒȢțĮȚȡȚȗȚțȒ
ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒĲİȤȞȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȘȢĮȣȤİȞȚțȒȢ
ȝȣİȜȠʌȐșİȚĮȢıİĮıșİȞİȓȢȝİʌȡȠİȟȐȡȤȠȣıĮİțĲİĲĮȝȑȞȘ
ʌȡȩıșȚĮʌȓİıȘĲȠȣȞȦĲȚĮȓȠȣıȦȜȒȞĮ

ȅʌȓıșȚĮĮȣȤİȞȚțȒĲȡȘȝĮĲİțĲȠȝȒ

ȅʌȓıșȚĮĮȣȤİȞȚțȒįȚıțİțĲȠȝȒ

ȈĲȑȞȦıȘĲȡȒȝĮĲȠȢ
ȀȜȚȞȚțȐțĮȚĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȐİȣȡȒȝĮĲĮʌȓİıȘȢ
ĲȘȢȡȓȗĮȢ
ȋȦȡȓȢĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘıĲȘȞıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒ
ĮȖȦȖȒ
ȋȦȡȓȢİȣȡȒȝĮĲĮȝȣİȜȠʌȐșİȚĮȢ



ȂʌȠȡİȓȞĮĮĳĮȚȡİșİȓȠıĲİȩĳȣĲȠʌȠȣʌȚȑȗİȚĲȘȞȡȓȗĮțĮȚʌȡȠȕȐȜȜȠȞ
ĲȝȒȝĮĲȠȣįȓıțȠȣİĳȩıȠȞİȓȞĮȚȝĮȜĮțȩȢ



ǹįȣȞĮȝȓĮĲȘȢȘĮĳĮȓȡİıȘȝȩȞȠĲȠȣĲȝȒȝĮĲȠȢįȚıțȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪʌȠȣ
ʌȡȠȕȐȜȜİȚȩʌȚıșİȞĲȠȣȅǼȈ

ǹȣȤİȞȚțȒȆİĲĮȜİțĲȠȝȒ

ǹȣȤİȞȚțȒʌİĲĮȜİțĲȠȝȒ ȝİ
ıʌȠȞįȣȜȠįİıȓĮ

ȆȜİȠȞİțĲȒȝĮĲĮ






ǼȞįİȓȟİȚȢ

ȅȚțİȓĮʌȡȠıʌȑȜĮıȘıĲȠȣȢʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ȤİȚȡȠȣȡȖȠȪȢ
ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘİțĲİĲĮȝȑȞȘȢȕȜȐȕȘȢ
ʌȠȜȜĮʌȜȐİʌȓʌİįĮ
ȋȦȡȓȢĲȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣȢĮʌȩĲȚȢįȠȝȑȢĲȘȢ
ʌȡȩıșȚĮȢİʌȚĳȐȞİȚĮȢĲȠȣĮȣȤȑȞĮ

¾
¾
¾
¾
¾
¾

ȈĲȑȞȦıȘıİʌȠȜȜȐİʌȓʌİįĮ
ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȆȡȠİȖȤİȚȡȘĲȚțȒ ĮıĲȐșİȚĮ
ǹʌȫȜİȚĮȜȩȡįȦıȘȢ
ǼțĲİĲĮȝȑȞȘĮĳĮȓȡİıȘĲȦȞĮȡșȡȫıİȦȞ
ǼȣȡİȓİȢĲȡȘȝĮĲİțĲȠȝȑȢ

ȂİȚȠȞİțĲȒȝĮĲĮ
9
9
9
9
9

ǹȞĲİȞįİȓȟİȚȢ

ǼțĲİĲĮȝȑȞȘĮʌȠȞİȪȡȦıȘĲȦȞȠʌȚıșȓȦȞĮȣȤİȞȚțȫȞȝȣȫȞ
ǹįȣȞĮȝȓĮʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİʌȡȩıșȚĮȢȕȜȐȕȘȢ
ǻȣȞĮĲȩȞȞĮʌȡȠțȜȘșİȓĮıĲȐșİȚĮ
ȂİȖĮȜȪĲİȡȘȞȠıȘȜİȓĮ
ȂİȖȐȜȘʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȞȐʌĲȣȟȘȢțȪĳȦıȘȢ

ǹȣȤİȞȚțȒʌİĲĮȜȠʌȜĮıĲȚțȒ

¾ ȅıĲİȠʌȫȡȦıȘȝİĲĮȕȠȜȚțȒȠıĲȚțȒȞȩıȠȢ
¾ ȆȓİıȘıĲȘȞʌȡȩıșȚĮİʌȚĳȐȞİȚĮĲȠȣȃȂĮʌȩįȓıțȠ
ıȪȞįİıȝȠȠıĲȩ

ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒȢĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ


ȈĲȠȞȡȚȗȚĲȚțȩ ʌȩȞȠĲĮĮʌȠĲȑıȝĮĲĮ İȓȞĮȚșİĮȝĮĲȚțȐțĮȚĲȠʌȠıȠıĲȩ
ʌȜȒȡȠȣȢȪĳİıȘȢȒȝİȖȐȜȘȢȕİȜĲȓȦıȘȢȟİʌİȡȞȐĲȠ



ȆȠȜȪȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒİȓȞĮȚțĮȚȘȕİȜĲȓȦıȘıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĲȘȢ
ȡȚȗȠʌȐșİȚĮȢ İȚįȚțȐĮȞįİȞȑȤȠȣȞİȖțĮĲĮıĲĮșİȓȝȩȞȚȝİȢȕȜȐȕİȢ
ǾȂī



ȈĲȘȞȝȣİȜȠʌȐșİȚĮĲĮʌȠıȠıĲȐİȓȞĮȚȝȚțȡȩĲİȡĮ ĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞ
țȜȓȝĮțĮİțĲȓȝȘıȘȢ ĮȜȜȐȖİȞȚțȐȣʌȐȡȤİȚȕİȜĲȓȦıȘıĲȘȞ
țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮĲȠȣĮıșİȞȠȪȢȆİȡȚııȩĲİȡȠȕİȜĲȚȫȞȠȞĲĮȚĲĮ
ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮĮʌȩĲȚȢȝĮțȡȑȢȓȞİȢʌĮȡȐȠȚȜİʌĲȑȢțȚȞȒıİȚȢ



ȅȚįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțȪıĲİȦȢıʌĮȞȓȦȢİʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ

ǺȤȥıȟțȜȓ ʍıĳįȝıȜĳȡȞȓ

ȆȩĲİȤİȚȡȠȣȡȖİȓĲĮȚȠĮıșİȞȒȢ"


ȅʌȚȠțȠȚȞȩȢȜȩȖȠȢİȓȞĮȚĲȠȐȜȖȠȢ



ȇȚȗȓĲȚįĮȆȡȠĲİȓȞİĲĮȚȞĮʌȡȠȘȖȘșİȓĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȑȞĮȢȝȒȞĮȢ
ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢȆȐȡĮȣĲĮʌȠȜȜȑȢĳȠȡȑȢȠʌȩȞȠȢİȓȞĮȚ
ĮĳȩȡȘĲȠȢ



ȇȚȗȠʌȐșİȚĮȣʌȒȡȤİȘȐʌȠȥȘȞĮʌȡȠȘȖȘșİȓıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒĮȖȦȖȒ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝȘȞȫȞǾȐʌȠȥȘĮȞĮșİȦȡȒșȘțİȖȚĮĲȓĮʌȠįİȓȤșȘțİ
ıĲĮĲȚıĲȚțȐȩĲȚĲȘȞȝİȖĮȜȪĲİȡȘȕİȜĲȓȦıȘĲȘȢİȓȤĮȞȠȚĮıșİȞİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȠȞĲĮȞ ıİȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒșİȡĮʌİȓĮĲȠȣȢʌȡȫĲȠȣȢȝȒȞİȢİȞȫ
ıĲȠȑĲȠȢĲĮĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮİȓȞĮȚĮʌȠȖȠȘĲİȣĲȚțȐȈĮȞıȣȝȕȚȕĮıȝȩȢ
ȜȠȚʌȩȞĲȑșȘțİĲȠȞĮȝȘȞİȝĳĮȞȓıİȚȠĮıșİȞȒȢȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ȕİȜĲȓȦıȘȝİĲĮ ĮʌȩıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȘȝİȡȫȞ



ǹȣȤİȞĮȜȖȓĮțİĳĮȜĮȜȖȓĮ įȚıțȠȖİȞȒȢ ĮȣȤİȞȚțȩȢʌȩȞȠȢ

ȆȩĲİȤİȚȡȠȣȡȖİȓĲĮȚȠĮıșİȞȒȢ"

ȂȣİȜȠʌȐșİȚĮǵĲĮȞȘİʌȑȝȕĮıȘʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȕİȜĲȚȫıİȚĲȘȞ
țĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣĮıșİȞȠȪȢțĮĲȐĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣȤİȚȡȠȣȡȖȠȪ
ȉȠʌȡȩȕȜȘȝĮİȓȞĮȚȩȝȦȢȩĲĮȞȣʌȐȡȤİȚȑȞĮȢȕĮșȝȩȢıĲȑȞȦıȘȢ
ʌȠȚȠȢĮıșİȞȒȢșĮİȝĳĮȞȓıİȚȝȣİȜȠʌȐșİȚĮ
ȈȣȝȕȚȕĮıĲȚțȒȜȪıȘȩĲĮȞȘįȚȐȝİĲȡȠȢİȓȞĮȚȤȚȜȒȝİȚȦȝȑȞȘțĮĲȐ
ȦȢʌȡȠȢĲȠȣʌİȡțİȓȝİȞȠȒȣʌȠțİȓȝİȞȠįȚȐıĲȘȝĮ

8
Οσφυαλγία - Οσφυϊκή Ριζίτιδα
Καμπέρη Παναγιώτα - Αναισθησιολόγος

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ – ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΙΖΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
Η οσφυαλγία ενδημεί στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και είναι η κύρια αιτία πρόωρης
συνταξιοδότησης και αναπηρίας, σε εκείνη την μερίδα του πληθυσμού που βρίσκεται στην παραγωγική
ηλικία. Αποτελεί σύμπτωμα και όχι νόσο. Εχει όμως καταστεί συνώνυμη και ταυτόσημη νόσου,
προφανώς λόγω της «επιδημικής» μορφής της, αλλά και της συχνής αδυναμίας ανεύρεσης της ακριβούς
αιτιολογίας της.
Περίπου το 80% των ενηλίκων έχουν την εμπειρία μιας τουλάχιστον κρίσης οσφυαλγίας. Το 50% των
προσβεβλημένων ατόμων αναλαμβάνουν σε 2 εβδομάδες και το 90% σε 6-8 εβδομάδες.
Ανατομία Οσφύος
Η ΣΣ αποτελεί το κεντρικό μέρος του σκελετού και χρησιμεύει ως στηρικτικός άξονας όλου του
σώματος.
Με τον όρο σπονδυλική ή λειτουργική μονάδα, εννοούμε δύο παρακείμενους σπονδύλους με τον
μεσοσπονδύλιο δίσκο και τα συνδεσμικά στοιχεία. Εκφράζει δε, μικρογραφικά τις λειτουργικές και
μηχανικές ιδιότητες της ΣΣ. Επίσης το άθροισμα των κινήσεων των σπονδυλικών μονάδων εκφράζει τη
συνολική κινητική συμπεριφορά της ΣΣ.
Η λειτουργική επάρκεια της ΣΣ, εξασφαλίζεται από τα ανατομικά στοιχεία που την δημιουργούν.
Δηλαδή, σπόνδυλοι, μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, παρασπονδυλικοί μύες και σύνδεσμοι, καθώς και τις
μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις.
Σπόνδυλος (εικ. 1)
Αποτελείται από δύο κύρια μέρη, το σπονδυλικό σώμα προς τα εμπρός και το σπονδυλικό τόξο προς
τα πίσω. Στη άνω και στην κάτω επιφάνεια του σπονδυλικού τόξου υπάρχουν οι αρθρικές αποφύσεις που
αρθρούμενες μεταξύ τους σχηματίζουν τις οπίσθιες σπονδυλικές αρθρώσεις (ζυγοαποφυσιακές
αρθρώσεις), ενώ χωρίζουν το σπονδυλικό τόξο σε αυχένα (εμπρός) και πέταλο του αυχένα (πίσω)
Εικ. 1
1. Σπονδυλικό σώμα
2. Σπονδυλικό τόξο
3. Αρθρική απόφυση
4. Αυχένας
5. Εγκάρσια απόφυση
6. Ακανθώδης απόφυση
Ο αυχένας εμφανίζει δύο εντομές. Οι εντομές δύο παρακείμενων
σπονδύλων σχηματίζουν το μεσοσπονδύλιο τρήμα από το οποίο
διέρχεται η νευρική ρίζα και τα αιμοφόρα αγγεία.
Πλάγια του σπονδυλικού τόξου (δεξιά και αριστερά) υπάρχουν οι
εγκάρσιες αποφύσεις και οπίσθια και κεντρικά οι ακανθώδεις αποφύσεις. Χρησιμεύουν για την πρόσφυση
μυών και συνδέσμων.
Οι ασφυϊκοί σπόνδυλοι είναι οι ογκωδέστεροι όλων των σπονδύλων. Το ύψος του πρόσθιου χείλους
του σώματος είναι μεγαλύτερο του οπίσθιου, διαμορφώνοντας έτσι σφηνοειδές σχήμα παρατηρώντας το
από τα πλάγια, συμβάλλοντας στο σχηματισμό της οσφυϊκής λόρδωσης, η οποία αυξάνει την αντοχή και
τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης μαζί με τα άλλα κυρτώματα.
ος
Ο 5 οσφυϊκός σπόνδυλος είναι ο τελευταίος και ο κατώτερος κινητικός σπόνδυλος που συνδέει την
κινητική σπονδυλική στήλη με το ιερό οστούν και τη λεκάνη για τη μεταφορά των φορτίων.

1

Μεσοσπονδύλιος δίσκος (εικ.2)
Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος παρεμβάλεται μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων και αποτελείται από τον
πυρήνα, τον ινώδη δακτύλιο και τις τελικές πλάκες.
Δρα ως σημαντικό μέσο απόσβεσης κραδασμών και μεταφοράς φορτίων από σπονδυλο σε
σπόνδυλο. Επιτρέπει και διευκολύνει με την ελάστικότητά του, την εκτέλεση των φυσιολογικών κινήσεων
της σπονδυλικής στήλης. Δρα σταθεροποιητικά παρεμποδίζοντας τις υπερβολικές και ανεπιθύμητες
κινήσεις και φορτίσεις. Ενώνει τους σπονδύλους μεταξύ τους.

Εικ. 2

α).
Πηκτοειδής
πυρήνας
Βρίσκεται στο κέντρο του δίσκου και περιβάλλεται από τον ινώδη δακτύλιο.
Αποτελείται από κολαγόνο τύπου II, πρωτεογλυκάνες και βλενοπολυσακχαρίτες. Οι πρωτεογλυκάνες
είναι υδρόφιλα υπερμόρια που έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν και να απελευθερώνουν νερό. Η
περιεκτικότητα του νερού στον πυρήνα σε νέα άτομα είναι περίπου 85%, ενώ στην τρίτη ηλικία μειώνεται
στο 65%. Οι κυριότερες ιδιότητες του πυρήνα στηρίζονται στη μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καθώς το
νερό είναι ασυμπίεστο, ο πυρήνας υφίσταται μεταβολή του σχήματός του αλλά όχι του όγκου του. Ετσι,
μεταφέρει ομοιόμορφα τα φορτία και τις πιέσεις που δέχεται στον ινώδη δακτύλιο και στον επόμενο
σπόνδυλο.
β). Ινώδης δακτύλιος (εικ. 3 )
Ο ινώδης δακτύλιος αποτελείται από 15-20 αλλεπάλληλα ομόκεντρα ινοχόνδρινα πέταλα ή στρώματα.
Το καθένα από αυτά σχηματίζεται από παράλληλες κολλαγόνες ίνες με πλάγιο προσανατολισμό
ο
δημιουργώντας γωνία περίπου 65 μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων. Οι ίνες των γειτονικών πετάλων
ο
έχουν αντίθετη διεύθυνση και διασταυρώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας γωνία περίπου 120 . Ετσι στις
στροφικές φορτίσεις, οι μισές ίνες κολλαγόνου χαλαρώνουν και οι άλλες μισές διατείνονται.
Στον υγιή μεσοσπονδύλιο δίσκο, τα αγγεία και τα νεύρα περιορίζονται στις περιφερικές στοιβάδες του
ινώδη δακτυλίου.

Εικ. 3

γ). Τελικές πλάκες
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Οι τελικές πλάκες βρίσκονται ανάμεσα από το σπονδυλικό σώμα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους.
Είναι ένα λεπτό στρώμα υαλοειδούς χόνδρου.
Οι πλάκες αυτές συμμετέχουν ουσιαστικά στη διατροφή του δίσκου. Εχουν πόρους που επιτρέπουν τη
διάχυση νερού και θρεπτικών ουσιών ανάμεσα στο σπογγώδες σπονδυλικό σώμα και τον πυρήνα,
δεδομένου ότι η αγγείωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου σταματά μετά την εφηβική ηλικία.
Η εκφύλιση του δίσκου αποτελεί τη θεμελιώδη αιτία της οσφυαλγίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει
ότι κάθε εκφυλισμένος δίσκος θα δημιουργήσει οσφυαλγία. Η μαγνητική τομογραφία σε ασυμπτωματικά
άτομα, μπορεί να αναδείξει εκφυλιστικές αλλοιώσεις στους δίσκους σε ποσοστό πάνω από 60%. Ως
αιτιολογικοί παράγοντες της εκφύλισης του δίσκου έχουν ενοχοποηθεί η ανεπαρκής θρέψη, οι κακώσεις,
τα ανοσολογικά αίτια, τα συστηματικά και ορμονικά νοσήματα και οι γενετικοί παράγοντες.
Κατά την εκφύλισή του ο δίσκος χάνει την ομοιογένειά του. Στον πυρήνα υπάρχει μείωση των
πρωτεογλυκανών και του νερού, ενώ αυξάνεται το κολλαγόνο. Ετσι έχουμε προοδευτική αντικατάσταση
του πυρήνα με ινοχόνδρινο ιστό, χάνοντας σημαντικά τις ηλεκροσμωτικές και υδρομηχανικές ικανότητες
απόσβεσης δυνάμεων, αξονικών πιέσεων, ροπών και κραδασμών. Καθώς ο πυρήνας αφυδατώνεται
(ελάττωση του ύψους του) και αδυνατεί να αναπτύξει υψηλές υδροστατικές
πιέσεις, παρατηρείται μια αυξανόμενη επιβάρυνση του δακτυλίου με
αποδιοργάνωση των ινών του που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σχισμών
(ρωγμών) στην περιφέρειά του.
Καθώς η εκφυλιστική διαδικασία προχωρά, οι περιφερικές σχισμές ενώνονται
και δημιουργούν ακτινωτές ρήξεις περιφερικότερα. μέσα από τις οποίες ο
πυρήνας μπορεί να εξέλθει προς την περιφέρεια του δίσκου δημιουργώντας
δισκοκήλη (εικ. 4). Τα είδη της δισκοκήλης είναι η εκφύλιση του δίσκου που
δημιουργεί προβολή του πυρήνα (protrusion), πρόπτωση του πυρήνα (prolapse),
έκθλιψη του πυρήνα (extrusion) και αποκοπή τεμαχίου δίσκου (sequestration).
Περαιτέρω εκφύλιση του δίσκου δημιουργεί καταστροφή των τελικών πλακών
και δημιουργία οστεοφύτων.
Εικ. 4
Αρθρώσεις
Η κάθε κινητική μονάδα περιλαμβάνει τρεις αρθρώσεις. Την πρόσθια άρθρωση ανάμεσα στα
σπονδυλικά σώματα, και τις δύο οπίσθιες αρθρώσεις (ζυγοαποφυσιακές ή facet)
ανάμεσα
στα σπονδυλικά τόξα. Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις σχηματίζονται από τιςς
αρθρικές αποφύσεις μεταξύ της κάτω επιφάνειας του άνω σπονδύλου και της
άνω επιφάνειας του κάτω σπονδύλου. (εικ.5). Πρόκειται για κανονικές
αρθρώσεις με αρθρικό χόνδρο, υμένα και αρθρικό υγρό. Εχουν κυρίαρχο
ρόλο στον έλεγχο των κινήσεων (κυρίως στροφικών) και της ολίσθησης.
Εικ. 5

Σύνδεσμοι (εικ. 6)
ημα
Το συνδεσμικό σύστημα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ΣΣ.
Συμβάλει αποφασιστικά στη σταθερότητά της καθώς και
στην προστασία από κακώσεις. Οι σύνδεσμοι είναι
παθητικά στοιχεία και δεν παράγουν κίνηση.
Οι σύνδεσμοι διακρίνονται σε πρόσθιους και
οπίσθιους. Οι πρόσθιοι ελέγχουν την έκταση και οι
οπίσθιοι ελέγχουν κυρίως την κάμψη. Ετσι, στην έκταση
της ΣΣ συνήθως διατείνεται ο πρόσθιος επιμήκης
σύνδεσμος. Κατά την κάμψη της ΣΣ εφαρμόζονται
τάσεις σε όλους τους συνδέσμους εκτός του πρόσθιου
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επιμήκους. Στην αξονική στροφή διατείνονται τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία των αποφυσιακών
αρθρώσεων και σε μεγάλες στροφές οι ωχροί και ο μεσακάνθιος σύνδεσμος. Στις πλάγιες κάμψεις
διατείνονται και ανθίστανται ο ωχρός και οι μεσεγκάρσιοι σύνδεσμοι.
Μύες
Ανατομικά οι μύες της οσφύος διακρίνονται σε δύο ομάδες. Τους ραχιαίους ή οπισθοσπονδυλικούς
και τους προσπονδυλικούς οι οποίοι περιλαμβάνουν το λαγονοψοίτη και τους κοιλιακούς. Και οι δύο
ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διατήρηση της στάσης του σώματος και την εκτέλεση των
κινήσεων της ΣΣ. Συνεργάζονται επίσης αρμονικά με τους μύες της πυέλου και των μηρών.
Οι οσφυϊκοί μύες εκφύονται στην οσφυοϊερή περιοχή και καταφύονται στις οσφυϊκές και θωρακικές
εγκάρσιες αποφύσεις και στις πλευρές. Οι λειτουργίες τους είναι αυτές της έκτασης , κάμψης και στροφής.
Νεύρα
Ο νωτιαίος μυελός βρίσκεται μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα και εκτείνεται στους ενήλικες μέχρι το
κάτω χείλος του σώματος του Ο1 σπονδύλου. Από την πλάγια επιφάνεια του νωτιαίου μυελού και
συγκεκριμένα από την πρόσθιο-πλάγια αναδύονται οι πρόσθιες (κινητικές) ρίζες και από την οπίσθιοπλάγια επιφάνεια οι οπίσθιες (αισθητικές) ρίζες.
Κάθε ρίζα εμφανίζει δύο μοίρες. Την εντός του θυλάκου της σκληράς μήνιγγας (ενδοθηκική) και την
εκτός του θυλάκου (εξωθικική). Δεδομένου ότι ο νωτιαίος μυελός καταλήγει στο ύψος του Ο1 σπονδύλου,
μερικές ρίζες, θα υποχρεωθούν να διατρέξουν μια μεγάλη απόσταση πέραν του τέλους του μυελού για να
εξέλθουν από τα αντίστοιχα σπονδυλικά τρήματα. Οι οσφυϊκές και ιερές ρίζες κατέρχονται κάθετα, αλλά
σχεδόν παράλληλα με το τελικό νημάτιο και σχηματίζουν τη λεγόμενη ιππουρίδα.
Οι νευρικές ρίζες περιβάλλονται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και από τις μήνιγγες μέχρι το
μεσοσπονδύλιο τρήμα, όπου οι μήνιγγες συγχωνεύονται και μεταχωρούν στο επινεύριο του νωτιαίου
νεύρου.
Η οπίσθια ρίζα λίγο πριν τη συνένωσή της με την αντίστοιχη πρόσθια, εμφανίζει ατρακτοειδή
διόγκωση που ονομάζεται νωτιαίο γάγγλιο. Η θέση του νωτιαίου γαγγλίου είναι εντός του ριζιτικού
τρήματος. Σύμφωνα όμως με πρόσφατες μελέτες το γάγγλιο της Ο4 και Ο5 ρίζας είναι συνήθως
ενδοτρηματικά, ενώ της Ι1 είναι συνήθως ενδοκαναλικά (προτρηματικά).
Το νωτιαίο νεύρο προκύπτει από τη συνένωση της πρόσθιας και οπίσθιας ρίζας, οι οποίες κατέρχονται
διαχωρισμένες ενδοκαναλικά μέχρι τη συνένωσή τους στο τρήμα και του σχηματισμού του μικτού
νωτιαίου ή σπονδυλικού νεύρου (εικ.7). Μετά την έξοδό του από το μεσοσπονδύλιο τρήμα, κάθε μικτό
νεύρο αποσχίζεται σε δύο πρωτεύοντες κλάδους που εξακολουθούν να είναι μικτοί, τον πρόσθιο και τον
οπίσθιο. Οι πρόσθιοι πρωτεύοντες κλάδοι διανέμονται στους μύες και το δέρμα της πλάγιας και πρόσθιας
επιφάνειας του κορμού, καθώς και στους μύες και το δέρμα των
άκρων. Οι οπίσθιοι κλάδοι διανέμονται στους μύες και το δέρμα
της ράχης.
Εικ. 7

