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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".
Σήμερα είναι στα χέρια σας σε έντυπη μορφή όλες τις παρουσιάσεις και οι εισηγήσεις του
4ου Κύκλου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αλγολογία.
Από το 2010 που πρωτοξεκίνησε η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αλγολογία και μέχρι
σήμερα που σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(το 5ο στη σειρά) έχουν διεξαχθεί 20 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 2015, τους 52 το 2016 και 48 το
2017.
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 33 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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Πόνος σε Νήπια, Παιδιά και Εφήβους
Αδελαΐς Τσιώτου
Αναισθησιολόγος
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
Νοσ. Παίδων « Π. & Α. Κυριακού»
Με βάση την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την νευροφυσιολογία, την αντιμετώπιση και τις
επιπτώσεις του πόνου, φαίνεται ανακόλουθο το γεγονός, ότι μέχρι το 1970 επικρατούσε η άποψη ότι
«τα παιδιά σπάνια χρειάζονται αναλγητικά και ανέχονται τον πόνο καλά
Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, μελέτη των Μather et al κατέδειξε ότι από 170 παιδιά που
υπέστησαν χειρουργική επέμβαση, το 16 % δεν έλαβε καμία αναλγητική αγωγή. Ακόμη και όταν
υπήρχαν ιατρικές οδηγίες για χορήγηση αναλγητικών, αυτές δεν εφαρμόσθηκαν σε ποσοστό 40 %.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο το 25 % των παιδιών δεν αισθάνθηκε πόνο την
ημέρα του χειρουργείου, ενώ το 40 % διαμαρτυρήθηκε για μέτριο έως σοβαρό πόνο. Τελικά,
περίπου 75 % των παιδιών έλαβαν ανεπαρκή αναλγησία.
Όσον αφορά τα νεογνά η κατάσταση ήταν αρχικά ακόμη πιο ζοφερή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι 40
% των παιδιάτρων, χειρουργών και οικογενειακών γιατρών πίστευαν το 1986 ότι η αίσθηση του
πόνου απουσιάζει τον πρώτο μήνα της ζωής. Πριν το 1990 τα νεογνά χειρουργούνταν υπό ελαφρά
αναισθησία και δεν λάμβαναν μετεγχειρητική αναλγησία.
Ακόμα και την τελευταία δεκαετία όμως, σε μελέτη που αφορούσε την επίπτωση του μέτριου προς
σοβαρό πόνου στα παιδιατρικά νοσοκομεία, διαπιστώθηκε ότι, αυτή ανέρχονταν στο 27%, η
επίπτωσή του στις χειρουργικές κλινικές ήταν 44%, ενώ οι πιο επιρρεπείς ηλικιακές ομάδες ήταν οι
έφηβοι και τα βρέφη.
Αλλαγή στην αντιμετώπιση του πόνου των παιδιών άρχισε να συντελείται χάρη στα αποτελέσματα
της έρευνας, που αφορούσε στην νευροφυσιολογία.
Νευροφυσιολογία του πόνου στα παιδιά
Οι ερευνητικές μελέτες απέδειξαν ότι, αισθητικές νευρικές απολήξεις στο δέρμα υπάρχουν
από την 7η εβδομάδα της κύησης και επεκτείνονται σε όλη την επιφάνεια του σώματος μέχρι την
22η- 29η εβδομάδα της κύησης. Στα νεογνά, ο τραυματισμός του δέρματος οδηγεί σε συσσώρευση
αισθητικών νευρικών απολήξεων μέσα και κοντά στο τραύμα.. Αυτό οδηγεί σε «υπερ-νεύρωση» της
τραυματισμένης περιοχής, που διατηρείται πολλές εβδομάδες μετά την επούλωση του τραύματος και
συμβάλλει στην περιφερική ευαισθητοποίηση. Πράγματι, η περιοχή αυτή έχει χαμηλότερο ουδό

διέγερσης και παραμένει υπερευαίσθητη σε όλα τα ερεθίσματα για παρατεταμένη περίοδο. Φαίνεται
ότι η συσσώρευση αισθητικών νευρικών απολήξεων εξυπηρετεί στη μεταφορά πεπτιδίων που
ευοδώνουν την επούλωση του τραύματος.
Παρόμοια συσσώρευση συμβαίνει και στο ΝΜ μετά από βλάβη των περιφερικών νεύρων,
οπότε περιφερικά ερεθίσματα προκαλούν περισσότερο εκτεταμένη επίδραση στο ΚΝΣ. Η υπερδιεγερσιμότητα του ΝΜ του βρέφους αυξάνει την έκταση της κεντρικής ευαισθητοποίησης , η οποία
,όπως υποδεικνύουν πρωτογενείς μελέτες , φαίνεται ότι εμφανίζεται ήδη από τη βρεφική ηλικία.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης οι μεγαλύτερες εμμύελες Α ίνες και οι μικρότερες αμύελες
C κεντρομόλες αισθητικές ίνες, που, ως γνωστόν, μεταφέρουν αισθητικά ερεθίσματα διαφορετικών
χαρακτηριστικών, κατανέμονται σε περιοχές των οπισθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού, οι οποίες
αλληλοεπικαλύπτονται για μερικές εβδομάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρά , μη επώδυνα
ερεθίσματα να προκαλούν μεγάλες, μη εκλεκτικές απαντήσεις, οι οποίες δεν οργανώνονται με
ακρίβεια στο χώρο και στον χρόνο και δεν μπορούν να διακριθούν από αυτές που προέρχονται από
επώδυνα ερεθίσματα. Έτσι το νεογνικό αισθητικό ερέθισμα έχει χαμηλό ουδό και είναι μη ειδικό.
Για το λόγο αυτό η απάντηση του νεογνού σε πολλά είδη ερεθισμάτων είναι παρόμοια και συνεπώς
δεν μπορεί να εκτιμηθεί και να ερμηνευθεί εύκολα. Το γεγονός αυτό συμβαίνει εντονότερα στο
πρόωρο ή σε κρίσιμη κατάσταση νεογνό λόγω της διαταραχής της ανάπτυξής του. Το νεογνικό ΚΝΣ
είναι σε υπερδιεγερτική κατάσταση λόγω παρουσίας περισσοτέρων, πιο εκτεταμένων διεγερτικών
υποδοχέων, οι οποίοι επιπλέον διεγείρονται πιο εύκολα από διεγερτικούς νευροδιαβιβαστές. Οι
υποδοχείς αυτοί περιορίζονται στις θέσεις που κατέχουν στον ενήλικα σε διάστημα αρκετών
εβδομάδων. Η υπερδιεγερτική κατάσταση οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι οι κατιούσες
ανασταλτικές οδοί είναι ατελώς αναπτυγμένες, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση της απάντησης ακόμη
και σε αβλαβή ερεθίσματα. Επιπλέον νευροδιαβιβαστές που προκαλούν αναστολή στους ενήλικες
μπορεί να δρούν διεγερτικά στο ανώριμο νευρικό σύστημα (GABA, γλυκίνη).
Παιδιά και Οξύς Πόνος
Βασικοί κανόνες διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οξέος πόνου των παιδιών είναι
οι εξής:
1.Εφαρμογή αξιολόγησης του πόνου συστηματικά
2. Εφαρμογή αναλγητικής τεχνικής στον σωστό χρόνο και συστηματική χορήγηση αναλγητικών με
το ρολόι
3. Αναλγητικές οδηγίες στους γονείς για το σπίτι
4. Εφαρμογή πολυπαραγοντικής αναλγησίας
Αξιολόγηση του πόνου

Η αξιολόγηση του πόνου πρέπει να γίνεται συστηματικά στις Υπηρεσίες Πόνου, σε κάθε χειρισμό
και σε κάθε επώδυνη πράξη, ιατρική και νοσηλευτική. Λόγω της διαφοράς στην ψυχοκινητική
εξέλιξη των παιδιών ανάλογα με την ηλικία, διαφέρουν και οι κλίμακες αξιολόγησης που
χρησιμοποιούνται.
Χρησιμοποιούνται κλίμακες αυτοαναφοράς σε παιδιά > 5 ετών, όπως η κλίμακα με Προσωπάκια
(Faces), η Oπτική Αναλογική κλίμακα (VAS) κλπ, κλίμακες συμπεριφοράς, όπως ή Premature Infant
Pain Profile (PIPP), η οποία αξιολογεί και φυσιολογικές παραμέτρους, και η FLACC (>1 έτους). Τα
παιδιά με ψυχοκινητικά προβλήματα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, στην οποία η αξιολόγηση
παρουσιάζει ενδογενείς δυσκολίες. Οι σχετικές μελέτες έχουν στηριχθεί κατά κύριο λόγο στις
παρατηρήσεις και στις απόψεις των γονέων ή αυτών που τα φροντίζουν, οι οποίοι γνωρίζουν τον
τρόπο επικοινωνίας και την αντίδρασή τους στον πόνο (Revised FLACC)
Σε όλες τις περιπτώσεις η αξιολόγηση του πόνου πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά, κατάλληλα
χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη την παθολογία του ασθενούς και τη φαρμακοκινητική των
χορηγούμενων αναλγητικών και να καταγράφεται στο φύλλο νοσηλείας και παρακολούθησης του
ασθενούς.
Αντιμετώπιση πόνου με φαρμακoλογικούς παράγοντες
Παρακεταμόλη
Αποτελεί το συχνότερα χορηγούμενο αναλγητικό.
Η δόσεις διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και την οδό χορήγησης (συμβουλευτείτε τον αναλυτικό
πίνακα που υπάρχει στο power point).
Σε iv χορήγηση, η δοσολογία τροποποιείται σε 15mg/kg σε παιδιά και 7.5mg/kg σε νεογνά κάθε 6
ώρες.
Αν και αποτελεί το ευρύτερα χορηγούμενο αναλγητικό, μπορεί να προκαλέσει ηπατική νέκρωση σε
περίπτωση υπερδοσολογίας, ιδιαίτερα σε νεογνά και βρέφη. Προσοχή χρειάζεται και όταν
χορηγείται σε παιδιά αφυδατωμένα, με διαταραχές θρέψης, ηπατική δυσλειτουργία και μετά από
παρατεταμένη νηστεία.
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)
Ιβουπροφαίνη: Δοσολογία: 30 mg/kg/24ωρο ή 5-10mg/kg ανά 8ωρο ή ανά 6ωρο αρχικά σε πολύ
έντονο πόνο, και σε ηλικία μεγαλύτερη των 3 μηνών.
Nαπροξένη: Δοσολογία: 10-15mg/kg/24ωρο σε δύο δόσεις, σε παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών και
βαρύτερα των 25kg
Δικλοφενάκη: Δοσολογία: 3mg/kg/24ωρο σε δύο ή τρεις δόσεις, σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.

Χορήγηση ΜΣΑΦ ως 2-3 ημέρες θεωρείται ασφαλής, ενώ πλέον δεν αντενδείκνυνται σε όλες τις
περιπτώσεις άσθματος, αλλά μόνο μετά από πρόσφατη κρίση. Κίνδυνος αιμορραγίας μετά
αμυγδαλεκτομή δεν φαίνεται να υφίσταται.
Ασθενή οπιοειδή.
Α. Κωδεΐνη
Δοσολογία: 3-6mg/kg/24ωρο σε 6 χορηγήσεις po ή pr, 0.5-1mg/kg εφάπαξ.
Λόγω γενετικού πολυμορφισμού, εξαιτίας του οποίου η κωδεΐνη μετατρέπεται ταχύτατα σε μορφίνη
σε μερικούς ασθενείς, οπότε τα επίπεδα της μορφίνης στο αίμα αυξάνονται απότομα, υπάρχει πλέον
η σύσταση να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, καθώς και σε μiκρότερα των 18
ετών που υπέστησαν αμυγδαλεκτομή με ή χωρίς αδενοτομή για αποφρακτική άπνοια στον ύπνο.
Β. Nαλμπουφίνη
Είναι μεικτός αγωνιστής-ανταγωνιστής οπιοειδών. Μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ 0.1-0.2 mg/kg, σε
συνεχή έγχυση 0.1-0.2 mg/kg/h ή σε μορφή PCA (>6-8 ετών). (Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό
πίνακα που υπάρχει στο power point).
Γ. Τραμαδόλη
Δοσολογία: 1-2 mg/kg ανά 4-6ωρο iv. Αντενδείκνυται σε παιδιά με ιστορικό σπασμών ή ΚΕΚ.
Μορφίνη
Η αναλγησία που παρέχει είναι δοσοεξαρτώμενη. Η δόση αυξάνεται

μέχρι την επίτευξη του

επιθυμητού αναλγητικού αποτελέσματος. Η εμφάνιση ανεπιθύμητων εκδηλώσεων αποτελεί τον
μόνο ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω αύξηση της δόσης.
Δοσολογία
Όταν η μορφίνη πρόκειται να χορηγηθεί σε συνεχή έγχυση, προηγείται χορήγηση εφάπαξ δόσης
200-400 μgr/kg, δόση δηλαδή που εμφανίζει ποσοτική διακύμανση, ανάλογα με την ηλικία του
ασθενούς και την βαρύτητα της επέμβασης. Ακολουθεί η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση σε δόση που
κυμαίνεται μεταξύ 10-40 μgr/kg/h ή η χορήγηση με PCA με αντλία. Οι δόσεις στα βρέφη είναι
χαμηλότερες, λόγω διαφορών στην κάθαρση αλλά και λόγω ευαισθησίας του αναπνευστικού
κέντρου στα οπιοειδή στην ηλικία αυτή. (Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό πίνακα που υπάρχει στο
power point).
Στα παιδιά απαιτείται αυστηρό monitoring κατά την διάρκεια της χορήγησης των οπιοειδών.
Η αναπνευστική συχνότητα είναι καθυστερημένος δείκτης της καταστολής λόγω υπερδοσολογίας .
Ο συναγερμός στο οξύμετρο τοποθετείται στο 94%.
Το επίπεδο καταστολής καταγράφεται ανά ώρα με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
0= αυτόματο άνοιγμα οφθαλμών, 1=μάτια ανοίγουν σε λεκτικό ερέθισμα, 2=μάτια ανοίγουν σε
απτικό ερέθισμα, 3=ο ασθενής δεν ξυπνάει.

Αν το παιδί έχει υψηλό επίπεδο καταστολής, έχει σταθερά SpO2<94% ή RR<20/min (βρέφος) ή
<12/min (μεγαλύτερο παιδί), χορηγείται ναλοξόνη 2-4μg/kg, επαναλαμβανόμενη ως την δόση
10μg/kg καθώς και σε συνεχή έγχυση (10μg/kg/h) iv.
Στα παιδιά χρησιμοποιούνται και συνοδά φάρμακα που ενισχύουν το αναλγητικό αποτέλεσμα ή /
και προφυλάσσουν από την εμφάνιση χρόνιου πόνου, όπως πχ. η Gabapentin, η Κλονιδίνη και η
Δεξμεδετομιδίνη, η Κεταμίνη και η Δεξαμεθαζόνη.
Μη φαρμακολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης πόνου
Η χαλάρωση, η ύπνωση, η δημιουργία φανταστικών εικόνων, η μουσικοθεραπεία, το μασάζ, ο
βελονισμός, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις φαρμακολογικές μεθόδους αντιμετώπισης του
πόνου, αλλά μπορούν να τις συμπληρώσουν και να τις ενισχύσουν, και, για τον λόγο αυτό, έχουν
ενσωματωθεί ως δραστηριότητες σε πολλά παιδιατρικά νοσοκομεία. Το πλεονέκτημα στην
περίπτωση των παιδιών είναι ότι αποτελούν περισσότερο δεκτική ομάδα στις θεραπείες αυτές σε
σχέση με τους ενήλικες. Η φυσική ικανότητα των παιδιών για ύπνωση είναι μεγαλύτερη και
ενισχύεται από την ανεξάντλητη φαντασία τους. Ο θεραπευτής παροτρύνει το παιδί να μεταφερθεί
από μία παθητική και άβολη κατάσταση, στην οποία αισθάνεται άγχος και πόνο, σε μία κατάσταση
ενδυνάμωσης, αντίδρασης και αυτοελέγχου. Η προσήλωση της προσοχής σε μία πιο ευχάριστη
φανταστική κατάσταση μειώνει την αντίληψη στον πόνο. Η μουσικοθεραπεία, η δημιουργία
φανταστικών εικόνων, η χαλάρωση, προκαλούν περισπασμό, εστίαση δηλαδή της προσοχής σε
κάποιο ενδιαφέρον για τον ασθενή αντικείμενο, «μακριά» από την περιοχή του πόνου του.
Ακόμη και στην περίπτωση όπου δεν προκύπτουν διαφορές στην αξιολόγηση του πόνου, η μείωση
του άγχους ή η βελτίωση του ύπνου είναι επαρκείς ενδείξεις της αποτελεσματικότητας της μη
φαρμακολογικής θεραπείας.
Περιοχική αναλγησία
Η ιδιαιτερότητα της στα παιδιά συνίσταται στην ανάγκη να βρίσκονται σε αναισθησία ή βαθιά
καταστολή προκειμένου να εφαρμοστούν ακόμα και οι συνηθέστεροι αποκλεισμοί (π.χ.
ιεροκοκκυγικός).
Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα τοπικά αναισθητικά είναι η Levobupivacaine 0.25% και η
Ropivacaine 0.2%.
Απαιτείται προσήλωση στις μέγιστες ασφαλείς δόσεις των τοπικών αναισθητικών και στους
σχετικούς πίνακες δοσολογιών , που αφορούν κάθε είδος αποκλεισμού.
Η χορήγηση των τοπικών αναισθητικών παρέχει μέσης διάρκειας αναλγησία, ικανή να καλύψει τον
ασθενή για 4-6 ώρες μετεγχειρητικά, δεδομένου ότι η χρήση των επισκληρίδιων καθετήρων δεν
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Όταν χρησιμοποιούνται οπιοειδή, η διάρκεια δράσης παρατείνεται,
εμφανίζονται όμως και παρενέργειες ή επιπλοκές, άλλοτε άλλης βαρύτητας. Για το λόγο αυτό έχουν

χρησιμοποιηθεί συνοδά, μη οπιοειδή, φάρμακα, όπως η κλονιδίνη, κεταμίνη, μιδαζολάμη,
τραμαδόλη, δεξμεδετομιδίνη. Μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί μετα-ανάλυση, η οποία να
συγκρίνει την δράση τους και την ασφάλεια από την χρήση τους, τόσο όσον αφορά τις παρενέργειες
όσο και όσον αφορά την τοξικότητα και μακροπρόθεσμη επίδραση στο ΚΝΣ, πεδίο πάνω στο οποίο
γίνεται διαρκής έρευνα. Φαίνεται όμως ότι η κλονιδίνη (1- 2 μg/kg) παρέχει σημαντική παράταση
του αποκλεισμού και κάποιου βαθμού καταστολή, η οποία είναι ευεργετική κατά την μετεγχειρητική
περίοδο στα παιδιά. Παράταση του αποκλεισμού προσφέρει και η S-κεταμίνη, η ελεύθερη
συντηρητικών.
Η πολυπαραγοντική αναλγησία εφαρμόζεται και στα παιδιά, με συνδυασμό φαρμακευτικών
παραγόντων, συνδυασμό αναλγητικών τεχνικών και συνδυασμό φαρμακολογικών και μη
φαρμακολογικών μεθόδων.
Παιδιά και Χρόνιος πόνος
Εμφανίζεται σε 15-20% των παιδιών. Είναι συχνότερος στα κορίτσια καθώς και στην εφηβική
ηλικία.
Προκαλείται από ποικίλους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως τα υποτροπιάζοντα σύνδρομα πόνου
(κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος), ασθένειες (νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, δρεπανοκυτταρική
νόσος), ο καρκίνος και/ή θεραπεία του ή είναι νευροπαθητικής προέλευσης.
Ασκεί διαβρωτική επίδραση του στην ζωή του παιδιού και της οικογένειας, επηρρεάζοντας την
κοινωνική του ζωή, την διάθεση, τον ύπνο, την όρεξη, την σχέση με το σχολείο, την φυσική
κατάσταση, την εξάρτησή του από τους γονείς, ιδιαίτερα σε μια ηλικία που επιζητά την
ανεξαρτησία, όπως είναι η εφηβική. Το πρόβλημα μεγεθύνεται αν συνυπολογιστεί το οικονομικό
κόστος από την χρήση των υπηρεσιών υγείας καθώς και η πιθανή διακοπή εργασίας του γονιού που
θα ασχοληθεί με το παιδί.
Ο αποκλεισμός συνυπάρχουσας σοβαρής νόσου, η οποία προκαλεί τον πόνο είναι προϋπόθεση για
την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας. Έτσι, η συνύπαρξη πυρετού, απώλειας βάρους, οιδήματος ή
πόνου στις αρθρώσεις, η λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία κλπ, θα πρέπει να κατευθύνουν την
διερεύνηση προς σοβαρές παθήσεις που χρήζουν ειδικής θεραπείας, όπως η νεανική ρευματοειδής
αρθρίτιδα, η οξεία λεμφογενής λευχαιμία, το οστεοσάρκωμα, η σηπτική αρθρίτιδα κλπ.
Ο νευροπαθητικός πόνος στα παιδιά είναι ασυνήθης, αλλά όλο και συχνότερα αναγνωρίζεται κυρίως
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Γενικά, εκδηλώνεται ως σύνδρομο σύνθετου περιοχικού πόνου
(CRPS), πόνος μέλους-φάντασμα ή οφειλόμενου σε περιγεννητική κάκωση βραχιονίου πλέγματος,
τραύμα ή χειρουργική επέμβαση κλπ.

Οι βασικοί άξονες θεραπείας στον χρόνιο πόνο είναι τα 3 “P”, δηλ. Psychology, Physiotherapy,
Pharmacology, τα οποία έχουν συνεργική δράση.
Οι ψυχολογικές θεραπείες, όπως η χαλάρωση, η ύπνωση, η βιοανάδραση και η ανάπτυξη
ικανοτήτων αντιμετώπισης (coping skills), πρέπει να ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητά
τους μέσω της αύξησης της λειτουργικότητας του ασθενή, της αύξηση παρακολούθησης σχολείου
και κοινωνικής δραστηριότητας, της βελτίωσης του ύπνου και της μείωσης της κατάθλιψης και
πόνου.
Η εντατική φυσιοθεραπεία, παρά τον αρχικά επιδεινούμενο πόνο, βρίσκει εφαρμογή στην
αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου των παιδιών.
Φαρμακολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στους ενήλικες έχουν χρησιμοποιηθεί και στα
παιδιά, χωρίς όμως να υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της
ελεγχόμενης φαρμακευτικής αγωγής. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα ΜΣΑΦ, η Παρακεταμόλη, οι
COX-2 αναστολείς, τα αντιεπιληπτικά (Gabapentin), τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και οι
SSNRIS.
Επεμβατικές τεχνικές, όπως νευρικοί αποκλεισμοί δεν έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
στα παιδιά.
Η κατανόηση ότι οι θεραπευτικές πρακτικές μπορεί να μην οδηγήσουν στην «θεραπεία», αλλά στην
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, στην ψυχολογική αποκατάσταση και στην κοινωνική επανένταξη
είναι θεμελιώδης.
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ǿȕȠȣʌȡȠĳĮȓȞȘ!ȝȘȞȫȞ
PJNJĮȞȐȦȡȠSR
PJNJȦȡȠSR
ȃĮʌȡȠȟȑȞȘ
PJNJĮȞȐȫȡİȢSR
PJNJȦȡȠSR
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PJNJȦȡȠSR
Good Practice in Postoperative and Procedural Pain.
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PJNJ LYĮȞȐȦȡȠ
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3&$ !İĲȫȞ

PJNJK
PJNJEROXV
PLQORFNRXW
PJNJıİȫȡİȢ
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What’s new in pediatric acute pain therapy?
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3DHG$QDHVWK
 &RGHLQHXOWUDUDSLGPHWDEROLVPJHQRW\SHDQG
SRVWRSHUDWLYHGHDWK
1(QJO-0HG
 0RUHFRGHLQHIDWDOLWLHVDIWHUWRQVLOOHFWRP\LQ1RUWK
$PHULFDQFKLOGUHQ
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ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Παναγιωτάκη –Δαυΐδ Καλλιόπη
Αναισθησιολόγος, Βενιζέλειο ΓΠΝΗ
Λέγοντας τρίτη ηλικία εννοούμε τα άτομα που υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας.
Τα άτομα αυτά μπορούν με την σειρά τους να ταξινομηθούν σε:
• Νέοι – γέροι (young – old) ηλικίας από 65-75 ετών, συνήθως δεν
επιβαρύνουν πολύ το σύστημα υγείας.
• Γέροι – γέροι (old – old) ηλικίας από 76-90 ετών, χαρακτηρίζονται από
αυξημένη νοσηρότητα και μειωμένη αυτονομία.
• Γεροντότεροι – γέροι (oldest – old) από 90 ετών και άνω, που ο αριθμός
τους αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία έτη
Ιατρικά θεωρούμε ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών είναι ευάλωτα, αδύναμα και
με περισσότερα προβλήματα υγείας.
Σε μελέτη στις ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι το 2030 ο αριθμός των ατόμων στην τρίτη
ηλικία θα ανέλθει από 8% που ήταν το 1950, στο 20%.
Αυτό βέβαια από μια πλευρά είναι πολύ ωραίο, αλλά ο ιατρικός κόσμος θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα των ασθενών αυτών.
Η γήρανση χαρακτηρίζεται από προοδευτική και μη αναστρέψιμη έκπτωση της
λειτουργίας των οργάνων, με αποτέλεσμα την ελάττωση των λειτουργικών εφεδρειών
του οργανισμού χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
χρονολογικής και βιολογικής ηλικίας.
Νοσήματα που συχνά συνοδεύουν την γήρανση είναι η ιδιοπαθής υπέρταση,
ισχαιμική καρδιοπάθεια, διαταραχές καρδιακής αγωγιμότητας, συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια πνευμονική νόσος, υποκλινικός υποθυρεοειδισμός,
οστεοαρθρίτις, οστεοπόρωση, διανοητικές διαταραχές όπως παραλήρημα, σύγχυση,
άνοια, Alzheimer, διαταραχές βάδισης με ακινητοποίηση και κατακλίσεις,
διαταραχές θρέψης, διαταραχές όρασης, ακοής κτλ. Οι υπερήλικοι ασθενείς κάνουν
χρήση πολλών φαρμάκων όπως αναλγητικά, διουρητικά, δακτυλίτιδα, βαδρενεργικούς ανταγωνιστές, αντιϋπερτασικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά,
αντιαρρυθμικά και υπογλυκαιμικούς παράγοντες. Συνήθως παρουσιάζουν σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη φαρμάκων και προβλήματα λόγω
αλληλεπίδρασης φαρμάκων.
Υπάρχουν μεταβολές στη φαρμακοδυναμική στον ηλικιωμένο όπως αλλαγές στον
αριθμό και την ευαισθησία των υποδοχέων, καθώς και τροποποίηση των
ομοιοστατικών μηχανισμών με αποτέλεσμα καθυστερημένη εκδήλωση τοξικότητας.
Φάρμακα των οποίων οι υποδοχείς παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία είναι οι
βενζοδιαζεπίνες(δράση στο ΚΝΣ), τα οπιοειδή (αναλγητική δράση), τα αντιπηκτικά
(βαρφαρίνη , ηπαρίνη), οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου και τα ΜΣΑΦ.
Ελαττωμένη ευαισθησία παρουσιάζουν οι υποδοχείς των β- αγωνιστών, β- blockers,
φουροσεμίδη, dopamine και οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου. Υποδοχείς που
παρουσιάζουν ελαττωμένο αριθμό με την ηλικία είναι οι μουσκαρινικοί, βαδρενεργικοί, α1-αδρενεργικοί , μ-οπιοειδών και παραθορμόνης.
Οι μεταβολές στην φαρμακοκινητική οδηγούν στην ελάττωση της αιματικής ροής στο
έντερο και στη μειωμένη κινητικότητα του στους ηλικιωμένους που με τη σειρά τους
οδηγούν σε καθυστερημένη απορρόφηση και μέγιστη δράση των φαρμάκων και
επομένως καθυστέρηση στην εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων τοξικότητας.
Όσον αφορά την ανακατανομή του φαρμάκου, η ελάττωση του όγκου υγρών, η
αύξηση του λιπώδους ιστού του σώματος, η ελάττωση των πρωτεϊνών του
πλάσματος, και της μάζας του σώματος, οδηγούν σε αύξηση της συγκέντρωσης των