Tαξινόμηση του πόνου στην οσφύ
Στην περιοχή της οσφύος μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής
είδη πόνου.
Σωματικός πόνος
Είναι αλγαισθητικός πόνος που προέρχεται από τους μύες,
τους συνδέσμους, τις αρθρώσεις, τους μεσοσπονδύλιους δίσκους και τους σπονδύλους. Πόνος από
αυτές τις περιοχές δημιουργεί την οσφυαλγία. Ο ερεθισμός των αλγοϋποδοχέων μπορεί να είναι χημικός
(από φλεγμονές και οστικές κακώσεις) ή μηχανικός (από πίεση των τελικών νευρικών απολήξεων μεταξύ
των ινών του συνδετικού ιστού). Ο σωματικός πόνος είναι συνεχής και καλά εντοπισμένος.
Οι ανωτέρω ανατομικοί σχηματισμοί, προκαλούν και αναφερόμενο σωματικό πόνο στον γλουτό,
βουβωνική χώρα, μηρό και κνήμη. Ο μηχανισμός αυτού του αναφερόμενου πόνου αποδίδεται στο ότι
προσαγωγά αισθητικά ερεθίσματα από την σπονδυλική στήλη ενεργοποιούν νευρώνες στο κεντρικό
νευρικό σύστημα οι οποίοι τυγχάνει να λαμβάνουν προσαγωγές ίνες από το γλουτό, βουβωνική χώρα,
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μηρό και κνήμη. Ο πόνος αυτός είναι βαθύς και συνεχής, αλλά όχι καλά εντοπισμένος και κατανέμεται σε
ευρείες περιοχές. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τον διαφοροποιούν από τον ριζιτικό πόνο που είναι οξύς,
διαξιφιστικός, σαν από ηλεκτρικό ρεύμα με συγκεκριμένη στενή κατανομή γύρω στα 5-8 cm.
Ριζιτικός πόνος
Προέρχεται από ερεθισμό ή φλεγμονή της νωτιαίας ρίζας ή του νωτιαίου γαγγλίου μετά από στένωση
του σπονδυλικού σωλήνα, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, σύνδρομο μετά πεταλεκτομή, κύστεις των
σπονδυλικών αρθρώσεων και του ωχρού συνδέσμου και όγκους σπονδύλων. Ο ριζιτικός πόνος είναι
οξύς, διαξιφιστικός, έχει δερμοτομιακή κατανομή και μπορεί να εμφανίσει χαρακτήρες νευροπαθητικού
πόνου (υπεραλγησία, αλλοδυνία, δυσαισθησία).
Η πιο κοινή αιτία ριζιτικού πόνου είναι η δισκοκήλη. Είδαμε ότι η εκφύλιση του δίσκου δημιουργεί
σχισμές στην περιφέρεια του ινώδους δακτυλίου. Οι περιφερικές σχισμές του ινώδους δακτυλίου
μπορούν να αθροιστούν και να σχηματίσουν μεγαλύτερες ακτινωτές ρήξεις, μέσα από τις οποίες ο
πυρήνας μπορεί να εξέλθει προς την περιφέρεια του δίσκου δημιουργώντας δισκοκήλη. Η θέση της
δισκοκήλης μπορεί να είναι η οπισθοπλάγια, που είναι και η συχνότερη γιατί ο οπίσθιος επιμήκης
σύνδεσμος είναι λεπτότερος, ή κεντρική (σπάνια) η οποία μπορεί να πιέσει την ιππουρίδα και να
προκαλέσει ιππουριδική συνδρομή.
Η δισκοκήλη δημιουργεί πίεση στην νωτιαία ρίζα. Παλαιότερα πιστευόταν ότι η πίεση της ρίζας
δημιουργεί τον ριζιτικό πόνο. Παρατηρήσεις όμως από απεικονιστικές μεθόδους (αξονική ή μαγνητική
τομογραφία) έχουν δείξει ότι πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν πίεση ριζών
από δισκοκήλη,
χωρίς να αναφέρουν ριζιτικό πόνο.Επίσης ασθενείς που έχουν ριζιτικό πόνο, μπορεί να συνεχίζουν να
έχουν πίεση της ρίζας στις απεικονιστικές εξετάσεις, παρά την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων τους. Οι
παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι κάποιος άλλος παράγοντας είναι υπεύθυνος για τον πόνο. Αυτός
είναι η φλεγμονή.
Τρεις είναι οι θεωρείες που έχουν προταθεί για το αίτιο δημιουργίας ριζιτικού πόνου.
Η μηχανική, η χημική και η ανοσολογική. Σύμφωνα με τη μηχανική θεωρία, η εφαρμογή πίεσης αρχικά
επηρεάζει τη διαπερότητα των αγγείων μέσα και γύρω από τη ρίζα που οδηγεί σε οίδημα, αύξηση της
ενδονευρικής πίεσης και ισχαιμία η οποία οδηγεί σε φλεγμονή, ενώ μακροχρόνια θα προκληθούν
μονιμότερες βλάβες όπως ίνωση. Η χημική θεωρία, βασίζεται στον καταρράκτη του αραχιδονικού οξέος
(παραγωγή προσταγλανδινών, θρομβοξανών και λευκοτριενίων) στον οποίο η φωσφολιπάση Α2 έχει
κεντρικό ρόλο. Η φωσφολιπάση Α2 είναι ένζυμο το οποίο μετατρέπει τα φωσφολιπίδια της κυτταρικής
μεμβράνης σε αραχιδονικό οξύ. Η δραστηριότητα της φωσφολιπάσης Α2 στο υλικό μεσοσπονδυλίων
δίσκων έχει βρεθεί πως είναι 20-10.000 φορές μεγαλύτερη από ότι η δραστηριότητά της σε οποιοδήποτε
άλλο ανθρώπινο ιστό. Εκτός από τη φωσφολιπάση Α2, στους μεσοσπονδύλιους δίσκους έχουν βρεθεί και
άλλοι παράγοντες φλεγμονής, όπως κυτταροκίνες (IL-1, IL-6, TNF), NO και προσταγλανδίνες. Κατά την
ανοσολογική θεωρία, επειδή οι πρωτεϊνες του πηκτοειδούς πυρήνα είναι αποκλεισμένες από την
κυκλοφορία, όταν ο δίσκος ραγεί και το υλικό του δίσκου περάσει στον επισκληρίδιο χώρο, το
ανοσολογικό σύστημα θα έρθει σε επαφή με τα συστατικά του πυρήνα, ιδίως τις πρωτεογλυκάνες. Αυτά
τα συστατικά (γνωστά για την αντιγονική τους ιδιότητα) θα αναγνωριστούν ως «ξένο σώμα» (αντιγόνο) και
θα πυροδοτήσουν μια αυτοάνοση αντίδραση η οποία οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή.
Σπλαχνικός πόνος
Ο νεφρός, ο ουρητήρας, η μήτρα, η ουροδόχος κύστη, ο προστάτης, και η αορτή μπορεί να
προκαλέσουν αναφερόμενο πόνο στην περιοχή της οσφύος. Μια εξήγηση για τον πόνο αυτό που
εμφανίζεται σε περιοχές μακρυά από την παθολογική εξεργασία, είναι ότι τα διαφορετικά σημεία που
εμφανίζεται ο πόνος έχουν κοινή εμβρυολογική καταγωγή. Αλλη εξήγηση είναι αυτή της
σπλαχνοσωματικής σύγκλεισης των πρωτογενών προσαγωγών αισθητικών ινών που γίνεται μέσα σε
ου
ου
νευρώνες του Ι και V πετάλου του οπίσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού.
Ψυχογενής πόνος
Είναι πολύ δύσκολο να εξακριβώσει κανείς τον βαθμό στον οποίο ψυχολογικές διαταραχές οφείλονται
στον πόνο ή αντίθετα εάν αυτές είναι η αιτία του πόνου. Η παρουσία άγχους ή κατάθλιψης και η σχετική
τους ανάμιξη στον πόνο πρέπει να εκτιμώνται πολύ προσεκτικά, ώστε να παρέχεται η κατάλληλη
φαρμακευτική και υποστηρικτική αγωγή.
Εστίες πόνου στην οσφύ
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Μεσοσπονδύλιος δίσκος
Παλιότερα ο δίσκος δεν θεωρούταν αιτία οσφυαλγίας γιατί πιστευόταν ότι στερείται νευρικών
απολήξεων. Ομως, πιο σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εξωτερικές στοιβάδες του ινώδους
δακτυλίου και οι τελικές πλάκες έχουν νευρικές απολήξεις. Αυτές είναι δυνατό να προκαλέσουν πόνο
καθώς οι αλγοϋποδοχείς του δακτυλίου υφίστανται μηχανική πίεση ή χημικό ερεθισμό από διαφυγή
πυρηνικού υλικού μέσω των μικρορωγμών του δακτυλίου (λόγω εκφύλισης του δίσκου). Ετσι
δημιουργείται ο σωματικός πόνος προερχόμενος από τον δίσκο. Ο δικογενής πόνος εμφανίζεται
συχνότερα σε νέους ασθενείς και μπορεί να είναι συνεχής ή να υποτροπιάζει. Στο 65% των περιπτώσεων
μπορεί να αντανακλά στην έξω επιφάνεια του μηρού ως το γόνατο.Ο πόνος επιδεινώνεται όταν ο
ασθενής κάθεται, ενώ συνήθως βελτιώνεται όταν ξαπλώνει στο πλάι. Χειροτερεύει με την κάμψη του
κορμού και βελτιώνεται με την έκταση.
Οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος
Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος βρίσκεται σε επαφή με το οπισθο-πλάγιο τμήμα του ινώδους
δακτυλίου του δίσκου. Θεωρείται πλούσιος σε νευρικές απολήξεις πόνου και σε συμπαθητικές ίνες που
άγονται μαζί με το παλίνδρομο μηνιγγικό νεύρο.
Είναι πολύ πιθανό να υφίσταται ο σύνδεσμος διάφορες καταπονήσεις όταν το τριαθρικό μοντέλο της
σπονδυλικής μονάδας δε λειτουργεί ομαλά. Αυτές οι καταπονήσεις καταλήγουν σε ρήξεις, τοπικές
φλεγμονές, πάχυνση, ασβεστοποίηση και οστεοφύτωση του συνδέσμου.
Η εκδήλωση πόνου από τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο παίρνει τον τύπο της βύθιας οσφυαλγίας που
επιτείνεται στην κάμψη.
Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις είναι πραγματικές διαρθρώσεις αποτελούμενες από αρθρικό θύλακο,
υμένα, χόνδρους και μηνίσκο. Η αρθροπάθεια των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων θεωρείται σοβαρό
αίτιο πόνου που αντιπροσωπεύει το 15-20% των οσφυαλγιών. Πιστεύεται ότι οι ζυγοαποφυσιακές
αρθρώσεις βλάπτονται δευτεροπαθώς από την εκφύλιση και την απώλεια ύψους του δίσκου, γεγονός
που προκαλεί αστάθεια και εκφύλιση των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων που δημιουργούν φλεγμονή
του αρθρικού τους υμένα και ελάττωση της κινητικότητάς τους. Βλάβη των αρθρώσεων αυτών μπορεί
επίσης να γίνει δευτεροπαθώς με την έννοια της οστεοαρθρίτιδας, κρυσταλικής αρθρίτιδας ή από
ασυμμετρία των αποφύσεων μετατραυματικά ή ιατρογενώς από πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία.
Τα συμπτώματα των ασθενών είναι αμφοτερόπλευρος ή ετερόπλευρος πόνος εντοπιζόμενος πλάγια
της μέσης γραμμής, με ενδεχόμενη αντανάκλαση στο γλουτό και το μηρό. Ο πόνος χαρακτηριστικά
επιτείνεται με την υπερέκταση της οσφύος, την ορθοστασία και την πρηνή θέση. Ο ασθενής εμφανίζει
ευαισθησία στην πίεση πάνω από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις και πόνο στην έκταση της οσφύος σε
συνδυασμό με πλάγια κάμψη.
Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του πόνου με ενδοαρθρική έγχυση υπέρτονου διαλύματος και εξάλειψη
του πόνου έπειτα από ενδοαρθρική έγχυση αναισθητικού. Η τεχνική είναι διαγνωστική του πόνου που
προέρχεται από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις.
Ιερολαγόνια άρθρωση
Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις διαθέτουν αρθρικό υμένα, αρθρικό χόνδρο, θύλακο και συνδέσμους.
Υπόκεινται σε εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις διαδικασίες απεικονιζόμενες ακτινολογικά και είναι ικανές να
προκαλέσουν πόνο. Λοιμώξεις ή όγκοι μπορούν να προκαλέσουν πόνο από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις.
Ομως, πέρα από αυτές τις καλά τεκμηριωμένες αιτίες, η μηχανική δυσλειτουργία και η αστάθεια έχουν
ενοχοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη οσφυαλγίας.
Ο πόνος εντοπίζεται στην ιερογλουτιαία περιοχή και αντανακλά συχνά στην βουβωνική περιοχή. Ο
πόνος συχνά επεκτείνεται στην οπισθομηριαία επιφάνεια με σπασμό των υποκείμενων μυών. Τα
συμπτώματα συνήθως επιδεινώνονται με το κάθισμα και βελτιώνονται με την όρθια στάση. Ενα συχνό
εύρημα είναι η ευαισθησία με την πίεση πάνω από την αρθρική σχισμή των ιερολαγονίων ή με τη
συμπίεση των λαγονίων ακρολοφιών σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση.
Η επιβεβαίωση της προέλευσης του πόνου από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις γίνεται με τη διαγνωστική
έγχυση. Η ανακούφιση του πόνου μετά από ενδοαρθρική έγχυση τοπικού αναισθητικού ουσιαστικά
επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
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Μύες
Ανωμαλίες στο μέγεθος, την ισχύ και την αντοχή των παρασπονδυλικών μυών έχουν διαπιστωθεί σε
ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Αν και πιστεύεται ότι η μυϊκή αδυναμία είναι αποτέλεσμα παρά αίτιο της
οσφυαλγίας, η ύπαρξή της συμβάλλει αναμφισβήτητα στη δυσλειτουργία της ΣΣ και στη συντήρηση ενός
φαύλου κύκλου χρονιότητας του πόνου. Ατροφία και κόπωση των οσφυο-πυελικών μυών στους
οσφυοαλγικούς ασθενείς οφείλεται σε ακινησία ή σε ριζιτική βλάβη, σε κακή κινητοποίηση και τέλος σε
υποκινητικότητα από το φόβο του πόνου. Ετσι φαίνεται ότι η μυϊκή ατροφία και η δυσλειτουργία είναι
συνήθως δευτεροπαθείς και όχι η αιτία της οσφυαλγίας.
Ο μυϊκός σπασμός αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας συντελεστικός παράγοντας στην
οσφυαλγία. Ο προτεινόμενος μηχανισμός του μυϊκού πόνου είναι ο χημικός ερεθισμός των νευρικών
απολήξεων των μυών από ουσίες όπως η βραδυκινίνη. Η θέση αυτών των νευρικών απολήξεων είναι στο
τοίχωμα των αρτηριδίων και του συνδετικού ιστού των μυών. Οι μηχανικές δυνάμεις που δρουν στους
μύες διεγείροντας τους αλγοϋποδοχείς των μυών, προκαλούν καταπονήσεις, ρήξεις των μυϊκών ινών και
εξαγγείωση εντός της κοιλιακής χώρας του μυός αγγειοδραστικών ουσιών, ενζύμων, απελευθέρωση των
νευροπεπτιδίων κ.α
Το μυοπεριτονιακό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από πόνο που προέρχεται από τους μύες και αποτελεί
μια από τις αιτίες οσφυαλγίας. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία των σημείων πυροδότησης (trigger
points) που βρίσκονται μέσα στους μύες και δημιουργούνται μετά από τραύμα, μηχανικό στρες από τη
συνεχή χρήση ενός ή περισσοτέρων μυών κατά τη διάρκεια της εργασίας ή κατά τη διάρκεια αθλητικών
δραστηριοτήτων, από παθήσεις των αρθρώσεων, από έντονο ψυχικό στρες και από σπλαχνικούς
σχηματισμούς. Κατά την ψηλάφηση τα σημεία πυροδότησης γίνονται αισθητά σαν οζίδια και κατά την
πίεση μπορεί να προκαλέσουν πόνο σε άλλη περιοχή μακριά από εκεί που βρίσκονται. Ο
μυοπεριτονιακός πόνος μπορεί να παρουσιαστεί απότομα μετά από μια μυϊκή καταπόνηση ή να
εμφανίζεται σαν μυϊκή κόπωση.
Νωτιαίες ρίζες
Η παθολογία της νευρικής ρίζας περιλαμβάνει τη ριζοπάθεια και την οσφυϊκή ριζίτιδα.
Η ριζοπάθεια είναι μια νευρολογική διαταραχή κατά την οποία παρεμποδίζεται η αγωγιμότητα στους
νευράξονες μιας νωτιαίας ρίζας. Η διαταραχή της αισθητικής αγωγιμότητας των αισθητικών νευραξόνων
θα έχει ως αποτέλεσμα την υπαισθησία και την αιμωδία, ενώ των κινητικών τη μυϊκή αδυναμία.
Η οσφυϊκή ριζίτιδα είναι η φλεγμονή της νωτιαίας ρίζας και χαρακτηρίζεται από τον ριζιτικό πόνο. Ο
ριζιτικός πόνος μπορεί να συνυπάρχει με τη ριζοπάθεια.
Νοσήματα που προκαλούν οσφυαλγία
Η οσφυαλγία αποτελεί σύμπτωμα κα όχι νόσο. Η οσφυαλγία ως σύμπτωμα αποτελεί τη βασική και
θεμελιώδη κλινική έκφραση μιας μεγάλης και ετερογενούς ομάδας νοσημάτων, η οποία μπορεί να
υποδιαιρεθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι οσφυαλγίες συστηματικής
(παθολογικής) αιτιολογίας, που αντιπροσωπεύουν το 1-5% των περιπτώσεων. Στην δεύτερη κατηγορία
ανήκουν οι οσφυαλγίες μηχανικής αιτιολογίας, που αντιπροσωπεύουν το 95% περίπου του συνόλου των
περιπτώσεων.
Συστηματικής (παθολογικής) αιτιολογίας οσφυαλγία
1. Ρευματικής αιτιολογίας (αρθρίτιδες, αγγειίτιδες κ.λ.π)
2. Λοιμώδους αιτιολογίας (ΤΒ, έρπης κ.λ.π)
3. Ενδοκρινολογικής αιτιολογίας (οστεοπόρωση, υπερπαραθυρεοειδισμός κ.λ.π)
4. Νεοπλασματικής αιτιολογίας
5. Νευρολογικής αιτιολογίας (διαβητική νευροπάθεια, αρθροπάθεια Charcot)
6. Σπλαχνικής αιτιολογίας
7. Διαφόρου αιτιολογίας (σαρκοείδωση, οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση)
Μηχανικής αιτιολογίας οσφυαλγία
1. Σύνδρομο δισκοπάθειας-δισκοκήλης
2. Συνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
3. Σύνδρομο κεντρικής στένωσης
4. Σύνδρομο πλάγιας στένωσης
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5. Σύνδρομο μηχανικής αστάθειας σπονδυλικής στήλης
6. Μικτά σύνδρομα (σπονδύλωση)
7. Σύνδρομο μηχανικής αστάθειας ιερολαγονίων αρθρώσεων
Διάγνωση- Διαφορική διάγνωση
Ιστορικό
Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένα συμτώματα που είναι χαρακτηριστικά της ειδικής
οσφυαλγίας και έχουν ονομαστεί κόκκινοι δείκτες ή κόκκινες σημαίες και η ανίχνευσή τους καθιστά
αναγκαία την άμεση διερεύνηση και αντιμετώπιση. Η παρουσία αυτών των συμπτωμάτων εγείρει την
υποψία κατάγματος, όγκου, μικροβιακής φλεγμονής ή ιππουριδικής συνδρομής.
Απατείται λεπτομερές ιστορικό το οποίο πολλές φορές οδηγεί στη διάγνωση. Ο ασθενής θα πρέπει να
ερωτηθεί α) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε ο πόνος. Τη συσχέτιση του αρχικού
επεισοδίου με δραστηριότητες επαγγελματικές, στο χώρο του σπιτιού, αθλητικές κ.α. Ιδιαίτερη σημασία
έχει η πρόκληση πόνου μετά από προσπάθεια να σηκώσει ο ασθενής κάποιο βάρος. β) Τον τύπο
έναρξης του πόνου. Αν ο πόνος ξεκίνησε ξαφνικά ή σταδιακά. γ) την κατανομή του πόνου. δ)την ποιότητα
του πόνου. Αν ο πόνος είναι οξύς, αμβλύς, καυστικός κ.λπ. Βαθύς πόνος ο οποίος επιδεινόνεται με τις
κινήσεις κατευθύνει τη διάγνωση σε βλάβη του μυοσυνδεσμικού συστήματος, ενώ πόνος καυσώδους
χαρακτήρα, νυγμώδης ή διαξιφιστικός προς βλάβη ρίζας νωτιαίου νεύρου. ε) παράγοντες που
επιδεινώνουν τον πόνο, όπως ορθοστασία, βήχας/πτάρνισμα, ορισμένες δραστηριότητες κ.α στ)
παράγοντες που ανακαφίζουν τον πόνο. ζ) ένταση του πόνου με τις ανάλογες κλίμακες.
Αντικειμενική εξέταση
Επισκόπηση
Η επισκόπηση ξεκινά από την είσοδο του ασθενούς στο ιατρείο. Παρατηρούμε τον τρόπο που ο
ασθενής κάθεται ή σηκώνεται από το κάθισμα. Τον τρόπο που στέκεται όρθιος, περπατά και σκύβει.
Γίνεται συσχέτιση της θέσης με τον πόνο. Πιθανή παρουσία ασυμμετρίας της ράχης ή της πυέλου,
ανισοσκελίας, μυϊκής ατροφίας, ή περιορισμού της κινητικότητας. Ελέγχεται το δέρμα για σημεία
πρόσφατων ή παλαιότερων τραυματισμών μωλωπισμών φυσαλίδων ή φλυκταινών.
Ψηλάφηση
Γίνεται ψηλάφηση μαλακών μορίων για προσδιορισμό πιθανού μυϊκού σπασμού ή σημείων
πυροδότησης (trigger points)
Επίκρουση
Η επίκρουση εφαρμόζεται επάνω από κάθε σπόνδυλο στη μέση γραμμή και πλάγια της ΣΣ.
Αναπαραγωγή πόνου στο ισχίο ή σε κάποιο σκέλος, συνηγορεί υπέρ κήλης πηκτοειδούς πυρήνα.
Ελεγχος κινητικότητας
Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την κάμψη, έκταση και πλάγια κάμψη. Παρατηρούμε το εύρος
των κινήσεων, μια πιθανή ακαμψία, την παρουσία πόνου και την κλίση του σώματος.
ο
Πόνος κατά την κάμψη στις 20 μπορεί να υποδηλώνει δισκογενή πόνο.
Πόνος κατά την έκταση, υποδηλώνει παθήσεις των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων.
Ελεγχος μυϊκής ισχύος
Η ατροφία των τετρακεφάλων υποδηλώνει ερεθισμό της Ο4 ρίζας. Ατροφία της γαστροκνημίας,
ερεθισμό της Ι1 ρίζας. Αδυναμία έκτασης του μεγάλου δακτύλου, ερεθισμό της Ο5 ρίζας. Αδυναμία
κάμψης του άκρου ποδός, ερεθισμό της Ι1 ρίζας. Δυσχέρεια βάδισης στις πτέρνες, ερεθισμό της Ο5
ρίζας. Αδυναμία έκτασης του γόνατος, ερεθισμό της Ο3-Ο4 ρίζας. Αδυναμία κάμψης του γόνατος,
ερεθισμό της Ο5-Ι1 ρίζας. Αδυναμία κάμψης ισχύου, ερεθισμό της Ο3-Ο4 ρίζας. Αδυναμία απαγωγής
ισχύου, ερεθισμό της Ο5-Ι1 ρίζας. Αδυναμία προσαγωγής ισχύου, ερεθισμό της Ο3-Ο4 ρίζας. Αδυναμία
έσω στροφής ισχύου, ερεθισμό της Ο5-Ι1 ρίζας.
Ελεγχος αντανακλαστικών
Μείωση ή κατάργηση του αχίλλειου αντανακλαστικού, υποδηλώνει ερεθισμό της Ι1 ρίζας, ενώ μείωση
ή κατάργηση του επιγονάτιου αντανακλαστικού, ερεθισμό της Ο4 ρίζας.
Ελεγχος αισθητικών διαταραχών
Ελέγχεται η υπαισθησία, υπεραλγησία ή αναισθησία στα αντίστοιχα δερμοτόμια των νωτιαίων ριζών.
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Κλινικές δοκιμασίες
Σημείο Laseque: Είναι μια από τις πιο ευαίσθητες διαδικασίες. Ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια
θέση, ο εξεταστής ανυψώνει το πόδι διατηρώντας το γόνατο σε έκταση. Η δοκιμασία είναι θετική όταν
ο
ο
εμφανιστεί πόνος μεταξύ 30 -60 . Στη διάγνωση της οσφυϊκής ριζίτιδας η ευαισθησία της δοκιμασίας
κυμαίνεται από 72%-95%.
Σημείο Braggard: Ο εξεταστής ανυψώνει το τεντομένο πόδι όπως περιγράφεται παραπάνω, μέχρι το
σημείο που εκδηλώνεται ο πόνος. Στη θέση αυτή, αν προστεθεί παθητική ραχιαία κάμψη του άκρου
ποδός, ο πόνος γίνεται εντονότερος.
Δοκιμασία Schober: Είναι διαγνωστική της αγκυλωτικής σπονδυλαρθρίτιδας. O εξεταστής φέρει στο
δέρμα του ασθενούς μια οριζόντια γραμμή που ενώνει τις λαγόνιες ακρολοφίες. Από το σημείο που
συναντά την ακανθώδη ΟΜΣΣ σημειώνεται ένα σημείο 5cm χαμηλότερα και ένα άλλο 10cm ψηλότερα.
Στη συνέχεια ο ασθενής σκύβει με τα γόνατα σε έκταση. Από τη θέση αυτή μετράται η απόσταση μεταξύ
των δύο σημείων. Στο 90% των ασυμτωματικών ασθενών παρατηρείται αύξηση τουλάχιστον κατά 5cm.
Δοκιμασία Patrick: Δοκιμασία για τον έλεγχο της ιερολαγόνιας άρθρωσης. Ο ασθενής βρίσκεται σε
ύπτια θέση. Το γόνατο από την προσβεβλημένη πλευρά κάμπεται και ο άκρος πόδας τοποθετείται πάνω
από την επιγονατίδα του άλλου ποδός. Το κεκαμένο γόνατο πιέζεται προς τα κάτω και έξω για να ασκηθεί
πίεση στην άρθρωση. Προκαλείται πόνος σε θετική δοκιμασία.
Δοκιμασία Burns: Είναι μια δοκιμασία για τους ασθενείς που προσποιούνται πόνο από οσφυαλγία. O
εξεταστής ζητά από τον ασθενή να γονατίσει πάνω σε μια καρέκλα και να λυγίσει τη μέση του για να
φτάσει ένα αντικείμενο στο πάτωμα. Ο ασθενής που αποτυγχάνει να εκτελέσει την κίνηση, προσποείται.
Αλλες εξετάσεις
Θα πρέπει να γίνεται ψηλάφηση κοιλίας για πιθανό ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Ακρόαση κοιλιακής
αορτής, λαγονίων, μηριαίων για αποκάλυση φυσημάτων. Επίσης θα πρέπει να γίνεται εξέταση ορθού και
πυέλου.
Εργαστηριακή εξέταση
Επί υποξίας λοίμωξης ή φλεγμονώδους νόσου της ΣΣ θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις γενικής
αίματος, γενικής ούρων, αλκαλικής φωσφατάσης, ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών, ΤΚΕ, CPR κ.α
Απεικονιστική διερεύνηση
Ο απεικονιστικός έλεγχος θα χρησιμεύσει για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Απλός ακτινολογικός έλεγχος
Κύριο μειονέκτημά του είναι η παροχή φτωχής πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση του
μεσοσπονδύλιου δίσκου και των λοιπών μαλακών μορίων. Δείνει πληροφορίες για πιθανή στένωση
μεσοσπονδύλιου διαστήματος, εκφύλισης ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων, παρουσία οστεοφύτων,
καταγμάτων, συγγενών ανωμαλιών, σπονδυλολίσθησης.
Υπολογιστική τομογραφία
Παρέχει τη δυνατότητας εκτίμησης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, δισκίτιδας, σπονδυλολίσθησης,
στένωσης σπονδυλικού σωλήνα, καταγμάτων, συγγενών ανωμαλιών, εκφύλισης ζυγοαποφυσιακών
αρθρώσεων, πρωτοπαθών ή μεταστατικών όγκων.
Μαγνητική τομογραφία
Είναι περισσότερο ευαίσθητη στην αποκάλυψη κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου συγκριτικά με την
υπολογιστική τομογραφία 90,3% έναντι 74%. Επίσης είναι περισσότερο ευαίσθητη στη διαφοροδιάγνωση
μεταξύ υποτροπής κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου από ανάπτυξη επισκληρίδιας ίνωσης μετά από
χειρουργείο.
Μυελογράφημα
Συγκριτικά με την υπολογιστική τομογραφία και τη μαγνητική τομογραφία δε θεωρείται ευαίσθητη στην
αποκάλυψη βλάβης μεσοσπονδυλίου δίσκου ή στένωσης σπονδυλικού σωλήνα. Σπάνια παρέχει
πληροφορίες που δε μπορούν να δοθούν με την αντικειμενική εξέταση.
Σπινθηρογράφημα
Δίνει πληροφορίες για την παρουσία όγκων, φλεγμονώδους αρθρίτιδας, οστεοπόρωσης με κατάγματα,
οστεομυελίτιδας, και λομώξεων μεσοσπονδυλίων δίσκων.
Ηλεκρομυογράφημα
Συνήθως δίνει ψευδώς φυσιολογικά ευρήματα αν εκτελεστεί αμέσως με την έναρξη των
συμπτωμάτων. Πιθανόν να βοηθήσει σε παγίδευση νευρικών ριζών ή περιφερική νευροπάθεια.
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Δισκογράφημα
Η αναπαραγωγή του πόνου από την έγχυση σκιαγραφικού ή φυσιολογικού ορού, θεωρείται ενδεικτική
ότι οι αλλοιώσεις του δίσκου είναι η αιτία του πόνου.
Ψυχολογική εκτίμηση
Η παρουσία μελαγχολίας ή άγχους, ενδείξεις τάσης αυτοκτονίας, προβλήματα έχθρας και θυμού,
ενδείξεις κατάχρησης ουσιών, χρήση μεγάλων δόσεων οπιοειδών για μη κακοήθη πόνο, καθώς και
διαταραχές προσωπικότητας, θα πρέπει να εκτιμώνται πολύ προσεκτικά ώστε να παρέχεται η κατάλληλη
φαρμακευτική και υποστηρικτική αγωγή.
Θεραπεία
Ακινητοποίηση
Η ακινητοποίηση στο κρεβάτι πρέπει να αποθαρύνεται και να μην
παρατεταμένη ακινησία προκαλεί ατροφία μυών.

υπερβαίνει τις 2-3 ημέρες. Η

Φαρμακευτική αγωγή
Στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας με φαρμακευτική αγωγή, συνήθως δεν συνιστώνται οι
μονοθεραπείες, αλλά ο συνδυασμός φαρμάκων.
Αμτιφλεγμονώδη
Χορηγούνται στον οξύ αλλά και στον χρόνιο πόνο. Παίζουν πρωταρχικό ρόλο καλύπτοντας
θεραπευτικά το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών. Τα φάρμακα αυτά διακρίνονται στα νεότερα
(εκλεκτικοί αναστολείς της cox-2), στα οποία εντάσσονται η μελοξικάμη (movatec) και οι κοξίμπες,
ετεροκοξίμπη (arcoxia) και η σελεκοξίμπη (celebrex) τα οποία έχουν σαφώς λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες από το πεπτικό και τα νεφρά. Στα κλασικά αντιφλεγμονώδη έχουν ενταχθεί τα νεότερα
παράγωγα της οξικάμης, όπως η λερνοξικάμη (xefo) και η σινοξικάμη (sinartrol).
Μυοχαλαρωτικά
Μειώνουν τον τόνο των σκελετικών μυών και συνιστώνται για μικρό χρονικό διάστημα. Χορηγούνται
στην οξεία οσφυαλγία και τα συνηθέστερα είναι η κορισοπροδόλη (sirtalud), η ορφεναδρίνη (norflex,
norgesic) και η διαζεπάμη (stedon, valium)
Αντικαταθλιπτικά
Χορηγούνται σε χρόνια οσφυαλγία με ή χωρίς ριζιτικό πόνο, καθώς και για την αντιμετώπιση του
άγχους και των διαταραχών ύπνου που συχνά συνοδεύουν την χρόνια οσφυαλγία. To σκεύασμα που
χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η βενλαφαξίνη (effexor)
Αντιεπιληπτικά
Χορηγούνται στην χρόνια οσφυαλγία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση του οξέος
διαξιφιστικού ριζιτικού πόνου καθώς και της υπεραλγησίας, αλλοδυνίας και καυσαλγίας που συχνά
χαρακτηρίζουν τον ριζιτικό πόνο. Φάρμακα επιλογής είναι η γκαμπαπεντίνη (neurontin) και η
πρεγκαμπαλίνη (lyrica)
Ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η κεταμίνη, η οποία χορηγείται στην χρόνια οσφυαλγία εφόσον η συνήθης
θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική και ο πόνος είναι ριζιτικός και πολύ έντονος.
Οπιοειδή
Χορηγούνται στην οξεία αλλά και στη χρόνια οσφυαλγία. Η χορήγησή τους πρέπει να είναι σύμφωνη
με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση οπιοειδών στο μη καρκινικό πόνο.
Επεμβατικές τεχνικές
Επισκληρίδιες οσφυϊκές εγχύσεις
Η έγχυση μίγματος στεροειδούς με τοπικό αναισθητικό θεωρείται η θεραπεία εκλογής στην οσφυϊκή
ριζίτιδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Το κορτικοειδές χρησιμοποείται λόγω της αντιφλεγμονώδους
δράσης του, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα μετά την έγχυση. Η χρησιμοποίηση τοπικού
αναισθητικού καθιστά ανώδυνη την έγχυση του κορτικοειδούς και ανακουφίζει προσωρινά τον ασθενή
από τον πόνο. Επί υποτροπής της συμπτωματολογίας γίνεται επανάληψη της έγχυσης έως και τρεις
φορές με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας.

10

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για την αποτελεσματικότητα της έγχυσης στεροειδούς με τοπικό
αναισθητικό μέσω της κλασικής επισκληρίδιας προσπέλασης (διαπεταλική). Μελέτες έχουν δείξει ότι η
διατρηματική έγχυση μέσω ακτινοσκόπησης στην πάσχουσα νευρική ρίζα, δίνει καλύτερα αποτελέσματα.
Διατρηματική έγχυση (transforaminal) σε ασθενείς με οσφυϊκή ριζίτιδα μειώνει τον πόνο σε ποσοστό 46%,
ενώ η διαπεταλική έγχυση (interlaminar) σε ποσοστό 19%. Επίσης ασθενείς με διατρηματική έγχυση
έχουν οδηγηθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις σε ποσοστό 10%, ενώ με διαπεταλική έγχυση σε ποσοστό
25%.
Εγχύσεις στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις
Οι εγχύσεις αυτές γίνονται στο σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων. Γίνονται εγχύσεις
κορτικοειδών και τοπικών αναισθητικών στις αρθρικές επιφάνειες των σπονδύλων κάτω από ακτινολογικό
έλεγχο. Ο όγκος του φαρμάκου πρέπει να είναι μικρός 1-2 ml.
Απονεύρωση με υψίσυχνα ρεύματα
Εφαρμόζεται σε ανθεκτικές περιπτώσεις συνδρόμου ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων. Οι
ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις νευρώνονται από απολήξεις του έσω κλάδου του οπισθίου κλάδου του
νωτιαίου νεύρου. Ο έσω κλάδος είναι ο στόχος της τεχνικής. Χρησιμοποιούνται ειδικά ηλεκτρόδια που
εισάγονται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και χορηγείται υψηλής συχνότητας ρεύμα που προκαλεί θερμική
ο
ο
καταστροφή των νευρικών κλάδων με θερμοκρασία 50 -60 C για 90-120sec.
Υψίσυχνα ρεύματα έχουν εφαρμοστεί και στην οσφυαλγία από δισκογενή πόνο. Οι νευρικές ίνες που
ο
βρίσκονται στην περιφέρεια του ινώδους δακτυλίου καταστρέφονται με θερμοκρασία 45 C.
Διήθηση των σημείων πυροδότησης (trigger points)
Οταν υπάρχουν σημεία πυροδότησης γίνεται διήθηση των σημείων αυτών με τοπικό αναισθητικό σε
χαμηλές συγκεντρώσεις και μικρούς όγκους για να αποφευχθούν τοξικές αντιδράσεις και τοπικές βλάβες
των μυών. Χρησιμοποιούνται η προκαίνη 0,5-1%, η λιδοκαίνη 0,5% και η μπουπιβακαίνη 0,25%.
Τοπική χορήγηση βουτυλινικής τοξίνης
Είναι χρήσιμη σε ασθενείς με καλά προσδιορισμένο πόνο εξαιτίας μυϊκού σπασμού. Μελέτες έχουν
δείξει μια μεγαλύτερη διάρκεια δράσης της βουτυλινικής τοξίνης σε σχέση με τη χορήγηση τοπικών
αναισθητικών. Οταν όμως χορηγείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί μυϊκή
ατροφία.
Χημειοπυρηνόλυση
Εφαρμόζεται σε οσφυϊκή ριζίτιδα από κήλη πηκτοειδούς πυρήνα. Γίνεται ενδοδισκική έγχυση ενός
πρωτεολιτικού ενζύμου, συνήθως χειμοπαπαίνης, το οποίο διαλύει τον πηκτοειδή πυρήνα χωρίς να
επηρεάζει τον ινώδη δακτύλιο. Μπορεί να παρουσιαστούν όμως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις από
την χειμοποπαίνη ή νευρολογικές επιπλοκές.
Διέγερση του νωτιαίου μυελού
Εφαρμόζεται σε σύνδρομα μετά πεταλεκτομή με επιμένουσα ριζοπάθεια. Για την εφαρμογή της
νευροδιέγερσης του νωτιαίου μυελού, ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια εμφυτεύονται με τοπική αναισθησία
στον επισκληρίδιο χώρο. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται μέσω υποδόριας διαδρομής με εμφυτεύσιμη
γεννήτρια. Προηγείται δοκιμαστική νευροδιέγερση πριν την οριστική εμφύτευση.
Βελονισμός
Οι θεραπευτικοί στόχοι του βελονισμού είναι η ανακούφιση από τον πόνο, μυοχάλαση και
αντιφλεγμονώδη δράση. Ενίοτε ο στόχος μπορεί να είναι απλώς η ελάττωση των δόσεων των
αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής.
Διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός (TENS)
Η αναλγητική του δράση βασίζεται στη θεωρία της πύλης του Melzack και ο ερεθισμός γίνεται με την
τοποθέτηση ηλεκτροδίων στα αντίστοιχα δερμοτόμια σε σχέση με τον πόνο, εφαρμόζοντας υψηλή
συχνότητα και χαμηλή ένταση. Η τοποθέτησή τους είναι επικουρική στα άλλα μέσα αντιμετώπισης της
οσφυαλγίας.
Φυσιοθεραπεία
Υπέρηχοι, ηλεκτρομαλάξεις, διαθερμίες κ.α έχουν τη θέση τους στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, αν
και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν τον ρόλο τους.
Στην οξεία φάση της οσφυαλγίας δεν ενδείκνυται η φυσιοθεραπεία.
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Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο ή υποτροπιάζουσα οσφυαλγία πρέπει να παραπέμπτονται για εφαρμογή
του κατάλληλου προγράμματος αποκατάστασης, πρόληψης, ανάπτυξη αντοχής, γυμναστικής Mc Kenzie
και εκπαίδευσης (σχολείο για οσφυαλγία – back-school)
Το σχολείο για οσφυαλγία, πρόκειται για συστηματικά σεμινάρια εκπαίδευσης των πασχόντων ή των
θεραπευθέντων που τους ενημερώνουν αλλά και τους υποστηρίζουν ψυχολογικά, ώστε να μπορούν να
αυτοδιαχειρίζονται τα προβλήματα της οσφυαλγίας. Σύμφωνα με μελέτες, οι σχολές αυτές κατόρθωσαν
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και να μειώσουν σημαντικά τις ημεραργίες και τα
χρηματικά ποσά αποζημιώσεων των πασχόντων.
Χειρουργική θεραπεία
Απόλυτη ένδειξη για χειρουργική επέμβαση αποτελεί το σύνδρομο ιππουρίδας, κατάσταση που
ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ως μόνη ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης.
Σχετική ένδειξη θεωρείται ο πόνος που παρά τη θεραπεία διάρκειας ενός τριμήνου με όλες τις άλλες
μεθόδους εμφανίζει προοδευτική επιδείνωση, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από νευρολογικά ελλείματα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μελέτη, τα άτομα τα οποία χειρουργήθηκαν για ισχιαλγία από
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και αυτά τα οποία δεν χειρουργήθηκαν, στην παρέλευση της δεκαετίας
είχαν την ίδια έκβαση ως προς τα προεξέχοντα συμπτώματα, εργασία και αναπηρία τους. Επίσης, τα
άτομα με στένωση σπονδυλικού σωλήνα που χειρουργήθηκαν και αυτά που αντιμετωπίστηκαν
συντηρητικά, στην οχταετία με δεκαετία είχαν τα ίδια αποτελέσματα ως προς την οσφυαλγία, τα
προεξέχοντα συμπτώματα και το βαθμό ικανοποίησης.
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ƲƵĳƷƧƮıƬƧ – ƲƵĳƷƺƭƫ ƴƬƪƬƶƬ¨Ƨ

ƲƵĳƷƧƮıƬƧ – ƲƵĳƷƺƭƫ ƴƬƪƬƶƬ¨Ƨ
ƧǊĸĶǇĶȽ ķǔĂĸǐĂĴ ǆĴǅ Ǔǎǅ ǈǓķǊ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƵǓǈĵǍǇǊǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƵǓǈĵǍǇǊǌ

¾ ƷǏǊǌ ǋǓķǄǅǊǍ ǎĶȽǇǊǌ
ķǕĂĴĸǊǌ
¾ 5Ǌǌ ǊķĹǍǑǆǓǌ ķǓǈĵǍǇǊǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƯƽķǊ ĴǓķǀĶķǃǌ ǆǋĴĵĴķĂǕǈ ǆĴǅ
ĂĶĸĴĹǊǋƼǌ ĹǊǋĸȽǐǈ ĴǓ ķǓǈĵǍǇǊ
ķĶ ķǓǈĵǍǇǊ
¾ ƩǅĸǋƽĶǅ ĸǃǈ ĶǆĸƽǇĶķǃ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǕǈ ǆǅǈƾķĶǐǈ ĸǃǌ ƵƵ
¾ ƳĴǋĶĂǊĵȽǂĶǅ ĸǅǌ ĴǈĶǅǄǔĂǃĸĶǌ
ǆǅǈƾķĶǅǌ ǆĴǅ ĹǊǋĸȽķĶǅǌ
¾ ƩǈǕǈĶǅ ķǊǈĵǔǇǊǍǌ ĂĶĸĴǉǔ ĸǊǍǌ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ƵǊǈĵǍǇǅǆǓ ķǕĂĴ
ƵǊǈĵǍǇǅǆǓ ĸǓǉǊ
ƧǋǄǋǅǆƾ ĴǓĹǍķǃ
ƧǍǎƽǈĴǌ
ƩǁǆƼǋķǅĴ ĴǓĹǍķǃ
ƧǆĴǈǄǕĵǃǌ ĴǓĹǍķǃ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƬǈǕĵǃǌ ĵĴǆĸǔǇǅǊǌ

ƳǃǆĸǊĶǅĵƾǌ ǍǋƾǈĴǌ
¾ ƳĶǋǅǀƼǇǇĶĸĴǅ ĴǓ ĸǊǈ ǅǈǕĵǃ
ĵĴǆĸǔǇǅǊ
¾ ƧǊĸĶǇĶȽĸĴǅ
1. ǆǊǇĴǁǓǈǊ ĸǔǊǍ ƬƬ
2. ǋǐĸĶǊǁǇǍǆƼǈĶǌ
3. ǀǇĶǈǊǊǇǍķĴǆǎĴǋȽĸĶǌ

¾ ƧǊĸĶǇĶȽĸĴǅ ĴǓ 15-20
ǅǈǊǎǓǈĵǋǅǈĴ ƽĸĴǇĴ
¾ ƭǊǇǇĴǁǓǈĶǌ ȽǈĶǌ ĂĶ ǇƼǁǅǊ
ǋǊķĴǈĴĸǊǇǅķĂǓ
¾ ƬǈĶǌ ǁĶǅĸǊǈǅǆǕǈ ĶĸƼǇǐǈ
ĴǈĸȽǄĶĸǃ ĵǅĶǔǄǍǈķǃ
¾ ƧǁǁĶȽĴ ǆĴǅ ǈĶǔǋĴ ķĸǅǌ
ĶǋǅĹĶǋǅǆƽǌ ķĸǊǅǀƼĵĶǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
ƧǅĸǅǊǇǊǁǅǆǊȽ ĴǋƼǁǊǈĸĶǌ