υδατοδιαλυτών φαρμάκων στο πλάσμα, αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής των
λιποδιαλιτών φαρμάκων, αύξηση του συνόλου του δραστικού φαρμάκου και της
συγκέντρωσής του. Η βιοδιαθεσιμότητα για τα διαδερμικά φάρμακα είναι
διαφορετική λόγω του ότι υπάρχουν αλλαγές στη θρέψη του δέρματος και στο
υποδόριο λίπος.
Όσον αφορά το μεταβολισμό, λόγω ελάττωσης της αιματικής ροής στο ήπαρ και την
έκπτωση της λειτουργίας του, έχουμε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της κάθαρσης
των φαρμάκων και την αύξηση της συγκέντρωσης άλλων.
Με τη σειρά της η νεφρική λειτουργία παρουσιάζει πτώση αιματικής ροής και
έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, πτώση κάθαρσης κρεατινίνης παράλληλα με μείωση
της μυϊκής μάζας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συσσώρευση φαρμάκων και να
χρειαστεί αναπροσαρμογή της αγωγής. Βασική αρχή της θεραπείας στους
ηλικιωμένους είναι η μείωση της δοσολογίας και η προσεκτική τιτλοποίηση των
δόσεων των αναλγητικών με στόχο την επίτευξη επιθυμητού επιπέδου
αναλγησίας με ασφάλεια. Άρα:
Start low – go slow
Σε έρευνα μέσω τηλεφώνου βρέθηκε ότι το 18% των υπερηλίκων που υπερβαίνουν το
75ο έτος της ηλικίας λαμβάνουν αναλγητικά σκευάσματα ενώ στο 63% έχουν
συνταγογραφηθεί αναλγητικά το τελευταίο εξάμηνο. Το 45% από αυτούς που
παίρνουν αναλγητικά έχουν επισκεφθεί ιατρείο πόνου 3 ή 4 φορές τα τελευταία 5
χρόνια, ενώ το 79% επισκέφθηκαν ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σύμφωνα με
την Αμερικανική Γηριατρική Εταιρεία(ΑGS) το 25% έως 50% στο σύνολο και το
45% έως 80% σε οίκους ευγηρίας λαμβάνουν αναλγητικά. Ηλικιωμένοι με καρκίνο
έχουν καθημερινό πόνο σε ποσοστό 38% ηλικίας 65-74 ετών , 29% ηλικίας 75-84
ετών, 24% ηλικίας 85 ετών και άνω.
Οι γηριατρικοί ασθενείς υποφέρουν από:
- αλγαισθητικό πόνο (μυοσκελετικά προβλήματα, οστεοαρθρίτιδες) κτλ.
- νευροπαθητικό πόνο(διαβητική νευροπάθεια, μεθερπητική νευραλγία, πόνο μετά
από εγκεφαλικό επεισόδιο, νευρολογικές νόσους (Parkinson-Alzheimer), πόνο
μέλους φάντασμα) κτλ
- καρκινικό πόνο.
Πολλοί ασθενείς έχουν δύο ή τρεις αιτίες πόνου κάτι το οποίο είναι φυσικό λόγω του
ότι έχουν πολλά προβλήματα υγείας. Από αυτούς τους ασθενείς 16% παίρνουν μη
οπιοειδή (WHO level 1) , 32% παίρνουν ελαφρά οπιοειδή (WHO level 2), 26%
παίρνουν μορφίνη (WHO level 3), ενώ το 26% δεν παίρνουν αναλγητικά. Συνήθως
ασθενείς που δεν παίρνουν αναλγητικά είναι αυτοί που είναι άνω των 75 ετών, με
προβλήματα συνεννόησης και αυτοί που παίρνουν πολλά φάρμακα για άλλες
νόσους. Ο μεγάλος αριθμός ασθενών με άνοια, με προβλήματα αντίληψης και
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες της ηλικίας, η απώλεια στήριξης από την οικογένεια και
ο ιδρυματισμός κάνει πιο δύσκολη την αξιολόγηση του πόνου και τη θεραπεία του.
H τραγωδία δεν είναι ο πόνος, αλλά το ότι ο γηριατρικός πόνος μένει συχνά
αδιάγνωστος και όχι σωστά θεραπευόμενος, με αποτέλεσμα και η νόσος που τον
προκαλεί να μη θεραπεύεται σωστά και η ποιότητα ζωής να είναι πολύ χαμηλή.
Αποτέλεσμα της μη θεραπείας του πόνου είναι η ελάττωση της κοινωνικότητας
(54 %), άγχος (26%), κατάθλιψη(32%), διαταραχή της μνήμης (12%), διαταραχή του
ύπνου( 25%), προβλήματα κινητοποίησης, χαμηλή επανένταξη, αύξηση του κόστους
υγείας και όλα αυτά συνηγορούν σε ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Οι ηλικιωμένοι με πόνο δένονται με την οικογένεια και τους θεράποντες. Γι’ αυτούς ο
πόνος ίσως, μεταφορικά να είναι ο θάνατος, με αποτέλεσμα να υποφέρουν
περισσότερο. Από την άλλη πλευρά πολλοί ασθενείς δεν αναφέρουν ότι πονούν και

αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι αδυναμίας, δεν δέχονται θεραπείες που δεν
καταλαβαίνουν και είναι ακριβές, έχουν φόβο των παρενεργειών, ανησυχία για
εξάρτηση, έχουν φόβο ότι αν πάρουν τώρα φάρμακα, αυτά δεν θα έχουν δράση όταν
τα έχουν ανάγκη. Πολλοί ασθενείς σκέπτονται ότι ο πόνος μπορεί να είναι τιμωρία
για προηγούμενες πράξεις, ένδειξη ότι ο θάνατος είναι κοντά, φοβούνται για την
αποκάλυψη κάποιας νόσου ενώ συχνά πιστεύουν ότι οι άλλοι τους βλέπουν με
καχυποψία.
Το προσωπικό έχει έλλειψη γνώσης και επιδεξιότητας να βοηθήσει στη θεραπεία του
πόνου, έχει φόβο για τη δράση της θεραπείας λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι είναι
ευαίσθητοι στα φάρμακα, έχει άποψη ότι οι ασθενείς επιζητούν προσοχή, ενώ συχνά
υπάρχει δυσκολία στην αξιολόγηση του πόνου καθώς επίσης έλλειψη χρόνου και
οργάνωσης. Κοινωνικές, πνευματικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις που ακολουθούν
τον πόνο και τη θεραπεία του στον ηλικιωμένο σε συνδυασμό με τη δυσκολία στην
επικοινωνία που συνήθως υπάρχει έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να δέχονται
στωικά τον πόνο.
Η προσέγγιση περιλαμβάνει λήψη λεπτομερούς ιστορικού, αναγνώριση οξέως ή
χρόνιου πόνου, παρούσα φαρμακευτική αγωγή, λήψη αναλγητικών ενώ ταυτόχρονα
γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της αγωγής και εντοπισμού ανεπιθύμητων
αντιδράσεων των φαρμάκων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η
καθημερινότητα του ασθενούς, εάν έχει γίνει προηγουμένως χρήση εναλλακτικών
μεθόδων θεραπείας καθώς και τις απόψεις των ασθενών γύρο από το θέμα του πόνου
και της αντιμετώπισης του. Ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση
της έντασης του πόνου είναι :
1. Πόσο έντονος είναι ο πόνος σας τώρα; Πόσο ήταν ο πόνος την περασμένη
εβδομάδα;
2. Πόσες ημέρες την τελευταία εβδομάδα δεν μπορούσατε να κάνετε τις συνήθεις
δραστηριότητές σας;
3. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να φροντίσετε να τον
εαυτό σας ;
4. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να κάνετε τις δουλειές
σας ;
5. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να κάνετε τα hobby
σας ;
6. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να κάνετε γυμναστική;
7. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να σκεφτείτε καθαρά;
8. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να φάτε το φαγητό
σας; Έχετε αδυνατίσει;
9. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα ο πόνος σας εμπόδισε να κοιμηθείτε;
10. Σας διαταράσσει την διάθεση , την προσωπικότητά σας ή την σχέση σας με
άλλους;
11. Πόσο συχνά την τελευταία εβδομάδα πήρατε φάρμακα ;
Η κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη αναζητώντας τα σημεία συνήθους εντόπισης
(οσφύ, αυχένας), αναγνώριση μυοσκελετικών διαταραχών, αναγνώριση
νευρολογικών διαταραχών (νευροπαθητικός πόνος), εκτίμηση δραστηριότητας, ή
ανικανότητας. Στον ηλικιωμένο ασθενή πρέπει να γίνεται νοητική εκτίμηση.
Πρέπει να γνωρίζουμε το βαθμό επικοινωνίας με το οικογενειακό περιβάλλον και το
περιβάλλον φιλοξενίας. Σε ασθενείς με ήπια ή ενδιάμεση άνοια θα έχουμε περιγραφή
από τον άρρωστο, χρήση κατανοητών κλιμάκων πόνου, γλώσσα του σώματος
δίνοντας επαρκή χρόνο στον ασθενή να εκφραστεί. Σε ασθενείς με προχωρημένη

άνοια, πρέπει να πάρουμε πληροφορίες από οικείους, συγγενείς, λειτουργούς υγείας,
να παρατηρήσουμε τις διαταραχές συμπεριφοράς και τη γλώσσα του σώματος.
Γλώσσα του σώματος:
Εκφράσεις προσώπου(λύπη, συνοφρύωση, φόβος, ριτίδες μετώπου, πετάρισμα
ματιών, ανοιγόκλεισμα ματιών.
Ψιθίρισμα verbalizations(φυσίματα, γριλίσματα, θορυβώδη αναπνοή,να ζητούν
βοήθεια.
Κινήσεις σώματος(ένταση, περιορισμός κίνησης , αλλαγή στο βάδισμα ή στην
κίνηση). Αλλαγές στις διαπροσωπικές δραστηριότητες(αντίσταση στη φροντίδα,
επιθετικότητα, αντικοινωνικότητα, απόσυρση).
Αλλαγές σε δραστηριότητες ρουτίνας (άρνηση φαγητού, αλλαγή στην όρεξη, στην
ανάπαυση και ύπνο.
Αλλαγές στην πνευματική κατάσταση (κλάμα ή δάκρυα, σύγχιση , ερεθιστικότητα ή
άγχος ).
ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ
Πολύ συχνό πρόβλημα στους ηλικιωμένους είναι οι αρθρίτιδες. Υπάρχουν πολλοί
τύποι αρθρίτιδας. Συνηθέστεροι είναι η εκφυλιστική οστεοαρθρίτις γονάτων, ώμων,
ισχίου, εκφυλιστική οστεοαρθρίτις μικρών αρθρώσεων των άκρων, αρθρίτις
ιερολαγωνίων, μικρών αρθρώσεων ΑΜΣΣ (Facet), ουρική αρθρίτις κτλ. Μια άλλη
κατηγορία αρθρίτιδων είναι οι αρθρίτιδες λόγω αυτοάνοσων νοσημάτων όπως
ρευματοειδής, νόσος Still, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτις, παραμορφωτική
σπονδυλοαρθρίτις, ψωρισιακή αρθρίτις .
Η οστεοαρθρίτις είναι η προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου, λόγω χρόνιας
καταπόνησης, μέχρι πλήρους καταστροφής του και αποκαλύψεως του υποχόνδριου
οστού. Τα αίτια είναι κυρίως δευτεροπαθή που διαταράσσουν την αρμονική σχέση
μεταξύ των δύο επιφανειών των αρθρώσεων. Στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου παίζει ρόλο
η ανομοιόμορφη φόρτιση σε ανωμαλίες σχέσης, κοτύλης και κεφαλής μηριαίου όπως
δυσπλασία ισχίου, συγγενές υπερξάρθρημα, ραιβό ισχίο κτλ., αλλοίωση αρθρικού
χόνδρου κεφαλής ή κοτύλης από μικροβιακές και μη φλεγμονές, ρευματοειδή
αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική νόσο, χρόνια κορτιζονοθεραπεία, άσηπτη ισχαιμική
νέκρωση αλλά και γενετικοί παράγοντες.
Σε φυσιολογική κατάσταση ο αρθρικός θύλακος (έσω πλευράς) καλύπτεται από
αρθρικό υμένα, παράγει αρθρικό υγρό που λιπαίνει και τρέφει χόνδρους και οστά.
Στις οστεοαρθρίτιδες, φλεγμονώδη κύτταρα διηθούν τον αρθρικό υμένα που
προκαλώντας υμενίτιδα εισβάλλουν, διαβρώνουν και καταστρέφουν τους αρθρικούς
ιστούς, τους χόνδρους, τα οστά, τους συνδέσμους και τένοντες που ενισχύουν και
σταθεροποιούν την άρθρωση με αποτέλεσμα να προκαλούν πόνο και παραμόρφωση
των αρθρώσεων.
Στις αρθρίτιδες από αυτοάνοσα νοσήματα το ανοσολογικό σύστημα επιτίθεται στα
κύτταρα του ίδιου του οργανισμού μέσα στον αρθρικό θύλακο με καταστροφικά
αποτελέσματα. Λευκά αιμοσφαίρια συγκεντρώνονται στον αρθρικό υμένα και
προκαλούν υμενίτιδα με αποτέλεσμα θερμότητα, ερυθρότητα, οίδημα, πόνο. Οι
φλεγμονώδεις αντιδράσεις συνεπάγονται απώλεια οστικής μάζας και
οστεοπόρωση με αποτέλεσμα να έχουμε οστά εύθραυστα επιρρεπή σε κατάγματα.
Η έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη έναρξη θεραπείας συνεπάγεται την αποτελεσματική
θεραπευτική αντιμετώπιση. Η καταστροφή των οστών αρχίζει από τον πρώτο ή
δεύτερο χρόνο έναρξης της νόσου.
Η κλινική εικόνα στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου παρουσιάζεται με ελαφρύ πόνο, εύκολη
κόπωση, περιορισμό κινητικότητας. Αργότερα εμφανίζονται εντονότερος πόνος,

δυσκαμψία, δυσκολία εκτέλεσης καθημερινών ασχολιών, πόνος ηρεμίας, περίοδοι
επώδυνων κρίσεων με μεγαλύτερη δυσκαμψία, περιορισμός δραστηριότητας,
προβληματική βάδιση και χωλότητα. Η ακτινολογική εικόνα παρουσιάζει στένωση
του μεσαρθρίου διαστήματος λόγω φθοράς του χόνδρου, πύκνωση των αρθρικών
επιφανειών, παρουσίαση οστεόφυτων και κύστεων που διαταράσσουν τη μηχανική
της άρθρωσης, την επιβαρύνουν και προκαλούν την πλήρη αποδιοργάνωσή της.
Η εκφυλιστική οστεοαρθρίτις γόνατος είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη και κυρίως σε
παχύσαρκες γυναίκες. Η κλινική εικόνα παρουσιάζει πόνο, ελάττωση της
λειτουργικότητας, τοπική διόγκωση υποδόριου ιστού στην έσω επιφάνεια και
ευαισθησία στην πίεση, πάχυνση αρθρικού υμένα, ύδραρθρο ,ιδιαίτερα σε
παρόξυνση. Σε προχωρημένα στάδια παρουσιάζεται πλάγιο-πλάγια αστάθεια,λόγω
χαλάρωσης των συνδέσμων, παραμόρφωση σε θέση ραιβότητας ή βλαισότητας.
Ενοχοποιητικοί παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί όπως λοιμώδεις από ιό ή βακτήριο
που πυροδοτεί την ενεργοποίηση αυτοάνοσων αρθρίτιδων, γενετική προδιάθεση,
ορμονικοί παράγοντες, ψυχολογικές πιέσεις, παχυσαρκία. Οι εκφυλιστικές
αλλοιώσεις αφορούν έσω ή έξω διαμέρισμα της άρθρωσης ή και τα δύο.
Στις ακτινογραφικές αλλοιώσεις έχουμε στένωση μεσάρθριου διαστήματος, πύκνωση
αρθρικών επιφανειών, υποχόνδριες κύστεις, οστεόφυτα.
Για να γίνει η διάγνωση πρέπει να έχουμε ιστορικό, κλινική εξέταση, διαγνωστικές
εξετάσεις. Στο ιστορικό θα πληροφορηθούμε την έναρξη πόνου, χαρακτηριστικά της
αντανάκλασής του, εργασία, τραυματισμούς, ιστορικό εκφυλιστικών νόσων.
Διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούνται είναι RX, CT, MRI, σπινθηρογράφημα,
οστική μάζα, ΗΜΓ, βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις.
Οι αντικειμενικοί στόχοι της θεραπείας είναι η ύφεση της νόσου με ελάττωση ή
εξάλειψη της φλεγμονής, ανακούφιση από τον πόνο, περιορισμός της καταστροφής
των αρθρώσεων, βελτίωση της λειτουργικότητας, ενημέρωση του ασθενούς ώστε να
κατανοήσει τη νόσο, υποστήριξη σωματική και ψυχολογική ώστε να έχει ζωή με
πλήρεις δραστηριότητες. Εναλλακτικές θεραπείες είναι ο βελονισμός, η άθληση , η
φυσικοθεραπεία, θερμά λουτρά, βιοανάδραση, ασκήσεις χαλάρωσης, Siatsu.
Με την φυσικοθεραπεία προσπαθούμε να περιορίσομε τη κινητικότητα της
άρθρωσης και να βοηθήσομε τον ατροφικό τετρακέφαλο. Πρέπει να γίνονται
ασκήσεις ενίσχυσής του για σταθερότητα του γόνατος
Η φαρμακευτική θεραπεία ακολουθείται με τη χρησιμοποίηση της κλίμακας τριών
βαθμίδων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στην πρώτη βαθμίδα θα
χρησιμοποιηθούν μη οπιοειδή όπως παρακεταμόλη αναβράζον Depon 1gr x 3 ,
ΜΣΑΦ όπως Celecoxib 200 gr x 2, Etoricoxib, Parecoxib 40 mg IM – IV,
Lornoxicam κλπ. Στη δεύτερη βαθμίδα ελαφρά οπιοειδή/μη οπιοειδή όπως Lonarid –
N 1x3, Lonalgal 1x3, ΜΣΑΦ, Oxxalgan , Tramadol Drops 100 ml/ml (20-30 στ.x3 )
Tabl. 5 0mg x 3, Pregabalin. Στη Τρίτη βαθμίδα ισχυρά οπιοειδή / μη οπιοειδή όπως
TTS Fentany, Υπογλώσσια κιτρική Fentanyl 100μg… επί πόνου, ΥΔ Μορφίνη,
Υδατικό διάλυμα 2% Μορφίνης Peros, ΜΣΑΦ , αντιεπιληπτικά όπως Pregabalin,
αντικαταθλιπτικά όπως Βενλαφαξίνη , Ντουλοξετίνη .
Ενδαρθρική έγχυση κορτιζόνης ή υαλουρονικό νάτριο ένας πολυσακχαρίτης από
όξινο γλυκουρονικό νάτριο και Ν- ακετυλογλυκοζαμίνη. Λειτουργεί ως λιπαντικό
των οστών, παίζει ρόλο στην διαμόρφωση μεταξύ των παρακειμένων ιστών, επιδρά
ως ελαστικό και κολλώδες στήριγμα, διατηρώντας το διαχωρισμό μεταξύ των ιστών.
H εξωγενώς χορηγούμενη Glucosamine sulphate αποτελεί το κατάλληλο και
αναγκαίο υπόστρωμα για την σύνθεση των γλυκοσαμινο-γλυκανών από τα
χονδροκύταρα, βελτίωση βιοσυνθετικών διεργασιών αρθρικού θυλάκα (Donarot) 1
ημερησίως x 3 μήνες / Διακοπή 1 μήνα)

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν συχνά ανάγκη για παρηγορητική φροντίδα που
αρχίζει συνήθως όταν η νόσος ή η φυσική φθορά της υγείας του ασθενούς
δεν έχει περιθώρια θεραπευτικής αντιμετώπισης και τότε αποκτά σημασία η
ποιότητα ζωής μέχρι το τέλος. Στόχοι της παρηγορητικής είναι η υποστήριξη της
ζωής, η ανακούφιση του πόνου και των λοιπών συμπτωμάτων, η υποστήριξη της
δραστηριότητος μέχρι το τέλος, η ψυχοκοινωνική και πνευματική υποστήριξη
του ασθενούς και της οικογένειας του. Αποτελεί σύστημα φροντίδας, που
χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις όπως ιατρική, ψυχοκοινωνική, πνευματική και
θρησκευτική. Στη παρηγορητική απαιτείται πολυδύναμη ομάδα όπως ιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κληρικοί, κοινωνικοί
λειτουργοί, εθελοντές. Απευθύνεται σε καρκίνο τελικού σταδίου, καρδιακή,
αναπνευστική, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανίατα νευρολογικά
νοσήματα, προχωρημένη ηλικία, προθανάτια κατάσταση.
Η παρηγορητική φροντίδα εφαρμόζεται στο χώρο του νοσοκομείου, στο ιατρείο
πόνου και παρηγορητικής αγωγής, κατ’ οίκον ή σε ξενώνες.
Είναι πολύ σημαντικό, κάθε άρρωστος να αντιμετωπίζεται μέχρι την τελευταία
στιγμή της ζωής του, σαν ένα άτομο που ζει. Σε καμία περίπτωση δεν
βρίσκεται στο περιθώριο της ζωής επειδή πεθαίνει.
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι στόχος μας είναι να διδαχτούμε πως θα
παρατηρήσουμε, θα αναγνωρίσουμε, θα αναφέρουμε και θα ανακουφίσουμε τους
ηλικιωμένους. Είμαστε λοιπόν το κλειδί για την φροντίδα του πόνου.
Έτσι τα μάτια μας πρέπει να δουν τον πόνο τους, τα αυτιά μας πρέπει να ακούσουν
τον πόνο τους, η φωνή μας πρέπει να αναφέρει τον πόνο τους και η γνώση μας
πρέπει να τον θεραπεύσει.
Αυτή η συνάντηση πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να σπάσουμε τους φραγμούς, να
καταρρίψουμε τους μύθους και να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους με πόνο ώστε να
διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, τη λειτουργική ικανότητα και πάνω από όλα την
ποιότητα ζωής τους,
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ưǊķƾĂĴĸĴ ǊǍ ķǍǎǈƼ
ķǍǈǊĵĶǔǊǍǈ ĸǃ ǁƾǋĴǈķǃ
•
•
•
•
•
•
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¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ǀƼĵǅķǃǌ
-ĴǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃ
-ǆĴĸĴǆǇȽķĶǅǌ
¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ǄǋƽǏǃǌ
¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ǓǋĴķǃǌ, ĴǆǊƾǌ
¨ǅĴǈǊǃĸǅǆƽǌ ĵǅĴĸĴǋĴǎƽǌ
-ĴǋĴǇƾǋǃĂĴ
-Ăĸǎ ķǔǁǎǍķǃ,
-ƼǈǊǅĴ, Alzheimer

ƬĵǅǊĴǄƾǌ ǍƽǋĸĴķǃ
ƬķǎĴǅĂǅǆƾ ǆĴǋĵǅǊƼǄĶǅĴ
¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ǆĴǋĵǅĴǆƾǌ ĴǁǐǁǅĂǓĸǃĸĴǌ
ƵǍĂĹǊǋǃĸǅǆƾ ǆĴǋĵǅĴǆƾ ĴǈĶƼǋǆĶǅĴ
ƸǋǓǈǅĴ ǈĶǍĂǊǈǅǆƾ ǈǓķǊǌ
ƷǊǆǇǅǈǅǆǓǌ ǍǊǄǍǋĶǊĶǅĵǅķĂǓǌ
ƲķĸĶǊĴǋǄǋȽĸǅǌ , ǊķĸĶǊǓǋǐķǃ

ƵĶ ĸǃǇĶĹǐǈǅǆƾ ĶǅǆǊǅǈǐǈȽĴ:

Ʋǅ ǇĶǅĸǊǍǋǁǊȽ ǍǁĶȽĴǌ ǊǍ
ĴķǎǊǇǊǔǈĸĴǅ ĂĶ ǃǇǅǆǅǐĂƽǈǊǍǌ
ķǍĂĹǐǈǊǔǈ Ǔĸǅ ƽǈĴ ǆǊǅǈǓ
ķǔĂĸǐĂĴ ĸǊ ǊǊȽǊ ĸǊǍǌ
ĴĴķǎǊǇĶȽ ĶȽǈĴǅ Ǌ ǓǈǊǌ.