ƶĶǇǅǆƽǌ ǇƼǆĶǌ
¾ ƧǈƼĂĶķĴ ķĸǊ ķǊǈĵǍǇǅǆǓ ķǕĂĴ & ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊ
ĵȽķǆǊ ķĸǋǕĂĴ ǍĴǇǊĶǅĵǊǔǌ ǎǓǈĵǋǊǍ
¾ ¨ǅĴĸǋǊĹƾ ĵȽķǆǊǍ Ăƽķǐ ĵǅƼǎǍķǃǌ
¾ ƧǁǁĶȽǐķǃ ĵȽķǆǊǍ ķĸĴĂĴĸƼ ķĸǃǈ ĶĹǃǀǅǆƾ ǃǇǅǆȽĴ

¾
¾
¾
¾
¾

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ 1ǃ ĹƼķǃ





ƯĶȽǐķǃ ĸǐǈ ǋǐĸĶǊǁǇǍǆĴǈǕǈ &
ǈĶǋǊǔ
Ƨǔǉǃķǃ ĸǊǍ ǆǊǇǇĴǁǓǈǊǍ
ƧĹǍĵƼĸǐķǃ ǍǋƾǈĴ (ĶǇƼĸĸǐķǃ
ǔǏǊǍǌ ĸǊǍ)
ƩǅǀƼǋǍǈķǃ ǁǔǋǐ ǅķĸǕǈ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ 2ǃ ĹƼķǃ





ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ 3ǃ ĹƼķǃ





Ʋǅ ĶǋǅĹĶǋǅǆƽǌ ķǎǅķĂƽǌ
ĶǈǕǈǊǈĸĴǅ, ĵǃĂǅǊǍǋǁǊǔǈ
Ĵǆĸǅǈǐĸƽǌ ǋƾǉĶǅǌ
ƳǍǋƾǈĴǌ ĶǉƽǋǎĶĸĴǅ
¨ǅķǆǊǆƾǇǃ (ǋǊǀǊǇƾ, ǋǓĸǐķǃ,
ƽǆǄǇǅǏǃ,ĴǊǆǊƾ ĸĶĂĴǎȽǊǍ ĵȽķǆǊǍ

ƧǈĶĴǋǆƾǌ ǄǋƽǏǃ
ƭĴǆǕķĶǅǌ
ƧǈǊķǊǇǊǁǅǆƼ ĴȽĸǅĴ
ưǊķƾĂĴĸĴ
ıĶǈĶĸǅǆǊȽ ĴǋƼǁǊǈĸĶǌ

ƧǈĸǅǆĴĸƼķĸĴķǃ ǍǋƾǈĴ ĂĶ
ǅǈǅǎǓǈĵǋǅǈǊ ǅķĸǓ
ƧĵǍǈĴĂȽĴ ĴǈƼĸǍǉǃǌ
ǍĵǋǊķĸĴĸǅǆǕǈ ǅƽķĶǐǈ
ƧǊĵǅǊǋǁƼǈǐķǃ ǅǈǕǈ ĵĴǆĸǍǇȽǊǍ
¨ǃĂǅǊǍǋǁȽĴ ķǎǅķĂǕǈ ĵĴǆĸǍǇȽǊǍ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ 4ǃ ĹƼķǃ



ƭĴĸĴķĸǋǊĹƾ ĸĶǇǅǆǕǈ ǇĴǆǕǈ
¨ǃĂǅǊǍǋǁȽĴ ǊķĸĶǊĹǔĸǐǈ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƩǆĹǔǇǅķǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ 4ǃ ĹƼķǃ



ƭĴĸĴķĸǋǊĹƾ ĸĶǇǅǆǕǈ ǇĴǆǕǈ
¨ǃĂǅǊǍǋǁȽĴ ǊķĸĶǊĹǔĸǐǈ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƳǋǓķǄǅĴ ƼǋǄǋǐķǃ
¾ ¨ǔǊ ǊȽķǄǅĶǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ
(ǂǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆƽǌ ƾ facet)
 ƭĴǈǊǈǅǆƽǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ (ǎǓǈĵǋǊ,
ǍĂƽǈĴ, ĂǃǈȽķǆǊ)
 ƠǇĶǁǎǊ ķĸǋǊĹǅǆǕǈ ǆǅǈƾķĶǐǈ ǆĴǅ
ǊǇȽķǄǃķǃǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƳǋǓķǄǅǊǅ ĶǇƽǁǎǊǍǈ ƽǆĸĴķǃ
¾ ƲȽķǄǅǊǅ ĶǇƽǁǎǊǍǈ ǆƼĂǏǃ
¾ ƧǉǊǈǅǆƾ ķĸǋǊĹƾ
ǄǍǇĴǆǊĵĶķĂǅǆƼ ķĸǊǅǎĶȽĴ
ǂǍǁĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ ĴǋǄǋǕķĶǐǈ
¾ ƯĶǁƼǇĶǌ ķĸǋǊĹƽǌ Ǌǅ ǐǎǋǊȽ
& ĂĶķĴǆƼǈǄǅǊǌ
¾ ƳǇƼǁǅĶǌ ǆƼĂǏĶǅǌ ǐǎǋǓǌ &
ĂĶķĶǁǆƼǋķǅǊǅ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯǔĶǌ
ƴĴǎǅĴȽǊǅ ƾ ǊǅķǄǊķǊǈĵǍǇǅǆǊȽ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯǔĶǌ
ƳǋǊķǊǈĵǍǇǅǆǊȽ: ǇĴǁǊǈǊǏǊȽĸǃǌ, ǆǊǅǇǅĴǆǊȽ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ƯǔĶǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ

¾ ķǍǈĶǋǁƼǂǊǈĸĴǅ ĂĶĸĴǉǔ ĸǊǍǌ ǁǅĴ ĸǃ ĵǅĴĸƾǋǃķǃ ĸǃǌ
ķĸƼķǃǌ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ & ĸǃǈ ĶǆĸƽǇĶķǃ ǆǅǈƾķĶǐǈ ƵƵ
¾ ƵǍǈĶǋǁƼǂǊǈĸĴǅ ĂĶ ĂǍǌ ĸǃǌ ǍƽǇǊǍ ǆĴǅ ĸǐǈ ĂǃǋǕǈ

¾ ƵǓǈĵǍǇǊǅ
¾ ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
¾ ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƵǔǈĵĶķĂǊǅ
¾ ƯǔĶǌ
¾ ưĶǔǋĴ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ưĶǔǋĴ
ưǐĸǅĴȽǊǌ ĂǍĶǇǓǌ ĶǆĸĶȽǈĶĸĴǅ Ăƽǎǋǅ ǎĶȽǇǊǌ ķǕĂĴĸǊǌ
ĸǊǍ Ʋ1 ķǊǈĵǔǇǊǍ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
¾
¾
¾
¾
¾

ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ (ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǓǌ)
ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ĴǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǌ ǓǈǊǌ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƹǍǎǊǁĶǈƾǌ ǓǈǊǌ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ĴǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǌ ǓǈǊǌ
¾ ƩĶǆĸĶȽǈĶĸĴǅ ķĸǊ ǁǇǊǍĸǓ, ĂǃǋǓ, ǆǈƾĂǃ
¾ ƯǃǎĴǈǅķĂǓǌ: ķǔǁǆǇĶǅķǃ ǋǊķĴǁǐǁǕǈ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǅǈǕǈ ķĸǊǍǌ
ǈĶǍǋǕǈĶǌ 2ǃǌ ĸƼǉǃǌ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ ƲķĹǔǊǌ
ưĶǔǋĴ
¾
¾
¾
¾

ƳǋǓķǄǅĶǌ (ǆǅǈǃĸǅǆƽǌ) ǋȽǂĶǌ
ƲȽķǄǅĶǌ (ĴǅķǄǃĸǅǆƽǌ) ǋȽǂĶǌ
ưǐĸǅĴȽǊ ǁƼǁǁǇǅǊ
ưǐĸǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ (ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǓǌ)
ƳǋǊƽǋǎĶĸĴǅ:
ƯǍǌ
ƵǍǈĵƽķĂǊǍǌ
ƧǋǄǋǕķĶǅǌ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍǌ
ĵȽķǆǊǍǌ
¾ ƳǓǈǊǌ ķǍǈĶǎƾǌ,
ǆĴǇƼ ĶǈĸǊǅķĂƽǈǊǌ

¾





ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƵǐĂĴĸǅǆǓǌ ĴǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǌ ǓǈǊǌ
¾ ƳǓǈǊǌ ĴĂǀǇǔǌ ǀĴǄǔǌ,
ķǍǈĶǎƾǌ, ķĴǈ ȽĶķǃ,
¾ Ǔǎǅ ǆĴǇƼ ĶǈĸǊǅķĂƽǈǊǌ,
¾ ǆĴĸĴǈƽĂĶĸĴǅ ķĶ ĶǍǋĶȽĶǌ
ĶǋǅǊǎƽǌ

ɇʘʅɲʏɿʃʊʎ
ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎʋʊʆʉʎ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
¾ ƳǋǊƽǋǎĶĸĴǅ ĴǓ ĹǇĶǁĂǊǈƾ ĸǃǌ
ǈǐĸǅĴȽĴǌ ǋȽǂĴǌ ƾ ǈǐĸǅĴȽǊǍ ǁĴǁǁǇȽǊǍ
¾ ƩĶǆĸĶȽǈĶĸĴǅ ķĸǊ Ǔĵǅ
¾ ƳǓǈǊǌ Ǌǉǔǌ, ĵǅĴǉǅĹǅķĸǅǆǓǌ,
ķĴǈ ǃǇĶǆĸǋǅǆǓ ǋĶǔĂĴ,
Ǔǎǅ ĵĶǋĂǊĸǊĂǅĴǆƾ ǆĴĸĴǈǊĂƾ,
ķĸĶǈƾ ǆĴĸĴǈǊĂƾ (5-8 cm)

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǍ ķǐĂĴĸǅǆǊǔ ǆĴǅ ǋǅǂǅĸǅǆǊǔ ǓǈǊǍ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
¾ ƧǅĸȽĶǌ:
 ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
 Ƶĸƽǈǐķǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĸǋƾĂĴĸǊǌ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
ƯǃǎĴǈǅķĂǓǌ ǋǅǂǅĸǅǆǊǔ ǓǈǊǍ
ĶȽǈĴǅ ǃ ĹǇĶǁĂǊǈƾ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
¾ ƳǋǊƽǋǎĶĸĴǅ ĴǓ ĹǇĶǁĂǊǈƾ ĸǃǌ
ǈǐĸǅĴȽĴǌ ǋȽǂĴǌ ƾ ǈǐĸǅĴȽǊǍ ǁĴǁǁǇȽǊǍ
¾ ƩĶǆĸĶȽǈĶĸĴǅ ķĸǊ Ǔĵǅ
¾ ƳǓǈǊǌ Ǌǉǔǌ, ĵǅĴǉǅĹǅķĸǅǆǓǌ,
ķĴǈ ǃǇĶǆĸǋǅǆǓ ǋĶǔĂĴ,
Ǔǎǅ ĵĶǋĂǊĸǊĂǅĴǆƾ ǆĴĸĴǈǊĂƾ,
ķĸĶǈƾ ǆĴĸĴǈǊĂƾ (5-8 cm)

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǍ ķǐĂĴĸǅǆǊǔ ǆĴǅ ǋǅǂǅĸǅǆǊǔ ǓǈǊǍ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
¾ ƳȽĶķǃ ǈǐĸǅĴȽĴǌ ǋȽǂĴǌ
¾ ƩȽǈĴǅ ǃ ȽĶķǃ Ǌ ĂǃǎĴǈǅķĂǓǌ
ǋǅǂǅĸǅǆǊǔ ǓǈǊǍ;

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
¾ 3 ǄĶǐǋȽĶǌ:
 ƯǃǎĴǈǅǆƾ
 ƸǃĂǅǆƾ
 ƧǈǊķǊǇǊǁǅǆƾ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
ƯǃǎĴǈǅǆƾ ǄĶǐǋȽĴ
 Ƨǔǉǃķǃ ĵǅĴĶǋĴĸǓĸǃĸĴǌ ĴǁǁĶȽǐǈ ĂƽķĴ ǆĴǅ ǁǔǋǐ ĴǓ ĸǃ
ǋȽǂĴ
 ƲȽĵǃĂĴ
 ƬķǎĴǅĂȽĴ
¾ ĹǇĶǁĂǊǈƾ

ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
ƸǃĂǅǆƾ ǄĶǐǋȽĴ
¾ ƳĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ĹǇĶǁĂǊǈƾǌ ķĸǊǍǌ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍǌ ĵȽķǆǊǍǌ
 ĳǐķĹǊǇǅƼķǃ Ƨ2
 ƭǍĸĸĴǋǊǆȽǈĶǌ (IL-1, IL-6,ƶNF)
 ưƲ
 ƳǋǊķĸĴǁǇĴǈĵȽǈĶǌ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƴǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǍ ĵȽķǆǊǍ
ƧǈǊķǊǇǊǁǅǆƾ ǄĶǐǋȽĴ
¾ ƳǋǐĸĶȽǈĶǌ ǃǆĸǊĶǅĵǊǔǌ ǍǋƾǈĴ ĴǊǆǇĶǅķĂƽǈĶǌ ĴǓ ĸǃǈ
ǆǍǆǇǊĹǊǋȽĴ
¾ ƲĸĴǈ ĵȽķǆǊǌ ǋĴǁĶȽ ǋǐĸĶȽǈĶǌ
ķĸǊǈ ĶǅķǆǇǃǋȽĵǅǊ ǎǕǋǊ
¾ ƳǋǐĸĶǊǁǇǍǆƼǈĶǌ ĴǈĸǅǁǊǈǅǆƾ
ǅĵǅǓĸǃĸĴ
¾ ƳǍǋǊĵǓĸǃķǃ ĴǍĸǊƼǈǊķǃǌ ĴǈĸȽĵǋĴķǃǌ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
¾ ƯǃǎĴǈǅķĂǓǌ:
 ƭǊǅǈƾ ĶĂǀǋǍǊǇǊǁǅǆƾ
ǆĴĸĴǁǐǁƾ
 ƵǇĴǎǈǊķǐĂĴĸǅǆƾ
ķǔǁǆǇĶǅķǃ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ
ǅǈǕǈ ķĸǊǍǌ ǈĶǍǋǕǈĶǌ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƵǇĴǎǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
¾






¾

ƳǋǊƽǋǎĶĸĴǅ:
ưĶĹǋǓ
ƲǍǋǃĸƾǋĴ
ƲǍǋǊĵǓǎǊ ǆǔķĸǃ
ƳǋǊķĸƼĸǃǌ
ƯƾĸǋĴ
ƧǊǋĸƾ
ƧǈĴĹĶǋǓĂĶǈǊǌ ǓǈǊǌ

ƶĴǉǅǈǓĂǃķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƹǍǎǊǁĶǈƾǌ ǓǈǊǌ
¨ǍķǆǊǇȽĴ ķĸǃǈ ĶǉĴǆǋȽǀǐķǃ ĶƼǈ ǏǍǎǊǇǊǁǅǆƽǌ ĵǅĴĸĴǋĴǎƽǌ
ǊĹĶȽǇǊǈĸĴǅ ķĸǊǈ ǓǈǊ ƾ ĶĴǈ ĴǍĸƽǌ ĶȽǈĴǅ ǃ ĴǅĸȽĴ ĸǊǍ ǓǈǊǍ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ

¾
¾
¾
¾
¾
¾

ƯĶķǊķǊǈĵǔǇǅǊǌ ĵȽķǆǊǌ
ƲȽķǄǅǊǌ ĶǅĂƾǆǃǌ ķǔǈĵĶķĂǊǌ
ƪǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆƽǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ
ƬĶǋǊǇĴǁǓǈǅĴ ƼǋǄǋǐķǃ
ƯǔĶǌ
ưǐĸǅĴȽĶǌ ǋȽǂĶǌ

¾ ưĶǍǋǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ ĶǉǐĸĶǋǅǆƽǌ ķĸǊǅǀƼǀĶǌ ǅǈǕĵǃ
ĵĴǆĸǔǇǅǊǍ
¾ ƧǈĸĴǈĴǆǇƼ ķĸǊ Ǔĵǅ
¾ ƩǅĵĶǅǈǕǈĶĸĴǅ ĂĶ ĸǊ ǆƼǄǅķĂĴ ǆĴǅ ĸǃ ǆƼĂǏǃ ǆǊǋĂǊǔ
¾ ƨĶǇĸǅǕǈĶĸĴǅ ĂĶ ĸǃǈ ƽǆĸĴķǃ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƲȽķǄǅǊǌ ĶǅĂƾǆǃǌ ķǔǈĵĶķĂǊǌ
¾ ƳǇǊǔķǅǊǌ ķĶ ǈĶǍǋǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ ǓǈǊǍ
¾ ƭĴĸĴǊǈƾķĶǅǌ ǓĸĴǈ ĸǋǅĴǄǋǅǆǓ
ĂǊǈĸƽǇǊ ĵĶ ǇĶǅĸǊǍǋǁĶȽ ǊĂĴǇƼ
¾ ƴƾǉĶǅǌ, ĸǊǅǆƽǌ ĹǇĶǁĂǊǈƽǌ,
ǊķĸĶǊĹǔĸǐķǃ ĸǊǍ ķǍǈĵƽķĂǊǍ
¾ ƳǓǈǊǌ ĶǅĸĶȽǈĶĸĴǅ ķĸǃǈ ǆƼĂǏǃ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ƪǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆƽǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƧǈĸǅǋǊķǐĶǔǊǍǈ 15%-20%
ǊķĹǍĴǇǁǅǕǈ
¾ ƨǇƼĸǊǈĸĴǅ ĴǓ ĸǃǈ ĶǆĹǔǇǅķǃ
ĸǊǍ ĵȽķǆǊǍ (ĴķĸƼǄĶǅĴ, ĶǆĹǔǇǅķǃ
ĹǇĶǁĂǊǈƾ ĴǋǄǋǅǆǊǔ ǍĂƽǈĴ)
¾ ¨ĶǍĸĶǋǊĴǄǕǌ ĂĶ ĸǃǈ ƽǈǈǊǅĴ
ĸǃǌ ǊķĸĶǊĴǋǄǋȽĸǅĵĴǌ,
ǆǋǍķĸĴǇǅǆƾǌ ĴǋǄǋȽĸǅĵĴǌ ǆ.Ĵ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƪǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆƽǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ƧĂĹǊĸĶǋǓǇĶǍǋǊǌ ƾ ĶĸĶǋǓǇĶǍǋǊǌ
ǓǈǊǌ ǇƼǁǅĴ Ăƽķǃǌ ǁǋĴĂĂƾǌ
¾ ƧǈĸĴǈƼǆǇĴķǃ ķĸǊ Ǔĵǅ
¾ ƩǅĸĶȽǈĶĸĴǅ ĂĶ ĸǃǈ ǍĶǋƽǆĸĴķǃ,
ǊǋǄǊķĸĴķȽĴ, ǋǃǈƾ Ǆƽķǃ
¾ ƧǈĴĴǋĴǁǐǁƾ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ĂĶ
ĶǈĵǊĴǋǄǋǅǆƾ ƽǁǎǍķǃ ǍƽǋĸǊǈǊǍ
ĵǅĴǇǔĂĴĸǊǌ ǆĴǅ ĶǉƼǇĶǅǏǃ ǓǈǊǍ ĂĶ ƽǁǎǍķǃ ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǊǔ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƬĶǋǊǇĴǁǓǈǅĴ ƼǋǄǋǐķǃ
¾ ƷǓǆĶǅǈĸĴǅ ķĶ ĶǆĹǍǇǅķĸǅǆƽǌ ǆĴǅ
ĹǇĶǁĂǊǈǕĵĶǅǌ ĵǅĴĵǅǆĴķȽĶǌ
¾ ƮǊǅĂǕǉĶǅǌ ƾ ǓǁǆǊǅ
¾ ƯǃǎĴǈǅǆƾ ĵǍķǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴ ƾ ĴķĸƼǄĶǅĴ
¾ ¨ǅĴǁǈǐķĸǅǆƾ ƽǁǎǍķǃ ĸǊǅǆǊǔ
ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǊǔ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƯǔĶǌ
ƯǍǑǆǓǌ ķĴķĂǓǌ
¾ ưĶǍǋǅǆƽǌ ĴǊǇƾǉĶǅǌ ķĸǊ ĸǊȽǎǐĂĴ ĸǐǈ ĴǋĸǃǋǅĵȽǐǈ ǆĴǅ ĸǊǍ
ķǍǈĵĶĸǅǆǊǔ ǅķĸǊǔ
¾ ƯǃǎĴǈǅǆƽǌ ĵǍǈƼĂĶǅǌ ǋǊǆĴǇǊǔǈ ǋƾǉĶǅǌ ĂǍǑǆǕǈ ǅǈǕǈ &
ĶǉĴǁǁĶȽǐķǃ ķĸǃǈ ǆǊǅǇǅĴǆƾ ǎǕǋĴ ĸǊǍ ĂǍǓǌ
ĴǁǁĶǅǊĵǋĴķĸǅǆǕǈ ǊǍķǅǕǈ , ǈĶǍǋǊĶĸǅĵȽǐǈ ǆ.Ĵ

ƯǔĶǌ
ƯǍǊĶǋǅĸǊǈǅĴǆǓ ķǔǈĵǋǊĂǊ
¾ ƳĴǋǊǍķȽĴ ķǃĂĶȽǐǈ ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
(trigger points)
¾ ¨ǃĂǅǊǍǋǁǊǔǈĸĴǅ ĂĶĸƼ ĴǓ ĸǋĴǔĂĴ,
ĂǃǎĴǈǅǆǓ ķĸǋĶǌ, ķǍǈĶǎƾ ǎǋƾķǃ
ǆƼǊǅǊǍ ĂǍǓǌ
¾ ıȽǈǊǈĸĴǅ ĴǅķǄǃĸƼ ǆĴĸƼ ĸǃǈ ǏǃǇƼĹǃķǃ
ķĴǈ ǊǂȽĵǅĴ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ

ưǐĸǅĴȽĴ ǋȽǂĴ

ưǐĸǅĴȽĴ ǋȽǂĴ
ƴǅǂǊƼǄĶǅĴ

¾ ƴǅǂǊƼǄĶǅĴ
¾ ƴǅǂȽĸǅĵĴ

¾ ưĶǍǋǊǇǊǁǅǆƾ ĵǅĴĸĴǋĴǎƾ
¾ ƳĴǋĶĂǊĵȽǂĶĸĴǅ ǃ ĴǁǐǁǅĂǓĸǃĸĴ
ķĸǊǍǌ ǈĶǍǋƼǉǊǈĶǌ
 ¨ǅĴĸĴǋĴǎƾ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ǈĶǍǋĴǉǓǈǐǈ:
ǍĴǅķǄǃķȽĴ, ĴǅĂǐĵȽĴ
 ¨ǅĴĸĴǋĴǎƾ ǆǅǈǃĸǅǆǕǈ ǈĶǍǋĴǉǓǈǐǈ:
ĂǍǑǆƾ ĴĵǍǈĴĂȽĴ
 ¨Ʃư ǋǊǆĴǇĶȽ ǓǈǊ

ƩķĸȽĶǌ ǓǈǊǍ ķĸǃǈ ǊķĹǔ
ưǐĸǅĴȽĴ ǋȽǂĴ
ƴǅǂȽĸǅĵĴ
¾ ĳǇĶǁĂǊǈƾ ǈǐĸǅĴȽĴǌ ǋȽǂĴǌ
¾ ƸĴǋĴǆĸǃǋȽǂĶĸĴǅ ĴǓ ĸǊ ǋǅǂǅĸǅǆǓ ǓǈǊ
¾ Ʋ ǋǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ĂǊǋĶȽ ǈĴ ķǍǈǍƼǋǎĶǅ
ĂĶ ĸǃ ǋǅǂǊƼǄĶǅĴ
¾ ƯǊǋĶȽ ǈĴ ǍƼǋǎĶǅ ǋǅǂǅĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ǎǐǋȽǌ ǋǅǂǊƼǄĶǅĴ, ǆĴǅ ǋǅǂǊƼǄĶǅĴ ǎǐǋȽǌ ǋǅǂǅĸǅǆǓ ǓǈǊ

ưǊķƾĂĴĸĴ ǊǍ ǋǊǆĴǇǊǔǈ
ƲķĹǍĴǇǁȽĴ - ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ƯǃǎĴǈǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ
1.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ĵǅķǆǊƼǄĶǅĴǌ-ĵǅķǆǊǆƾǇǃǌ
2.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ǂǍǁĴĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ ĴǋǄǋǕķĶǐǈ
(Facet joint)
3.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ǆĶǈĸǋǅǆƾǌ ķĸƽǈǐķǃǌ (ķĸƽǈǐķǃ ķǊǈĵǍǇǅǆǊǔ ƾ
ĂǍĶǇǅǆǊǔ ķǐǇƾǈĴ)
4.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ǇĴǁȽĴǌ ķĸƽǈǐķǃǌ (ķĸƽǈǐķǃ ĂĶķǊķǊǈĵǍǇȽǊǍ
ĸǋƾĂĴĸǊǌ)
5.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ĂǃǎĴǈǅǆƾǌ ĴķĸƼǄĶǅĴǌ Ƶ.Ƶ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ

ưǊķƾĂĴĸĴ ǊǍ ǋǊǆĴǇǊǔǈ
ƲķĹǍĴǇǁȽĴ - ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ƵǍķĸǃĂĴĸǅǆƾǌ (ĴǄǊǇǊǁǅǆƾǌ) ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ
1. ƴĶǍĂĴĸǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ(ĴǋǄǋȽĸǅĵĶǌ, ĴǁǁĶǅȽĸǅĵĶǌ ǆ.Ǉ.)
2.ƮǊǅĂǕĵǊǍǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ(TBC, ƭǓǆǆǊǅ,ƽǋǃǌ ǂǐķĸƾǋ)
3.ƩǈĵǊǆǋǅǈǊǇǊǁǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ(ǊķĸĶǊǓǋǐķǃ)
4.ưĶǊǇĴķĂĴĸǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ
5.ưĶǍǋǊǇǊǁǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ(ĴǋǄǋǊƼǄĶǅĴ charcot)
6.ƵǇĴǎǈǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ(ĴǊǋĸƾ, ƼǁǆǋĶĴǌ, ǈĶĹǋƼ)
7.¨ǅĴĹǓǋǊǍ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ

ưǊķƾĂĴĸĴ ǊǍ ǋǊǆĴǇǊǔǈ
ƲķĹǍĴǇǁȽĴ - ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ƯǃǎĴǈǅǆƾǌ ĴǅĸǅǊǇǊǁȽĴǌ
6.ƯǅǆĸƼ ķǔǈĵǋǊĂĴ (ķǊǈĵǔǇǐķǃ)
7.ƵǔǈĵǋǊĂǊ ĂǃǎĴǈǅǆƾǌ ĴķĸƼǄĶǅĴǌ ǅĶǋǊǇĴǁǊǈȽǐǈ
ĴǋǄǋǕķĶǐǈ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ

ᅛ ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅛ ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ᅛƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅭ ƵǍǈǄƾǆĶǌ ǆƼĸǐ ĴǓ ĸǅǌ ǊǊȽĶǌ ĶĂĹĴǈȽķĸǃǆĶ ǓǈǊǌ
ᅭ ƶǔǊǌ ƽǈĴǋǉǃǌ ǓǈǊǍ (ǉĴĹǈǅǆƼ ƾ ķĸĴĵǅĴǆƼ)
ᅭ ƭĴĸĴǈǊĂƾ ǓǈǊǍ
ᅭ ƳǊǅǓĸǃĸĴ ǓǈǊǍ (Ǌǉǔǌ, ĴĂǀǇǔǌ, ǆĴǍķĸǅǆǓǌ)
ᅭ ƩǈĸĴķǃ ǓǈǊǍ (ĴǈƼǇǊǁĶǌ ǆǇȽĂĴǆĶǌ)
ᅭ ƳĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ĶǅĵĶǅǈǕǈǊǍǈ ĸǊǈ ǓǈǊ
ᅭ ƳĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ĴǈĴǆǊǍĹȽǂǊǍǈ ĸǊǈ ǓǈǊ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
¨ǅĴǇĶȽǊǍķĴ ǎǐǇǓĸǃĸĴ ĂĶ ĴǅĂǐĵȽĶǌ – ǈǍǁĂǊǔǌ ǊǍ
ǍǊǎǐǋǊǔǈ ĂĶ ĸǃǈ ĴǈƼĴǍķǃ
Ƶĸƽǈǐķǃ ķǊǈĵǍǇǅǆǊǔ ķǐǇƾǈĴ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
ƯǍǊĶǋǅĸǊǈǅĴǆǓǌ ǓǈǊǌ ĶǅĵĶǅǈǕǈĶĸĴǅ ĂĶ ĸǃǈ ǆĴĸƼǆǇǅķǃ ǆĴǅ
ǀĶǇĸǅǕǈĶĸĴǅ ķǍǈƾǄǐǌ ĂĶ ĸǊ ĶǋƼĸǃĂĴ ƾ
ĸǅǌ ĴķǆƾķĶǅǌ ĵǅƼĸĴķǃǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
¨ǍķǆĴĂǏȽĴ ǊǍ ĴǋĴĸǃǋĶȽĸĴǅ ǆĴĸƼ ĸǃ ĵǅƼǋǆĶǅĴ ĸǃǌ
ǈǔǎĸĴǌ ƾ ĂĶ ĸǊ ǋǐǅǈǓ ǉǔǈǃĂĴ
ĳǇĶǁĂǊǈǕĵĶǅǌ ķǊǈĵǍǇǊĴǋǄǋǊƼǄĶǅĶǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
ƯĶĸĴǀǊǇƾ ķĸǅǌ ķǍǈƾǄĶǅĶǌ ĸǊǍ ĶǈĸƽǋǊǍ
ƾ ķĸǃ ķĶǉǊǍĴǇǅǆƾ ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴ
ƾ ĸǃǈ Ǌǔǋǃķǃ
ƨǇƼǀĶǌ ĸǃǌ ǅǊǍǋȽĵĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ᅛ ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅛ ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ᅛ ƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǅķǆǓǃķǃ
ᅭ ƩȽķǊĵǊǌ ķĸǊ ǅĴĸǋĶȽǊ
ᅭ ƶǋǓǊǌ ĴķǄĶǈƾǌ ǆƼǄĶĸĴǅ
ᅭ ƵǃǆǕǈĶĸĴǅ ĴǓ ƽǈĴ ǆƼǄǅķĂĴ
ᅭ ƵĸƽǆĶĸĴǅ ǓǋǄǅǊǌ
ᅭ ƳĶǋĴĸƼĶǅ ǆĴǅ ķǆǔǀĶǅ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƬķĸǊǋǅǆǓ
͞ZĞĚĨůĂŐƐ͟

ᅭ ƵǔǈĵǋǊĂǊ ǅǊǍǋȽĵĴǌ
ᅭ ƭĴĸƼǁĂĴĸĴ ķǊǈĵǔǇǐǈ
ᅭ ƭĴǋǆȽǈǊǌ
ᅭ ƮǊȽĂǐǉǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǅķǆǓǃķǃ
ᅛ ƹǃǇƼĹǃķǃ
ᅛ ƩȽǆǋǊǍķǃ
ᅛ ƩǇĶǁǎǊǌ ǆǅǈǃĸǅǆǓĸǃĸĴǌ
ᅛ ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ᅛ ƩǇĶǁǎǊǌ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǕǈ
ᅛ ƩǇĶǁǎǊǌ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ĵǅĴĸĴǋĴǎǕǈ
ᅛ ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ
ᅛ ƟǇǇĶǌ ĶǉĶĸƼķĶǅǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǅķǆǓǃķǃ
ᅭ ƵǍķǎƽĸǅķǃ ĸǃǌ Ǆƽķǃǌ ĂĶ ĸǊǈ ǓǈǊ
ᅭ ƳǅǄĴǈƾ ĴǋǊǍķȽĴ ĴķǍĂĂĶĸǋȽĴǌ ĸǃǌ ǋƼǎǃǌ ƾ ĸǃǌ
ǍƽǇǊǍ
ᅭ ƧǈǅķǊķǆĶǇȽĴ
ᅭ ƳĶǋǅǊǋǅķĂǓǌ ĸǃǌ ǆǅǈǃĸǅǆǓĸǃĸĴǌ
ᅭ ƯǍǑǆƾ ĴĸǋǊĹȽĴ
ᅭ Ʃǋǃǌ ǂǐķĸƾǋ

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ ĂĴǇĴǆǕǈ ĂǊǋȽǐǈ ǁǅĴ
ǋǊķĵǅǊǋǅķĂǓ ǅǄĴǈǊǔ
ĂǍǑǆǊǔ ķĴķĂǊǔ ƾ ķǃĂĶȽǐǈ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ (trigger points)

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
 ƧǅǊĶǅĵƾǌ ĂǍǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
 ƮĴǁǊǈǊǇĶǍǋǅǆǓǌ
ĂǍǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
 ƮĴǁǊǈǊǏǊȽĸǃǌ
ĂǍǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
(trigger
points)

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
 ƶĶĸǋƼǁǐǈǊǌ
ǊķĹǍǑǆǓǌ ĂǍǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ – ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǃǇƼĹǃķǃ
ƵǃĂĶȽĴ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
 ƯƾǆǅķĸǊǌ ĂǍǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩȽǆǋǊǍķǃ
Ⴗ ƩĹĴǋĂǓǂĶĸĴǅ ĶƼǈǐ ĴǓ ǆƼǄĶ ķǓǈĵǍǇǊ ķĸǃ Ăƽķǃ
ǁǋĴĂĂƾ ǆĴǅ ǇƼǁǅĴ ĸǃǌ ƵƵ
Ⴗ ƧǈĴĴǋĴǁǐǁƾ ǓǈǊǍ ķĸǊ ǅķǎȽǊ ƾ ķĶ ǆƼǊǅǊ ķǆƽǇǊǌ ķǍǈǃǁǊǋĶȽ
Ǎƽǋ ǆƾǇǃǌ ǃǆĸǊĶǅĵǊǔǌ ǍǋƾǈĴ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ǆǅǈǃĸǅǆǓĸǃĸĴǌ
ႷƩǉƽĸĴķǃ ǁȽǈĶĸĴǅ ǆĴĸƼ
ĸǃǈ ǆƼĂǏǃ, ƽǆĸĴķǃ,
ǇƼǁǅĴ ǆƼĂǏǃ
ႷƳĴǋĴĸƾǋǃķǃ
ĶǔǋǊǌ ǆǅǈƾķĶǐǈ, ĴǆĴĂǏȽĴ,
ǓǈǊ, ǆǇȽķǃ ķǕĂĴĸǊǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ǆǅǈǃĸǅǆǓĸǃĸĴǌ
Ⴗ Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎɹʃʋʏʐʍɻʎɽʘʌɲʃɿʃʉʑʏʉɿʖʙʅɲʏʉʎඎ
ɲɶʃʐʄʘʏɿʃɼʍʋʉʆɷʐʄɲʌɽʌʀʏɿɷɲɼɳʄʄɻʔʄɸɶʅʉʆʙɷɻ
ʆʊʍʉ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ƧĸǋǊĹȽĴ ǁĴķĸǋǊǆǈǃĂȽĴǌ

Ȱʏʌʉʔʀɲʏɸʏʌɲʃɸʔɳʄʘʆ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ƭ1 ǋȽǂĴǌ

ȵʌɸɽɿʍʅʊʎɃϰʌʀɺɲʎ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ƧĵǍǈĴĂȽĴ ƽǆĸĴķǃǌ
ĂĶǁƼǇǊǍ ĵĴǆĸǔǇǊǍ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ5 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
¨ǍķǎƽǋĶǅĴ ǀƼĵǅķǃǌ
ķĸǅǌ ĸƽǋǈĶǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ƧĵǍǈĴĂȽĴ ǆƼĂǏǃǌ
ƼǆǋǊǍ ǊĵǓǌ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ƭ1 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ƧĵǍǈĴĂȽĴ ƽǆĸĴķǃǌ ǁǓǈĴĸǊǌ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ3-Ʋ4 ǋȽǂĴǌ
ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ5 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ

ƧĵǍǈĴĂȽĴ ǆƼĂǏǃǌ ǁǓǈĴĸǊǌ

ƧĵǍǈĴĂȽĴ ǆƼĂǏǃǌ ǅķǎȽǊǍ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ5-Ƭ1 ǋȽǂĴǌ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ2-Ʋ3 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ

ƧĵǍǈĴĂȽĴ ĴĴǁǐǁƾǌ ǅķǎȽǊǍ

ƧĵǍǈĴĂȽĴ ǋǊķĴǁǐǁƾǌ ǅķǎȽǊǍ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ5-I1 ǋȽǂĴǌ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ3-Ʋ4 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĂǍǑǆƾǌ ǅķǎǔǊǌ
ƧĵǍǈĴĂȽĴ ƽķǐ ķĸǋǊĹƾǌ ǅķǎȽǊǍ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǕǈ
ƯĶȽǐķǃ ƾ ǆĴĸƼǋǁǃķǃ
ƧǎȽǇǇĶǅǊǍ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǊǔ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ5-Ƭ1 ǋȽǂĴǌ
ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ƭ1 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǕǈ
ƯĶȽǐķǃ ƾ ǆĴĸƼǋǁǃķǃ
ĶǅǁǊǈƼĸǅǊǍ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆǊǔ

ƩǋĶǄǅķĂǓǌ Ʋ4 ǋȽǂĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǇĶǁǎǊǌ ĴǅķǄǃĸǅǆǕǈ ĵǅĴĸĴǋĴǎǕǈ
ƳĴǋĴĸƾǋǃķǃ ǁǅĴ ǍĴǅķǄǃķȽĴ, ĴǈĴǅķǄǃķȽĴ,
ķĸĴ ĵĶǋĂǊĸǓĂǅĴ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ

ƵǃĂĶȽǊ Lasegue

ƵǃĂĶȽǊ Braggard

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ

9 ƧǓ ĸǅǌ ǅǊ ĶǍĴȽķǄǃĸĶǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ
9 ĲĶĸǅǆƾ ĵǊǆǅĂĴķȽĴ ķĶ ǓǈǊ 30Ǌ - 60Ǌ
9 ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ĵǊǆǅĂĴķȽĴǌ 72%-95% ķĶ ǊķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ

¨ǊǆǅĂĴķȽĴ Schober

¨ǊǆǅĂĴķȽĴ Patrick

¨ǅƼǁǈǐķǃ ĴǁǆǍǇǐĸǅǆƾǌ ķǊǈĵǍǇĴǋǄǋȽĸǅĵĴǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƭǇǅǈǅǆƽǌ ĵǊǆǅĂĴķȽĶǌ
¨ǊǆǅĂĴķȽĴ Burns
ƳǋǊķǊȽǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ

ƬĶǋǊǇĴǁǓǈǅĶǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƟǇǇĶǌ ĶǉĶĸƼķĶǅǌ
Ⴗ ƹǃǇƼĹǃķǃ ǆǊǅǇȽĴǌ ǁǅĴ ǅǄĴǈǓ ĴǈĶǔǋǍķĂĴ
ǆǊǅǇǅĴǆƾǌ ĴǊǋĸƾǌ
Ⴗ ƧǆǋǓĴķǃ ǆǊǅǇǅĴǆƾǌ ĴǊǋĸƾǌ, ǇĴǁǊǈȽǐǈ, ĂǃǋǅĴȽǐǈ
ǁǅĴ ĴǊǆƼǇǍǏǃ ĹǍķǃĂƼĸǐǈ
Ⴗ ƩǉƽĸĴķǃ ǊǋǄǊǔ ǆĴǅ ǍƽǇǊǍ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
Ⴗ ƩǉĶĸƼķĶǅǌ:

ᅛ ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅛ ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ᅛƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

ıĶǈǅǆƾ ĴȽĂĴĸǊǌ, ıĶǈǅǆƾ Ǌǔǋǐǈ,
ƧǇǆĴǇǅǆƾ ĹǐķĹĴĸƼķǃ,
ƫǇĶǆĸǋǊĹǓǋǃķǃ ǋǐĸĶǑǈǕǈ ǆ.Ĵ
Ⴗ ƶƭƩ, CRP
ƳĴǋǊǍķȽĴ ǇǊȽĂǐǉǃǌ ƾ
ĳǇĶǁĂǊǈǕĵǊǍǌ ǈǓķǊǍ ƵƵ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ᅛ ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅛ ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ᅛƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

ƧǇǓǌ ĴǆĸǅǈǊǇǊǁǅǆǓǌ ƽǇĶǁǎǊǌ
Ⴗ Ƶĸƽǈǐķǃ ĂĶķǊķǊǈĵǍǇȽǊǍ ĵǅĴķĸƾĂĴĸǊǌ
Ⴗ ƩǆĹǔǇǅķǃ ĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ ĴǋǄǋǕķĶǐǈ
Ⴗ ƳĴǋǊǍķȽĴ ǊķĸĶǓĹǍĸǐǈ
Ⴗ ƭĴĸƼǁĂĴĸĴ
Ⴗ ƵǍǁǁĶǈĶȽǌ ĴǈǐĂĴǇȽĶǌ
Ⴗ ƵǊǈĵǍǇǊǇȽķǄǃķǃ
Ⴗ ƵǃĂĶȽĴ ǔǊĸĴ ǁǅĴ ǓǁǆǊ ƾ
ǇǊȽĂǐǉǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ƯĴǁǈǃĸǅǆƾ ĸǊĂǊǁǋĴĹȽĴ

ƷǊǇǊǁǅķĸǅǆƾ ĸǊĂǊǁǋĴĹȽĴ
Ⴗ ƭƾǇǃ ĂĶķǊķǊǈĵǍǇȽǊǍ ĵȽķǆǊǍ
Ⴗ ¨ǅķǆȽĸǅĵĴ
Ⴗ ƵǊǈĵǍǇǊǇȽķǄǃķǃ
Ⴗ Ƶĸƽǈǐķǃ ķǊǈĵǍǇǅǆǊǔ ķǐǇƾǈĴ
Ⴗ ƭĴĸƼǁĂĴĸĴ
Ⴗ ƵǍǁǁĶǈĶȽǌ ĴǈǐĂĴǇȽĶǌ
Ⴗ ƩǆĹǔǇǅķǃ ĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ ĴǋǄǋǕķĶǐǈ
Ⴗ ƲǁǆǊǅ ǋǐĸǊĴǄĶȽǌ ƾ ĂĶĸĴķĸĴĸǅǆǊȽ

Ⴗ ƳĶǋǅķķǓĸĶǋǊ ĶǍĴȽķǄǃĸǃ ķĸǃǈ

ĴǊǆƼǇǍǏǃ ǆƾǇǃǌ Ă.ĵ ķǍǁǆǋǅĸǅǆƼ ĂĶ
ĸǃǈ Ʒƶ 90,3% ƽǈĴǈĸǅ 74%
Ⴗ ƳĶǋǅķķǓĸĶǋǊ ĶǍĴȽķǄǃĸǃ ķĸǃ
ĵǅĴĹǊǋǊĵǅƼǁǈǐķǃ ĂĶĸĴǉǔ ǍǊĸǋǊƾǌ
ǆƾǇǃǌ Ă.ĵ ĴǓ ĴǈƼĸǍǉǃ ĶǅķǆǇǃǋȽĵǅĴǌ Ƚǈǐķǃǌ ĂĶĸƼ
ĴǓ ǎĶǅǋǊǍǋǁĶȽǊ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ƯǍĶǇǊǁǋƼĹǃĂĴ
Ⴗ ƵǍǁǆǋǅĸǅǆƼ ĂĶ ĸǃǈ Ʒƶ ǆĴǅ Ưƶ ĵĶǈ ǄĶǐǋĶȽĸĴǅ ĶǍĴȽķǄǃĸǊ
ķĸǃǈ ĴǊǆƼǇǍǏǃ ǀǇƼǀǃǌ Ă.ĵ ƾ ķĸƽǈǐķǃǌ ķǊǈĵǍǇǅǆǊǔ
ķǐǇƾǈĴ
Ⴗ ƵƼǈǅĴ ĴǋƽǎĶǅ ǇǃǋǊĹǊǋȽĶǌ ǊǍ
ĵĶǈ ĂǊǋǊǔǈ ǈĴ ĵǊǄǊǔǈ ĂĶ ĸǃǈ
ĴǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ƵǅǈǄǃǋǊǁǋƼĹǃĂĴ

Ⴗ ƲǁǆǊǅ
Ⴗ ƷǊǏȽĴ ĹǇĶǁĂǊǈǕĵǊǍǌ
ĴǋǄǋȽĸǅĵĴǌ
Ⴗ ƲķĸĶǊǓǋǐķǃ ĂĶ ǆĴĸƼǁĂĴĸĴ
Ⴗ ƲķĸĶǊĂǍĶǇȽĸǅĵĴ
Ⴗ ƮǊȽĂǐǉǃ ĂĶķǊķǊǈĵǍǇȽǐǈ
ĵǅĴķĸǃĂƼĸǐǈ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƫǇĶǆĸǋǊĵǅĴǁǈǐķĸǅǆƽǌ ĂĶǇƽĸĶǌ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƫǇĶǆĸǋǊĵǅĴǁǈǐķĸǅǆƽǌ ĂĶǇƽĸĶǌ

ƫǇĶǆĸǋǊĂǍǊǁǋƼĹǃĂĴ
Ⴗ ƹĶǍĵǕǌ ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆƼ ĶǍǋƾĂĴĸĴ Ĵǈ
ĶǆĸĶǇĶķĸĶȽ ĴĂƽķǐǌ ĂĶ ĸǃǈ ƽǈĴǋǉǃ
ķǍĂĸǐĂƼĸǐǈ
Ⴗ ƳǅǄĴǈǓǈ ǈĴ ǀǊǃǄƾķĶǅ

ƳĴǁȽĵĶǍķǃ ǈĶǍǋǅǆǕǈ ǋǅǂǕǈ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƾ ǈĶǍǋǊƼǄĶǅĴ

ƭƾǇǃ ǃǆĸǊĶǅĵǊǔǌ ǍǋƾǈĴ

¨ǅķǆǊǁǋƼĹǃĂĴ
¾
¾

ƧǈĴĴǋĴǁǐǁƾ ǓǈǊǍ ĂĶ ƽǁǎǍķǃ ķǆǅĴǁǋĴĹǅǆǊǔ ƾ
ĹǍķǅǊǇǊǁǅǆǊǔ ǊǋǊǔ
ƧǇǇǊǅǕķĶǅǌ ĵȽķǆǊǍ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ
ƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

¨ǅƼǁǈǐķǃ - ¨ǅĴĹǊǋǅǆƾ ĵǅƼǁǈǐķǃ

ᅛ ƬķĸǊǋǅǆǓ
ᅛ ƧǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƩǋǁĴķĸǃǋǅĴǆƾ ĶǉƽĸĴķǃ
ᅛ ƧĶǅǆǊǈǅķĸǅǆƾ ĵǅĶǋĶǔǈǃķǃ
ᅛƹǍǎǊǇǊǁǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ

ƳĴǋƼǁǊǈĸĶǌ ǊǍ ķǍǈĶǅķĸǊǔǈ Ķǅĵǅǆƾ ǏǍǎǊǇǊǁǅǆƾ
ĴǉǅǊǇǓǁǃķǃ
 ƩǈĵĶȽǉĶǅǌ ĂĶǇĴǁǎǊǇȽĴǌ ƾ ƼǁǎǊǍǌ
 ƩǈĵĶȽǉĶǅǌ ǆĴĸƼǎǋǃķǃǌ ǊǍķǅǕǈ
 ƩǈĵĶȽǉĶǅǌ ĸƼķǃǌ ĴǍĸǊǆĸǊǈȽĴǌ
 ƳǋǊǀǇƾĂĴĸĴ ƽǎǄǋĴǌ & ǄǍĂǊǔ
 Ƹǋƾķǃ ĂĶǁƼǇǐǈ ĵǓķĶǐǈ
ƲǅǊĶǅĵǕǈ ǁǅĴ Ăǃ ǆĴǆǊƾǄǃ ǓǈǊ
 ¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ǋǊķǐǅǆǓĸǃĸĴǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

Ⴗ ƫ ĴǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ ĵĶǈ ǋƽĶǅ
ǈĴ ǍĶǋǀĴȽǈĶǅ 2-3 ǃĂƽǋĶǌ
Ⴗ ƫ ĴǋĴĸĶĸĴĂƽǈǃ ĴǆǅǈǃķȽĴ
ǋǊǆĴǇĶȽ ĴĸǋǊĹȽĴ ĂǍǕǈ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
Diagnosis and treatment of Low back pain: A joint
clinical practice guidelines from the American
College of Physicians and the American Pain Society
Ann Inern Med: 2007:147:478-491

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ

Ưǃ-ķĸĶǋǊĶǅĵƾ ĴǈĸǅĹǇĶǁĂǊǈǕĵǃ
Ⴗ ƭĴǇǔĸǊǍǈ ǄĶǋĴĶǍĸǅǆƼ ĸǊ ĂĶǁĴǇǔĸĶǋǊ ǊķǊķĸǓ ĸǐǈ
ĴķǄĶǈǕǈ
Ⴗ ƭǊǉȽĂĶǌ

ƩĸĶǋǊǆǊǉȽĂǃ(arcoxia)

ƵĶǇĶǆǊǉȽĂǃ(celebrex)
Ⴗ ƳĴǋƼǁǐǁĴ ǊǉǅǆƼĂǃǌ

ƮĶǋǈǊǉǅǆƼĂǃ(xefo)

ƯǍǊǎĴǇĴǋǐĸǅǆƼ
Ⴗ ƲǉĶȽĴ ǊķĹǍĴǇǁȽĴ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ
Ⴗ

ƯǅǆǋǓ ǎǋǊǈǅǆǓ ĵǅƼķĸǃĂĴ
ƭǊǋǅķǊǋǊĵǓǇǃ(sirdalud)
ƲǋĹĶǈĴĵǋȽǈǃ(norgesic)
¨ǅĴǂĶƼĂǃ(stedon,valium)

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ

ƧǈĸǅǆĴĸĴǄǇǅĸǅǆƼ

ƧǈĸǅĶǅǇǃĸǅǆƼ

Ⴗ ƸǋǓǈǅĴ ǊķĹǍĴǇǁȽĴ ĂĶ ƾ ǎǐǋȽǌ ǋǅǂǅĸǅǆǓ ǓǈǊ
Ⴗ ƧǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ƼǁǎǊǍǌ, ĵǅĴĸĴǋĴǎǕǈ ǔǈǊǍ
¾ ƩǆǇĶǆĸǅǆǊȽ ĴǈĴķĸǊǇĶȽǌ ĶĴǈĴǋǓķǇǃǏǃǌ
ķĶǋǊĸǊǈȽǈǃǌ (SSRIs): ƧǈĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆƼ
¾ SNRIs

ƨĶǈǇĴĹĴǉȽǈǃ (effexor)

ưĸǊǍǇǊǉĶĸȽǈǃ (cydalta)

¾ ƸǋǓǈǅĴ ǊķĹǍĴǇǁȽĴ ĂĶ ǋǅǂǅĸǅǆǓ ǓǈǊ
 ıǆĴĂĴĶǈĸȽǈǃ (Neurontin)
 ƳǋĶǁǆĴĂĴǇȽǈǃ (lyrica)
 ƮĴĂǊĸǋǅǁȽǈǃ (lamictal)

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƲǅǊĶǅĵƾ
Ⴗ ƲǉĶȽĴ ǆĴǅ ǎǋǓǈǅĴ ǊķĹǍĴǇǁȽĴ
Ⴗ ƶĴ ǅķǎǍǋƼ ǊǅǊĶǅĵƾ ķǔĂĹǐǈĴ ĂĶ ĸǅǌ
ǆĴĸĶǍǄǍǈĸƾǋǅĶǌ ǊĵǃǁȽĶǌ ǎǊǋƾǁǃķǃǌ
ķĸǊǈ Ăǃ ǆĴǋǆǅǈǅǆǓ ǓǈǊ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ
ƩǁǎǍķǃ ĂȽǁĂĴĸǊǌ ķĸĶǋǊĶǅĵǊǔǌ ĂĶ ĸǊǅǆǓ ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǓ
¾ ĲĶǋĴĶȽĴ ĶǆǇǊǁƾǌ ķĸǃǈ ǊķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
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ᅛ
ᅛ
ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ
¨ǅĴĶĸĴǇǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ ƾ ¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ;

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ

ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ

ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ
¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ

¨ǅĴĶĸĴǇǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ ƾ ¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ;
¾


¾



ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ

¨ǅĴĶĸĴǇǅǆƾ ƽǁǎǍķǃ:
ƯĶȽǐķǃ ǓǈǊǍ 19%
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ĶƽĂǀĴķǃ 25%
¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ƽǁǎǍķǃ:
ƯĶȽǐķǃ ǓǈǊǍ 46%
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ĶƽĂǀĴķǃ 10%

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ

ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ
¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ

ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĶǌ ǊķĹǍǑǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ
¨ǅĴĸǋǃĂĴĸǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ
ƩĂǀǊǇǅǆƼ ƽĂĹǋĴǆĸĴ ĴǓ ƽǁǎǍķǃ ǆǊǋĸǅǆǊĶǅĵǊǔǌ ķĸǃǈ ķǊǈĵǍǇǅǆƾ ƾ
ķĸǃ ǋǅǂǅǆƾ ĴǋĸǃǋȽĴ
 Dexamethasone sodium phosphate (decadron -4mg/ml)
 Triamcinolone acetonide (kenacort-40mg/ml)
 Betamethasone sodium phosphate & betamethasone acetate
(celestone -6mg/ml)
 Methylprednisolone acetate (depo-medrol-40mg/ml
ƾ 80mg/ml)

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƩǁǎǔķĶǅǌ ķĸǅǌ ǂǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆƽǌ ĴǋǄǋǕķĶǅǌ
¾ ĲĶǋĴĶȽĴ ķǍǈĵǋǓĂǊǍ ǂǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ
ĴǋǄǋǕķĶǐǈ(facet joint syndrome)
¾ ƩǁǎǔķĶǅǌ ǆǊǋĸǅǆǊĶǅĵǊǔǌ ǆĴǅ ĸǊǅǆǊǔ
ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǊǔ ǍǓ ĴǆĸǅǈǊķǆǊǅǆǓ
ƽǇĶǁǎǊ
¾ ƳǋǊǃǁǊǔǈĸĴǅ ĵǅĴǁǈǐķĸǅǆǊȽ
ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ
¾ ƲǁǆǊǌ ĵǅĴǇǔĂĴĸǊǌ 1-2 ml

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƩǈĵǊĵǅķǆǅǆƾ ǃǇĶǆĸǋǊǄĶǋĂǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ
(Intradiscal Electrothermal Therapy)
¾ EĹĴǋĂǓǂĶĸĴǅ ķĶ ǊķĹǍĴǇǁȽĴ ĴǓ
ĵǅķǆǊǁĶǈƾ ǓǈǊ
¾ ĲĶǋĂǊǆǋĴķȽĴ 45Ǌ C

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƶǊǅǆƾ ǎǊǋƾǁǃķǃ ǀǊǍĸǍǇǅǈǅǆƾǌ ĸǊǉȽǈǃǌ
¾ ƵĶ ǆĴǇƼ ǋǊķĵǅǊǋǅķĂƽǈǊ ĂǍǑǆǓ ķĴķĂǓ
¾ ƯĶǁĴǇǔĸĶǋǃ ĵǅƼǋǆĶǅĴ ĵǋƼķǃǌ ĴǓ ĸĴ ĸǊǅǆƼ
ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆƼ
¾ ƸǊǋƾǁǃķǃ ǁǅĴ ĂĶǁƼǇǊ ǎǋǊǈǅǆǓ ĵǅƼķĸǃĂĴ ǋǊǆĴǇĶȽ
ĂǍǑǆƾ ĴĸǋǊĹȽĴ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƧǊǈĶǔǋǐķǃ ĂĶ ǍǏȽķǍǎǈĴ ǋĶǔĂĴĸĴ
(Radiofrequency neurotomy)
Ⴗ EĹĴǋĂǓǂĶĸĴǅ ķĶ ĴǈǄĶǆĸǅǆƽǌ
ĶǋǅĸǕķĶǅǌ ķǍǈĵǋǓĂǊǍ
ǂǍǁǊĴǊĹǍķǅĴǆǕǈ ĴǋǄǋǕķĶǐǈ
Ⴗ ƶǊǊǄƽĸǃķǃ ǃǇĶǆĸǋǊĵȽǐǈ ǍǓ
ĴǆĸǅǈǊķǆǊǅǆǓ ƽǇĶǁǎǊ
Ⴗ ĲĶǋĂǊǆǋĴķȽĶǌ 50Ǌ- 60Ǌ C
ǁǅĴ 90-120 sec

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
¨ǅƾǄǃķǃ ĸǐǈ ķǃĂĶȽǐǈ ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ
(trigger points)
¨ǅǃǄƾķĶǅǌ ĸǐǈ ķǃĂĶȽǐǈ
ǍǋǊĵǓĸǃķǃǌ ĂĶ ĸǊǅǆǓ
ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǓ ķĶ ǎĴĂǃǇƽǌ
ķǍǁǆĶǈĸǋǕķĶǅǌ ǆĴǅ ĂǅǆǋǊǔǌ
ǓǁǆǊǍǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƸǃĂĶǅǊǍǋǃǈǓǇǍķǃ

¾ ƵĶ ǊķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ ĴǓ ǆƾǇǃ ĵȽķǆǊǍ
¾ ƩǈĵǊķǆǊǅǆƾ ƽǁǎǍķǃ ĶǈǂǔĂǊǍ, ķǍǈƾǄǐǌ ǎǃĂǊĴĴȽǈǃǌ
¾ ¨ǅƼǇǍķǃ ĸǊǍ ǃǆĸǊĶǅĵǊǔǌ
ǍǋƾǈĴ ǎǐǋȽǌ ĶǃǋĶĴķĂǓ
ĸǊǍ ǅǈǕĵǃ ĵĴǆĸǔǇǅǊǍ
¾ ƧǇǇĶǋǁǅǆƽǌ ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ,
ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƽǌ ĶǅǇǊǆƽǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƳǋǊǇǊǄĶǋĴĶȽĴ

ƶǊǅǆƽǌ ĶǁǎǔķĶǅǌ ķǍǈƾǄǐǌ ǁǇǍǆǓǂǃǌ & ĸǊǅǆǓ ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆǓ
 ƧǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ǓǈǊǍ & ĴǊǆĴĸƼķĸĴķǃ
ĸǋĴǍĂĴĸǅķĂƽǈǐǈ ĸĶǈǓǈĸǐǈ ǆĴǅ ķǍǈĵƽķĂǐǈ
 ƶǊǅǆǓǌ ĶǋĶǄǅķĂǓǌ,
ǊǇǇĴǇĴķǅĴķĂǓǌ ǅǈǊǀǇĴķĸǕǈ,
ǍĶǋǇĴķȽĴ ǆǊǇǇĴǁǓǈǊǍ,
ǆĴĸĴķĸǋǊĹƾ ĴǇǁǊǒǊĵǊǎƽǐǈ
 3 ĹǊǋƽǌ/ĶǀĵǊĂƼĵĴ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ
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ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
¨ǅƽǁĶǋķǃ ǈǐĸǅĴȽǊǍ ĂǍĶǇǊǔ

¾ ƵĶ ķǔǈĵǋǊĂǊ ĂĶĸƼ ĶĸĴǇĶǆĸǊĂƾ ĂĶ ĶǅĂƽǈǊǍķĴ
ǋǅǂǊƼǄĶǅĴ
¾ ƫǇĶǆĸǋǓĵǅĴ ĶĂĹǍĶǔǈĸĴǅ
ĶǅķǆǇǃǋȽĵǅǊ ǎǕǋǊ
¾ ƵǔǈĵĶķǃ ĂĶ ĶĂĹǍĸĶǔķǅĂǃ
ǁĶǈǈƾĸǋǅĴ
¾ ¨ǊǆǅĂĴķĸǅǆƾ ǈĶǍǋǊĵǅƽǁĶǋķǃ
ǋǅǈ ĸǃǈ Ǌǋǅķĸǅǆƾ ĶĂĹǔĸĶǍķǃ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
Ⴗ ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ķĸǓǎǊǅ:
 ƧǈĴǆǊǔĹǅķǃ ĸǊǍ ǓǈǊǍ
 ƯǍǊǎƼǇĴķǃ
 ƧǈĸǅĹǇĶǁĂǊǈǕĵǃ ĵǋƼķǃ
Ⴗ ƵĸǓǎǊǌ ĂǊǋĶȽ ǈĴ ĶȽǈĴǅ ǃ
ĶǇƼĸĸǐķǃ ĵǓķĶǐǈ ĹĴǋĂƼǆǐǈ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
Ⴗ ɇʏɻʆʉʇɸʀɲʉʍʔʐɲʄɶʀɲɷɸʆɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ
Ⴗ ɇʏɻʆʖʌʊʆɿɲɼʐʋʉʏʌʉʋɿɳɺʉʐʍɲ
 Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʃɲɿʋʌʊʄɻʗɻʎ
 ȳʐʅʆɲʍʏɿʃɼDĐ<ĞŶǌŝĞ
 ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ;ʍʖʉʄɸʀʉɶɿɲ
ɃʍʔʐɲʄɶʀɲͲďĂĐŬƐĐŚŽŽůͿ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ɇʖʉʄɸʀʉɶɿɲʉʍʔʐɲʄɶʀɲ;ĂĐŬƐĐŚŽŽůͿ

ȳʐʅʆɲʍʏɿʃɼDĐ<ĞŶǌŝĞ
Ⱦɳʅʗɸɿʎʃɲɿɸʃʏɳʍɸɿʎɇɇʃɲɿʅʐʙʆ

¾ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʋɲʍʖʊʆʏʘʆɼɽɸʌɲʋɸʐɽɹʆʏʘʆ
¾ Ȳɸʄʏɿʙʍʉʐʆʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲɺʘɼʎ
¾ ɀɸɿʙʆʉʐʆʏɿʎɻʅɸʌɲʌɶʀɸʎʃɲɿʏɿʎɲʋʉɺɻʅɿʙʍɸɿʎ

ĲĶǋĴĶȽĴ
¨ǅĴĵĶǋĂǅǆǓǌ ǃǇĶǆĸǋǅǆǓǌ ĶǋĶǄǅķĂǓǌ
Ⴗ ƶǊǊǄƽĸǃķǃ ĵǅĴĵĶǋĂǅǆǕǈ ǃǇĶǆĸǋǊĵȽǐǈ
Ⴗ ƩĹĴǋĂǓǂĶĸĴǅ ǍǏǃǇƾ ķǍǎǈǓĸǃĸĴ ǆĴǅ ǎĴĂǃǇƾ
ƽǈĸĴķǃ
Ⴗ ƩǅǆǊǍǋǅǆƼ ķĸĴ ƼǇǇĴ ĂƽķĴ ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķǃǌ

ĲĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ
Ⴗ ƧǓǇǍĸǃ ƽǈĵĶǅǉǃ
ƵǔǈĵǋǊĂǊ ǅǊǍǋȽĵĴǌ
Ⴗ ƵǎĶĸǅǆƾ ƽǈĵĶǅǉǃ
ƳǓǈǊǌ ĴǋƼ ĸǃǈ ǄĶǋĴĶȽĴ
ĵǅƼǋǆĶǅĴǌ 3ĂƾǈǊǍ, ĶĂĹĴǈȽǂĶǅ
ǋǊǊĵĶǍĸǅǆƾ ĶǅĵĶȽǈǐķǃ
ķǍǈǊĵĶǍǓĂĶǈǊǌ ĴǓ ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƼ ĶǇǇĶȽĂĂĴĸĴ

ƲķĹǍĴǇǁȽĴ – ƲķĹǍǑǆƾ ǋǅǂȽĸǅĵĴ
ĲĶǋĴĶȽĴ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ
ᅛ

ƧǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
ĳĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ƩĶĂǀĴĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƸĶǅǋǊǍǋǁǅǆƾ ǄĶǋĴĶȽĴ

9
Μυοσκελετικός Πόνος
Κυριτσά Μαρία - Αναισθησιολόγος

ȫȵȲȪȴȳȢȭȢȲȪȢ
ȢȮȢȪȳȩȨȳȪȰȬȰȤȰȳ

DzKɇȾȵȿȵɈȻȾɃɇɅɃɁɃɇ

MYOƴƬƧƭƧƵƫƬƱƴ ƲƱƯƱƴ

y ȭɣɄɄɕɦəɎɘɗɚɝɒɦəɉɖɉɘɄɎəɣɉɘɒɔɗɋɖɦəɋəɄɘɏɄɎ

ˍ˩˲ˬ˰˧ˢ˨ˢ˱˦˧˹˯ ˭˹˪ˬ˯ ˢ˜˪˞˦ˠ˪˶˰˱˛˰˲˪˚˭ˢ˦˞
˱ˤ˯ ˰˲˴˪˛˯ ˧˞˱˞˭˹˪ˤ˰ˤ˯ ˲˭˚ˮ˴ˮˤ˰ˤ˯ ˱˶˪˩˲˻˪
˰˴ˢ˱˜ˣˢ˱˞˦˩ˢ ˱ˤ˪ ˢˮˠ˞˰˦˞˧˛ˡˮ˞˰˱ˤˮ˦˹˱ˤ˱˞
ȰɎ ɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɔɣ əɖɄɚɑɄəɎɗɑɔɣɕɉɖɎɐɄɑɅɠɒɔɚɒɕɐɋɌɪɖɄ
ɈɎɄəɄɖɄɝɪɒɕɔɚɕɖɔɏɄɐɔɧɒɕɦɒɔ:

ɄɧɓɋɗɋɘəɔɚɏɦɗəɔɚɘəɟɒɚɕɋɖɉɗɎɪɒɚɇɉɣɄɘ
y ȢɕɔəɉɐɉɣɏɔɎɒɟɒɎɏɦɕɖɦɅɐɋɑɄɄɛɔɧɄɛɔɖɠ33%əɟɒ
ɉɒɋɐɣɏɟɒɏɄɎɉɚɌɧɒɉəɄɎɇɎɄəɔ29%əɟɒɋɑɉɖɪɒ
ɄɕɔɚɗɣɄɘɄɕɦəɋɒɉɖɇɄɗɣɄ
y ȦɑɛɄɒɣɊɉəɄɎɗɉɦɐɉɘəɎɘɋɐɎɏɣɉɘɏɄɎɋɗɚɝɒɦəɋəɄ
ɄɚɓɠɒɉɎɑɉəɋɒɋɐɎɏɣɄ

y ɗəɄɔɗəɠ
y əɎɘ ɄɖɌɖɪɗɉɎɘ
y ɗəɔɚɘ ɑɧɉɘ
y ɗəɎɘ ɕɉɖɎɅɠɐɐɔɚɗɉɘɈɔɑɡɘ.

MYOƴƬƧƭƧƵƫƬƱƴ ƲƱƯƱƴ – ƵƣưƫƯƱƮƩƴƩ
ƬƭƫƯƫƬƣ ƸƣƳƣƬƵƩƳƫƴƵƫƬƣ
ȱɉɖɎɐɄɑɅɠɒɔɒəɄɎ:
y ȶɐɉɇɑɔɒɪɈɉɎɘɒɦɗɔɎɑɚɪɒɏɄɎɄɖɌɖɪɗɉɟɒ
y ȭɋɛɐɉɇɑɔɒɪɈɉɎɘɕɄɌɢɗɉɎɘ ɑɚɪɒɏɄɎɄɖɌɖɪɗɉɟɒ
y ȱɄɌɢɗɉɎɘɑɄɐɄɏɪɒɑɔɖɣɟɒ:ɗɚɒɈɡɗɑɟɒ,əɉɒɦɒəɟɒ,
Ɍɚɐɠɏɟɒ

IASP,CORECURRICULUMFORPROFESSIONALEDUCATION
INPAINThirdEdition,MusculoskeletalPainp.173Ǧ180.

ƧǑǊǅǈǍǊǐǌǐǄǊǋƽ ǋǂǊ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƽ
ǅǆǅǐǍƾǎǂ
y ȳəɎɘɈɚəɎɏɡɘɏɔɎɒɟɒɣɉɘ,ɋɔɗɛɚɄɐɇɣɄɉɣɒɄɎɋɕɎɔ

ɈɎɄɈɉɈɔɑɡɒɋɏɄɎɏɔɎɒɢɑɔɖɛɢəɖɄɚɑɄəɎɗɑɔɧɕɔɚ
ɗɝɉəɣɊɉəɄɎɑɉəɋɒɉɖɇɄɗɣɄɏɄɎɄɕɔəɉɐɉɣəɋɒɕɎɔ
ɈɄɕɄɒɋɖɢɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɢɈɎɄəɄɖɄɝɢɐɦɇɟɉɖɇɄɗɣɄɘ.
y ȨɗɚɝɒɦəɋəɄɉɑɛɠɒɎɗɋɘəɖɄɚɑɄəɎɗɑɪɒɐɦɇɟ

ɚɕɉɖɕɖɔɗɕɠɌɉɎɄɘɇɎɄəɋɒɄɒɧɞɟɗɋɅɠɖɔɚɘɉɣɒɄɎɏɄəɠ1,3
ɛɔɖɡɘɑɉɇɄɐɧəɉɖɋɗəɔɚɘɠɒɈɖɉɘ
y ȰɎɇɚɒɄɣɏɉɘɡɝɔɚɒɚɞɋɐɦəɉɖɄɕɔɗɔɗəɠɉɑɛɠɒɎɗɋɘəɟɒ
ɕɄɖɄɏɠəɟɕɄɌɢɗɉɟɒ:3,0ɛɔɖɡɘɗɚɝɒɦəɉɖɄɗɧɒɈɖɔɑɔəɔɚ
ɏɄɖɕɎɄɣɔɚɗɟɐɢɒɄ,2,3ɛɔɖɡɘɗɚɝɒɦəɉɖɄəɉɒɔɒəɣəɎɈɄɏɄɎ2,0
ɛɔɖɡɘɗɚɝɒɦəɉɖɄəɖɄɚɑɄəɎɗɑɔɧɘɕɔɚɔɛɉɣɐɔɒəɄɎɗɉ
ɉɕɄɒɄɐɄɑɅɄɒɦɑɉɒɉɘɏɎɒɢɗɉɎɘ.