Ʋǅ ǁǃǋǅĴĸǋǅǆǊȽ ĴķǄĶǈĶȽǌ ǍǊĹƽǋǊǍǈ :
- ĴǇǁĴǅķǄǃĸǅǆǓ ǓǈǊ
ĂǍǊķǆĶǇĶĸǅǆƼ ǋǊǀǇƾĂĴĸĴ
ǊķĸĶǊĴǋǄǋȽĸǅĵĶǌ
- ǈĶǍǋǊĴǄǃĸǅǆǓ ǓǈǊ
ĵǅĴǀǃĸǅǆƾ ǈĶǍǋǊƼǄĶǅĴ
ĂĶǄĶǋǃĸǅǆƾ ǈĶǍǋĴǇǁȽĴ
ǓǈǊ ĂĶĸƼ ĴǓ ĶǁǆĶĹĴǇǅǆǓ ĶĶǅķǓĵǅǊ
ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƽǌ ǈǓķǊǍǌ(Parkinson,Alzheimer)
ǓǈǊ ĂƽǇǊǍǌ ĹƼǈĸĴķĂĴ
- ǆĴǋǆǅǈǅǆǓ ǓǈǊ

H ĸǋĴǁǐĵȽĴ ĵĶǈ ĶȽǈĴǅ Ǌ ǓǈǊǌ
ĴǇǇƼ
Ǔĸǅ Ǌ ǁǃǋǅĴĸǋǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ĂƽǈĶǅ ķǍǎǈƼ
ĴĵǅƼǁǈǐķĸǊǌ ǆĴǅ Ǔǎǅ ķǐķĸƼ
ǄĶǋĴĶǍǓĂĶǈǊǌ, ĂĶ ĴǊĸƽǇĶķĂĴ ǆĴǅ
ǃ ǈǓķǊǌ ǊǍ ĸǊǈ ǋǊǆĴǇĶȽ ǈĴ Ăǃ
ǄĶǋĴĶǔĶĸĴǅ ķǐķĸƼ ǆĴǅ ǃ
ǊǅǓĸǃĸĴ ǂǐƾǌ ǈĴ ĶȽǈĴǅ ǊǇǔ ǎĴĂǃǇƾ.

-18% ĴȽǋǈǊǍǈ ĴǈĴǇǁǃĸǅǆƼ ķĶ ǃǇǅǆȽĴ Ƽǈǐ ĸǐǈ 75 y
- 63% ƾǋĴǈ ķǍǈĸĴǁƾ ĴǈĴǇǁǃĸǅǆǕǈ ĸǊ ĸĶǇĶǍĸĴȽǊ
ĶǉƼĂǃǈǊ
- 45% ĴǓ ĴǍĸǊǔǌ ǊǍ ĴȽǋǈǊǍǈ ĴǈĴǇǁǃĸǅǆƼ ƽǎǊǍǈ
ĶǅķǆĶĹǄĶȽ ǅĴĸǋĶȽǊ ǓǈǊǍ 3 ƾ 4 ĹǊǋƽǌ ĸĴ ĸĶǇĶǍĸĴȽĴ
5 y
- 79% ĶǅķǆƽĹǄǃǆĴǈ ǅĴĸǋǊǔǌ ǋǐĸǊǀƼǄĂǅĴǌ ĹǋǊǈĸȽĵĴǌ

ƵǍǈƾǄǐǌ ĴķǄĶǈĶȽǌ ǊǍ ĵĶǈ ĴȽǋǈǊǍǈ
ĴǈĴǇǁǃĸǅǆƼ ĶȽǈĴǅ ĴǍĸǊȽ ǊǍ ĶȽǈĴǅ:

-

-

Ƽǈǐ ĸǐǈ 75 ĶĸǕǈ
ĂĶ ǋǊǀǇƾĂĴĸĴ ķǍǈĶǈǈǓǃķǃǌ
ĴǍĸǊȽ ǊǍ ĴȽǋǈǊǍǈ ǊǇǇƼ ĹƼǋĂĴǆĴ
ƧĹǋǊĴĂĶǋǅǆĴǈǊȽ

ƧǊĸƽǇĶķĂĴ ĸǃǌ Ăǃ ǄĶǋĴĶȽĴǌ ĸǊǍ ǓǈǊǍ ĶȽǈĴǅ:
54% ĶǇƼĸĸǐķǃ ĸǃǌ ǆǊǅǈǐǈǅǆǓĸǃĸĴǌ
26% ƼǁǎǊǌ
32% ǆĴĸƼǄǇǅǏǃ
12% ĵǅĴĸĴǋĴǎƾ ĸǃǌ ĂǈƾĂǃǌ
25% ĵǅĴĸĴǋĴǎƾ ĸǊǍ ǔǈǊǍ
ǋǊǀǇƾĂĴĸĴ ǆǅǈǃĸǊǊȽǃķǃǌ
ǆĴǄǍķĸĶǋǃĂƽǈǃ ĶǊǔǇǐķǃ ĸǋĴǍĂƼĸǐǈ
ǎĴĂǃǇƾ ĶĴǈƽǈĸĴǉǃ ķĸǃǈ ǊĂƼĵĴ
Ĵǔǉǃķǃ ǎǋǃķǅĂǊǊȽǃķǃǌ ĸǐǈ ķǍķĸǃĂƼǍǐǈ ǍǁĶȽĴǌ
Ĵǔǉǃķǃ ĸǊǍ ǆǓķĸǊǍǌ ǍǁĶȽĴǌ

ƸƧƯƫƮƫ ƳƲƬƲƶƫƶƧ ƪƫƵ

ƧķǄĶǈĶȽǌ
1.
2.
3.
4.
5.

ĵĶǈ ĴǈĴĹƽǋǊǍǈ Ǔĸǅ ǊǈǊǔǈ ǆĴǅ ĴǍĸǓ
ĂǊǋĶȽ ǈĴ ĶȽǈĴǅ ƽǈĴ ķǃĂƼĵǅ ĴĵǍǈĴĂȽĴǌ
ĵĶ ĵƽǎǊǈĸĴǅ ǄĶǋĴĶȽĶǌ ǊǍ ĵĶǈ
ǆĴĸĴǇĴǀĴȽǈǊǍǈ ǆĴǅ ĶȽǈĴǅ Ĵǆǋǅǀƽǌ
ĹǓǀǊ ĸǐǈ ĴǋĶǈĶǋǁĶǅǕǈ
ĴǈǃķǍǎȽĴ ǁǅĴ ĶǉƼǋĸǃķǃ
ĹǓǀǊ Ǔĸǅ Ĵǈ ƼǋǊǍǈ ĸǕǋĴ ĹƼǋĂĴǆĴ,
ĴǍĸƼ ĵĶ ǄĴ ƽǎǊǍǈ ĵǋƼķǃ ǓĸĴǈ ĸĴ ƽǎǊǍǈ
ĴǈƼǁǆǃ

ƳǋǊķǐǅǆǓ
1. ƽǇǇĶǅǏǃ ǁǈǕķǃǌ ǆĴǅ ĶǅĵĶǉǅǓĸǃĸĴǌ ǈĴ
ǀǊǃǄƾķǊǍǈ ķĸǃ ǄĶǋĴĶȽĴ ĸǊǍ ǓǈǊǍ
2. ĹǓǀǊ ĸǃǌ ĵǋƼķǃǌ ĸǃǌ ǄĶǋĴĶȽĴǌ ǇǓǁǐ
ĸǊǍ Ǔĸǅ Ǌǅ ǃǇǅǆǅǐĂƽǈǊǅ ĶȽǈĴǅ ĶǍĴȽķǄǃĸǊǅ
ķĸĴ ĹƼǋĂĴǆĴ
3. ƼǊǏǃ Ǔĸǅ Ǌǅ ĴķǄĶǈĶȽǌ ĶǅǂǃĸǊǔǈ ǋǊķǊǎƾ
4. ƽǇǇĶǅǏǃ ǎǋǓǈǊǍ ǆĴǅ ǊǋǁƼǈǐķǃǌ
5. ĴǈĶĴǋǆƽǌ ķǔķĸǃĂĴ ĴǉǅǊǇǓǁǃķǃǌ

ƫ ƳǋǊķƽǁǁǅķǃ
• ƬķĸǊǋǅǆǓ, ĴǈĴǁǈǕǋǅķǃ ǊǉƽǊǌ ƾ ǎǋǓǈǅǊǍ
ǓǈǊǍ
• ƭǇǅǈǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ
• ưǊǃĸǅǆƾ ĶǆĸȽĂǃķǃ
• ƩǅǆǊǅǈǐǈȽĴ, ĴǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ ĶǋǅǁǋĴĹƾ
• ƩǅǆǊǅǈǐǈȽĴ ĂĶ ĸǊ ǊǅǆǊǁĶǈĶǅĴǆǓ
ĶǋǅǀƼǇǇǊǈ, ĶǋǅǀƼǇǇǊǈ ĹǅǇǊǉĶǈȽĴǌ
• Follow up

ƧķǄĶǈĶȽǌ
6. Ǌ ǓǈǊǌ ĂǊǋĶȽ ǈĴ ĶȽǈĴǅ ĸǅĂǐǋȽĴ ǁǅĴ
ǋǊǃǁǊǔĂĶǈĶǌ ǋƼǉĶǅǌ
7. ƽǈĵĶǅǉǃ Ǔĸǅ Ǌ ǄƼǈĴĸǊǌ ĶȽǈĴǅ ǆǊǈĸƼ
8. ĹǊǀǊǔǈĸĴǅ ĸǃǈ ĴǈĴǆƼǇǍǏǃ ǆƼǊǅĴǌ
ǈǓķǊǍ
9. ĹǓǀǊ Ǔĸǅ ǄĴ ĸǊǍǌ ǀǇƽǊǍǈ ĂĶ
ǆĴǎǍǊǏȽĴ

ƭǊǅǈǐǈǅǆǊȽ ǇǓǁǊǅ
1. ǈĶǍĂĴĸǅǆƽǌ ǆĴǅ ǊǇǅĸǅķĸǅǆƽǌ

ĶǊǅǄƾķĶǅǌ

2. ǊǅǆǊǁĶǈĶǅĴǆƽǌ ĴǈǃķǍǎȽĶǌ ǓķǊǈ

ĴĹǊǋƼ ĸǃǈ ǄĶǋĴĶȽĴ
3. ǁǇǕķķĴ
4. ĵǅĴĹǊǋƽǌ ķĸǊ ĂǊǋĹǐĸǅǆǓ ĶȽĶĵǊ
5. ĵƽǎǊǈĸĴǅ ķĸǐǅǆƼ ĸǊǈ ǓǈǊ

ƬķĸǊǋǅǆǓ
• ưǓķǊǅ, ĹĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
• ƬķĸǊǋǅǆǓ ǇƾǏǃǌ ĴǈĴǇǁǃĸǅǆǕǈ ǆĴǅ
ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ
• ƳǋǊǃǁǊǔĂĶǈǃ ǎǋƾķǃ ĶǈĴǇǇĴǆĸǅǆǕǈ
ĂĶǄǓĵǐǈ
• ƧǓǏĶǅǌ, ĴǈĸǅǇƾǏĶǅǌ ǁǔǋǐ ĴǓ ĸǊ ǄƽĂĴ
ĸǊǍ ǓǈǊǍ ǆĴǅ ĸǃǌ ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķƾǌ ĸǊǍ

ƭǇǅǈǅǆƾ ƩǆĸȽĂǃķǃ
• ƵǃĂĶȽǊ-Ĵ ķǍǈƾǄǊǍǌ ĶǈĸǓǅķǃǌ (ǊķĹǔ,
ĴǍǎƽǈĴǌ)
• ƧǈĴǁǈǕǋǅķǃ ĂǍǊĶǋǅĸǊǈǅĴǆǕǈ ķǍǈĵǋǓĂǐǈ
• ƧǈĴǁǈǕǋǅķǃ ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆǕǈ ĵǅĴĸĴǋĴǎǕǈ
(ǈĶǍǋǊĴǄǃĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ)
• ƩǆĸȽĂǃķǃ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĴǌ ƾ ĴǈǅǆĴǈǓĸǃĸĴǌ

ƩǅǆǊǅǈǐǈȽĴ- ĴǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ
ĶǋǅǁǋĴĹƾ
A. ƟǋǋǐķĸǊǅ ĂĶ ƾǅĴ ƾ ĶǈĵǅƼĂĶķǃ ƼǈǊǅĴ

ƳĶǋǅǁǋĴĹƾ ĸǊǍ ĴǋǋǕķĸǊǍ
ƳĶǋǅǁǋĴĹǅǆǊȽ ǓǋǊǅ
Ƹǋƾķǃ ǆĴĸĴǈǊǃĸǕǈ ƭǇǅĂƼǆǐǈ
ıǇǕķķĴ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ
ƩĴǋǆƾǌ ǎǋǓǈǊǌ

ƩǅǆǊǅǈǐǈȽĴ- ĴǈĸǅǆĶǅĂĶǈǅǆƾ
ĶǋǅǁǋĴĹƾ
ƨ. ƟǋǋǐķĸǊǅ ĂĶ ǋǊǎǐǋǃĂƽǈǃ ƼǈǊǅĴ
ƳǇǃǋǊĹǊǋȽĶǌ ĴǓ ǊǅǆĶȽǊǍǌ, ķǍǁǁĶǈĶȽǌ, ĴǋǊǎĶȽǌ
ĹǋǊǈĸȽĵĴǌ
¨ǅĴĸĴǋĴǎƽǌ ķǍĂĶǋǅĹǊǋƼǌ
ıǇǕķķĴ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ
ƩĴǋǆƾǌ ǎǋǓǈǊǌ ǁǅĴ ĸǃǈ ĶǋǅǁǋĴĹƾ

ƭǇȽĂĴǆĶǌ ĶǆĸȽĂǃķǃǌ ǓǈǊǍ
DOLOPLUS2; ECPA; ECS; Observational
Pain Behavior Tool; CNPI;
PACSLAC; PAINAD; PADE; RaPID;
Abbey Pain Scale;
NOPPAIN; Pain assessment scale for
use with cognitively impaired adults.

Doloplus:
-ƳĴǋĴĸƾǋǃķǃ ķǍĂĶǋǅĹǊǋǕǈ ķĶ 10
ĵǅĴĹǊǋĶĸǅǆƽǌ ǆĴĸĴķĸƼķĶǅǌ
(ǔǈǊǌ, ǊĂǅǇȽĴ, ĴǈĸǅĵǋƼķĶǅǌ ǆ.Ƽ.)
-ƨĴǄĂǊǈǓĂǃķǃ 0-3
-Score >5/30 ǍǊĵǃǇǕǈĶǅ ǓǈǊ

PACSLAC:

-ƵǍĂĶǋǅĹǊǋƽǌ ǓǈǊǍ ĴǓ
ĴǋĴĸƾǋǃķǃ ĴǋǊǎĴȽǐǈ ĹǋǊǈĸȽĵĴǌ ķĶ
ƼĸǊĂĴ ĸǋȽĸǃǌ ǃǇǅǆȽĴǌ
-60 ķĸǊǅǎĶȽĴ/4 ĵǅĴǀĴǄĂȽķĶǅǌ (ǔǈǊǌ,
ĶǅǄĶĸǅǆǓĸǃĸĴ, ĶǆĹǋƼķĶǅǌ ǆ.Ƽ.)
-ƧǈĴǈĸǅķĸǊǅǎȽĴ score ǆĴǅ
ĴǊĸĶǇƽķĂĴĸǊǌ

ıǇǕķķĴ ĸǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ

ƩǆĹǋƼķĶǅǌ ǋǊķǕǊǍ(Ǉǔǃ, ķǍǈǊĹǋǔǐķǃ, ĹǓǀǊǌ, ǋǍĸȽĵĶǌ
ĂĶĸǕǊǍ, ĶĸƼǋǅķĂĴ ĂĴĸǅǕǈ, ĴǈǊǅǁǓǆǇĶǅķĂĴ ĂĴĸǅǕǈ)

ƹǅǄǔǋǅķĂĴ (ĹǍķƾĂĴĸĴ, ǁǋǍǇȽķĂĴĸĴ, ǄǊǋǍǀǕĵǃ ĴǈĴǈǊƾ,ǈĴ

ǂǃĸǊǔǈ ǀǊƾǄĶǅĴ)

ƭǅǈƾķĶǅǌ ķǕĂĴĸǊǌ(ƽǈĸĴķǃ, ĶǋǅǊǋǅķĂǓǌ ǆȽǈǃķǃǌ , ĴǇǇĴǁƾ

ķĸǊ ǀƼĵǅķĂĴ ƾ ķĸǃǈ ǆȽǈǃķǃ)

ƧǇǇĴǁƽǌ ķĸǅǌ ĵǅĴǋǊķǐǅǆƽǌ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĶǌ(ĴǈĸȽķĸĴķǃ

ķĸǃ ĹǋǊǈĸȽĵĴ, ĶǅǄĶĸǅǆǓĸǃĸĴ, ĴǈĸǅǆǊǅǈǐǈǅǆǓĸǃĸĴ,
ĴǓķǍǋķǃ)
ƧǇǇĴǁƽǌ ķĶ ĵǋĴķĸǃǋǅǓĸǃĸĶǌ ǋǊǍĸȽǈĴǌ (Ƽǋǈǃķǃ ĹĴǁǃĸǊǔ,
ĴǇǇĴǁƾ ķĸǃǈ ǓǋĶǉǃ, ķĸǃǈ ĴǈƼĴǍķǃ ǆĴǅ ǔǈǊ)

ƧǇǇĴǁƽǌ ķĸǃǈ ǈĶǍĂĴĸǅǆƾ ǆĴĸƼķĸĴķǃ (ǆǇƼĂĴ ƾ ĵƼǆǋǍĴ,
ķǔǁǎǍķǃ, ĶǋĶǄǅķĸǅǆǓĸǃĸĴ ƾ ƼǁǎǊǌ)

ĳĴǋĂĴǆǊĵǍǈĴĂǅǆƾ Ƭ
ƶǅ ǆƼǈĶǅ ĸǊ ĹƼǋĂĴǆǊ ķĸǊ ķǕĂĴ

ưǊǃĸǅǆƽǌ ĵǅĴĸĴǋĴǎƽǌ

ƳǓǈǊǌ

• ƧǇǇĴǁƽǌ ķĸǃǈ ĴǇǇǃǇĶȽĵǋĴķǃ ĴǋƼǁǊǈĸĴǍǊĵǊǎƽĴ (ĴǋǅǄĂǓǌ, ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ)
• ƶǋǊǊǊȽǃķǃ ǊĂǅǊķĸĴĸǅǆǕǈ ĂǃǎĴǈǅķĂǕǈ
• ƭĴǄǍķĸĶǋǃĂƽǈǃ ĶǆĵƾǇǐķǃ ĸǊǉǅǆǓĸǃĸĴǌ

ƧǍǉǃĂƽǈǃ ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ǍǊĵǊǎƽǐǈ
-

ǀĶǈǂǊĵǅĴǂĶȽǈĶǌ
ǊǅǊĶǅĵƾ
ĴǈĸǅǃǆĸǅǆƼ
ĴǈĴķĸǊǇĶȽǌ ĵǅĴǔǇǐǈ ĴķǀĶķĸȽǊǍ

- ƯƵƧĳ

ƩǇĴĸĸǐĂƽǈǃ ĶǍĴǅķǄǃķȽĴ ǍǊĵǊǎƽǐǈ
-

ǀ-ĴǁǐǈǅķĸǕǈ
ǀ-blockers
ĹǊǍǋǊķĶĂȽĵǃ
dopamine
ĴǈĴķĸǊǇĶȽǌ ĵǅĴǔǇǐǈ ĴķǀĶķĸȽǊǍ

ĭĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒ

ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ

ȀĮĲĮȞȠȝȒ

ĭȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢĮȜȜĮȖȑȢ

ǻȡȐıȘĭĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒȢ

ĻǼȞĲİȡȚțȒȢțȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ĻĮȚȝĮĲȚțȒȢȡȠȒȢİȞĲȑȡȠȣ

ȀĮșȣıĲȑȡȘıȘSHDNHIIHFW

ĻȩȖțȠȣȣȖȡȫȞ
ĻıȦȝĮĲȚțȠȪȜȓʌȠȣȢ
ĻĲȦȞʌȡȦĲİȚȞȫȞ
ĻıȦȝĮĲȚțȒȢȝȐȗĮȢ

ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȫȞĳ
ȘȝȒıȚĮȢȗȦȒȢĲȦȞȜȚʌȠįȚĮȜȣĲȫȞĳ
ıȣȞȩȜȠȣįȡĮıĲȚțȠȪĳĮȡȝȐțȠȣ

ȀĮșȣıĲȑȡȘıȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ

 ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĳĮȡȝȐțȦȞ
ȂİĲĮȕȠȜȚıȝȩȢ

ǹʌȠȕȠȜȒ

ĻȘʌĮĲȚțȒȢȡȠȒȢ
ĻȘʌĮĲȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĻȞİĳȡȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ļ ĲȘȢȞİĳȡȚțȒȢțȐșĮȡıȘȢ

ƷǊĵǊǎĶȽǌ ĂĶ ĶǇĴĸĸǐĂƽǈǊ ĴǋǅǄĂǓ
- ĂǊǍķǆĴǋǅǈǅǆǊȽ
- ǀ-ĴĵǋĶǈĶǋǁǅǆǊȽ
- Ĵ1-ĴĵǋĶǈĶǋǁǅǆǊȽ
- Ă-ǊǅǊĶǅĵǕǈ
- ĴǋĴǄǊǋĂǓǈǃǌ

ƨĴķǅǆƾ Ĵǋǎƾ ĸǃǌ ǄĶǋĴĶȽĴǌ ķĸǊǍǌ
ǃǇǅǆǅǐĂƽǈǊǍǌ
 ĂĶȽǐķǃ ĸǃǌ ĵǊķǊǇǊǁȽĴǌ
- ĸǅĸǇǊǊȽǃķǃ ĸǐǈ ĵǓķĶǐǈ ĸǐǈ ĹĴǋĂƼǆǐǈ

ķĸǓǎǊ ĸǃǈ ĶȽĸĶǍǉǃ ĶǅǄǍĂǃĸǊǔ
ĶǅƽĵǊǍ ĴǈĴǇǁǃķȽĴǌ ĂĶ ĴķĹƼǇĶǅĴ

Ļ ĲȘȢȘʌĮĲȚțȒȢțȐșĮȡıȘȢ

ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĳĮȡȝȐțȦȞ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĳĮȡȝȐțȦȞ

6WDUW ORZ ± JR VORZ

ƧǉȽǐĂĴ:

ƵĸǊǍǌ ǍĶǋƾǇǅǆĶǌ

ƳǋǊǀǇƾĂĴĸĴ ǊǍ ǋǊǆǔĸǊǍǈ
ĴǓ ĸǃ ĹĴǋĂĴǆĶǍĸǅǆƾ Ĵǁǐǁƾ
ǍǊǄƼǇǊǍǈ ĸǃǈ ǊǅǓĸǃĸĴ ǂǐƾǌ
ǆĴǅ Ķǈ ĸƽǇĶǅ ĸǃǈ ĴǉȽĴ ĸǃǌ ȽĵǅĴǌ
ĸǃǌ Ĵǁǐǁƾǌ

ƧǈĶǅǄǔĂǃĸĶǌ ĶǅĵǋƼķĶǅǌ ƯƵƧĳ
ưĶĹǋǅǆƾ ƮĶǅĸǊǍǋǁȽĴ
• ƷǊǇǊǁǅķĂǓǌ ǆƼǄĴǋķǃǌ ǆǋĶĴĸǅǈȽǈǃǌ ǋǊ
ǆĴǅ ĂĶĸƼ ƽǈĴǋǉǃ ǄĶǋĴĶȽĴǌ ĂĶ ƯƵƧĳ
• ưĴ ǎǋǃķǅĂǊǊǅǊǔǈĸĴǅ ĂĶ ǋǊķǊǎƾ ķĶ
ĴķǄĶǈĶȽǌ ĂĶ ǋǐĸĶǑǈǊǍǋȽĴ ƾ GFR<60
ml/min

ĵǓķǃǌ ƯƵƧĳ ǆĴĸƼ 40 – 60%
ĵǓķǃǌ ǊǅǊĶǅĵǕǈ ǆĴĸƼ 50 %

ƭǇǅǈǅǆƽǌ ǊĵǃǁȽĶǌ
ƠǈĴǋǉǃ ĂĶ ǎĴĂǃǇƽǌ ĵǓķĶǅǌ
ƵĸĴĵǅĴǆƾ ĸǅĸǇǊǊȽǃķǃ
ƸĴĂǃǇǓĸĶǋĶǌ ķǍǈǊǇǅǆƽǌ ĵǓķĶǅǌ
ƳǋǓǀǇĶǏǃ ǁǅĴ ĴǋĴĸĶĸĴĂƽǈǊ
ǎǋǓǈǊ ĵǋƼķǃǌ
ƳǋǊķǊǎƾ ķĸǃǈ ĴǇǇǃǇĶȽĵǋĴķǃ
ĂĶ ƼǇǇĴ ĹƼǋĂĴǆĴ
ƳǋǓǇǃǏǃ ĴǋĶǈĶǋǁĶǅǕǈ

ƩǅǆǊǍǋǅǆƼ

ƩǈĴǇǇĴǆĸǅǆƽǌ ǄĶǋĴĶȽĶǌ

-ƯĶǅǕǈǊǍǈ ĸǅǌ ĵǓķĶǅǌ ĸǐǈ
ĴǈĴǇǁǃĸǅǆǕǈ
-¨ǋǊǍǈ ĴǓ ĂǓǈĴ ĸǊǍǌ ǆĴǅ ǐǌ
ĴǈĴǇǁǃĸǅǆƼ
-ƩǇƽǁǎǊǍǈ ǏǍǎǊǇǊǁǅǆƽǌ ĵǅĴĸĴǋĴǎƽǌ

ƫǇĶǆĸǋǊǄĶǋĴĶȽĴ (TENS)
ƯĴķƼǂ
ĲĶǋĂǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƭǋǍǊǄĶǋĴĶȽĴ
ƨĶǇǊǈǅķĂǓǌ