ƣǊǕǊǐǌǐǄǀǂ
ȢɒɠɐɔɇɄɑɉəɋɒɉɒəɦɕɎɗɋɈɎɄɎɖɉɣəɄɎ:
y ȢɖɌɖɎəɎɈɎɏɡɘ ɏɄɎɕɉɖɎɄɖɌɖɎəɎɈɎɏɡɘ ɅɐɠɅɉɘ (ɅɐɠɅɋɗɉ
ɠɖɌɖɟɗɋ,ɌɧɐɄɏɔ,ɗɧɒɈɉɗɑɔ)
y ȭɚɔɕɉɖɎəɔɒɎɄɏɦ ɗɧɒɈɖɔɑɔ
y ȴɖɄɧɑɄəɄ(ɈɎɠɗəɖɉɑɑɄ,ɏɠəɄɇɑɄ)
y ȭɋɝɄɒɎɏɢɄɗəɠɌɉɎɄ(ɗɕɔɒɈɚɐɔɐɣɗɌɋɗɋ,ɄɒɉɕɠɖɏɉɎɄ
ɕɖɦɗɌɎɔɚɝɎɄɗəɔɧɗɚɒɈɡɗɑɔɚ)

ƴǖǘǎǝǕǈǕǂ ǘǒǝǎǊǚǎ Ǒǝǎǚǎ
Ʃ ǔǑǐǎǅǖǌǊǋƿ ǔǕƿǌǈ
ǆǀǎǂǊ ǖǑǆǞǉǖǎǈ ǄǊǂ Ǖǐ
50% Ǖǚǎ ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋǟǎ
Ǒǝǎǚǎ Ǒǐǖ ǆǏǆǕƽǇǐǎǕǂǊ
ǔǕǂ ǊǂǕǒǆǀǂ Ǒǝǎǐǖ:
y ƱǔǗǖǂǌǄǀǂ 37%
y ƣǖǘǆǎǂǌǄǀǂ 16%
y ƲǝǎǐǓ ǄǝǎǂǕǐǓ 18%
y ƲǝǎǐǓ ǟǍǐǖ 7%
y ƬǒǐǕǂǗǐǄǎǂǉǊǋƿǓ
ƽǒǉǒǚǔǈǓ 9%

y ȰɕɖɔɉɖɝɦɑɉɒɔɘɄɕɦəɋ

ɗɕɔɒɈɚɐɎɏɢɗəɢɐɋɕɦɒɔɘ
ɑɕɔɖɉɣɒɄɕɄɖɠɇɉəɄɎɄɕɦ
ɈɎɠɛɔɖɉɘɄɒɄəɔɑɎɏɡɘɈɔɑɡɘ
ɦɕɟɘɗɧɒɈɉɗɑɔɎ,Ɉɣɗɏɔɘ,
ɕɄɖɄɗɕɔɒɈɚɐɎɏɔɣɑɧɉɘ,
ɗɕɔɒɈɚɐɎɏɡɘɒɉɚɖɎɏɡɘɖɣɊɉɘ
y ȭɦɒɔɗəɔ15%ɇɣɒɉəɄɎɗɟɗəɢ
ɈɎɠɇɒɟɗɋ

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ- ƷǌǆǄǍǐǎƿ

ȰɑɋɝɄɒɎɗɑɦɘɈɉɒɉɣɒɄɎɄɕɔɐɧəɟɘɗɄɛɢɘ,ɔɎɕɄɖɠɇɔɒəɉɘ
ɕɔɚɡɝɔɚɒɉɒɔɝɔɕɔɎɋɌɉɣɕɉɖɎɐɄɑɅɠɒɔɚɒ:
y ɛɐɉɇɑɔɒɢ
y ɣɒɟɗɋ
y ɉɏɛɚɐɎɗɑɦəɟɒɎɗəɪɒ
y ɒɉɚɖɔɈɎɄɅɎɅɄɗəɎɏɡɘ ɏɄɎɒɉɚɖɔɄɎɗɌɋəɎɏɡɘ ɈɎɄəɄɖɄɝɡɘ.

ȴɄəɖɄɧɑɄəɄ:
y ɗɚɇɏɡɒəɖɟɗɋ ɕɖɔɛɐɉɇɑɔɒɟɈɪɒ
ɏɚəɔɏɎɒɪɒ ɏɄɎɑɉɗɔɐɄɅɋəɪɒəɦɗɔɗəɔɚɘ
ɉɑɕɐɉɏɦɑɉɒɔɚɘɎɗəɔɧɘɦɗɔɏɄɎɗɉ
ɉɕɣɕɉɈɔ ɗɚɗəɢɑɄəɔɘ.
y ȨɄɧɓɋɗɋ Ʉɚəɢ ɔɈɋɇɉɣ ɗɉ ɉɚɄɎɗɌɋəɔɕɔɣɋɗɋəɟɒ

ɕɉɖɎɛɉɖɎɏɪɒɄɐɇɔɨɕɔɈɔɝɡɟɒ(ɈɎɠɒɔɎɓɋɈɎɄɧɐɟɒ
ɏɄəɎɦɒəɟɒɗəɋɑɉɑɅɖɠɒɋ)

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ
ƯǆǖǒǐǂǊǔǉǈǕǊǋǐǀ/ǎǆǖǒǐǂǎǐǔǐǌǐǄǊǋǐǀ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
y ȦɚɄɎɗɌɋəɔɕɔɣɋɗɋəɟɒɕɉɖɎɛɉɖɎɏɪɒɄɐɇɔɨɕɔɈɔɝɡɟɒ

ɑɉəɠɄɕɦɉɕɄɒɄɐɄɑɅɄɒɦɑɉɒɔɉɖɉɌɎɗɑɦ ɔɈɋɇɉɣ
y ȫɉɒəɖɎɏɢɈɎɠɝɚɗɋəɔɚɕɦɒɔɚ,ɈɚɒɄɑɎɏɠɉɒɡɖɇɉɎɄɘ
ɑɉəɄɛɡɖɔɒəɄɎɗəɔɖɄɝɎɄɣɔɏɡɖɄɘəɔɚɒɟəɎɄɣɔɚ
ɑɚɉɐɔɧ
y ȳəɋɗɚɒɡɝɉɎɄəɄɉɖɉɌɣɗɑɄəɄɑɉəɄɛɡɖɔɒəɄɎɗəɔɚɘ
ɒɟəɎɄɣɔɚɘɒɉɚɖɪɒɉɘ,əɔɗəɡɐɉɝɔɘ,əɔɌɠɐɄɑɔɏɄɎ
əɉɐɎɏɠɗəɔɒɉɇɏɉɛɄɐɎɏɦɛɐɔɎɦ

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ - ǆǎǕǐǑǊǔǍƾǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȨɈɎɡɇɉɖɗɋəɋɘɕɉɖɎɛɉɖɎɏɢɘɄɐɇɄɎɗɌɋəɎɏɢɘɔɈɔɧ

ɑɕɔɖɉɣɒɄɈɎɉɚɖɧɒɉɎəɋɒɉɑɕɉɎɖɣɄəɔɚɕɦɒɔɚ.Ȣɚəɦ
ɑɕɔɖɉɣɒɄɉɓɋɇɉɣɑɉɖɎɏɪɘəɋɒɚɕɉɖɅɔɐɎɏɢ
ɄɕɠɒəɋɗɋɗəɔɒɕɦɒɔɑɉəɠɄɕɦɉɣɗɔɈɔɉɖɉɌɣɗɑɄəɔɘ
ɝɄɑɋɐɢɘɡɒəɄɗɋɘ.

y ȨɅɄɗɎɏɢɡɖɉɚɒɄɕɖɔəɉɣɒɉɎɦəɎɏɄɎɑɣɄɑɦɒɔ

ɕɉɖɎɛɉɖɎɏɢɅɐɠɅɋɉɎɗɠɇɉɎɕɐɄɗəɎɏɡɘɄɐɐɄɇɡɘɗəɔ
ȫ.Ȯ.ȳ.ɔɎɔɕɔɣɉɘɑɕɔɖɔɧɒɒɄɕɄɖɄɑɉɣɒɔɚɒɄɏɦɑɄ
ɏɄɎɦəɄɒɋɅɐɠɅɋɡɝɉɎɉɕɔɚɐɟɌɉɣ.

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ - ǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȻɖɉɚɒɉɘɗɉɕɉɎɖɄɑɄəɎɏɠɑɔɒəɡɐɄɡɝɔɚɒɈɉɣɓɉɎɦəɎ

ɉɕɪɈɚɒɔɉɖɡɌɎɗɑɄɑɕɔɖɉɣɒɄɕɖɔɏɄɐɡɗɉɎɕɦɒɔɗɉ
ɕɉɖɎɔɝɢəɔɚɗɪɑɄəɔɘɑɄɏɖɎɠɄɕɦəɔɗɋɑɉɣɔ
ɉɖɉɌɎɗɑɔɧ.ȢɚəɦɉɣɒɄɎɇɒɟɗəɦɟɘɄɒɄɛɉɖɦɑɉɒɔɘ
ɕɦɒɔɘ
y ȱɔɐɐɡɘɈɎɄɛɔɖɉəɎɏɡɘɄɕɦɞɉɎɘ
y ȨɕɔɎɦɗɚɇɏɐɣɒɔɚɗɄɛɄɣɒɉəɄɎɒɄɉɣɒɄɎɉɏɉɣɒɋəɟɒ
ɒɉɚɖɎɏɪɒɔɈɪɒəɟɒɏɔɎɒɪɒɄɐɇɄɎɗɌɋəɎɏɪɒ
ɒɉɚɖɦɒɟɒɏɄɎəɟɒɏɉɒəɖɎɏɪɒɕɐɄɗəɎɏɪɒɄɐɐɄɇɪɒ
ɗəɔ ɉɕɣɕɉɈɔəɔɚɒɟəɎɄɣɔɚɑɚɉɐɔɧ.

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ – ƧǏǂǑǌǐǞǍǆǎǐǓ ǑǝǎǐǓ
y ȢɒɄɛɔɖɡɘɕɖɔɉɖɝɦɑɉɒɉɘɄɕɦɑɉɐɡəɉɘɗɉɊɪɄɈɉɣɝɒɔɚɒ

ɦəɎɋɕɐɄəɡɟɘɉɓɄɕɐɔɧɑɉɒɋɚɕɉɖɄɐɇɋɗɣɄɑɕɔɖɉɣɒɄ
ɄɏɔɐɔɚɌɢɗɉɎɑɣɄɉɒəɔɕɎɗɑɡɒɋɎɗəɎɏɢɏɄəɄɗəɖɔɛɢɏɄɎɋ
ɄɎəɎɔɐɔɇɣɄəɋɘɑɕɔɖɉɣɒɄɡɝɉɎɒɉɚɖɔɅɎɔɐɔɇɎɏɢɅɠɗɋ.
y ȱɄɖ’ɦɐɄɄɚəɠɔɎɌɉɖɄɕɉɣɉɘɡɝɔɚɒɔɖɎɄɏɢ

ɄɕɔəɉɐɉɗɑɄəɎɏɦəɋəɄɏɄɎɔɎ ɄɗɌɉɒɉɣɘ
ɕɄɖɄɏɔɐɔɚɌɔɧɒəɄɎɗɉ ɏɐɎɒɎɏɡɘɕɦɒɔɚ.

ƬǌǊǎǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
ȴɄɏɐɎɒɎɏɠɗɚɑɕəɪɑɄəɄɕɉɖɎɐɄɑɅɠɒɔɚɒ:
y ȴɔɕɎɏɠɗɚɑɕəɪɑɄəɄɕɦɒɔɚɢɉɏəɉəɄɑɡɒɔɏɄɎ
ɉɕɣɑɔɒɔɕɦɒɔ
y ȦɚɄɎɗɌɋɗɣɄ
y ȱɉɖɎɛɉɖɎɏɦɒɉɚɖɎɏɦɉɖɉɌɎɗɑɦ
y ȢɈɚɒɄɑɣɄ
y ȱɉɖɎɔɖɎɗɑɡɒɋ ɏɣɒɋɗɋ ɏɄɎɈɚɗɏɄɑɞɣɄ

ƬǌǊǎǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
Ƶǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǐǖǎ ǋǂǉǈǍǆǒǊǎƾǓ
ǅǊǂǋǖǍƽǎǔǆǊǓ.
y ƣǒǘǊǋƽ ǖǑǐǘǚǒǐǞǎ Ǎǆ Ǖǈ ǅǊǂǋǐǑƿ ǕǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ
(ǅǈǌ. ǂǎƽǍǆǔǂ ǔǕǊǓ ǃƽǒǅǊǆǓ, Ǖǂ ǔǂǃǃǂǕǐǋǞǒǊǂǋǂ
ǋǂǊ ǋǂǕƽ Ǖǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ Ǖǚǎ ǅǊǂǋǐǑǟǎ).
y ƴǕǂǉǆǒƿ ƾǋǉǆǔǈ ǔǕǐǖǓ ǆǑǊǃǂǒǖǎǕǊǋǐǞǓ
ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
y ƲǒǐǐǅǆǖǕǊǋƿ ǂǞǏǈǔǈ ǕǈǓ ǊǔǕǊǋƿǓ ǃǌƽǃǈǓ,
ǆǎǅƾǘǆǕǂǊ ǎǂ Ǎǈǎ ǂǒǋǆǀ ǈ ǂǎƽǑǂǖǔǈ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ Ǖǚǎ ǔǖǍǑǕǚǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǑǕǖǘǉǆǀ ǅǊǂǒǋƿǓ ǑǝǎǐǓ

y ƬǌǊǎǊǋƾǓ ƾǒǆǖǎǆǓ ǔǆ ǂǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋƾǓ

ǅǊǂǕǂǒǂǘƾǓ ƾǅǆǊǏǂǎ ǝǕǊ ǐǊ ǑǆǒǊǐǘƾǓ
ǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǐǖ Ǒǝǎǐǖ ǍǆǕƽ ǂǑǝ ǑǆǊǒǂǍǂǕǊǋǝ
ǂǌǄǂǊǔǉǈǕǊǋǝ ǆǒǆǉǊǔǍǝ ƿǕǂǎ ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǆǓ ǂǑǝ
ǆǋǆǀǎǆǓ Ǖǚǎ ǖǄǆǊǟǎ ǆǉǆǌǐǎǕǟǎ.
y ƦǊǂǅǒǂǍǂǕǀǇǆǕǂǊ ǗǖǔǊǋƿ ǂǎǂǅǊƽǕǂǏǈ Ǖǚǎ
ǎǆǖǒǚǎǊǋǟǎ ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ
y ƲǊǉǂǎǝǓ ǌǝǄǐǓ ǆǀǎǂǊ ǈ ǆǍǑǌǐǋƿ ǔǖǍǑǂǉǈǕǊǋǟǎ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ ǐǊ ǐǑǐǀǐǊ ǅǖǎǂǕǝǎ ǎǂ ǆǑǈǒǆƽǇǐǖǎ
Ǖǐǎ ǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǐ Ǒǝǎoǖ Ǖǚǎ ǂǔǉǆǎǟǎ.

ƲǂǉǐǗǖǔǊǐǌǐǄǀǂ - ƞǎǚǔǈ
ȨɛɐɉɇɑɔɒɢɑɕɔɖɉɣɒɄɕɖɔɏɄɐɡɗɉɎ:
1. ȢɒɠɕəɚɓɋɎɒɪɈɔɚɘɎɗəɔɧɏɄɎɔɚɐɔɕɔɣɋɗɋ (ɈɋɐɄɈɢ
ɄɧɓɋɗɋəɔɚɏɔɐɐɄɇɦɒɔɚəɦɗɔɗəɔɉɗɟəɉɖɎɏɦɦɗɔɏɄɎ
ɑɉəɄɓɧəɟɒɏɚəəɠɖɟɒɏɄɎəɟɒɎɗəɪɒ)

2. ȭɉɣɟɗɋəɋɘɔɐɎɗɌɋɖɦəɋəɄɘəɟɒɎɗəɪɒɏɄəɠəɋɒ

ɏɣɒɋɗɋ,ɔɈɋɇɪɒəɄɘɗɉ
3. ȴɖɄɧɑɄəɄɄɕɦɈɎɠəɄɗɋəɟɒɑɚɪɒɏɄɎɗɉɕɉɖɎɗɗɦəɉɖɔ

ɕɦɒɔ.

y ȱɄɖɔɚɗɎɠɊɔɚɒɕɖɔɔɈɉɚəɎɏɢɄɧɓɋɗɋɗɚɒɔɈɉɧɔɒəɄɎɄɕɦ

ɉɕɡɏəɄɗɋəɟɒɎɗəɎɏɪɒ əɖɄɚɑɄəɎɗɑɪɒɏɄɎəɟɒɛɐɉɇɑɔɒɪɒ
ɄɧɓɋɗɋəɟɒɉɑɕɐɉɏɦɑɉɒɟɒɄɒɄəɔɑɎɏɪɒɕɉɖɎɔɝɪɒ,Ɉɋɐ.
ɑɉɇɄɐɧəɉɖɔɄɖɎɌɑɦɉɚɄɣɗɌɋəɟɒɗɋɑɉɣɟɒ.
y ƧǑǊǅǆǊǎǟǎǐǎǕǂǊ ǂǑǝ Ǖǐ ǔǕǒǆǓ Ǒǐǖ ǔǘǆǕǀǇǆǕǂǊ Ǎǆ

ǆǒǄǂǔǊǂǋǐǞǓ ƿ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞǓ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ, Ǒ.ǘ. ǂǑǝ Ǖǈǎ
ǂǑǐǖǔǀǂ ǆǌƾǄǘǐǖ ǆǑǀ Ǖǚǎ ǆǒǄǂǔǊǂǋǟǎ ǇǈǕǈǍƽǕǚǎ,
ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ ǔǘƾǔǆǚǎ ǋǂǊ Ǒǀǆǔǈ ǘǒǝǎǐǖ.
y Ʃ ǕǂǘǞǕǈǕǂ ǕǈǓ ǎǆǖǒǊǋƿǓ ǂǄǚǄƿǓ ǔǕǂ ǆǍǑǌǆǋǝǍǆǎǂ
ǑǆǒǊǗǆǒǊǋƽ ǎǆǞǒǂ ǍǆǊǟǎǆǕǂǊ.

ƦǊǂǄǎǚǔǕǊǋƽ ǋǒǊǕƿǒǊǂ
¾ Ʊ ǕǐǑǊǋǝǓ, ǐ ǅǊǂǌǆǀǑǚǎ ƿ ǐ ǆǑǀǍǐǎǐǓ ǑǝǎǐǓ Ǖǚǎ

ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋǟǎ ǊǔǕǟǎ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǆǌǆǄǘǉǆǀ Ǎƾǔǚ ǍǊǂǓ
ǐǑǕǊǋƿǓ ǂǎǂǌǐǄǊǋƿǓ ǋǌǀǍǂǋǂǓ Ǒǝǎǐǖ.
¾ Ʃ ǆǑǀǅǒǂǔǈ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ ǔǕǊǓ ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋƾǓ ǋǂǊ
ǋǐǊǎǚǎǊǋƾǓ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǆǏǆǕǂǔǕǆǀ
Ǎƾǔǚ Ǖǐǖ ƧǒǚǕǈǍǂǕǐǌǐǄǀǐǖ Roland Morris ǄǊǂ Ǖǈ
ǍƾǕǒǈǔǈ ǕǈǓ ǂǎǊǋǂǎǝǕǈǕǂǓ (RMDQ). ƱǊ ǆǎ ǌǝǄǚ
ǆǏǆǕƽǔǆǊǓ ǔǖǎǊǔǕǟǎǕǂǊ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǑǐǌǖǆǉǎǊǋƿ ǍǆǌƾǕǈ
ǄǊǂ ǕǊǓ ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋƾǓ ǅǊǂǕǂǒǂǘƾǓ (Multinational
Musculoskeletal Inception Cohort Study).

ƦǊǂǄǎǚǔǕǊǋƽ ǋǒǊǕƿǒǊǂ- ƬǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ȢɕɄɖɄɣəɋəɄɈɎɄɛɔɖɔɈɎɠɇɒɟɗɋ ɄɕɦɖɉɚɑɄəɔɐɔɇɎɏɠ
y
y
y
y

ɒɔɗɢɑɄəɄ(ȲȢ,ȳȦȬ)
ȴɖɄɚɑɄəɎɗɑɔɣ
ȭɉəɄɅɔɐɎɏɠɒɔɗɢɑɄəɄɔɗəɪɒ(ɔɚɖɎɏɢ ɄɖɌɖɣəɎɈɄ)
ȶɐɉɇɑɔɒɡɘ(ɗɋɕəɎɏɢɄɖɌɖɣəɎɈɄ)
ȮɉɔɕɐɠɗɑɄəɄ

ȴɿɳɶʆʘʍɻͲʃʄɿʆɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻ
ƫǔǕǐǒǊǋǝ Ǒǝǎǐǖ

y ƲǝǕǆ Ǐǆǋǀǎǈǔǆ, ǂǑǝ Ǒǐǖ, ǂǎǕǂǎƽǋǌǂǔǈ, ǑǐǊǝǕǈǕǂ
y ƲǐǊǂ ǟǒǂ ǆǍǗǂǎǀǇǆǕǂǊ( ǑǒǚǊǎƿ ǅǖǔǋǂǍǙǀǂ)
y ƲǒǐǈǄǐǞǍǆǎǆǓ ǉǆǒǂǑǆǀǆǓ ǋǂǊ ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ
ƷǖǔǊǋƿ ǆǏƾǕǂǔǈ
y ƮǖǛǋƿ ǂǅǖǎǂǍǀǂ, ǂǊǔǉǈǕǊǋƽ ǆǌǌǆǀǍǂǕǂ, ǔǖǍǍǆǕǒǀǂ
y Ʊ ǑǝǎǐǓ ǆǑǈǒǆƽǇǆǊ Ǖǈǎ ǋǀǎǈǔǈ
y ƴǞǄǋǒǊǔǈ ǆǑǟǅǖǎǚǎ ǑǆǒǊǐǘǟǎ Ǎǆ ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋƾǓ

(ǉǆǒǍǐǋǒǂǔǀǂ,ǆǖǂǊǔǉǈǔǀǂ ǔǕǈǎ ǙǈǌƽǗǈǔǈ)

ƦǊƽǄǎǚǔǈ- ǋǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ƧǒǄǂǔǕǈǒǊǂǋƿ ǕǆǋǍǈǒǀǚǔǈ ǂǊǍǂǕǐǌǐǄǊǋƾǓ

(ǃǊǐǘǈǍǊǋƿ, ǍǊǋǒǐǃǊǐǌǐǄǊǋƿ ǋǂǊ ǂǎǐǔǐǌǐǄǊǋƿ)
ƣǋǕǊǎǐǌǐǄǊǋƿ ǂǏǊǐǌǝǄǈǔǈ
y ƮǊǋǒƿ ǔǖǔǘƾǕǊǔǈ ǋǌǊǎǊǋǟǎ ǔǖǍǑǕǚǍƽǕǚǎ ǋǂǊ
ǂǑǆǊǋǐǎǊǔǕǊǋǟǎ ǔǈǍǆǀǚǎ ǆǋǗǞǌǊǔǈǓ
y ƮǆǌƾǕǈ Haldeman ǂǎǂǎǕǀǔǕǐǊǘǂ ǔǕǐǊǘǆǀǂ ǃǂǉǍǐǞ
ǑǒǝǑǕǚǔǈǓ ǍǆǔǐǔǑǐǎǅǖǌǀǐǖ ǅǀǔǋǐǖ ǋǂǊ ǋǌǊǎǊǋǟǎ
ǔǖǍǑǕǚǍƽǕǚǎ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ- ǋǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ƹǖǘǐǌǐǄǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ Ǖǐǖ ǂǔǉǆǎǐǞǓ ǊǅǊǂǀǕǆǒǂ

ǝǕǂǎ ǈ ǊǂǕǒǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ ǂǑǐǕǖǄǘƽǎǆǊ ǎǂ
ǂǎǂǅǆǀǏǆǊ ǑǒǐǗǂǎƿ ǂǊǕǀǂ Ǒǝǎǐǖ ƿ ǝǕǂǎ ǈ ƾǎǕǂǔǈ
Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ ǆǀǎǂǊ ǅǖǔǂǎƽǌǐǄǈ ǕǈǓ ǎǝǔǐǖ
y ƥǀǎǆǕǂǊ Ǎǆ ǆǒǚǕǈǍǂǕǐǌǝǄǊǂ ǔǆ ǂǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ ǘǒǝǎǊǐ
Ǒǝǎǐ Ǎǆ ǔǋǐǑǝ ǎǂ ǅǊǂǗǐǒǐǅǊǂǄǎǚǔǉǆǀ ǐ
ǔǚǍǂǕǊǋǝǓ ǑǝǎǐǓ ǂǑǝ Ǒǝǎǐ ǌǝǄǚ ǅǊǂǕǂǒǂǘǟǎ
ǔǖǎǂǊǔǉƿǍǂǕǐǓ ǝǑǚǓ ǈ ǋǂǕƽǉǌǊǙǈ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ- ǋǌǊǎǊǋƿ ǆǋǕǀǍǈǔǈ
y ƩǌǆǋǕǒǐǅǊƽǄǎǚǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ Ǎǆ ƩƮƥ (ǕǂǘǞǕǈǕǂ

ǎǆǖǒǊǋƿǓ ǂǄǚǄǊǍǝǕǈǕǂǓ, ǑǒǐǋǌǈǕƽ ǅǖǎǂǍǊǋƽ) ǔǆ
ǖǑǐǙǀǂ ǕǒǂǖǍǂǕǊǔǍǐǞ-ǑǂǄǀǅǆǖǔǈǓ ǎǆǞǒǚǎ
y ƪǆǒǍǐǄǒǂǗǀǂ, ǂǎǂǅǆǊǋǎǞǆǊ ǑǆǒǊǐǘƾǓ Ǎǆ
ǅǖǔǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǔǖǍǑǂǉǈǕǊǋǐǞ ǔǆ ǂǔǉǆǎǆǀǓ Ǎǆ
Ǒǝǎǐ
y ƣǎǂǊǔǉǈǕǊǋƾǓ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǆǓ, ǎǆǖǒǊǋǐǀ ǂǑǐǋǌǆǊǔǍǐǀ
ǆǎǆǒǄƽ ǋǂǊ Ǎǈ ǔǖǔǕǂǕǊǋƽ ǆǎǀǐǎǕǂǊ ǅǊǂǅǐǘǊǋƽ
ǟǔǕǆ ǎǂ ǅǊǆǖǋǒǊǎǊǔǕǆǀ ǈ ǂǑƽǎǕǈǔǈ Ǒǐǖ ǐǗǆǀǌǆǕǂǊ
ǔǕǐ ǗƽǒǍǂǋǐ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǂǑƽǎǕǈǔǈ placebo

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
ȨɄɒəɎɑɉəɪɕɎɗɋɉɣɒɄɎɏɄəɠɏɄɒɦɒɄɕɔɐɚɕɄɖɄɇɔɒəɎɏɢ
y ȶɚɗɎɏɠɑɡɗɄɌɉɖɑɦǦ ɏɖɧɔɌɉɖɄɕɉɣɄ.Ȱɕɦɒɔɘəɔɚ
ɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɔɧ ɗɚɗəɢɑɄəɔɘɔɛɉɣɐɉəɄɎɗɚɒɢɌɟɘɗɉɑɚɤɏɦ
ɗɕɄɗɑɦ.ȻɝɉɎɅɖɉɌɉɣɠɑɉɗɋɢɡɑɑɉɗɋɈɖɠɗɋɕɠɒɟɗəɋɑɚɤɏɢ
ɠəɖɄɏəɔ(ɖɚɌɑɦɕɚɖɔɈɦəɋɗɋɘ)ɄɕɦəɎɘɌɉɖɑɎɏɡɘɄɐɐɄɇɡɘ
y ȩɉɖɄɕɉɚəɎɏɢɠɗɏɋɗɋ–ɗɚɒɈɚɄɗɑɦɘȱɄɌɋəɎɏɪɒɏɎɒɢɗɉɟɒ,

ȦɒɉɖɇɪɒɚɕɔɅɔɋɌɔɧɑɉɒɟɒ,ȥɎɄəɠɗɉɟɒ,ɄɗɏɢɗɉɎɘ
ɝɄɐɠɖɟɗɋɘɋɉɕɎɗəɖɔɛɢəɔɚɑɚɦɘɗəɔɛɚɗɎɔɐɔɇɎɏɦɑɢɏɔɘ
ɋɖɉɑɣɄɘəɔɚɑɉəɠɄɕɦɈɎɠəɄɗɋɕɖɔɏɄɐɉɣɑɉɣɟɗɋəɔɚɕɦɒɔɚ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
y Ʈǆǀǚǔǈ Ǖǐǖ ǗǝǒǕǐǖ ǆǒǄǂǔǀǂǓ. ƣǎƽǑǂǖǔǈ
y ƵǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǎƽǒǉǈǋǂ ƿ/ǋǂǊ ǐǒǉǟǔǆǚǎ
y TENS ǆǎǆǒǄǐǑǐǊǐǞǎ ǈǌǆǋǕǒǊǋƽ ǑǒǐǔǂǄǚǄƾǓ ǀǎǆǓ

ǍǆǄƽǌǈǓ ǅǊǂǍƾǕǒǐǖ Ǎǆ ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ ǂǎǂǔǕǐǌƿ
ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ Ǖǚǎ ǆǑǟǅǖǎǚǎ ǟǔǆǚǎ (ǉǆǚǒǀǂ ǕǈǓ
ǑǞǌǈǓ)
y ƤǆǌǐǎǊǔǍǝǓ ǑǊǉǂǎƽ ǈ ǅǊƾǄǆǒǔǈ Ǎƾǔǚ ǕǈǓ ǃǆǌǝǎǂǓ
ǎǂ Ǒǒǐǋǂǌǆǀ ǂǑǆǌǆǖǉƾǒǚǔǈ ǆǎǅǐǄǆǎǟǎ
ǐǑǊǐǆǊǅǟǎ

ƽ

ǝ

ƾ

24

ƾ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
y ȶɄɖɑɄɏɔɌɉɖɄɕɉɣɄ
y ȢɏɉəɄɑɎɒɔɛɄɣɒɋɏɄɎȭȳȢȶɦɝɎɕɉɖɎɗɗɦəɉɖɔɄɕɦ10

ɋɑɡɖɉɘ(ɕɔɐɐɡɘɕɄɖɉɒɡɖɇɉɎɉɘ,ɅɐɠɅɉɘɕɉɕəɏɔɧ,
ɋɕɄəɎɏɡɘ,ɒɉɛɖɎɏɡɘ)
y ȭɚɔɝɄɐɄɖɟəɎɏɠ
y ȦɕɎɌɡɑɄəɄ
y ȰɕɎɔɉɎɈɢɏɚɖɣɟɘɗəɋɈɎɠɖɏɉɎɄɄɕɔɏɄəɠɗəɄɗɋɘ,
ɄɗɛɄɐɡɗəɉɖɄ ɄɕɦəɄȭȳȢȶɑɉɄɒɉɕɎɌɧɑɋəɉɘɈɖɠɗɉɎɘ
ɦɕɟɘɏɄəɄɗəɔɐɢ,ɈɎɄɒɔɋəɎɏɢɗɧɇɝɚɗɋ

ƪǆǒǂǑǆǀǂ
y ƲǂǒǆǍǃǂǕǊǋƾǓ ǕǆǘǎǊǋƾǓ

y ƧǄǘǖǔǈ ǔǕǆǒǐǆǊǅǟǎ ǆǑǊǔǋǌǈǒǀǅǊǚǓ
y ƮǆǊǟǎǐǖǎ Ǖǈǎ ǗǌǆǄǍǐǎƿ ǋǂǊ Ǖǐ ǐǀǅǈǍǂ ǔǕǈǎ

ǑǆǒǊǐǘƿ ǄǞǒǚ ǂǑǝ Ǖǈ ǎǆǖǒǊǋƿ ǒǀǇǂ
y ƧǄǘǞǔǆǊǓ ǔǕǈ ǇǖǄǐǂǑǐǗǖǔǊǂǋƾǓ ǂǒǉǒǟǔǆǊǓ facet
y ƯǆǖǒǐǅǊƾǄǆǒǔǈ ǎǚǕǊǂǀǐǖ ǍǖǆǌǐǞ
y ƧǄǘǖǔǈ ǗǂǒǍƽǋǚǎ ǖǑǂǒǂǘǎǐǆǊǅǟǓ (ǂǎǕǌǀǆǓ)
y ƸǆǊǒǐǖǒǄǊǋƿ ǆǑƾǍǃǂǔǈ

ƸǒƿǔǊǍǆǓ ǔǖǍǃǐǖǌƾǓ
ƧǀǎǂǊ ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ ǐ ǂǔǉǆǎƿǓ ǎǂ ǂǎǂǌƽǃǆǊ ǆǎǆǒǄǝ
ǒǝǌǐ ǔǕǈǎ ǋǂǕǂǎǝǈǔǈ ǋǂǊ ǂǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔǈ ǕǈǓ
ǑǂǉǈǔƿǓ Ǖǐǖ
1.ƥǎǟǒǊǔǆ Ǖǈǎ ǂǔǉǆǎǆǊƽ ǔǐǖ ǋǂǊ ǂǎǂǋƽǌǖǙǆ ǕǐǖǓ
ǕǒǝǑǐǖǓ ǎǂ ǃǆǌǕǊǟǔǆǊǓ Ǖǈǎ ǋǂǕƽǔǕǂǔǈ
2.Ʈƽǉǆ ǔǘǆǕǊǋƽ Ǎǆ ǕǊǓ ǆǑǊǌǐǄƾǓ ǔǕǈ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
3.ƤǒǆǓ ǕǒǝǑǐ ǎǂ ǑǂǒǂǍǆǀǎǆǊǓ ǅǒǂǔǕƿǒǊǐǓ Ǒǘ.
ǑǆǒǑƽǕǈǍǂ
4.Ʈƽǉǆ ǕǆǘǎǊǋƾǓ Ǒǐǖ ǉǂ ǔǆ ǃǐǈǉƿǔǐǖǎ ǎǂ
ǅǊǂǘǆǊǒǀǇǆǔǂǊ Ǖǐǎ Ǒǝǎǐ ǆǋǕǝǓ ǂǑǝ ǗƽǒǍǂǋǂ Ǒǘ.
ǗǖǔǊǐǉǆǒǂǑǆǀǂ

ƪǆǒǂǑǆǀǂ
y ȳɚɑɕɐɋɖɟɑɄəɎɏɠɄɒɄɐɇɋəɎɏɠ
y ȰɒɉɚɖɔɕɄɌɋəɎɏɦɘɕɦɒɔɘɗɚɒɚɕɠɖɝɉɎɗɚɒɢɌɟɘɗəɔɒɄɗɌɉɒɢ

ɑɉɑɚɔɗɏɉɐɉəɎɏɦɕɦɒɔɔɕɦəɉɡɝɉɎɡɒɈɉɎɓɋɇɎɄɐɢɞɋ
ɗɚɑɕɐɋɖɟɑɄəɎɏɪɒɄɒɄɐɇɋəɎɏɪɒɛɄɖɑɠɏɟɒ
y ȢɒəɎɏɄəɄɌɐɎɕəɎɏɠ
y ɄɒəɎɉɕɎɐɋɕəɎɏɠ

ƦǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǉǆǒǂǑǆǀǂ
y ƦǖǔǕǖǘǟǓ, ǐǊ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǂǎƽǒǒǚǔǈǓ ǂǑǝ

ǂǌǌǐǊǟǔǆǊǓ Ǎǆ ǔǘǈǍǂǕǊǔǍǝ ǊǎǟǅǐǖǓ ǊǔǕǐǞ Ǒǐǖ
ǐǗǆǀǌǐǎǕǂǊ ǔǆ ǗǌǆǄǍǐǎƿ ǆǀǎǂǊ ǆǌƽǘǊǔǕǆǓ, ǂǋǝǍǂ ǋǂǊ
ǍǆǕƽ ǂǑǝ ǑǂǞǔǈ ǕǈǓ ǋǂǕǂǑǝǎǈǔǈǓ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂǓ ǄǊǂ ǅǊƽǔǕǈǍǂ ƾǚǓ ǋǂǊ 12 Ǎǈǎǟǎ.
y ƺǓ ǆǋ ǕǐǞǕǐǖ, ǐ ǑǝǎǐǓ Ǒǐǖ ǐǗǆǀǌǆǕǂǊ ǔǆ ǂǎƽǑǕǖǏǈ
ǊǎǟǅǐǖǓ ǊǔǕǐǞ ǋǂǊ ǐǖǌǐǑǐǀǈǔǈ ǆǀǎǂǊ ǘǒǝǎǊǐǓ.

5. ƣǑǐǅǆǘǕǆǀǕǆ Ǖǂ ǔǖǎǂǊǔǉǈǍǂǕƽ ǔǂǓ, ǇǈǕƿǔǕǆ
ǖǑǐǔǕƿǒǊǏǈ
6. ƬƽǎǕǆ ǆǑǊǌǐǄƾǓ ǕǒǐǗǟǎ Ǒǐǖ ǉǂ ǅǊǂǕǈǒƿǔǐǖǎ Ǖǐ
ǃƽǒǐǓ ǔǆ ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǝ ǆǑǀǑǆǅǐ
7. ƫǔǐǒǒǐǑƿǔǕǆ Ǖǈǎ ǆǒǄǂǔǀǂ, Ǖǈǎ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ ǋǂǊ
Ǖǈǎ ǂǎƽǑǂǖǔǈ. ƤǒǆǀǕǆ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ Ǒǐǖ ǔǂǓ
ǊǋǂǎǐǑǐǊǐǞǎ
8. ƦǊǂǘǆǊǒǊǔǕǆǀǕǆ Ǖǐ ƽǄǘǐǓ ǋǂǊ ǍƽǉǆǕǆ ǕǆǘǎǊǋƾǓ
ǘǂǌƽǒǚǔǈǓ

ƴǖǍǑǆǒƽǔǍǂǕǂ
y Ʃ ǄǒƿǄǐǒǈ ǅǊƽǄǎǚǔǈ ǋǂǊ ǈ ƾǄǋǂǊǒǈ ǉǆǒǂǑǆǀǂ ǆǀǎǂǊ

ǔǈǍǂǎǕǊǋƿ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǏƾǌǊǏǈ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ

y ƴǕǝǘǐǓ ǆǀǎǂǊ ǎǂ «ǔǟǔǐǖǍǆ» ǎƾǐǖǓ ǋǖǒǀǚǓ ǂǔǉǆǎǆǀǓ

ǂǑǝ Ǖǈ ǍǆǕƽǃǂǔǈ ǔǕǐ ǘǒǝǎǊǐ Ǒǝǎǐ
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Μυοπεριτονιακά Σύνδρομα Πόνου
Γκλινάβου Ανδρομάχη - Αναισθησιολόγος

1

ΜΤΟΠΔΡΙΣΟΝΙΑΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΠΟΝΟΤ
Ανδρομάτη Γκλινάβοσ
Αναισθησιολόγος
ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Από ην 1920 ππάξρεη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία. Ο Froriep ην 1843 ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν Maskelschwiele
(Muscle callus) ή κπηθόο όδνο. Σν 1852 o Virchow θ.α. ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν κπτθό ξεπκαηηζκό ή ξεπκαηηθό
ππξεηό.
Σν1898 ν Strauss απνξξίπηεη ηνλ όξν κπηθόο όδνο κε αλαηνκηθέο κειέηεο, ην 1904 εηζάγεηαη ν όξνο ηλνζίηηο,
ην 1919 ν Schade εηζάγεη ηνλ όξν Μyogelosis, ελσ ην 1931 ν M. Lange εθδίδεη βηβιίν πνπ πεξηγξάθεη πνιιά
ζύλδξνκα πόλνπ.
Σν 1938 ν Kellgren αλαθέξεη ηελ ύπαξμε επαίζζεησλ ζεκείσλ ζε κία πεξηνρή θαη πόλν ζε άιιε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δγρύεη ππέξηνλν νξό 6%.
Σέινο δε ην 1942 ε J. Travell δεκνζηεύεη ζην JAMA κειέηε ζηελ νπνία πξνηείλεη ελδνκπηθή έγρπζε
πξνθατλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ώκνπ θαη ηνπ βξαρίνλα.
Σν 1951 θαη 1960 δεκνζηεύνληαη 2 γεξκαληθέο κειέηεο κε βηνςίεο ζηα επώδπλα ζεκεία κε ραξαθηεξηζηηθέο κε
εηδηθέο δηαηαξαρέο ζην κηθξνζθόπην.
Σν1976 ε Travell αλαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο πάλσ ζηα Σ.Ρ.
Σν 1973 έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ηα επξήκαηα ζην Η.Μ. πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε T.Ps. (1)
ΜΤΟΠΔΡΙΣΟΝΙΑΚΑ ΤΝΓΡΟΜΑ ΠΟΝΟΤ (Μ.Π..)
Σν Μ.Π.. είλαη ζήκεξα κία απνδεθηή αζζέλεηα θαη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ηελ αλαδεηήζεη ζην International
Classification of Diseases. (ICD. 9.CM:729.1)
ΟΡΙΜΟ
Σν Μ.Π.. δελ έρεη γεληθά απνδεθηό νξηζκό. Υαξαθηεξίδεηαη ζαλ πεξηνρηθό ζύλδξνκν πόλνπ ζπλνδεπόκελν
από Trigger Points (T.P.) ή εκεία Ππξνδόηεζεο (.Π.)
Ση είλαη απηό ην ζεκείν; Δίλαη ελα εμαηξεηηθά επεξέζηζην ζηελ πίεζε, ςειαθάηαη ζαλ κηά ηελησκέλε δεζκίδα
κπόο ή ηαηλία πεξηηνλίαο, ελώ δίλεη καθξηά από ην ζεκείν κία ραξαθηεξηζηηθή θαη θαζνξηζκέλε πεξηνρή
αληαλάθιαζεο ηνπ πόλνπ ε νπνία νλνκάδεηαη δώλε πξνβνιήο.
Σν ζύλδξνκν κπνξεί λα ρξνλίζεη, λα γεληθεπηεί αιιά δελ αιιάδεη ΠΟΣΔ ζε ηλνκπαιγία. (2)
Καηά ηνλ Bonica ην Μ.Π.. είλαη κεγάιε νκάδα κπηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία
επεξέζηζησλ ζεκείσλ (ζεκεία ππξνδόηεζεο .Π.). Κιηληθά έλαο ή πεξηζζόηεξνη κύεο θαη ν ζπλδεηηθόο ηζηόο
καδί εκθαλίδνπλ ζύλδξνκν πόλνπ, κπηθνύ ζπαζκνύ, δπζθακςίαο, επαηζζεζίαο, πεξηνξηζκνύ ηεο
θηλεηηθόηεηαο θαη πεξηζηαζηαθά δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηόλνκνπ Ν..
Σα πξνβιήκαηα ζηελ θιηληθή πξάμε θαηά ηνλ Βonica αθνξνύλ ζπρλόηεξα: ζηνλ ώκν, ηνλ απρέλα, ρακειά ηελ
πιάηε θαη πξνθαινύλ ηζρπξό πόλν θαη αληθαλόηεηα.(3)
ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΗΜΔΙΟΤ ΠΤΡΟΓΟΣΗΗ (TRIGGER POINT)
Bξίζθεηαη ζηε γαζηέξα ηνπ κπόο θαη είλαη επαίζζεην ή ςειαθώκελν όηαλ είλαη ελεξγέο
Δληνπίδεηαη ζηελ ηελησκέλε δεζκίδα ηνπ κπόο
Σν απόηνκν ηζίκπεκα θαηά κήθνο ηνπ Σ.Ρ. πξνθαιεί ηνπηθή ζύζπαζε
Όηαλ είλαη ελεξγέο αλαθέξεηαη πόλνο ζηε δώλε πξνβνιήο. (2)
ΣΑΞΙNΟΜΗΗ
Σα Μ.Π.. κπνξεί λα είλαη: νμέα ή ρξόληα, ηνπηθά ή γεληθεπκέλα
(όηαλ γίλνληαη ρξόληα ηείλνπλ λα γεληθεπηνύλ αιιά πνηέ δελ κεηαπίπηνπλ ζε ηλνκπαιγία).
ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο Δζληθέο Δπηδεκηνινγηθέο Μειέηεο, ζεσξείηαη όκσο όηη όινη κπνξεί λα λνζήζνπλ κία
θνξά. Δάλ θάπνηνο λνζήζεη κία θνξά είλαη ππνςήθηνο θαη γηά άιιε.
Καηά ηνλ Αronof άλδξεο θαη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη ζε ίζν πνζνζηό ελώ θαηά ηνλ Βonica νη γπλαίθεο
πξνπνξεύνληαη κε κηθξό πνζνζηό έλαληη ησλ αλδξώλ. Η κεγαιύηεξε επίπησζε εκθαλίδεηαη ζε ειηθία 30-49
εηώλ. Σν 53% ησλ Ακεξηθαλώλ είραλ 1 θνξά ηελ εκπεηξία ηνπ κπηθνύ πόλνπ, ην 1/3 απηώλ είρε πόλν γηά 11 ή
πεξηζζόηεξεο κέξεο ελώ ην 10% είραλ πόλν γηά 100 ή πεξηζζόηεξεο κέξεο.
Γελ αλαθέξεηαη αλ είραλ Μ.Π..

2
Καηά ηε κειέηε ηεο Bristol Mayer Company ην 1985, ηα Σ.Ρ. εκθάληδαλ ηα παξαθάησ πνζνζηά
Άλδξεο
Γπλαίθεο
Απρεληθά
29%
34%
Ιζρίν
51%
28%
Ώκνο
21%
30%
AITIOΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ
Η αηηηνινγία ηνπ Μ.Π.. δελ είλαη γλσζηή (??)
πλήζσο θύξηεο αηηίεο είλαη ην ηξαύκα (ηξάβεγκα, εμάξζξεκα, ζιάζε), ε θιεγκνλώδεο λόζνο (ηελνληίηηο,
ζπιαθίηηο, ηελνληνειπηξίηηο, αξζξίηηο), ε θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ θαη ε δηάηαζε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ
(Βulging).(4)
Γεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο παξάγνληεο είλαη: ε πνιύσξε νξζνζηαζία (επαγγεικαηηθή
Νόζνο), ην ζπλαηζζεκαηηθό stress θαζώο επίζεο θαη ην ηξαύκα κε ηελ έλνηα ηνπ έληνλνπ stress πνπ
πξνθαιεί κπηθή ζύζπαζε θαη ζπζώξεπζε κεηαβνιηηώλ εμ αηηίαο ηνπ κπηθνύ ζπαζκνύ.
πλεπώο ην Μ.Π.. ζρεηίδεηαη κε: ηελ εξγαζία, ηνλ ηξαπκαηηζκό, ηα επαλαιακβαλόκελα κπηθά strain,
ςπρνινγηθνύο θαζώο θαη θνηλσληθνύο θνηλσληθνύο παξάγνληεο. Η απόηνκε έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ
ζπλεγνξεί γηά ηξαύκα ελώ βαζκηαία γηά επαλαιακβαλόκελε ρξήζε, θόπσζε θαη θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο.
Γεκνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο δείρλνπλ όηη: εξγαδόκελνη κε βαξεηά εμάζθεζε ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο είλαη
ιηγόηεξν επηξξεπείο λα αλαπηύμνπλ Σ.Ρ., αληηζέησο δε ε πεξηζηαζηαθή άζθεζε ηνπ κπηθνύ ζπζηήκαηνο
πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε Σ.Ρ. (Αζζέλεηα κεηά ην ζαββαηνθύξηαθν) 1998-2002 Workers’ Conpensation
Band-Alberta
Η Janet Travell αλαθέξεη όηη ην Μ.Π.. είλαη αλάκεζα ζηηο πηό θνηλέο, ηηο ιηγόηεξν αλαγλσξηζκέλεο θαη
αλεπαξθώο ζεξαπεπόκελεο αηηίεο κπνζθειεηηθνύ πόλνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Ex. White House Physician
Janet Travell 1976.
ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΔ ΗΜΔΡΑ; Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θάιεζκα ηεο Travell παίξλεη απάληεζε επεηδή
απμήζεθαλ νη γλώζεηο καο, ζεζπίζηεθαλ θιηληθά ζηνηρεία γηά ηε δηάγλσζε, εμεξεπλήζεθε ε επηδεκηνινγηα θαη ε
παζνγέλεηα θαη δηακνξθώζεθαλ ζεξαπεπηηθέο απόςεηο.
Αίηηα επθνιόηεξα αλαγλσξίζηκα είλαη ν ηξαπκαηηζκόο κπνπεξηηνληαθώλ ζρεκαηηζκώλ, ε νμεία ππεξθόξηηζε
κπώλ θαηά ην Bonica θαη ε ςύμε κπώλ θαηά ηελ Travell. Σα Σ.Ρ. κπνξεί λα είλαη ελεξγά θαη λα πξνθαινύλ
πόλν εξεκίαο ή πόλν κεηά θίλεζε,ηάζε ή ππεξθόξηηζε. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη Λαλζάλνληα θαη λα κε
πξνθαινύλ απηόκαην πόλν. Μεηά πίεζε πξνθαιείηαη πόλνο ηόζν ζην ζεκείν απηό θαζ’ απηό όζν θαη ζηε δώλε
πξνβνιήο. Μπνξεί λα κείλνπλ ρξόληα ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ζπκβάινληαο ζηε δεμακελή βιάβεο (injury pool).
(3)
Σα ζεκεία ππξνδόηεζεο κπνξνύλ λα εληνπηζζνύλ θαη λα απνδεηρζνύλ:
-Ηιεθξνθπζηνινγηθά
-Ιζηνινγηθά
-Τπεξερνγξαθηθά
ΗΛΔΚΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ
Έρνπκε ειεθηξνκπνγξαθηθή απεηθόληζε ησλ Σ.Ρ. (κε ραξαθηεξηζηηθή απηόκαηε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα
S.E.A.) (5)
ΙΣΟΛΟΓΙΚΑ
Ιζηνινγηθά κε βηνςία: παξαηεξνύληαη θόκβνη ζύζπαζεο θαη γηγάληηεο κπηθέο ίλεο λα ηνπο πεξηθπθιώλνπλ.
Φαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα έθιπζεο αθεηπινρνιίλεο ACh από ηα ηειηθά λεκάηηα πξόο ηελ ηειηθή θηλεηηθή
πιάθα. (5)
πκπεξαζκαηηθά ηα Σ.Ρ. θαίλεηαη λα είλαη: κία ζνβαξή δηαηαξαρή ησλ λεπξηθώλ απνιήμεσλ θαη ηνπ
ζπζηαιηηθνύ κεραληζκνύ από ππεξβνιηθή έθιπζε αθεηπιρνιίλεο θαζώο θαη πνιιαπιή δπζιεηηνπξγία ηεο
ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο.(6)
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΙΑΘΔΣΟΤΝ ΓΙΑ ΜΤΟΠΔΡΙΣΟΝΙΑΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ
Ι. Μεραληθή επηβάξπλζε κπώλ
ΙΙ. Αλεπάξθεηα ζξέςεο
ΙΙΙ. Μεηαβνιηθή θαη ελδνθξηληθή αλεπάξθεηα
ΙV. Φιεγκνλέο
th

R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3 Edition Vol. I, Ch 17, M.Margoles, Myofascial
Pain Syndrome:Clinical Evaluation and Management of Patients.
Ι.ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΠΔΡΦΟΡΣΙΗ
Μπνξεί λα νθείιεηε ζε ζθειεηηθή αζπκκεηξία π.ρ. αληζνζθειία ή αζπκκεηξία ππέινπ
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θειεηηθή δπζαλαινγία π.ρ. καθξύ δεύηεξν κεηαηάξζην ή βξαρύ άλσ άθξν
Σέινο ζε θαθή ζέζε θαη παξαηεηακέλε αθηλεζία.
ΙΙ.ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΘΡΔΦΗ
Μείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βηηακηλώλ (Β1, Β6, Β12, Φπιιηθό νμύ), C, D. Καη κείσζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ
+
++
++
++
(Κ ,Ca , Mg ,Fe θαη Φεξξηηίλεο)
ΙΙΙ.ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ-ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ
Τπεξνπξηραηκία, ππνζπξενεηδηζκόο, αλεπαξθήο παξαγσγή νηζηξνγόλσλ.
IV. ΦΛΔΓΜΟΝΔ
Ομεία ή ρξνλία ινίκσμε (πλεπκόλσλ, λεθξώλ, θόιπσλ, νδόλησλ θαη νύισλ) π.ρ. Ινγελήο, βαθηεξηδηαθή, ή
από άιινπο νξγαληζκνύο. (7)
ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΗΜΔΙΑ Μ.Π..
Ο Δπηκέλσλ πόλνο, νη ζθιεξνί κύεο, ε ειιαησκέλε θηλεηηθόηεο, ε γεληθεπκέλε θνύξαζε. Ο πόλνο δπλαηόλ λα
είλαη: ήπηνο, δπλαηόο, θαπζηηθόο, ζπλερήο ή πεξηνδηθόο θαη ζπλήζσο κόληκνο θαη νξηνζεηεκέλνο. Δηδηθόηεξα
γηά ηνλ πόλν γλσξίδνκε όηη είλαη έληνλνο ζηελ πεξηνρή ππξνδόηεζεο (Σ.Π.), απιώλεηαη ζε κηά αλαθεξόκελε
πεξηνρή δώλε αλαθνξάο, δελ αθνινπζεί δεξκνηνκηαθή θαηαλνκή θαη δελ αθνινπζεί δηαδξνκή λεπξηθήο νδνύ.
Θα πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζεί από ηελνληίηηδα, αξζξίηηδα θαζώο θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ώζηε
λα κε θάλνπκε ιάζνο δηάγλσζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο κπνξεί λα πξνθιεζεί Μ.Π.. κε εληόπηζε ζηε ξάρε θαη ην ηζρίν (ζπλήζσο
απαληά θαιά ζε εγρύζεηο ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ ή δεζηέο θνκπξέζεο.
Μ.Π.. κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηξαύκα, massage, θπζηθνζεξαπεία, έληνλε
άζθεζε, ειεθηξηθόο εξεζηζκόο.
α ζηόρν ζα έρνπκε όηη πξέπεη λα ζηακαηάκε όηη απμάλεη ην ππνθέξεηλ ηνπ αζζελνύο.
Σν αδηάγλσζην θαη αζεξάπεπην Μ.Π.. θαζπζηεξεί ηελ αλάξξσζε ελώ παξαηείλεη ηελ αληθαλόηεηα κε θύξην
ζύκπησκα ρξόλην πόλν.
Η ΓΙΑΓΝΧΗ ζα γίλεη κε βάζε ην αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ηε πξνζσπηθόηεηα, ηε θπζηθή εμέηαζε
(λεπξνινγηθή-νξζνπαηδηθή) θαη ηελ εξεπλα γηα Σ.Ρ.
Από ην ΙΣΟΡΙΚΟ ζα αλαδεηήζνπκε ηνλ ηξόπν έλαξμεο (ηαρεία ή βξαδεία). Σν πξώην ζπλεγνξεί γηά
ηξαπκαηηζκό ελώ ην δεύηεξν γηά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ή επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο.
Καηά ηε ΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ζα παξαηεξήζνπκε αλσκαιίεο βεκαηηζκνύ, αζπκκεηξίεο θαη ηπρόλ πεξηνξηζκό
ηεο θηλεηηθόηεηαο. Θα ςειαθίζνπκε ζρνιαζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο κύο γηά Σ.Ρ. θαη αηξάθηνπο κε ηελ άθξε
ησλ δαθηύισλ καο ή κε αληηθείκελν δηακέηξνπ 3-5 mm ή ην αιγόκεηξν. Θα κεηξήζνπκε πξν θαη κεηά ηε
ζεξαπεία ηνλ νπδό ηνπ πόλνπ, ζεσξείηαη δε επηηπρία ε αύμεζε ηνπ νπδνύ >4-6 kg. Τπάξρνπλ πίλαθεο
κέηξεζεο ηνπ θπζηνινγηθνύ νπδνύ ηνπ πόλνπ, όκσο ηα επξήκαηα επεξεάδνληαη από ηε θαηάζιηςε, ην άγρνο,
ηε πξνζσπηθόηεηα, ηε παρπζαξθία.
Φάρλνπκε γηά ζπζπαζκέλεο ηαηλίεο κε ηελ άθξε δαθηύισλ ή κε ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα γηά ηελ αλεύξεζε
ηαηλίαο κε όδν
LOCAL TWITCH RESPONSE (Jump sign)
Καηά ηνπο Travell θαη Simons ζεκείν αλαπήδεζεο είλαη ε ηνπηθή απάληεζε όηαλ ςειαθήζνπκε επηθαλεηαθό
κύ πάλσ από Σ.Ρ. πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ηα Σ.Ρ. αλαπηύζζνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζην ζύζηνηρν
κέξνο ηνπ ζώκαηνο (50%) π.ρ.απρέλαο, ώκνο - νζθύο, γινπηόο
ΘΔΡΑΠΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ: πξέπεη λα γίλεη δηαθνπή ηνπ θύθινπ πόλνπ είηε κε ηξύπεκα κε βειόλα είηε κε έγρπζε
ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ ή θπζηνινγηθνύ νξνύ. Άιινο δόθηκνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο είλαη ν ςεθαζκόο κε
ρισξνθινπνξνκεζάλην ή ρισξηνύρν αηζύιην θαη κεηά ην ηέλησκα. Αθνινπζεί ε ρξήζε δεζηήο θνκπξέζαο θαηά
Bonica.
Η ζεξαπεία ησλ Σ.Ρ. κεηά ηξαπκαηηζκό είλαη δύζθνιε, έηζη θάλνπκε πνιιέο θνξέο επαλαιεπηηθέο ζπλεδξίεο.
Σέινο επαλεθηηκνύκε ηα Σ.Ρ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΓΥΤΗ: γ’ηλεηαη πάληα ζην ζεκείν ππξνδόηεζεο θαη ΟΥΙ ζηε δώλε αλαθνξάο. Σα ζεκεία
ζπλήζσο είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΑΘΔΝΟΤ: Σνλ πιεξνθνξνύκε, θάλνπκε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή επέκβαζεο (Αλαθνύθηζε
κεηά πόλνο), ηνπνζεηνύκε ηνλ αζζελή αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Σ.Ρ. Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο παξνρή Ο2 θαη
θάξκαθα!!!
ΣΔΥΝΙΚΗ: Μαξθάξηζκα Σ.Π., πιέλνπκε, απνζηεηξώλνπκε, επαλεθηηκνύκε ηα Σ.Ρ. Υξεζηκνπνηνύκε βειόλεο
22 Gauge 5cm (ζηα βαζεηά), βειόλεο 27 Gauge 2cm (επηθαλεηαθά), ζύξηγγα 10ml (5ml), ζπγθέληξσζε
πξνθατλεο 0,5%, ιηδνθατλε 0,25-0,5%, βνππηβαθατλε 0,125-0,25% θαη ηέινο Φ.Ο. ή μεξή βειόλα.
Υξεζηκνπνηνύκε κηθξνύο όγθνπο 0,5ml-2ml δηαιύκαηνο. Γηα Θ. απρέλνο, θεθαιήο βειόλε 27G ή 30G. Δπί
αηκνξξαγίαο ρξεζηκνπνηνύκε θξύεο θνκπξέζεο.
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ΠΡΟΟΥΗ: λα ιεθζεί ηζηνξηθό ιήςεο θαξκάθσλ
Γηά νμύ Μ.Π.. απαηηνύληαη 2-3 ζπλεδξίεο ελώ άιινη απαηηνύλ Θ. 4-6 εβδνκάδεο.
ε ρξόληεο θαηαζηάζεηο κεξηθνί κήλεο
Η ηερληθή STRETCH AND SPRAY είλαη απιή, ρσξίο ηδηαίηεξν πόλν, πξνζθέξεη γξήγνξε αλαθνύθηζε,
απελεξγνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα Σ.Ρ. ελώ κεηά ηελ έγρπζε απελεξγνπνηνύληαη θαη ηα ιαλζάλνληα Σ.Ρ.

Ο πάζρσλ ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε αλάινγε
ησλ Σ.Ρ.
ν

Ο ςεθαζκόο γίλεηαη ζε επζεία γξακκή (όρη δηάρπζε)
από απόζηαζε 18 ηληζώλ κε γσλία 30 κε ηε ζεηξά ςεθαζκόο-ηέλησκα-ςεθαζκόο. Η κεηαθίλεζεηνπ spray
πξέπεη λα γίλεηαη αξγά από πεξηνρή ππξνδόηεζεο πξόο ηε δώλε αλαθνξάο ελώ θαιύπηνπκε όιε ηελ πεξηνρή.
Η θίλεζε γίλεηαη κόλν 2-3 θνξέο κεηά δεζηαίλνπκε κε θνκπξέζεοθαη πξνθαιείηαη ραιάξσζε κπώλ. Μπνξνύκε
λα επαλαιάβνπκε γηά αξθεηνύο θύθινπο θαη ζην ηέινο ζπζηήλνπκε όρη θαηαπόλεζε κεηά ηε Θ.
ΤΝΟΓΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ
Μπνξνύκε επίζεο λα θάλνπκε θαη άιιεο Θ. Δπί απηόλνκεο ζπκπαζεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο επηρεηξνύκε
ζπκπαζεηηθό block, Φ.Θ. (massage), εηδηθέο αζθήζεηο, θάξκαθα (απιά αλαιγεηηθά, κπνραιαξσηηθά, νπηνεηδή
3-5 κέξεο, TENS θαη Biofeedback.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.(J.Travell, D.Simons:Myofacial Pain and Dysfanction.The Trigger Point Manual,V.I,Ch.2;p.6-8).
d
2.(ARONOF G. Evaluation and Treatment of Chronic Pain. 3 Edition,Ch.14;Controversies in Fibromyalgia
and Pain Syndromes:p.217-224).
3.J.Bonica.The Management of Pain.2d Edition,V 1;A.Sola, J.Bonica:Myofascial Pain Syndromes;p.352-367).
4.C.Z. Hong.Definition of Myofacsial Pain Syndrome and Therapeutic Protocol. 5.Dept. Phys. Med. and Reh.
Univ. of Calif. Irvine.
SIMONS D.G.1999 .Diagnostic criteria of myofacial pain caused by T.P.J Musculoskeletal Pain 7(1-2):111120
6.Hong C.Z.1999. Current research on myofascial T.P.-pathophysiological studies.J Musculoskeletal Pain 7
(1-2):121-129.
th
7.R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3
Edition Vol. I, Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical
Evaluation and Management of Patients.
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Μυοπεριτονιακά Σύνδρομα Πόνου
Κυριτσά Μαρία - Αναισθησιολόγος

ƫƴƵƱƳƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ

ƮƶƱƲƧƳƫƵƱƯƫƣƬƣ
ƴƶƯƦƳƱƮƣ ƲƱƯƱƶ
ƬƶƳƫƵƴƣ ƮƣƳƫƣ
ƣƯƣƫƴƪƩƴƫƱƭƱƥƱƴ

ƣǑǝ Ǖǐ 1920 ǖǑƽǒǘǆǊ ǆǋǕǆǕǂǍƾǎǈ ǃǊǃǌǊǐǄǒǂǗǀǂ:
1. Ʊ Froriep Ǖǐ 1843 ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǆǀ Ǖǐǎ ǝǒǐ
Maskelschwiele (Muscle callus) ƿ ǍǖǛǋǝǓ ǝǇǐǓ
2. Ƶǐ 1852 o Virchow ǋ.ǂ. ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎ Ǖǐǎ ǝǒǐ
ǍǖǛǋǝ ǒǆǖǍǂǕǊǔǍǝ ƿ ǒǆǖǍǂǕǊǋǝ ǑǖǒǆǕǝ
3. Ƶǐ 1898 ǐ Strauss ǂǑǐǒǒǀǑǕǆǊ Ǖǐǎ ǝǒǐ ǍǖǛǋǝǓ ǝǇǐǓ
Ǎǆ ǂǎǂǕǐǍǊǋƾǓ ǍǆǌƾǕǆǓ
4. Ƶǐ 1904 ǆǊǔƽǄǆǕǂǊ ǐ ǝǒǐǓ ǊǎǐǔǀǕǊǓ
5. Ƶǐ 1919 ǐ Schade ǆǊǔƽǄǆǊ Ǖǐǎ ǝǒǐ Ʈyogelosis
6. Ƶǐ 1931 ǐ M. Lange ǆǋǅǀǅǆǊ ǃǊǃǌǀǐ Ǒǐǖ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǊ
Ǒǐǌǌƽ ǔǞǎǅǒǐǍǂ Ǒǝǎǐǖ
J.Travell, D.Simons:Myofacial Pain and Dysfanction.The Trigger Point
Manual,Vol. I,Ch. 2; p.6-8.

ƫƴƵƱƳƫƬƣ ƴƵƱƫƸƧƫƣ
7.
8.
9.
10.
11.

ƮƶƱƲƧƳƫƵƱƯƫƣƬƣ
ƴƶƯƦƳƱƮƣ ƲƱƯƱƶ (Ʈ.Ʋ.ƴ.)

Ƶǐ 1938 ǐ Kellgren ǂǎǂǗƾǒǆǊ Ǖǈǎ ǞǑǂǒǏǈ ǆǖǂǀǔǉǈǕǚǎ
ǔǈǍǆǀǚǎ ǔǆ Ǎǀǂ ǑǆǒǊǐǘƿ ǋǂǊ Ǒǝǎǐ ǔǆ ƽǌǌǈ
ǔǖǄǋǆǋǒǊǍƾǎǈ ǑǆǒǊǐǘƿ. ƧǄǘǞǆǊ ǖǑƾǒǕǐǎǐ ǐǒǝ 6%.
Ƶǐ 1942 ǈ J. Travell ǅǈǍǐǔǊǆǞǆǊ ǔǕǐ JAMA ǍǆǌƾǕǈ
ǔǕǈǎ ǐǑǐǀǂ ǑǒǐǕǆǀǎǆǊ ǆǎǅǐǍǖǊǋƿ ƾǄǘǖǔǈ ǑǒǐǋǂǛǎǈǓ
ǔǕǈǎ ǑǆǒǊǐǘƿ Ǖǐǖ ǟǍǐǖ ǋǂǊ Ǖǐǖ ǃǒǂǘǀǐǎǂ
Ƶǐ 1951 ǋǂǊ 1960 ǅǈǍǐǔǊǆǞǐǎǕǂǊ 2 ǄǆǒǍǂǎǊǋƾǓ ǍǆǌƾǕǆǓ
Ǎǆ ǃǊǐǙǀǆǓ ǔǕǂ ǆǑǟǅǖǎǂ ǔǈǍǆǀǂ Ǎǆ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƾǓ
Ǎǈ ǆǊǅǊǋƾǓ ǅǊǂǕǂǒǂǘƾǓ ǔǕǐ ǍǊǋǒǐǔǋǝǑǊǐ.
Ƶǐ 1976 ǈ Travell ǂǎǂǗƾǒǆǊ Ǖǈǎ ǆǍǑǆǊǒǀǂ ǕǈǓ Ǒƽǎǚ ǔǕǂ
Ƶ.Ƴ.
Ƶǐ 1973 ƾǘǐǖǎ ǅǈǍǐǔǊǆǖǉǆǀ ǋǂǊ Ǖǂ ǆǖǒƿǍǂǕǂ ǔǕǐ Ʃ.Ʈ.
Ǒǐǖ ǂǑǐǅǆǊǋǎǞǐǖǎ Ǖǈǎ ǞǑǂǒǏǈ T.Ps.
(J.Travell)

ƱƳƫƴƮƱƴ
Ƶǐ Ʈ.Ʋ.ƴ. ǅǆǎ ƾǘǆǊ ǄǆǎǊǋƽ ǂǑǐǅǆǋǕǝ
ǐǒǊǔǍǝ. ƸǂǒǂǋǕǈǒǀǇǆǕǂǊ ǔǂǎ ǑǆǒǊǐǘǊǋǝ
ǔǞǎǅǒǐǍǐ Ǒǝǎǐǖ ǔǖǎǐǅǆǖǝǍǆǎǐ ǂǑǝ
Trigger Points (T.P.) ƿ ƴǈǍǆǀǂ
ƲǖǒǐǅǝǕǈǔǈǓ (ƴ.Ʋ.)

Ƶǐ Ʈ.Ʋ.ƴ. ǆǀǎǂǊ ǔƿǍǆǒǂ Ǎǀǂ ǂǑǐǅǆǋǕƿ
ǂǔǉƾǎǆǊǂ ǋǂǊ ǐǑǐǊǐǔǅƿǑǐǕǆ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ
Ǖǈǎ ǂǎǂǇǈǕƿǔǆǊ ǔǕǐ International
Classification of Diseases.
(ICD. 9.CM:729.1)

ƵǊ ǆǀǎǂǊ ǂǖǕǝ Ǖǐ ǔǈǍǆǀǐ;
¾
¾
¾

¾

ƧǏǂǊǒǆǕǊǋƽ ǆǖǆǒƾǉǊǔǕǐ ǔǕǈǎ Ǒǀǆǔǈ
ƹǈǌǂǗƽǕǂǊ ǔǂǎ ǍǊƽ ǕǆǎǕǚǍƾǎǈ ǅǆǔǍǀǅǂ ǍǖǝǓ ƿ
ǕǂǊǎǀǂ ǑǆǒǊǕǐǎǀǂǓ
ƦǀǎǆǊ ǍǂǋǒǊƽ ǂǑǝ Ǖǐ ǔǈǍǆǀǐ Ǎǀǂ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƿ
ǋǂǊ ǋǂǉǐǒǊǔǍƾǎǈ ǑǆǒǊǐǘƿ ǂǎǕǂǎƽǋǌǂǔǈǓ Ǖǐǖ
Ǒǝǎǐǖ (Ǉǟǎǈ ǑǒǐǃǐǌƿǓ)
ƮǑǐǒǆǀ ǎǂ ǘǒǐǎǀǔǆǊ, ǎǂ ǄǆǎǊǋǆǖǕǆǀ

ARONOF G. Evaluation and Treatment of Chronic Pain. 3d
Edition,Ch.14;Controversies in Fibromyalgia and Pain Syndromes:p.217224.

Ʈ.Ʋ.ƴ.
Ƶǂ ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ ǔǕǈǎ ǋǌǊǎǊǋƿ ǑǒƽǏǈ ǋǂǕƽ Ǖǐǎ
Ƥonica ǂǗǐǒǐǞǎ ǔǖǘǎǝǕǆǒǂ:
 Ǖǐǎ

ǟǍǐ
ǂǖǘƾǎǂ
 ǘǂǍǈǌƽ Ǖǈǎ ǑǌƽǕǈ
 ǋǂǊ ǑǒǐǋǂǌǐǞǎ Ǌǔǘǖǒǝ Ǒǝǎǐ ǋǂǊ ǂǎǊǋǂǎǝǕǈǕǂ.
 Ǖǐǎ

J.Bonica.The Management of Pain.2d Edition,V 1;A.Sola,
J.Bonica:Myofascial Pain Syndromes;p.352-367.

ƵƣưƫƯƱƮƩƴƩ
Ƶǂ Ʈ.Ʋ.ƴ. ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǆǀǎǂǊ:
-ƱǏƾǂ ƿ ƸǒǝǎǊǂ
-ƵǐǑǊǋƽ ƿ ǄǆǎǊǋǆǖǍƾǎǂ
;ʊʏɲʆɶʀʆʉʆʏɲɿʖʌʊʆɿɲʏɸʀʆʉʐʆʆɲɶɸʆɿʃɸʐʏʉʑʆɲʄʄɳ
ʋʉʏɹɷɸʆʅɸʏɲʋʀʋʏʉʐʆʍɸɿʆʉʅʐɲʄɶʀɲͿ͘

ƧƲƫƦƩƮƫƱƭƱƥƫƣ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ʀǆǎ ǖǑƽǒǘǐǖǎ ǍǆǄƽǌǆǓ ƧǉǎǊǋƾǓ ƧǑǊǅǈǍǊǐǌǐǄǊǋƾǓ
ƮǆǌƾǕǆǓ
ƟǌǐǊ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǎǐǔƿǔǐǖǎ Ǎǀǂ Ǘǐǒƽ
Ƨƽǎ ǋƽǑǐǊǐǓ ǎǐǔƿǔǆǊ Ǎǀǂ Ǘǐǒƽ ǆǀǎǂǊ
ǖǑǐǙƿǗǊǐǓ ǋǂǊ ǄǊƽ ƽǌǌǈ
ƬǂǕƽ Ǖǐǎ ƣronof ƽǎǅǒǆǓ ǋǂǊ ǄǖǎǂǀǋǆǓ
ǑǒǐǔǃƽǌǌǐǎǕǂǊ ǔǆ ǀǔǐ ǑǐǔǐǔǕǝ
ƬǂǕƽ Ǖǐǎ Ƥonica ǐǊ ǄǖǎǂǀǋǆǓ ǑǒǐǑǐǒǆǞǐǎǕǂǊ
Ǎǆ ǍǊǋǒǝ ǑǐǔǐǔǕǝ ƾǎǂǎǕǊ Ǖǚǎ ǂǎǅǒǟǎ
ƮǆǄǂǌǞǕǆǒǈ ǆǑǀǑǕǚǔǈ ǔǆ ǈǌǊǋǀǂ 30-49 ǆǕǟǎ.

AITIOɅȰȺɃȳȵɁȵȻȰ
Ʃ ǂǊǕǊǐǌǐǄǀǂ Ǖǐǖ Ʈ.Ʋ.ƴ. ǆǀǎǂǊ ƽǄǎǚǔǕǈ (??)
ƴǖǎƿǉǚǓ ǋǞǒǊǆǓ ǂǊǕǀǆǓ ǆǀǎǂǊ:
 ƵǒǂǞǍǂ (ǕǒƽǃǈǄǍǂ, ǆǏƽǒǉǒǈǍǂ, ǉǌƽǔǈ)
 ƷǌǆǄǍǐǎǟǅǈǓ ǎǝǔǐǓ (ǕǆǎǐǎǕǀǕǊǓ, ǉǖǌǂǋǀǕǊǓ,
ǕǆǎǐǎǕǐǆǌǖǕǒǀǕǊǓ, ǂǒǉǒǀǕǊǓ)
 Ƭƿǌǈ ǍǆǔǐǔǑǐǎǅǖǌǀǐǖ ǅǀǔǋǐǖ
 ƦǊƽǕǂǔǈ ǍǆǔǐǔǑǐǎǅǖǌǀǐǖ ǅǀǔǋǐǖ (Ƥulging)
C.Z. Hong.Definition of Myofacsial Pain Syndrome and Therapeutic Protocol.
Dept. Phys. Med. and Reh. Univ. of Calif. Irvine.

AITIOɅȰȺɃȳȵɁȵȻȰ
Ƶǐ Ʈ.Ʋ.ƴ. ǔǘǆǕǀǇǆǕǂǊ Ǎǆ:
¾ Ǖǈǎ ǆǒǄǂǔǀǂ
¾ ǕǒǂǖǍǂǕǊǔǍǝ
¾ ǆǑǂǎǂǌǂǍǃǂǎǝǍǆǎǂ ǍǖǊǋƽ strain
¾ ǙǖǘǐǌǐǄǊǋǐǞǓ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
¾ ǋǐǊǎǚǎǊǋǐǞǓ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
•ƣǑǝǕǐǍǈ ƾǎǂǒǏǈ ǔǖǎǈǄǐǒǆǀ ǄǊƽ ǕǒǂǞǍǂ
•ƤǂǉǍǊǂǀǂ ǄǊƽ ǆǑǂǎǂǌǂǍǃǂǎǝǍǆǎǈ ǋǝǑǚǔǈ ǋǂǊ
ǋǂǋƿ ǔǕƽǔǈ Ǖǐǖ ǔǟǍǂǕǐǓ.

ƦǈǍǐǄǒǂǗǊǋƾǓ ǑǂǒǂǕǈǒƿǔǆǊǓ ǅǆǀǘǎǐǖǎ ǝǕǊ:
 ƧǒǄǂǇǝǍǆǎǐǊ Ǎǆ ǃǂǒǊƽ ǆǏƽǔǋǈǔǈ Ǖǐǖ ǍǖǛǋǐǞ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǆǀǎǂǊ ǌǊǄǝǕǆǒǐ ǆǑǊǒǒǆǑǆǀǓ ǎǂ
ǂǎǂǑǕǞǏǐǖǎ Ƶ.Ƴ.
 ƲǆǒǊǔǕǂǔǊǂǋƿ ƽǔǋǈǔǈ Ǖǐǖ ǍǖǛǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǑǒǐǅǊǂǉƾǕǆǊ ǔǕǈǎ ǂǎƽǑǕǖǏǈ Ƶ.Ƴ.
(ƣǔǉƾǎǆǊǂ ǍǆǕƽ Ǖǐ ǔǂǃǃǂǕǐǋǞǒǊǂǋǐ)

1998-2002 Workers’ Conpensation Band-Alberta

ƧǀǎǂǊ ǂǎƽǍǆǔǂ ǔǕǊǓ ǑǊǝ ǋǐǊǎƾǓ, ǕǊǓ ǌǊǄǝǕǆǒǐ
ǂǎǂǄǎǚǒǊǔǍƾǎǆǓ ǋǂǊ ǂǎǆǑǂǒǋǟǓ
ǉǆǒǂǑǆǖǝǍǆǎǆǓ ǂǊǕǀǆǓ ǍǖǐǔǋǆǌǆǕǊǋǐǞ Ǒǝǎǐǖ
ǔǕǈǎ ǋǂǉǈǍǆǒǊǎƿ ǑǒƽǏǈ͘

Ex. White House Physician ,Janet Travell 1976.

ƩƭƧƬƳƱƷƶƴƫƱƭƱƥƫƬƣ

ƜǘǐǖǍǆ
ǈǌǆǋǕǒǐǍǖǐǄǒǂǗǊǋƿ
ǂǑǆǊǋǝǎǊǔǈ Ǖǚǎ Ƶ.Ƴ.
(Ǎǆ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƿ
ǂǖǕǝǍǂǕǈ ǈǌǆǋǕǒǊǋƿ
ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ S.E.A.)

SIMONS D.G.1999.Diagnostic criteria of
myofacial pain caused by T.P.J
Musculoskeletal Pain 7(1-2):111-120

ƫƴƵƱƭƱƥƫƬƣ

ƫǔǕǐǌǐǄǊǋƽ Ǎǆ ǃǊǐǙǀǂ:
ǑǂǒǂǕǈǒǐǞǎǕǂǊ ǋǝǍǃǐǊ
ǔǞǔǑǂǔǈǓ ǋǂǊ
ǄǊǄƽǎǕǊǆǓ ǍǖǛǋƾǓ ǀǎǆǓ
ǎǂ ǕǐǖǓ
ǑǆǒǊǋǖǋǌǟǎǐǖǎ.
ƷǂǀǎǆǕǂǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ
ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ ƾǋǌǖǔǈǓ
ǂǋǆǕǖǌǐǘǐǌǀǎǈǓ ACh
ǂǑǝ Ǖǂ ǕǆǌǊǋƽ ǎǈǍƽǕǊǂ
ǑǒǐǓ Ǖǈǎ ǕǆǌǊǋƿ
ǋǊǎǈǕǊǋƿ Ǒǌƽǋǂ.

Ƶǂ ǔǈǍǆǀǂ ǑǖǒǐǅǝǕǈǔǈǓ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǆǎǕǐǑǊǔǉǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǂǑǐǅǆǊǘǉǐǞǎ:
-ƩǌǆǋǒǐǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋƽ
-ƫǔǕǐǌǐǄǊǋƽ
-ƶǑǆǒǈǘǐǄǒǂǗǊǋƽ

SIMONS D.G.Diagnostic criteria of myofacial pain caused by T.P.J
Musculoskeletal Pain 7(1-2):111-120

ƣƫƵƫƱƲƣƪƱƥƧƯƧƫƣ
ƴǖǍǑǆǒǂǔǍǂǕǊǋƽ Ǖǂ Ƶ.Ƴ. ǗǂǀǎǆǕǂǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ:
 ƴǐǃǂǒƿ ǅǊǂǕǂǒǂǘƿ Ǖǚǎ ǎǆǖǒǊǋǟǎ
ǂǑǐǌƿǏǆǚǎ ǋǂǊ Ǖǐǖ ǔǖǔǕǂǌǕǊǋǐǞ ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǞ
ǂǑǝ ǖǑǆǒǃǐǌǊǋƿ ƾǋǌǖǔǈ ǂǋǆǕǖǌǘǐǌǀǎǈǓ
 ƲǐǌǌǂǑǌƿ ǅǖǔǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǈǓ ǕǆǌǊǋƿǓ
ǋǊǎǈǕǊǋƿǓ ǑǌƽǋǂǓ.

Hong C.Z.1999. Current research on myofascial T.P.-pathophysiological studies.J
Musculoskeletal Pain 7 (1-2):121-129.

ƲƣƳƣƥƱƯƵƧƴ ƲƱƶ ƲƳƱƦƫƣƪƧƵƱƶƯ ƥƫƣ
ƮƶƱƲƧƳƫƵƱƯƫƣƬƱ ƴƶƯƦƳƱƮƱ
ƫ. ƮǈǘǂǎǊǋƿ ǆǑǊǃƽǒǖǎǔǈ Ǎǖǟǎ
ƫƫ. ƣǎǆǑƽǒǋǆǊǂ ǉǒƾǙǈǓ
ƫƫƫ. ƮǆǕǂǃǐǌǊǋƿ ǋǂǊ ǆǎǅǐǋǒǊǎǊǋƿ ǂǎǆǑƽǒǋǆǊǂ
ƫV. ƷǌǆǄǍǐǎƾǓ
R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3th Edition Vol.
I, Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical Evaluation and
Management of Patients.

ƫƫ.ƣƯƧƲƣƳƬƧƫƣ ƪƳƧƹƩƴ
o Ʈǆǀǚǔǈ Ǖǐǖ ǆǑǊǑƾǅǐǖ Ǖǚǎ ǃǊǕǂǍǊǎǟǎ Ƥ

ƫ.ƮƩƸƣƯƫƬƩ ƶƲƧƳƷƱƳƵƫƴƩ
 ƴǋǆǌǆǕǊǋƿ ǂǔǖǍǍǆǕǒǀǂ
 ƣǎǊǔǐǔǋǆǌǀǂ
 ƣǔǖǍǍǆǕǒǀǂ Ǒǖƾǌǐǖ
 ƴǋǆǌǆǕǊǋƿ ǅǖǔǂǎǂǌǐǄǀǂ
 ƮǂǋǒǞ ǅǆǞǕǆǒǐ ǍǆǕǂǕƽǒǔǊǐ
 ƤǒǂǘǞ ƽǎǚ ƽǋǒǐ
 Ƭǂǋƿ ǉƾǔǈ-ǑǂǒǂǕǆǕǂǍƾǎǈ ǂǋǊǎǈǔǀǂ.

R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3th Edition Vol. I,
Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical Evaluation and
Management of Patients.

ƫƫƫ. ƮƧƵƣƤƱƭƫƬƧƴ-ƧƯƦƱƬƳƫƯƫƬƧƴ
ƦƫƣƵƣƳƣƸƧƴ
¾ ƶǑǆǒǐǖǒǊǘǂǊǍǀǂ

(Ƥ1, Ƥ6, Ƥ12, ƷǖǌǌǊǋǝ ǐǏǞ) C, D.
o Ʈǆǀǚǔǈ Ǖǚǎ ǊǘǎǐǔǕǐǊǘǆǀǚǎ

(Ƭ+,Ca++, Mg++,Fe++ ǋǂǊ ƷǆǒǒǊǕǀǎǈǓ)
R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3th Edition Vol. I,
Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical Evaluation and
Management of Patients.

IV. ƷƭƧƥƮƱƯƧƴ
ƱǏǆǀǂ ƿ ǘǒǐǎǀǂ ǌǐǀǍǚǏǈ (ǑǎǆǖǍǝǎǚǎ, ǎǆǗǒǟǎ,
ǋǝǌǑǚǎ, ǐǅǝǎǕǚǎ ǋǂǊ ǐǞǌǚǎ)
 ƫǐǄǆǎƿǓ

 ƤǂǋǕǈǒǊǅǊǂǋƿ
 ƣǑǝ ƽǌǌǐǖǓ ǐǒǄǂǎǊǔǍǐǞǓ
R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3th
Edition Vol. I, Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical
Evaluation and Management of Patients.

¾ ƶǑǐǉǖǒǆǐǆǊǅǊǔǍǝǓ
¾ ƣǎǆǑǂǒǋƿǓ ǑǂǒǂǄǚǄƿ ǐǊǔǕǒǐǄǝǎǚǎ
R.S.Weiner Pain Management A Protocol guide for Clinicians 3th Edition Vol. I,
Ch 17, M.Margoles, Myofascial Pain Syndrome:Clinical Evaluation and
Management of Patients.

ƬƭƫƯƫƬƣ ƴƶƮƲƵƺƮƣƵƣ
Ƭƣƫ ƴƩƮƧƫƣ Ʈ.Ʋ.ƴ.

¾ ƧǑǊǍƾǎǐǎǕǂ Ǒǝǎǐ
¾ ƴǋǌǈǒǐǞǓ ǍǞǆǓ
¾ ƬǊǎǈǕǊǋǝǕǈǕǂǓ
¾ ƥǆǎǊǋǆǖǍƾǎǈ ǋǐǞǒǂǔǈ

ƲƱƯƱƴ

¾ƝǑǊǐǓ
¾ƦǖǎǂǕǝǓ
¾ƬǂǖǔǕǊǋǝǓ
¾ƴǖǎǆǘƿǓ ƿ
ǑǆǒǊǐǅǊǋǝǓ
¾ƴǖǎƿǉǚǓ ǍǝǎǊǍǐǓ
ǋǂǊ ǐǒǊǐǉǆǕǈǍƾǎǐǓ

ƲƱƯƱƴ
ƜǎǕǐǎǐǓ ǔǕǈǎ ǑǆǒǊǐǘƿ ǑǖǒǐǅǝǕǈǔǈǓ
(Ƶ.Ʋ.)
ƣǑǌǟǎǆǕǂǊ ǔǆ ǍǊǂ ǂǎǂǗǆǒǝǍǆǎǈ ǑǆǒǊǐǘƿ
Ǉǟǎǈ ǂǎǂǗǐǒƽǓ
Ʀǆǎ ǂǋǐǌǐǖǉǆǀ ǅǆǒǍǐǕǐǍǊǂǋƿ ǋǂǕǂǎǐǍƿ

Ʀǆǎ ǂǋǐǌǐǖǉǆǀ ǅǊǂǅǒǐǍƿ ǎǆǖǒǊǋƿǓ ǐǅǐǞ

Ʈ.Ʋ.ƴ. ƲƳƱƬƣƭƱƶƯ
¾ ƸǆǊǒǐǖǒǄǊǋƾǓ ǆǑǆǍǃƽǔǆǊǓ
¾ ƵǒǂǞǍǂ
¾ Massage
¾ ƷǖǔǊǋǐǉǆǒǂǑǆǀǂ
¾ ƚǔǋǈǔǈ
¾ ƩǌǆǋǕǒǊǋǝǓ ǆǒǆǉǊǔǍǝǓ

ƦƫƣƥƯƺƴƩ
ƫǔǕǐǒǊǋǝ
ƱǊǋǐǄǆǎǆǊǂǋǝ
ǊǔǕǐǒǊǋǝ
ƲǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂ
ƷǖǔǊǋƿ ǆǏƾǕǂǔǈ
(ǎǆǖǒǐǌǐǄǊǋƿǐǒǉǐǑǂǊǅǊǋƿ)
Ɯǒǆǖǎǂ ǄǊǂ Ƶ.Ƴ.

ƫƴƵƱƳƫƬƱ
ƵǒǝǑǐǓ ƾǎǂǒǏǈǓ:
-Ƶǂǘǆǀǂ
ƵǒǂǞǍǂ
-Ƥǒǂǅǆǀǂ
ǋǂǉǈǍǆǒǊǎƾǓ
ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ,
ǆǑǂǎǂǌǂǍǃǂǎǝǍǆǎǆǓ
ǋǊǎƿǔǆǊǓ

ƷƶƴƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ
 ƲǂǒǂǕƿǒǈǔǈ
 ƣǎǚǍǂǌǀǆǓ

ǃǈǍǂǕǊǔǍǐǞ
 ƣǔǖǍǍǆǕǒǀǆǓ
 ƲǆǒǊǐǒǊǔǍǝǓ
ǋǊǎǈǕǊǋǝǕǈǕǂǓ

ƷƶƴƫƬƩ ƧưƧƵƣƴƩ
ƹǈǌƽǗǈǔǈ ǔǘǐǌǂǔǕǊǋƿ ǋǂǊ
ǔǖǔǕǈǍǂǕǊǋƿ Ʈǖǟǎ ǄǊǂ
Ƶ.Ƴ. :
¾ Ʈǆ Ǖǈǎ ƽǋǒǈ Ǖǚǎ
ǅǂǋǕǞǌǚǎ
¾ Ʈǆ ǂǎǕǊǋǆǀǍǆǎǐ
ǅǊǂǍƾǕǒǐǖ 3-5 mm
¾ ƣǌǄǝǍǆǕǒǐ

ƹǈǌƽǗǈǔǈ:
Ʊ ǂǔǉǆǎƿǓ ǂǎǂǑǈǅƽ
ƮǂǒǋƽǒǊǔǍǂ ǔǈǍǆǀǚǎ Ǎǆ Ǎǆǌƽǎǈ

ƣƭƥƱƮƧƵƳƱ
Ʋǒǐ ǋǂǊ ǍǆǕƽ Ǖǈ ǉǆǒǂǑǆǀǂ ǍƾǕǒǈǔǈ Ǖǐǖ
ǐǖǅǐǞ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ
ƧǑǊǕǖǘǀǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǂǞǏǈǔǈ Ǖǐǖ ǐǖǅǐǞ >4-6 kg
ƶǑƽǒǘǐǖǎ ǑǀǎǂǋǆǓ ǍƾǕǒǈǔǈǓ Ǖǐǖ
ǗǖǔǊǐǌǐǄǊǋǐǞ ǐǖǅǐǞ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ

ƵǊ ǆǑǈǒǆƽǇǆǊ Ǖǂ ǆǖǒƿǍǂǕǂ;
ƬǂǕƽǉǌǊǙǈ
ƚǄǘǐǓ
ƲǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂ
Ʋǂǘǖǔǂǒǋǀǂ
ƚǎǚ ǋƽǕǚ ǍƾǒǐǓ Ǖǐǖ ǔǟǍǂǕǐǓ

ƲǚǓ ǙƽǘǎǐǖǍǆ ǄǊǂ ǔǖǔǑǂǔǍƾǎǆǓ ǕǂǊǎǀǆǓ;
ȱʃʌɻɷɲʃʏʑʄʘʆ
ʏɲɿʆʀɲʅɸʊɺʉ
ȴɸʀʃʏɻͲ ɲʆʏʀʖɸɿʌɲ

LOCAL TWITCH RESPONSE
(Jump sign)
ƬǂǕƽ ǕǐǖǓ Travell ǋǂǊ Simons ǔǈǍǆǀǐ
ǂǎǂǑƿǅǈǔǈǓ ǆǀǎǂǊ ǈ ǕǐǑǊǋƿ ǂǑƽǎǕǈǔǈ
ǝǕǂǎ ǙǈǌǂǗƿǔǐǖǍǆ ǆǑǊǗǂǎǆǊǂǋǝ ǍǞ
Ǒƽǎǚ ǂǑǝ Ƶ.Ƴ.

ƲƳƱƴƱƸƩ

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ

ƪƧƳƣƲƧƫƣ

Ƶ.Ƴ. ƣǎǂǑǕǞǔǔǐǎǕǂǊ Ǎǆ ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǈ
ǔǖǘǎǝǕǈǕǂ ǔǕǐ ǔǞǔǕǐǊǘǐ ǍƾǒǐǓ Ǖǐǖ
ǔǟǍǂǕǐǓ (50%)

¾

ƥƧƯƫƬƧƴ ƣƳƸƧƴ

¾

¾

ƵƧƸƯƫƬƧƴ

ƣǖǘƾǎǂǓ, ǟǍǐǓ

ǐǔǗǞǓ, ǄǌǐǖǕǝǓ

¾

¾
¾
¾

ƵƧƸƯƫƬƩ ƧƥƸƶƴƩƴ
¾ƴǕǐ ǔǈǍǆǀǐ ǑǖǒǐǅǝǕǈǔǈǓ
¾ƱƸƫ ǔǕǈ Ǉǟǎǈ ǂǎǂǗǐǒƽǓ
¾Ƶǂ ǔǈǍǆǀǂ ǔǖǎƿǉǚǓ ǆǀǎǂǊ
ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǂ Ǖǐǖ ǆǎǝǓ

ƦǊǂǋǐǑƿ ǋǞǋǌǐǖ Ǒǝǎǐǖ
ƵǒǞǑǈǍǂ Ǎǆ ǃǆǌǝǎǂ
¾ Ƶ.ƣ., Ʒ.Ʊ.
ƹǆǋǂǔǍǝǓ ǋǂǊ ǕƾǎǕǚǍǂ
¾ ƸǌǚǒǐǗǌǐǖǐǒǐǍǆǉƽǎǊǐ ƿ
ǘǌǚǒǊǐǞǘǐ ǂǊǉǞǌǊǐ
Ʃ ǉǆǒǂǑǆǀǂ Ǖǚǎ Ƶ.Ƴ. ǍǆǕƽ
ǕǒǂǖǍǂǕǊǔǍǝ ǆǀǎǂǊ ǅǞǔǋǐǌǈ
ƣǒǘǊǋƽ ƪ. Ǖǚǎ Ƶ.Ƴ.
ƚǌǌǈ ƪ.
ƧǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈ Ƶ.Ƴ.

ƲƳƱƧƵƱƫƮƣƴƫƣ ƣƴƪƧƯƱƶƴ
ªƵǐǎ ǑǌǈǒǐǗǐǒǐǞǍǆ
ªƬƽǎǐǖǍǆ ǌǆǑǕǐǍǆǒƿ ǑǆǒǊǄǒǂǗƿ ǆǑƾǍǃǂǔǈǓ
(ƣǎǂǋǐǞǗǊǔǈ ǍǆǕƽ ǑǝǎǐǓ)
ªƵǐǑǐǉǆǕǐǞǍǆ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ ǂǎƽǌǐǄǂ Ǎǆ Ǖǈ ǉƾǔǈ
Ǖǐǖ Ƶ.Ƴ.
ªƜǘǐǖǍǆ ǔǕǈ ǅǊƽǉǆǔƿ ǍǂǓ Ǒǂǒǐǘƿ Ʊ2 ǋǂǊ
ǗƽǒǍǂǋǂ

ƵƧƸƯƫƬƩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ƮǂǒǋƽǒǊǔǍǂ
ƲǌǞǔǊǍǐ
ƣǑǐǔǕǆǀǒǚǔǈ
ƧǑǂǎǆǋǕǀǍǈǔǈ Ƶ.Ƴ.
ƤǆǌǝǎǆǓ 22 Gauge 5cm (ǃǂǉǆǊƽ)
ƤǆǌǝǎǆǓ 27 Gauge 2cm (ǆǑǊǗǂǎǆǊǂǋƽ)
ƴǞǒǊǄǄǂ 10ml (5ml)
ƴǖǄǋƾǎǕǒǚǔǈ ǑǒǐǋǂǛǎǈ 0,5%, ǌǊǅǐǋǂǛǎǈ 0,250,5%, ǃǐǖǑǊǃǂǋǂǛǎǈ 0,125-0,25%
9. Ʒ.Ʊ. ƿ Ǐǈǒƿ ǃǆǌǝǎǂ

10.ƮǊǋǒǐǀ ǝǄǋǐǊ 0,5ml-2ml ǅǊǂǌǞǍǂǕǐǓ
11.ƪ. ǂǖǘƾǎǐǓ, ǋǆǗǂǌƿǓ ǃǆǌǝǎǈ 27G ƿ 30G
12.ƨǆǔǕƾǓ ǋǐǍǑǒƾǔǆǓ Bonica
13.ƧǑǀ ǂǊǍǐǒǒǂǄǀǂǓ ǋǒǞǆǓ ǋǐǍǑǒƾǔǆǓ
14.ƲƳƱƴƱƸƩ: ǊǔǕǐǒǊǋǝ ǌƿǙǈǓ ǗǂǒǍƽǋǚǎ

¾ƱǏǞ Ʈ.Ʋ.ƴ. 2-3 ǔǖǎǆǅǒǀǆǓ
¾ƚǌǌǐǊ ǂǑǂǊǕǐǞǎ ƪ. 4-6 ǆǃǅǐǍƽǅǆǓ
¾ƴǆ ǘǒǝǎǊǆǓ ǋǂǕǂǔǕƽǔǆǊǓ ǍǆǒǊǋǐǀ
ǍƿǎǆǓ

STRETCH AND SPRAY
µ ƣǑǌƿ
µ ƸǚǒǀǓ Ǒǝǎǐ
µ ƥǒƿǄǐǒǈ ǂǎǂǋǐǞǗǊǔǈ
µ ƣǑǆǎǆǒǄǐǑǐǊǐǞǎǕǂǊ

ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǂ Ƶ.Ƴ.

ƹǆǋǂǔǍǝǓ-ǕƾǎǕǚǍǂǙǆǋǂǔǍǝǓ
ƪƾǔǈ ǂǎƽǌǐǄǈ Ǖǚǎ Ƶ.Ƴ.
ƣǑǝ ƽǋǒǐǖ ƾǚǓ ƽǋǒǐǖ
ǍǖǝǓ
ƹǆǋǂǔǍǝǓ ǔǆ Ǎǀǂ
ǄǒǂǍǍƿ (ǝǘǊ ǅǊƽǘǖǔǈ)
ƣǑǝǔǕǂǔǈ 18 ǀǎǕǔǆǓ
ƥǚǎǀǂ 30ǐ
ƮǆǕǂǋǀǎǈǔǈ ǂǒǄƿ ǂǑǝ
ǑǖǒǐǅǐǕǐǞǍǆǎǈ ǑǆǒǊǐǘƿ
ǑǒǐǓ Ǉǟǎǈ ǂǎǂǗǐǒƽǓ

ƬǂǌǞǑǕǐǖǍǆ ǝǌǈ Ǖǈǎ ǑǆǒǊǐǘƿ
Ʈǝǎǐ 2-3 ǗǐǒƾǓ
ƨǆǔǕǂǀǎǐǖǍǆ Ǎǆ ǋǐǍǑǒƾǔǆǓ
Ƹǂǌƽǒǚǔǈ Ǎǖǟǎ
ƮǑǐǒǐǞǍǆ ǎǂ ǆǑǂǎǂǌƽǃǐǖǍǆ ǄǊƽ ǂǒǋǆǕǐǞǓ
ǋǞǋǌǐǖǓ
ƵƾǌǐǓ ǝǘǊ ǋǂǕǂǑǝǎǈǔǈ ǍǆǕƽ ƪ.

ƴƶƯƱƦƧƴ ƪƧƳƣƲƧƫƧƴ
ªƧǑǀ ǂǖǕǝǎǐǍǈǓ ǔǖǍǑǂǉǈǕǊǋƿǓ
ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂǓ ǔǖǍǑǂǉǈǕǊǋǝ block
ªƷ.ƪ. (massage)
ªƧǊǅǊǋƾǓ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
ªƷƽǒǍǂǋǂ (ǂǑǌƽ ǂǎǂǌǄǈǕǊǋƽ,
ǍǖǐǘǂǌǂǒǚǕǊǋƽ, ǐǑǊǐǆǊǅƿ 3-5 ǍƾǒǆǓ)
ªTENS
ªBiofeedback
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ǻȚĮįȡĮıĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘıĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠĲȠȣʌȩȞȠȣ

ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȑȢʌȠȜȚĲȚıȝȚțȑȢ
ȩȥİȚȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
ĳȪȜȠ± ĲĮȣĲȩĲȘĲĮțĮȚʌȩȞȠȢ
ǺĮıȚȜȚțȒȉıȚȡĲıȚȡȓįȠȣ
ǿʌʌȠțȡȐĲİȚȠǹșȒȞĮȢ

 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ȉȡȩʌȠȢĮȞĲȓȜȘȥȘȢțĮȚĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȒȢ
ĲȠȣ
ȆȠȜȚĲȚıȝȚțȠȓ
ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓ
ȀȠȚȞȦȞȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

ǲțĳȡĮıȘʌȩȞȠȣ
ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢĮȞĲȓįȡĮıȘȢ
ǹȞĮȗȒĲȘıȘȚĮĲȡȚțȒȢĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ȊʌȠįİțĲȚțȩĲȘĲĮʌȓıĲȘʌȡȠȢ
șİȡĮʌİȓĮ

ǻȚĮįȡĮıĲȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ
 :+2
 ,$63
 ȊȆȅȊȇīǼǿǹȊīǼǿǹȈ

ǹȁȁǾȁȅ
ǻǿǹȆǹǿ

ǻǹīȍīǾȈǾ
 ǿǻȇȊȂǹȉǹ
 ȅȇīǹȃȍȈǼǿȈ

ǼĬȃȅȉǾȉǹ ĭȊȁǾ
ȀȅȊȁȉȅȊȇǹ
 ǻǿǹĭȅȇǼȉǿȀǼȈǼȃȃȅǿǼȈ
 ĭȊȁǼȉǿȀȅȈ
īǼȃǼȉǿȀǾ
ȅȂȅǿȅīǼȃǼǿǹ"""
țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȠȝȐįȦȞȖȚĮȝİȜȑĲİȢ
ȅȋǿĳȣȜȒ țȠȚȞȦȞȚțȩȢȚıĲȩȢțĮȚȝȩȞȠ
ȊʌȠĲȓȝȘıȘȚĮĲȡȚțȫȞıĲȠȚȤİȓȦȞȣʌȠȠȝȐįȦȞ
ʌȜȘșȣıȝȠȪțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȑȢįȚĮțȡȓıİȚȢ

İșȞȩĲȘĲĮ
 ȀȠȚȞȒʌȡȠȖȠȞȚțȒțĮĲĮȖȦȖȒȒ
țȠȚȞȦȞȚțȩȣʌȩȕĮșȡȠ
 ȆȠȜȚĲȚıȝȩȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
 ȆĮȡĮįȩıİȚȢ
 īȜȫııĮ
 ĬȡȘıțİȓĮ
ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘıĲȠȤȫȡȠțĮȚȤȡȩȞȠ

ǹȣĲȠʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ

ȀȠȣȜĲȠȪȡĮ ʌȠȜȚĲȚıȝȩȢ
 ȈĲȐıİȚȢȗȦȒȢıİıȣȞįȣĮıȝȩȝİ
ĭȩȕȠȢȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ
İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȐıȣıĲȒȝĮĲĮ
ǹʌȩȥİȚȢ±ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢıȤİĲȚțȑȢ
ȝİĲȘȞĮȡȡȫıĲİȚĮ
ȆȡĮțĲȚțȑȢıȤİĲȚțȑȢȝİȚĮĲȡȚțȒĳȡȠȞĲȓįĮ
ǼȞȑȡȖİȚİȢʌȡȠȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȕȠȒșİȚĮȢ
ȊʌȠįİțĲȚțȩĲȘĲĮıĲȘȞȚĮĲȡȚțȒʌĮȡȑȝȕĮıȘ

ǹȓȝĮțĮȚȠȜȩĲȘĲĮ
ıȫȝĮĲȠȢ
ǼȟİĲȐıİȚȢțĮȚ
ȣʌȠțĮĲȐıĲĮĲȠ
ʌȡȠıȠȤȒȢ
ǹȚĲȓĮĮıșȑȞİȚĮȢțĮȚ
ȐȤȡȘıĲȘșİȡĮʌİȓĮ

īȜȫııĮȑțĳȡĮıȘʌȩȞȠȣ
ȤȡȒıȘȝȘİȚįȚțȫȞ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞȀȠȚȞȦȞȚțȠȓ
ȡȩȜȠȚ ȆȡȠıįȠțȓİȢ
ǹȞĲȚȜȒȥİȚȢȖȚĮĲȠıȪıĲȘȝĮ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢȣȖİȓĮȢ

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ıİİșȞȩĲȘĲİȢıĲȚȢǾȆǹ

 ȠȢ ĮȚǹĳȡȠĮȝİȡȚțĮȞȠȓ ȚșĮȖİȞİȓȢ
İȖțȜȘȝĮĲȓİȢ
ĮʌȡȠıʌȑȜĮıĲȠȚıĲȠȞʌȩȞȠ
&ODUN(% -$P+LVWRU\ 

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ıİİșȞȩĲȘĲİȢıĲȚȢǾȆǹ
 ǹĳȡȠĮȝİȡȚțĮȞȠȓȝİțĮĲȐȖȝĮĲĮȐțȡȦȞ
ÐʌȚșĮȞȩĲȘĲİȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ
0ȜİȣțȠȓ ĮȞȐȜȠȖȘİțĳȠȡȐȐȜȖȠȣȢ 
7RGG.+ $QQ(PHUJ0HG 

 ǹıșİȞİȓȢıİțȑȞĲȡĮȩʌȠȣ
ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚțȣȡȓȦȢȝİȚȠȞȩĲȘĲİȢ;
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȞİʌĮȡțȠȪȢĮȖȦȖȒȢ
țĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣ0İȣȡȪĲİȡĮțȑȞĲȡĮ
&OHHODQG&61(QJO0HG 

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ĲȠȣ ʌȩȞȠȣ ıİİșȞȩĲȘĲİȢıĲȚȢǾȆǹ
 ǹıȚȐĲİȢĮıșİȞİȓȢÐ
ÐĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
ȝĲȤțĮȚÐ țĮĲĮȞȐȜȦıȘʌİșȚįȓȞȘȢ0
İȣȡȦʌĮȓȠȚ
+RXJKWRQ,7 $QDHVWK,QWHQVLYH&DUH 

 ǹıȚȐĲİȢ± ȀĮȣțȐıȚȠȚ. țĮĲĮȞȐȜȦıȘ
ȠʌȚȠİȚįȫȞıİ3&$ ȖȚĮȝĲȤʌȩȞȠ
/HH$$QDHVWK,QWHQVLYH&DUH

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ ıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢİșȞȩĲȘĲİȢ

 ȀĮĲȐȖȝĮĲĮȝȘȡȚĮȓȠȣȠıĲȠȪ
ǺȚİĲȞȐȝ ǾȆǹıİȝȑȡİȢPJ±
PJȝȠȡĳȓȞȘȢțĮȚĮȞĮĳȠȡȐ
ĮȞİʌĮȡțȠȪȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȢ
&DUUDJHH(-$P-2UWKRS 

ȂİȜȑĲİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘ ĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ ıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢİșȞȩĲȘĲİȢ
 ǼȣȡȦʌĮȓȠȚ±ȂĮȪȡȠȚǹȝİȡȚțĮȞȠȓ
ÐıȠȕĮȡȩȝĲȤʌȩȞȠ
ȁĮĲȚȞȠĮȝİȡȚțĮȞȠȓÐ
)DXFHWW--3DLQ6\PSWRP0DQDJH 

 ǹĳȡȠĮȝİȡȚțȐȞİȢ ȀĮȣțȐıȚİȢȝİ
ĮȡșȡȓĲȚįĮ.ȑȞĲĮıȘʌȩȞȠȣțĮȚ
ĮȡȞȘĲȚțȒİʌȓįȡĮıȒĲȠȣ ʌȡȠıİȣȤȒ
İȜʌȓįĮ ĮȖȞȩȘıȘ
-RUGDQ06 3DLQ$UWKULWLV&DUH5HV 

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ
ȝȑıĮıĲȘȞȓįȚĮİșȞȩĲȘĲĮ

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ
ȝȑıĮıĲȘȞȓįȚĮİșȞȩĲȘĲĮ

 ȆȠȚțȓȜȠȚʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 ȂİĲȘȞĮȞĮțȐȜȣȥȘĲȠȣĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ
ÎȑȡİȣȞĮ ȖȠȞȚįȚĮțȒȢ
ȖȠȞȚįȚȫȝĮĲȠȢÎ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢȦȢʌȡȠȢĲȠȞʌȩȞȠ

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮĮȚıșȘĲȚțȫȞİȡİșȚıȝȐĲȦȞ
 īİȞİĲȚțȒıȪȞșİıȘ
 ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮ
 ĭȣıȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘ
 ǿįȚȠıȣȖțȡĮıȓĮ
 ǹȞĮĲȡȠĳȒ
 ȆȡȠıįȠțȓİȢ
 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȒįȚȐșİıȘ
 ȀȠȚȞȦȞȚțȠʌȠȜȚĲȚıȝȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

 ȂİĲĮȕȜȘĲȩĲȘĲĮıĲȘȞĮȞĲȓȜȘȥȘțĮȚĮȞȠȤȒ
ıĲȠȞʌȩȞȠ

ȅʌȩȞȠȢıĲȠȣȢĮȚȫȞİȢ
 īȚĮĮȚȫȞİȢʌȩȞȠȢ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ
țȠȝȝȐĲȚĲȘȢȗȦȒȢ

ȠȢ ĮȚȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚĮȡȞȘĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘʌȡȠȢĮʌȠĳȣȖȒțĮȚ
ĮȞĮȓȡİıȘ

 ǾĮĳĮȓȡİıȒĲȠȣĮȞĮȚȡİȓĲȘȞȓįȚĮĲȘȞ
ȠȣıȓĮĲȘȢ

 įȚȢ ȑĲȠȢǾȆǹ
 įȚȢțȠȚȞȐĮȞĮȜȖȘĲȚțȐ
 İțǹȝİȡȚțĮȞȠȓȝİ
ȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
 įȚȢ ȑĲȠȢĮʌȫȜİȚĮıİ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢțĮȚʌȩȞȠȢ

ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞȐįȡȠȝȘĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ
ıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ

 ǲȡİȣȞĮȘİȝʌİȚȡȓĮĲȦȞ

ʌȡȠıȜĮȝȕĮȞȫȝİȞȦȞĮȚıșȘĲȚțȫȞ
İȡİșȚıȝȐĲȦȞıȤȘȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȑıĮĮʌȩĲȘ
ıĲȐıȘțĮȚĲȚȢĮʌȩȥİȚȢ
 ȈĲȐıȘİțİȓȞȦȞʌȠȣİʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ ȝİ
ĮȣĲȩȞʌȠȣʌȠȞȐ

 ȀȠȚȞȦȞȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
 ǹȓıșȘıȘİȜȑȖȤȠȣțĮȚȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
 ȈȤİįȚĮıȝȩȢĲȠȣȝȑȜȜȠȞĲȠȢ

 ȈĲȡĮĲȚȫĲİȢțĮȚȤİȚȡȠȣȡȖȘȝȑȞȠȚ
ĮıșİȞİȓȢȝİĮȞĲȓıĲȠȚȤĮĲȡĮȪȝĮĲĮ
ȜȚȖȩĲİȡĮȠʌȚȠİȚįȒıĲȠȣȢıĲȡĮĲȚȫĲİȢ
İȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȐ ȐȜȜȘ įȚȐıĲĮıȘ țĮȚ
ȠȞȠȝĮıȓĮıĲĮĮȚıșȘĲȚțȐ
ÎȜȚȖȩĲİȡȠȢʌȩȞȠȢ
İȡİșȓıȝĮĲĮÎ
%HHFKHU+.0HDVXUHPHQWRIVXEMHFWLYHUHVSRQVHV1HZ<RUN 1< 
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV

ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞȐįȡȠȝȘĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ
ıĲȘșİȡĮʌİȓĮĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǼȞȞȠȚȠȜȠȖȚțȩȢʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢțĮĲȐıĲĮıȘȢ
İʌȓįȡĮıȘıĲȘȞȑȞĲĮıȘĲȘȢİʌȫįȣȞȘȢ
İȝʌİȚȡȓĮȢțĮȚıĲȘȞİȝĳȐȞȚıȘıȣȝʌİȡȚĳȠȡȫȞ
ʌȩȞȠȣțĮȚįȣıĲȣȤȓĮȢ
ǼțʌĮȓįİȣıȘțĮȚĮȞĮȝȩȡĳȦıȘıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ȝİȕȐıȘĲĮĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ÎĮȞĮțȠȪĳȚıȘĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠ

3ODFHERĮȞĮȜȖȘıȓĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮıȣıȤȑĲȚıȘȢ
ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢțĮȚıĲȐıȘȢıĲȠȞʌȩȞȠ
ʌİȚȡȐȝĮĲĮȝİ I05,
Î 3ODFHERĮȞĮȜȖȘıȓĮÎ
ǼʌȫįȣȞĮİȡİșȓıȝĮĲĮÎ
ÐȞİȣȡĮʌĮȞĲȒıİȦȞ
ıĲȠȞİȖțȑĳĮȜȠÎÎÎ įȒȜȦıȘȝİȓȦıȘȢʌȩȞȠȣ
įȚȑȖİȡıȘȝİıİȖțİĳȐȜȠȣ "İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
ǻȣȞȘĲȚțȐȕȜĮʌĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮÎ ȆȡȠıȝȠȞȒʌȩȞȠȣ
ÎÎÎ ÏʌȡȠȝİĲȦʌȚĮȓȠĳȜȠȚȩ

3ODFHERĮȞĮȜȖȘıȓĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮıȣıȤȑĲȚıȘȢ
ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢțĮȚıĲȐıȘȢıĲȠȞʌȩȞȠ
ȆȩȞȠȢ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȐįȠȝȠȪȝİȞȘİȝʌİȚȡȓĮ
īȞȦıȚĮțȒ İțĲȓȝȘıȘįȣȞȘĲȚțȐȕȜĮʌĲȚțȫȞįİȚțĲȫȞ

ȆĮȡȐȜȜȘȜȘ ȝİ
ǼțĲȓȝȘıȘĮȚıșȘĲȚțȐ ĲȦȞİʌȫįȣȞȦȞİȡİșȚıȝȐĲȦȞ

:DJHU7'3ODFHER
LQGXFHGFKDQJHVLQI05,LQWKHDQWLFLSDWLRQDQGH[SHULHQFHRISDLQ6FLHQFH 

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌĮȡȐȝİĲȡȠȚĲȠȣʌȩȞȠȣ
įȚĮțȠʌȒ țĮȚʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȘȡȠȒĲȘȢ
ȗȦȒȢĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

 ǼʌȫįȣȞĮİȡİșȓıȝĮĲĮ
 ǻǿǹȀȅȆǾȖȞȦıȚĮțȒȢȒȐȜȜȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȜȩȖȦĮʌȩıʌĮıȘȢ
ʌȡȠıȠȤȒȢÎ
ÎĮȡȞȘĲȚțȒ
įȚȐșİıȘİțȞİȣȡȚıȝȩȢ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțȑȢʌĮȡȐȝİĲȡȠȚĲȠȣʌȩȞȠȣ
įȚĮțȠʌȒ țĮȚʌĮȡİȝȕȠȜȒ ıĲȘȡȠȒĲȘȢ
ȗȦȒȢĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ȆİȓȡĮȝĮıțȠʌȩȢİʌȫįȣȞĮ
İȡİșȓıȝĮĲĮȜȐșȘȒțĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ
ıĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘİʌȚʌȡȩıșİĲĮ
İȡİșȓıȝĮĲĮıȤİĲȚțȐȝİĲȠȞʌȩȞȠȒ
ȩȤȚ
(FFOHVWRQ&%U-&OLQ3V\FKRO

60RUOH\3V\FKRORJ\RISDLQ%-$$GYDQFH$FFHVVSXEOLVKHGRQOLQHRQ
0D\%ULWLVK-RXUQDORI$QDHVWKHVLD

60RUOH\3V\FKRORJ\RISDLQ%-$$GYDQFH$FFHVV
SXEOLVKHGRQOLQHRQ0D\%ULWLVK-RXUQDORI
$QDHVWKHVLD ȈȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ

ǺĮșȝȩȢįȚĮțȠʌȒȢ





İʌȫįȣȞȠ İȡȑșȚıȝĮ
ǲȞĲĮıȘ
ĮʌİȚȜȒ
ȂȘʌȡȠȕȜİȥȚȝȩĲȘĲĮ
ȂȒȞȣȝĮĮʌȩĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȑȡȤİĲĮȚʌȩȞȠȢ

 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĮĲȩȝȠȣ
UĳȩȕȠȢʌȩȞȠȣ
U țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȒĲȐıȘ
U ǱȖȤȠȢȣȖİȓĮȢ

60RUOH\3V\FKRORJ\RISDLQ%-$$GYDQFH$FFHVV
SXEOLVKHGRQOLQHRQ0D\%ULWLVK-RXUQDORI
$QDHVWKHVLD ȈȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ

 ǻȚĮțȠʌȒĲȦȞʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ ȜȩȖȦĮʌȩıʌĮıȘȢĲȘȢ
ʌȡȠıȠȤȒȢ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘıĲȩȤȦȞțĮȚʌȡȠıĲĮıȓĮ
ǼȟĮȓȡİıȘıĲȩȤȠȢİȓȞĮȚȘĮʌȠĳȣȖȒ
șĮȞȐĲȠȣ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ

ǻȣıțȠȜȓĮĲȠȣıĲȩȤȠȣ
 ǼȪțȠȜȠȢȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌ¶ȩȜȠȣȢ
 ǻȪıțȠȜȠȢȝȩȞȠĮʌ¶ĮȣĲȠȪȢȝİȣȥȘȜȩ
ıțȠȡʌȩȞȠȣ
(FFOHVWRQ&%U-&OLQ3V\FKRO

 ǻȚĮțȠʌȒĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȘȢȝȞȒȝȘȢ
ȣȥȘȜȐİʌȓʌİįĮʌȡȠıȠȤȒȢ
 ǹȣĲȩȝĮĲȘȝȞȒȝȘįİȞİʌȘȡȡİȐȗİĲĮȚ
*ULVDUW-03DLQ

ʌĮȡİȝȕȠȜȒ
 ȈİȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠțĮȚȝİʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮıĲȘȗȦȒ
ĲȠȣȫıĲİȞĮĲȘȞʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚȖȚĮȞĮȗİȚ
ȝ¶ĮȣĲȐ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ
ȗȦȒ
ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐțĮĲİıĲĮȜȝȑȞȘİțĳȡȐıİȚȢ
ʌȡȠıȫʌȠȣ İȚįȚțȑȢșȑıİȚȢıȫȝĮĲȠȢ İȚįȚțȐ
ȕȠȘșȒȝĮĲĮ
ǹȞĲȓįȡĮıȘʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢıȣȝʌȐșİȚĮ
ıȣȝʌĮȡȐıĲĮıȘʌȡȠıʌȐșİȚĮİȜȐĳȡȣȞıȘȢ
ĮįȚĮĳȠȡȓĮțĮȚĮȖȞȩȘıȘ
0D\R&OLQLF3DLQ0DQDJHPHQW&HQWHU+RZ<RX)HHO3DLQ
>,QWHUQHW$FFHVVHG$XJXVW@

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮĲȠȣĮıșİȞȒțĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘĮʌȩĲȠȞıȪȞĲȡȠĳȠ

ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮĲȠȣĮıșİȞȒțĮȚ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘĮʌȩĲȠȞıȪȞĲȡȠĳȠ

 ǹıșİȞİȓȢȝİȤȡȩȞȚĮȠıĳȣĮȜȖȓĮıİțȣȜȚȩȝİȞȠ
įȚȐįȡȠȝȠ
 ǻȚĮțȠʌȒȜȩȖȦțȠȪȡĮıȘȢȒʌȩȞȠȣ
 ȈȪȞĲȡȠĳȠȢʌĮȡȫȞȒĮʌȫȞ
 ȈȤȑıȘȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
©ǾʌĮȡȠȣıȓĮĲȠȣıȣȞĲȡȩĳȠȣĮʌĮȜȪȞİȚĲȠȞ
ʌȩȞȠĮȜȜȐȩĲĮȞİȓȞĮȚȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȩȢ
įȚİȣțȠȜȪȞİȚĲȠȞĮıșİȞȒȞĮȣʌȠȜİȚĲȠȣȡȖİȓª
/HDU\05$YHUVLYH%HKDYLRUVLQ,QWHUSHUVRQDO5HODWLRQVKLSV,Q
Behaving BadlyHGV5.RZDOVNL:DVKLQJWRQ'&$PHULFDQ
3V\FKRORJLFDO$VVRFLDWLRQ

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢĮʌȠĳȣȖȒȢĲȠȣĳȩȕȠȣȖȚĮ
ĲȠȞʌȩȞȠțĮȚȤȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

 ȈȪȞįİıȘİțĲȑȜİıȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞȝİ
ĲȠȞʌȩȞȠÎ
ÎʌȚșĮȞȒıȦȝĮĲȚțȒ
ȕȜȐȕȘțȓȞįȣȞȠȢÎĮʌȠĳȣȖȒĲȘȢ
ʌȡȠıȝȠȞȒĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚ
ʌȡȠİȟȩĳȜȘıȘțĮĲĮıĲȡȠĳȚțȫȞ
ıȣȞİʌİȚȫȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣ
ĳȩȕȠȣ

ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢĮʌȠĳȣȖȒȢĲȠȣĳȩȕȠȣȖȚĮ
ĲȠȞʌȩȞȠțĮȚȤȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

ĬİȡĮʌİȓĮʌȡȠȠįİȣĲȚțȒİțĲȑȜİıȘ
ĲȦȞȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞʌȠȣĳȠȕȠȪȞĲĮȚ
ȫıĲİȞ¶ĮʌȠĳȠȡĲȚıĲȠȪȞĮʌ¶ĲȘȞ
ĮȡȞȘĲȚțȒıȘȝİȚȠȜȠȖȓĮĲȠȣȢ
9ODH\HQ-:%HKDY5HV7KHU

ȅʌȩȞȠȢıĮȞĮʌİȚȜȒĲȘȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȆȩȞȠȢĮȞșȡȫʌȚȞȘȣʌȩıĲĮıȘ
ĮȓıșȘıȘİĮȣĲȠȪ
ȆİȡȓʌȜȠțȘȘȑȡİȣȞĮȖȚĮĲȘȞ
țȠȚȞȦȞȚȠȜȠȖȓĮ
ĮȞĮʌĮȡȐȟȚȝȘȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ
ʌȠȚȠĲȚțȒ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚıĲȚȢĮĳȘȖȒıİȚȢ

ȉĮȣĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐșȑȝĮĲĮ
 ǹȓıșȘıȘ
©ĮʌȠȟȑȞȦıȘȢªĮʌȩ
ĲȠıȫȝĮ 
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩĮʌȩĲȠ
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȖȚĮ
ĲȘȞȘȜȚțȓĮ

ȅʌȩȞȠȢıĮȞĮʌİȚȜȒĲȘȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȆȡȠıȦʌȚțȐșȑȝĮĲĮ
©ǹȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ
ıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
ǼʌȚȝȠȞȒıĲȘȜȪıȘĲȠȣʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ
ǹʌȠįȠȤȒțĮȚįȑıȝİȣıȘșİȡĮʌİȓĮȢ
ȆȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȩȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ

ȉĮȣĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐșȑȝĮĲĮ
ÄĮȓıșȘıȘʌȡȩȦȡȘȢ
ȖȒȡĮȞıȘȢʌĮȡĮțȝȒ
įȚȐȜȣıȘ ĮȡȖȠȓȡȣșȝȠȓ
įȣıțȠȜȓĮțȚȞȒıİȦȞ
ÄĮȓıșȘıȘ
©ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢª
İĮȣĲȠȪıİ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȤȡȠȞȚțȩ
ıȘȝİȓȠ ʌȡȚȞĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘȤȡȠȞȚȩĲȘĲĮȢ
ÄıĲȩȤȠȚșİȡĮʌİȓĮȢȝİ
ȕȐıȘĲȠıȘȝİȓȠĮȣĲȩ
ĮȞȐȡȝȠıĲȘțĮĲȐıĲĮıȘ

ǾșİȦȡȓĮĲȘȢ
©ĮȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǾșİȦȡȓĮĲȘȢ
©ĮȣĲȠįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢªĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǹȓıșȘıȘʌĮȖȓįİȣıȘȢʌȜİȣȡȫȞĲȠȣ
ĮĲȩȝȠȣȜȩȖȦʌȩȞȠȣǻȚĮțȡȓȞİȚ
ĲȡȓĮİȖȫȆȡĮȖȝĮĲȚțȩ
ǿįİĮĲȩ șĮȒșİȜĮȞĮİȓȝĮȚ
ȆȡȑʌȠȞ șĮȩĳİȚȜĮȞĮİȓȝĮȚ

ǻȚĮĳȠȡȐ țĮĲȐșȜȚȥȘ
ǻȚĮĳȠȡȐ ȐȖȤȠȢ- įȚȑȖİȡıȘ

ȂȑȖİșȠȢʌĮȖȓįİȣıȘȢ ʌȡȠȖȞȦıĲȚțȩȢ
įİȓțĲȘȢțĮĲȐșȜȚȥȘȢ
ȆĮȖȓįİȣıȘʌȜİȣȡȫȞȝİȝİȖȐȜȘĮȟȓĮıĲȘȞ
İțĲȓȝȘıȘĲȠȣĮıșİȞȒÎ
ÎıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒ
İȟȠȣșȑȞȦıȘ

ǼʌȚȝȠȞȒıĲȘȞİʌȓȜȣıȘĲȠȣ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢĲȠȣʌȩȞȠȣ
 ǹȞȑĳȚțĲȘȘİʌȓĲİȣȟȘȝİȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ıĲȩȤȦȞÎ
ÎʌȡȠıȦʌȚțȑȢțĮȚıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ

 ȈȣȜȜȠȖȒȖȚĮĲȡȫȞ Î Î ÎȚĮĲȡȠȖİȞİȓȢ
İʌȚʌȜȠțȑȢ
 ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢȜȪıİȚȢ ȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘĲȦȞ
ıĲȩȤȦȞ

ǹʌȠįȠȤȒĲȠȣʌȩȞȠȣțĮȚ
įȑıȝİȣıȘșİȡĮʌİȓĮȢ
 ȈĲȩȤȠȢ İțȝȐșȘıȘȞȑȠȣĲȡȩʌȠȣȗȦȒȢ
ĮʌȠįȠȤȒıțȑȥİȦȞțĮȚĮȞĲȚįȡȐıİȦȞĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢȠĮıșİȞȒȢİȓȤİĮȡȞȘșİȓıĲȠ
ʌĮȡİȜșȩȞ
 ǻȠȣȜİȚȐıİʌȡȠıȦʌȚțȑȢĮȟȓİȢ
 ǻİıȝİȪıİȚȢıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢÎ
Î
 ȈĲȡĮĲȘȖȚțȑȢĮȜȜĮȖȒȢʌĮȡĮįȠıȚĮțȫȞ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȫȞ
ʌȜȘȡȑıĲİȡȘȗȦȒ
&RKHQ0&OLQ-3DLQ

ȅțȠȚȞȦȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ

ȅțȠȚȞȦȞȚțȩȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ

 ǼʌȘȡİȐȗİȚĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȘȢ
ıȤȑıȘȢĲȠȣȝİĲȠȣȢȐȜȜȠȣȢțĮȚĲȠȞ
ĲȡȩʌȠʌȠȣʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚıĲȘȞ
țȠȚȞȦȞȓĮ
 ĬȑȝĮ©ĮȩȡĮĲȠȣªʌȩȞȠȣʌȡȑʌİȚȞĮ
ʌİȓıİȚȖȚĮĲȘȞȪʌĮȡȟȒĲȠȣțĮȚȞĮ
İȟȘȖȒıİȚıȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢ

 ȆȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮȕȐȜȜİȚȝİȖȐȜȘ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮȖȚĮȞĮȑȤİȚĮȓıșȘıȘ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢİʌȐȡțİȚĮȢ
 ȆȚșĮȞȐȞĮʌȡȠıʌĮșİȓȞĮ
ĮʌȠțȡȪȥİȚ ĲȠʌȡȠȕȜȘȝȐĲȠȣıĲȠ
ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

%ODFNVKHU(3DLQ0HG

%ODFNVKHU(3DLQ0HG

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȆȡȠİĲȓĮȢȑȡİȣȞİȢȝİȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ
ĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȑȢȝİșȩįȠȣȢİȖțİĳĮȜȚțȑȢįȠȝȑȢ
ʌȠȣİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚĮʌȩȕȜĮʌĲȚțȐ
ÎÎÎ
İȡİșȓıȝĮĲĮÎ

 ĬȐȜĮȝȠȢ,ʌĮȡİȖțİĳĮȜȓįĮ, ȞȒıȠȢ ĲȠȣ
Reil, ʌȡȦĲİȪȦȞ, įİȣĲİȡİȪȦȞ
ĮȚıșȘĲȚțȩȢ ĳȜȠȚȩȢ, ʌȡȩıșȚȠȢ ĳȜȠȚȩȢ
ĲȠȣ ʌȡȠıĮȖȦȖȓȠȣ, ʌȡȠȝİĲȦʌȚĮȓȠȢ
ȜȠȕȩȢ
 ǹʌȩȝİȜȑĲİȢȝȩȞȠİȡİȣȞȠȪȞĲȠȞʌĮȡȐȖȠȞĲĮ
ĳȪȜȠīȚĮĲȓ

İȖțİĳĮȜȚțȑȢįȠȝȑȢʌȠȣİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮʌȩȕȜĮʌĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ǹȡȤȚțȐȑȜȜİȚȥȘȝİȜİĲȫȞ ĮȞİȟȒȖȘĲȘ
 ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
± īȣȞĮȓțİȢʌȚȠİȣĮȓıșȘĲİȢ
± ǼțĮĲȠȞĲȐįİȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢİʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȘȞ
ĮȞĲȓȜȘȥȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ǱȡĮȐʌȠȣıȓĮȝİȜİĲȫȞʌȩȞȠȢ ĳȪȜȠ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘįȠȝȫȞİȖțİĳȐȜȠȣ ȜȠȖȚțȒ

ȂǼȁǼȉǼȈĳȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

ȂǼȁǼȉǼȈĳȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȈȠȕĮȡȩĲȘĲĮʌȩȞȠȣ

 ǼʌȚʌȠȜĮıȝȩȢȤȡȩȞȚȦȞİʌȫįȣȞȦȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȚȞȠȝȣĮȜȖȓĮȘȝȚțȡĮȞȓĮ
İȣİȡȑșȚıĲȠȑȞĲİȡȠįȚȐȝİıȘțȣıĲȓĲȚįĮ 
6H[GLIIHUHQFHVLQSDLQDQGSDLQLQKLELWLRQPXOWLSOHH[SODQDWLRQVRIDFRQ
WURYHUVLDO SKHQRPHQRQ1DW5HY1HXURVFL 

 ȅȟȪȢȝĲȤʌȩȞȠȢȝİȖȐȜİȢįȚĮĳȠȡȑȢıĲȚȢ
ȝİȜȑĲİȢțȜȓıȘʌȡȠȢ
± *HQGHUDQGSDLQDUHYLHZRIUHFHQWFOLQLFDODQGH[SHULPHQWDOILQGLQJV-
3DLQ

ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮ!ĮıșİȞİȓȢ
İțĲȠȢȝĲȤʌȩȞȠȣ  ȣʌȩșİȡĮʌİȓĮȖȚĮʌȩȞȠ 
ĮıĮĳȒĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
įȚĮĳȠȡȑȢıĲȠȣȢİʌȚȜİȖȝȑȞȠȣȢʌȜȘșȣıȝȠȪȢȒıĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢĲȠȣʌȩȞȠȣĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȠ
ĳȪȜȠ
± 6H[GLIIHUHQFHVLQUHSRUWHGSDLQDFURVVSDWLHQWVFDSWXUHGLQ
HOHFWURQLFPHGLFDOUHFRUGV-3DLQ

ȂǼȁǼȉǼȈĳȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȝİȠʌȚȠİȚįȒȝȚțȡȩĲİȡȘțĮĲĮȞȐȜȦıȘıİƂ ȖȚĮȝĲȤʌȩȞȠ
ʌȚșĮȞȐȜȩȖȦĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ ĮȜȜȐȝİȖĮȜȪĲİȡȘȝİȝİȚțĲȒȢ
įȡȐıȘȢȠʌȚȠİȚįȒ ȕȠȣĲȠȡĳĮȞȩȜȘʌİȞĲĮȗȠțȓȞȘțĮ 
ȂİʌĮȡİȝȕĮĲȚțȑȢȝİșȩįȠȣȢįȚȐĳȠȡĮțĮȚĮıĮĳȒ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ǻȚĮĳȠȡȑȢȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıİʌĮȡȐȖȠȞĲİȢȩʌȦȢĲȠĳȪȜȠĲȠȣșİȡȐʌȠȞĲĮȠ
ȕĮșȝȩȢĮʌȩįȠȤȒȢĲȘȢʌĮȡȑȝȕĮıȘȢĲĮȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣʌȩȞȠȣȠ
ȕĮșȝȩȢĲȘȢĮȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȢıİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢțȜʌ
± $V\VWHPDWLFUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVRIKXPDQH[SHULPHQWDODQGFOLQLFDO
VWXGLHV3DLQ
± *HQGHUGLIIHUHQFHVLQRXWFRPHVRIDPXOWLPRGDOSDLQPDQDJHPHQW
SURJUDP3DLQ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢȣʌȠțİȓȝİȞȠȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ
ĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞ
 ǺȚȠȜȠȖȚțȠȓȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ
± ȊʌȠįȠȤİȓȢȠȡȝȠȞȫȞĳȪȜȠȣıĲȠȆȃȈțĮȚȀȃȈıİ
ʌİȡȚȠȤȑȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞĮȜȖĮȚıșȘıȓĮ
± ȀĮȚȘȠȚıĲȡĮįȚȩȜȘțĮȚȘʌȡȠȖİıĲİȡȩȞȘȑȤȠȣȞ
ʌȡȠĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȑȢțĮȚĮȞĲȚĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȑȢįȡȐıİȚȢ
± ǾĲİıĲȠıĲİȡȩȞȘ ĳĮȓȞİĲĮȚȞĮȑȤİȚȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĮȞĲȚĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȒțĮȚʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒįȡȐıȘ
± ȂİȚȦȝȑȞĮİʌȓʌİįĮĮȞįȡȠȖȩȞȦȞıĲȠȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
± ǼʌȓĲĮıȘțȜȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣțĮĲȐĲȘȞʌİȡȓȠįȠĲȘȢ
İȝȝȘȞȠȡȣıȓĮȢ
ǲȡİȣȞĮʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȝİȝİșȠįȠȜȠȖȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ
6H[GLIIHUHQFHVLQSDLQDQGDQDOJHVLDWKH UROHRIJRQDGDOKRUPRQHV(XU
-3DLQ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢȣʌȠțİȓȝİȞȠȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ
ĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞ
 īȠȞȩĲȣʌȠȢİʌȚʌȜȑȠȞʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢʌȠȣ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚıĲȚȢįȚĮĳȠȡȑȢıĲȘȞ
ĮȜȖĮȚıșȘıȓĮ
± īȠȞȓįȚȠȣʌȠįȠȤȑĮȝİȜĮȞȠțȠȡĲȓȞȘȢ ȐıʌȡȠ
įȑȡȝĮ țȩțțȚȞĮȝĮȜȜȚȐ 
ƂȝİʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢĮȜȜȘȜȓȦȞĲȠȣȖȠȞȚįȓȠȣĹ
ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒĮʌȐȞĲȘıȘıĲȘʌİȞĲĮȗȠțȓȞȘıİ
ıȤȑıȘȝİȐȞĲȡİȢțĮȚȖȣȞĮȓțİȢȤȦȡȓȢĮȣĲȐĲĮ
ĮȜȜȒȜȚĮ
3URF 1DWO$FDG 6FL 86$

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢȣʌȠțİȓȝİȞȠȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ
ĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞ
 ǻȚĮĳȠȡȑȢıĲȘȞİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘĲȠȣĳȜȠȚȠȪĲȠȣ
İȖțİĳȐȜȠȣ ıȤİĲȚȗȩȝİȞİȢȝİĲȚȢȠȡȝȩȞİȢĲȠȣ
ĳȪȜȠȣ
± įȚȑȖİȡıȘĮȞĮıĲĮȜĲȚțȫȞʌİȡȚȠȤȫȞʌȩȞȠȣıİ
Ƃ ȝİĻĲİıĲȠıĲİȡȩȞȘȜȩȖȦĮȞĲȚıȣȜȜȘʌĲȚțȫȞ
 ǼȞįȠȖİȞȑȢıȪıĲȘȝĮȠʌȚȠİȚįȫȞĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐ
ȝİĲȚȢȠȡȝȩȞİȢĲȦȞȖȠȞȐįȦȞ
ĹȠȚıĲȡĮįȚȩȜȘĻʌȡȠȖİıĲİȡȩȞȘĻİȣĮȚıșȘıȓĮ
ıĲȠȞʌȩȞȠțĮȚĹıȪȞįİıȘȝİȝȣʌȠįȠȤİȓȢ
%UDLQLPDJLQJUHYHDOVWKDWHQJDJHPHQWRIGHVFHQGLQJLQKLELWRU\SDLQSDWKZD\VLQ
KHDOWK\ZRPHQLQDORZHQGRJHQRXVHVWUDGLROVWDWHYDULHVZLWKWHVWRVWHURQH3DLQ


ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢȣʌȠțİȓȝİȞȠȚ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞ
 ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢıȤİĲȚȗȩȝİȞȠȚȝİ
ĲȠĳȪȜȠ
 ǹʌĮȞĲȘĲȚțȩĲȘĲĮıĲȠȞʌȩȞȠįȠȝȑȢ
± țĮĲĮıĲȡȠĳȚțȩĲȘĲĮ ȝİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘțĮȚ
ĮȞĮȝȐıȘȝĮʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠȞʌȩȞȠ
± ĮȣĲȠįȚĮȤİȓȡȘıȘ ĲȡȩʌȠȚȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘıĲȩȤȠȣ
țĮĲĮıĲȠȜȒĲȠȣʌȩȞȠȣ
ȈȣȤȞȩĲİȡĮȠȚƂİȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚıĲȠ
ȆȡȠįȚȐșİıȘĲȘȢʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ
5DFHDQGVH[GLIIHUHQFHVLQSULPDU\DSSUDLVDOVFDWDVWURSKLVLQJDQG
H[SHULPHQWDOSDLQRXWFRPHV-3DLQ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢȣʌȠțİȓȝİȞȠȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ
ĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞ
 ĬȘȜȣțȩĲȘĲĮ ĮȡȡİȞȦʌȩĲȘĲĮțĮȚțȠȣȜĲȠȪȡĮȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢĮʌȩȥİȚȢȝʌȠȡİȓȞĮțĮșȠȡȓȗȠȣȞĲȘȞȑțĳȡĮıȘ
ĲȠȣʌȩȞȠȣ ĹıİƂ ȠʌȩĲİțĮȚȜȐșȘıĲȚȢȝİȜȑĲİȢ
 ǿıȡĮȘȜȓĲİȢƂțĮȚȐȞįȡİȢ³ĮȡȡİȞȦʌȒıĲȐıȘ´ ıĲȠȞʌȩȞȠ
ıİıȤȑıȘȝİĲȠȣȢǹȝİȡȚțĮȞȠȪȢ
± 3DLQ

 ȆȡȫȚȝȘȑțșİıȘıİʌȓİıȘĮʌȩĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȤ
ıİȟȠȣĮȜȚțȒțĮțȠʌȠȓȘıȘĮȞȒȜȚțȠȣĺȤȡȩȞȚȠȚʌȩȞȠȚ
ıĲȘȞİȞȒȜȚțȘȗȦȒțĮȚĻİȣĮȚıșȘıȓĮıĲȠȞʌȩȞȠĮȜȜȐȝȩȞȠ
ıİƂ
± &O-3DLQ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ǼʌȫįȣȞĮțȜȚȞȚțȐıȪȞįȡȠȝĮ
įȣıĮȞȐȜȠȖĮıȣȤȞȩĲİȡĮıĲȚȢ
ȖȣȞĮȓțİȢ
 %HUNOH\ĲȦȞİʌȫįȣȞȦȞ
ıȣȞįȡȩȝȦȞȣʌȩȝİȜȑĲȘʌȡȠĲȚȝȐ
ȖȣȞĮȓțİȢțĮȚȐȞįȡİȢ
%HUNOH\.-6H[GLIIHUHQFHVLQSDLQ%HKDY%UDLQ6FL


ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȂİĲĮȞȐȜȣıȘȝİȜİĲȫȞȝİʌİȚȡĮȝĮĲȚțȐ
İʌȫįȣȞĮİȡİșȓıȝĮĲĮȖȣȞĮȓțİȢʌȚȠ
İȣĮȓıșȘĲİȢıĲȠȞʌȩȞȠ
± ʌȚȠ İȣĮȓıșȘĲİȢ ıĲĮ İʌȫįȣȞĮ
± İʌȫįȣȞĮ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ
5LOH\-/3DLQ 

ȆȚșĮȞȐȜȩȖȦįȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ
ȞİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȫȞĮȞĲȚįȡȐıİȦȞıİ
ĮȚıșȘĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ
 ȌȣȤȠȜȠȖȚțȠȓțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
 īȣȞĮȓțİȢȕȐȡȠȢĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞĲȠȣıʌȚĲȚȠȪțĮȚĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢÎ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢĳȩȡĲȠȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ÎȝİĲĮȕȠȜȑȢșȣȝȚțȠȪ Î

țĮĲȐșȜȚȥȘ
 ǼʌȓĲĮıȘĲȘȢıȦȝĮĲȚțȒȢİȝʌİȚȡȓĮȢ
2KD\RQ0Ȃ$UFK*HQ3V\FKLDWU\ 

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

ĭȪȜȠțĮȚʌȩȞȠȢ

 !ĮıșİȞȫȞȝİțĮĲȐșȜȚȥȘ
ĮȞĮĳȑȡȠȣȞțĮȚʌȩȞȠ
 ǳʌȚĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮțĮĲȐșȜȚȥȘȢÎ
Î
ıȣȤȞȩĲȘĲĮİʌȫįȣȞȦȞ
ıȣȞįȡȩȝȦȞ ʌȜȐıȚĮĲȠȣȖİȞȚțȠȪ
ʌȜȣșȘıȝȠȪ

ǱȞįȡİȢțĮȚȖȣȞĮȓțİȢįİȞ İȓȞĮȚ ȓįȚȠȚ țĮȚȠȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩĲȘĲİȢȝʌȠȡİȓȞĮ
İʌȘȡȡİȐȗȠȣȞțĮȚĲȘȞ
İȝʌİȚȡȓĮĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ

2KD\RQ0Ȃ$UFK*HQ
3V\FKLDWU\ 

ȈȣȝʌȑȡĮıȝĮ
 ȆȩȞȠȢțĮȚĮȞĮʌȘȡȓĮ
ǻȪıțȠȜȠȞĮĮʌȠįİȚȤșȠȪȞȞĮȝİĲȡȘșȠȪȞ
ȞĮțĮĲĮȡȡȚĳșȠȪȞ
ȀȠȚȞȦȞȚțȑȢıȣȞșȒțİȢ
ȆȩıȠʌȠȞȐ
ȈȦȝĮĲȚțȒʌĮșȠȜȠȖȓĮ

ȆȡȠıįȠțȓİȢȥȣȤȚțȑȢįȚĮșȑıİȚȢ
ĮȞĲȓȜȘȥȘİȜȑȖȤȠȣ

ǹȞĲȓȜȘȥȘĲȠȣĮĲȩȝȠȣ

ǼțĲȚȝȠȪȝİĲȠȞȐȞșȡȦʌȠțĮȚȩȤȚĲȠȞʌȩȞȠ
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