ƵĸǓǎǊǌ ĶȽǈĴǅ ǈĴ ĵǅĵĴǎĸǊǔĂĶ
ǐǌ ǄĴ :
ĺ ĴǋĴĸǃǋƾķǊǍĂĶ
ĺ ĴǈĴǁǈǐǋȽķǊǍĂĶ
ĺ ĴǈĴĹƽǋǊǍĂĶ
ĺ ĴǈĴǆǊǍĹȽķǊǍĂĶ
ǼȣȤĮȡȚıĲȫ

« Ο Χρόνιος πόνος στους υπερήλικες»
Χλωροπούλου Πελαγία - Αναισθησιολόγος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως υπερήλικας χαρακτηρίζεται στην πλειοψηφία των αναπτυγμένων χωρών, ο ενήλικας που έχει
υπερβεί το χρονολογικό όριο των 65 χρόνων. Ο ορισμός είναι λίγο αυθαίρετος και αφορά το χρόνο
συνταξιοδότησης των ατόμων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
Στην πραγματικότητα το γήρας είναι η ηλικιακή εκείνη περίοδος, που χαρακτηρίζεται από την έκπτωση
των εφεδρειών των διάφορων συστημάτων και οργάνων. Αυτό όμως γίνεται ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥMΕΝΑ, καθώς
όλοι οι χρονολογικά συνομήλικοι δεν ανήκουν στην ίδια βιολογική ηλικία.
Το γήρας αυξάνει σε κάθε περίπτωση τις πιθανότητες νόσησης, όμως αυτό καθαυτό το γήρας δεν είναι
νόσος.
Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα παρουσιάζει πολιτισμική μεταβλητότητα, αφού στις ΗΠΑ και άλλες
αναπτυγμένες χώρες σε αυτή την ομάδα ανήκουν ενήλικες μεγαλύτεροι του 65ου έτους της ηλικίας τους,
ενώ αντίστοιχα στην Αφρική την ίδια στιγμή στην ομάδα αυτή ανήκουν άτομα μεγαλύτερα του 50ου έτους
της ηλικίας τους, όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).
Η ομάδα αυτή παρουσιάζει και Ιστορική μεταβλητότητα, αφού στις ΗΠΑ ο πληθυσμός άνω των 65
ετών αυξάνει ραγδαία. Έτσι ενώ το 1900 μόλις το 4% του πληθυσμού στις ΗΠΑ ήταν υπερήλικες, περίπου
76 εκατομμύρια, το 2050 ο πληθυσμός αυτός στην ίδια χώρα θα αγγίζει το 33% .Το εντυπωσιακότερο
όλων είναι, ότι περισσότεροι από 400.000 Αμερικάνων το 2050 θα είναι άτομα άνω των 100

χρόνων.
Οι υπερήλικες αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα του πληθυσμού της γης. Το 14% του
πληθυσμού σήμερα είναι άνω των 65 ετών, δηλαδή 40 εκατομμύρια ανθρώπων. Το έτος 2050 το 30%
του αναπτυγμένου κόσμου & το 20% του αναπτυσσόμενου θα είναι άνω των 60 χρονών, δηλαδή ένας
στους πέντε ανθρώπους στον κόσμο θα είναι άνω των 60.
Οι αιτίες της απότομης αύξησης του γηραιού πληθυσμού στον πλανήτη είναι:
a. Στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
b. Στην αυξημένη γέννηση μωρών μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το γνωστό Post–World War II
baby boom

c. Στις αυξημένες παροχές & στο υψηλό επίπεδο ιατρικής φροντίδας.

Το 21% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει χρόνιο πόνο, από αυτούς μόνο το 2% επισκέπτεται τα
Ιατρεία Πόνου.
Το 66% των υπερηλίκων εμφανίζει χρόνιο πόνο. Η συχνότητα του πόνου είναι αυξημένη σε όσους
πάσχουν από άλλες νόσους και κατοικούν σε ιδρύματα ή οίκους ευγηρίας.
Αναλυτικότερα, περισσότεροι από το 50% των υπερηλίκων που ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα
αναφέρουν χρόνιο πόνο επί μονίμου βάσεως και περισσότεροι από το 80% των υπερηλίκων που ζουν σε
ιδρύματα.
Ο Αναισθησιολόγος που ασχολείται με το Ιατρείο πόνου καλό είναι να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της
ομάδας αυτής. Πρώτα από όλα να θυμάται:
a.
b.
c.
d.
e.

Την ανομοιογένεια της
Τις ανατομικές και φυσιολογικές αλλαγές που επιτελούνται
Την συχνότερη εμφάνιση της άνοιας και παρόμοιων παθήσεων στις ηλικίες αυτές
Τις διαφορές που ισχύουν στο μηχανισμό του πόνου και
Την ενδεχόμενη διαφορετική φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική ενός φαρμάκου στο
γηριατρικό ασθενή.
f. Ο πόνος στους υπερήλικες λανθασμένα θεωρείται από πολλούς εργαζόμενους υγείας ή από τους
ίδιους τους ασθενείς ως φυσιολογικό αναπόφευκτο της περασμένης ηλικίας.
g. Επίσης πολλοί λαθεμένα πιστεύουν, ότι η θεραπεία του χρόνιου πόνου είναι ανώφελη και χωρίς
κανένα αποτέλεσμα.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η καλή επιδημιολογική έρευνα του χρόνιου πόνου παρέχει σημαντικές πληροφορίες της συχνότητας &
των παραγόντων που σχετίζονται με την έναρξη & τη διάρκεια του πόνου.
Ο χρόνιος πόνος στους υπερήλικες είναι συχνότερος στις γυναίκες από ότι στους άνδρες γιατί οι
γυναίκες αποτελούν μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, έχουν μικρότερη ανοχή στον πόνο, γιατί ο ουδός
του πόνου στις γυναίκες είναι χαμηλότερος. Επίσης είναι διαφορετική η ευαισθησία στα αναλγητικά που
χορηγούνται, αφού τα οιστρογόνα ευθύνονται μεταξύ των άλλων για τις διαφορές αυτές.

Ο χρόνιος πόνος στους υπερήλικες είναι αντιθέτως ανάλογος με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Όσο
χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι κάποιος τόσο συχνότερα πάσχει.
Έχει γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλότητα. Στις βορειότερες χώρες η παρουσία κρύου και η
απουσία ηλιοφάνειας σχετίζονται με τη συχνότερη εμφάνιση του χρόνιου πόνου στους υπερήλικες. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη συσχέτιση της έλλειψης της βιταμίνης D με την ύπαρξη του χρόνιου
πόνου, αλλά και με τη θεραπεία του και τα αποτελέσματα αυτής.
Όταν η κατηγορία των ενηλίκων αυτών είναι κοινωνικά ενταγμένοι μετά τη συνταξιοδότηση τους και
παραμένουν ενεργοί στα οικονομικά γρανάζια σπανιότερα νοσούν από χρόνιο πόνο.
Άτομα με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς έχουν αυξημένες πιθανότητες νόσησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η αξιολόγηση του πόνου στο γηριατρικό ασθενή αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας δεδομένου
τόσο του μεγάλου αριθμού των ασθενών που πάσχουν από κάποια μορφή πόνου, όσο και της σημασίας
της σωστής θεραπείας που θα ακολουθηθεί, για να επιτευχτεί ουσιαστική φροντίδα.
Το αναλυτικό ιστορικό, η καλή φυσική εξέταση και η εκτίμηση του πόνου με τις κλίμακες αξιολόγησης
στους ασθενείς αυτούς είναι ουσιαστικής σημασίας, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και δύσκολη υπόθεση
εάν ο ασθενής έχει προβλήματα στην επικοινωνία και διαταραχές στη γνωστική λειτουργία.
Η συλλογή στοιχείων, όπως που μένει και με ποιους θα μας διευκολύνει να μάθουμε λεπτομέρειες
από το περιβάλλον του, όπου απαιτείται, για τις διακυμάνσεις του πόνου του στις καθημερινές
δραστηριότητες του.
Στην εκτίμηση του γηριατρικού ασθενούς οφείλει ο γιατρός να συμπεριλάβει την Δραστηριότητα της
καθημερινής ζωής του (Activities of Daily Living –ADL) και της ουσιαστικής σημασίας δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής (Instrumental Activities Daily Living- IADL) και να σημειώσει ενδεχόμενους
περιορισμούς της δραστηριότητας του ασθενούς.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΝΟΥ
Ο πόνος είναι μια σύνθετη, υποκειμενική εμπειρία, η οποία ενσωματώνει διαστάσεις φυσιολογικές,
αισθητηριακές, γνωσιακές, συγκινησιακές, συμπεριφορικές και κοινωνικο-πολιτισμικές.
Η εκτίμηση του βαθμού και της σοβαρότητας του πόνου είναι καθήκον του εργαζόμενου υγείας
απέναντι στον ασθενή που παραπονείται για πόνο.
Τα περισσότερα εργαλεία εκτίμησης του πόνου αξιολογούν τη διάσταση της αίσθησης, εστιάζοντας στην
ένταση και ποιότητα του και αξιολογούνται με τις γνωστές κλίμακες του πόνου με βάση την εμπειρία του
ασθενούς σε αυτόν.
Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες κλίμακες αυτής της κατηγορίας οι οποίες είναι και αξιόπιστες, είναι:
a. Η Λεκτική Περιγραφική κλίμακα ( Verbal Descriptor Scales – VDS). Ο ασθενής περιγράφει τον πόνο
ως ήπιο, μέτριο, σοβαρό ή αβάσταχτο. Την προτιμούν οι υπερήλικες για την απλότητά της. Το
μειονέκτημα της είναι πως ο κάθε όρος είναι υποκειμενικής σημασίας και άρα μπορεί να είναι
ανακριβής.
b. Η Αριθμητική κλίμακα ( Numerical Rating Scales – NRS). Περιγράφει τον πόνο μέσα από μία
ακολουθία αριθμών από το 0 έως το 11. Το 0 σημαίνει καθόλου πόνος, το 11 αβάσταχτος πόνος
και οι μεσαίοι αριθμοί περιγράφουν τις ενδιάμεσες εντάσεις.
c. Η Οπτική Αναλογική Κλίμακα (Visual Analogque Scales- VAS). Αποτελείται από μια ευθεία γραμμή,
μήκους 10εκ. περίπου οριζόντιας διάταξης όπου ο ασθενής τοποθετεί ένα σημείο
αντιπροσωπευτικό της έντασης του πόνου του. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από τη μέτρηση της
απόστασης του σημείου από τα δύο άκρα. ( 0-4χιλ. καθόλου πόνος, 5-44χιλ. ήπιος πόνος, 45-74
χιλ. μέτριος πόνος, 75- 100χιλ έντονος πόνος). Ελέγχει την ποιότητα του πόνου σε ασθενείς που
υποφέρουν από πολλές διαφορετικές ασθένειες. Μερικές εργασίες έχουν δείξει κακή συσχέτιση
της έντασης του πόνου και της VAS στους υπερήλικες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες
ασθενών στις οποίες θεωρείται απλή, εύχρηστη και αξιόπιστη.

d. Κλίμακα Εκφράσεων πόνου ( Faces Pain Scale-FPS). Κλίμακα με διαφορετικές εκφράσεις
προσώπου διαβαθμισμένα σε σχέση με τις εντάσεις του πόνου.
e. Θερμόμετρο πόνου (Pain thermometer) αντίστοιχο με τα προσωπεία.

ΑΞΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών, συμπεριλαμβάνει όσους πάσχουν από άνοια, Alzheimer
κ.α.
Ο πόνος του ασθενούς θα πρέπει να αξιολογείται από τον ίδιο τον ασθενή. Ο γιατρός κάνει απλές
ερωτήσεις και συνήθως ακόμα και αυτοί που πάσχουν από μέτριου βαθμού άνοια είναι σε θέση να
απαντήσουν. Αξιολογείται ο πόνος πριν τη θεραπεία και μετά από την εφαρμογή της, όπως και σε
διάφορες δραστηριότητες. Η συμπεριφορά του υπερήλικα με άνοια επίσης πρέπει να εκτιμάται από
τους λειτουργούς υγείας και το συγγενικό περιβάλλον.
Ο πόνος του υπερήλικα που πάσχει από χρόνιο πόνο και σοβαρές γνωσιακές διαταραχές αξιολογείται
με:
1. Τις εκφράσεις του προσώπου του
Γκριμάτσες, τρομαγμένο πρόσωπο, συνοφρυωμένη όψη, άνοιγμα-κλείσιμο ματιών
2. Τις φωνητικές εκφράσεις
Αναστεναγμοί, βογγητά, θορυβώδης αναπνοή
3. Τις σωματικές κινήσεις
Σπασμωδικές κινήσεις, συσπασμένες μυϊκές ομάδες, συχνοί και βιαστικοί βηματισμοί
4. Αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις
Επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά, άρνηση, παραίτηση
5. Αλλαγές στους τρόπους καθημερινών δραστηριοτήτων
Άρνηση τροφής, υπνηλία, αφηρημάδα
6. Αλλαγές στην ψυχική υγεία
Κλάματα, συγχυτική κατάσταση, ερεθιστικότητα
Ειδικές κλίμακες είναι:

1) Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)- Αξιολόγηση του πόνου σε προχωρημένη
άνοια. -Ο ασθενής παρακολουθείται για 3-5 λεπτά όταν κάνει τις δραστηριότητες του και
αξιολογείται ο τρόπος που αναπνέει, η ομιλία του, η έκφραση του προσώπου του, η
γλώσσα του σώματος, η ύπαρξη παρηγορητικής φροντίδας.
2) Checklist of Nonverbal Pain Indicators- Σε ασθενείς με άνοια που δεν μιλάνε,
παρατηρούνται και μετρούνται η συμπεριφορά στον πόνο, οι φωνητικές εκφράσεις, οι
εκφράσεις του προσώπου, η δυνατότητα κίνησης, ξεκούρασης, οι διαμαρτυρίες του.
3) The Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN)

Εφόσον ο χρόνιος πόνος έχει καταγραφεί και προσδιοριστεί ποσοτικά ένα αναλυτικό ιστορικό και μια
καλή φυσική εξέταση θα βοηθήσει στην εκτεταμένη αξιολόγηση του πόνου.
Από το ιστορικό θα γίνει η συλλογή στοιχείων για την ακριβή θέση του πόνου, την ένταση και τους
παράγοντες που συσχετίζονται με τον πόνο.
Η βασική λειτουργικότητα του ασθενούς μπορεί να αξιολογηθεί με την Δραστηριότητα της
καθημερινής ζωής του( Activities of Daily Living –ADL) και να συσχετισθεί με τον νευρολογικό έλεγχο που
θα αφορά τη δυνατότητα βάδισης και ισορροπίας.
Ξεχωριστά θα πρέπει να αποτιμηθεί η ψυχοκοινωνική κατάσταση του υπερήλικα και ο τόπος
διαβίωσης.
Εργαστηριακός έλεγχος, απεικονιστικές εξετάσεις, διαγνωστικά tests θα βοηθήσουν τον γιατρό στη
διάγνωση της αιτίας που προκαλεί πόνο.
Εάν διαπιστωθεί ότι ο πόνος από τον οποίο υποφέρει είναι συνεχής, επαναλαμβανόμενος,
προοδευτικός ή έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής του ασθενούς, θα πρέπει να αναμένεται αλλαγή
στην κοινωνική συμπεριφορά και στις καθημερινές συνήθειες του υπερήλικα.

Ιστορικό από άτομο που φροντίζει τον υπερήλικα ασθενή με γνωσιακή δυσλειτουργία ή γλωσσική
βλάβη είναι απαραίτητο για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης.
Ο γηριατρικός ασθενής μπορεί να βιώνει ταυτόχρονα διαφορετικά επώδυνα σύνδρομα, σε διαφορετικά
μέρη του σώματός του. Επομένως στον πόνο που διερευνά ο γιατρός θα πρέπει να εστιάζει στην ένταση,
τη θέση, τη συχνότητα, το χαρακτήρα και τη διάρκεια του πόνου. Παράγοντες που επιδεινώνουν ή
βελτιώνουν τον πόνο δίνουν εικόνα για τις αιτίες που υποβόσκουν.
Το ιστορικό της θεραπείας του ασθενούς και πως ανταποκρίνεται σε αυτή ο ασθενής είναι
καθοριστικής σημασίας. Προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, το οικογενειακό ιστορικό, το
ψυχιατρικό ιστορικό, τυχών ατυχήματα ή τραυματισμοί είναι λόγοι που επιβαρύνουν τον ασθενή.
Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή συνοδεύουν το χρόνιο πόνο, αλλά μερικές φορές προηγείται
αυτού και τον επιβαρύνει. Έτσι ο ασθενής μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο με ταυτόχρονες υφέσεις και
εξάρσεις και των δύο και του πόνου και της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής. Για το λόγο τούτο ο
γιατρός που ασχολείται με τον πόνο θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζει την ύπαρξη
προϋπαρχόντων ψυχιατρικών παθήσεων.
Η φυσική εξέταση είναι υποχρεωτική και πρέπει να εστιάζει στην νευρομυϊκή εξέταση.
Ο νευρολογικός έλεγχος θα αξιολογήσει την ύπαρξη αδυναμίας κάποιου ή κάποιων άκρων,
μουδιασμάτος, μυρμηγκιάσματος, ισορροπίας και βάδισης του ασθενούς. Εάν υπάρχουν επώδυνα
σύνδρομα θα πρέπει να σημειωθούν, συμπεριλαμβανομένων και των οστικών παραμορφώσεων,
τοπικών φλεγμονών και των trigger points.
Η λειτουργικότητα και η κινητικότητα του υπερήλικα θα πρέπει αναλυτικά να καταγραφεί με το ADLs. Η
ψυχοκοινωνική αξιολόγηση θα προσδιορίσει τη διάθεση του ασθενούς, την οικογενειακή κατάσταση του,
την οικονομική δυνατότητα του, την ύπαρξη νοσηλευτικής υποστήριξης κατ’ οίκον. Οι ασθενείς με
σταθερό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον λιγότερο ασχολούνται με τον πόνο και η θεραπεία
που ακολουθούν είναι αποτελεσματικότερη. Αντίθετα, άτομα που ζουν κοινωνικά απομονωμένα και δεν
τυγχάνουν υγειονομικής υποστήριξης έχουν χειρότερα αποτελέσματα και παρουσιάζουν ανθεκτικότητα
στην αγωγή που λαμβάνουν.
Το follow-up είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη τόσο της νόσου, όσο και της θεραπείας, αφού
στην διάρκεια της επανεξέτασης ο γιατρός παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που
έχει συνταγογραφήσει και αποφασίζει για τη συνέχιση της, την αλλαγή της ή τη διακοπή της. Επίσης
κουβεντιάζει με τον ασθενή για τις παρενέργειες των φαρμάκων, τις επιπλοκές κ.α Πόσες μέρες μετά θα
γίνει το
follow-up εξαρτάται από τη σοβαρότητα του πόνου και την αναπηρία που προκαλεί στον ασθενή.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ Π ΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
"δεινόν τό γῆρας, οὐ γάρ ἔρχεται μόνον"

Οι κύριες αιτίες χρόνιου πόνου στους υπερήλικες είναι:
A. Αλγαισθητικός πόνος (58%)
Χαμηλή οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτιδα
Οστεοπόρωση και κατάγματα οστών
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Στεφανιαία νόσος
Νόσοι του ουροποιητικού

Εκφυλιστικές παθήσεις του δίσκου
Τενοντομυϊκή
B. Νευροπαθητικός πόνος (8%)
Έρπης ζωστήρας
Μεθερπητική νευραλγία
Νευραλγία τριδύμου
Περιφερική νευροπάθεια (Διαβητικής αιτιολογίας, HIV λοίμωξης, μετά από χημειοθεραπεία)
Κεντρικός μετά από ΑΕΕ πόνος
Ριζίτιδα
Τραύμα
C. Μικτός (32%)
Ινομυαλγία
Μυοσκελετικός πόνος
Μετεγχειρητικός πόνος
D. Ιδιοπαθής πόνος (2%)
Οι εκφυλιστικές νόσοι είναι συχνότερες στους γηραιότερους ενήλικες, έτσι το
30%-50% των ενηλίκων άνω των 65 χρόνων έχει τουλάχιστον δύο τέτοιους παράγοντες, ενώ αυξάνει στο
50%-80% των ενηλίκων άνω των 85 χρόνων.
Οι ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη έχουν κακή πρόγνωση στη θεραπεία του χρόνιου πόνου
εξαιτίας της υποθεραπείας, αφού οι ασθενείς σπάνια ακολουθούν την αγωγή τους συστηματικά. Επίσης η
κατάθλιψη είναι η πιο συχνή αντίδραση στο χρόνιο πόνο, εύκολα ο υπερήλικας μπαίνει σε ένα φαύλο
κύκλο της νεύρωσης του, του χρόνιου πόνου και της κατάθλιψης του πόνου.
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η 3η συχνότερη αιτία χρόνιας νόσου στις ΗΠΑ. Πάσχει το 33.6% του
πληθυσμού άνω των 65 χρόνων και το 50% των ενηλίκων άνω των 85 ετών. Η οστεοαρθρίτιδα συμβαίνει
μετά από προοδευτική φθορά και τραυματισμούς του χόνδρου και οδηγεί σε τελική βλάβη της άρθρωσης
και μειωμένη κινητικότητα. Αυτό ενεργοποιεί τους παράγοντες φλεγμονής, τους αλγαισθητικούς
υποδοχείς και μέσω της περιφερικής ευαισθητοποίησης οδηγεί σε σοβαρής έντασης πόνο.
Εργασίες έχουν δείξει, ότι στον χρόνιο πόνο της ΟΑ συμβάλει και ο μηχανισμός του νευροπαθητικού
πόνου. Για το λόγο αυτό πολλές φορές η θεραπεία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του
αλγαισθητικού πόνου στην ΟΑ με αναστολείς COX2, με ΜΣΑΦ ή με οπιοειδή είναι αναποτελεσματική. Σε
αυτούς τους ασθενείς η προσθήκη φαρμάκων όπως της aminotriptyline θα καταπολεμήσει και τα
στοιχεία του νευροπαθητικού πόνου και θα βελτίωση την έκβαση της θεραπείας.
Η Διαβητική νευροπάθεια εμφανίζεται στο 61.5% των ασθενών άνω των 65 χρόνων που πάσχουν από ΣΔ.
Η νευροπάθεια των σακχαροδιαβητικών έχει συσχετισθεί με τη χρονική διάρκεια του ΣΔ. Έτσι σε ασθενείς
που πάσχουν από ΣΔ τα τελευταία 5 χρόνια 20.8% αυτών παρουσιάζει διαβητική νευροπάθεια, ενώ σε
όσους νοσούν πάνω από 10έτη το 36.8% έχει διαβητική νευροπάθεια. Ο επιπολασμός της επώδυνης
διαβητικής νευροπάθειας αποτελεί το 40-50% του συνολικού πληθυσμού των ΣΔ.
Ο μηχανισμός του πόνου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος ενοχοποιούνται όμως μεταβολικοί παράγοντες,
ελεύθερες ρίζες από την οξείδωση του σακχάρου και μη ειδική ενεργοποίηση της πρωτείνικής κινάσης C.
Η στενή παρακολούθηση του γλυκαιμικού δείκτη προλαμβάνει την εξέλιξη της επώδυνης διαβητικής
νευροπάθειας.
Η Μεθερπητική νευραλγία είναι επώδυνη νευροπάθεια που εμφανίζεται μετά από την αναζωπύρωση
του ιού της ανεμοβλογιάς- ζωστήρα. Το 25% των υγιών κατά τα άλλα ενηλίκων θα παρουσιάσουν έρπητα
ζωστήρα μετά την ηλικία των 40. Η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία. Η νόσος είναι 10 φορές πιθανότερο
να συμβεί σε ενήλικες άνω των 60 ετών και το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 30% σε άτομα ηλικίας
μεγαλύτερα των 80 ετών. Ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας είναι συνδυασμός αλλοδυνίας και
καύσου στο 70% των ασθενών. Πολλές φορές ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας ξεπερνάει σε ένταση

τον μετεγχειρητικό πόνο. Η θεραπεία του πόνου μπορεί να είναι πολύ δύσκολη , αφού ο πόνος είναι πολύ
ανθεκτικός.
Φάρμακα 1ης εκλογής είναι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως των Εκλεκτικών Αναστολέων
Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης ( SSRI’S) ή των Εκλεκτικών Αναστολέων Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης Νοραδρεναλίνης (SNRI’S) , τα αντιεπιληπτικά όπως η γκαμπαπεντίνη ή η πρεγκαμπαλίνη, τα δερματικά
επιθέματα λιδοκαΐνης ή καψαικίνης, η τραμανδόλη, τα οπιοειδή. Αν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη
θεραπεία προστίθενται επεμβατικές τεχνικές όπως επισκληρίδια έγχυση, συμπαθητικός αποκλεισμός ή
τεχνικές νευροτροποποίησης.
Ο Πόνος στη μέση εμφανίζεται στο 30.3% του γηραιού πληθυσμού και αυτός αποτελεί έναν από τους
βασικότερους λόγους καθήλωσης των ατόμων αυτών. Η αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης είναι αυτή
που οδηγεί σε σπονδυλική στένωση κι αυτή με τη σειρά της σε ριζίτιδες. Οι ριζίτιδες εμφανίζονται
συχνότερα στην Ο5-Ι1 ρίζα στο 90% των ασθενών. Παράγοντες κινδύνου είναι η μεγάλη ηλικία, το
γυναικείο φύλλο, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.
Η σπονδυλική στένωση και οι ριζίτιδες συνοδεύονται από νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα,
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πόνο και παραισθησία στα κάτω άκρα όταν ο ασθενής περιπατάει ή
στέκεται, ενώ ανακουφίζεται όταν ξεκουράζεται ή τεντώνει μπροστά τα άκρα του.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Ο γιατρός που ασχολείται με τον πόνο στον υπερήλικα θα πρέπει να αναλογισθεί πολλούς και
διαφορετικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της
θεραπείας που θα ακολουθηθεί.
Το πέρας της ηλικίας επιφέρει φυσιολογικές αλλαγές στην ποσότητα των υγρών του σώματος και στην
κατανομή τους, στην συγκέντρωση του πλάσματος και των πρωτεϊνών του, στην ποσότητα του λίπους,
της οστικής μάζας, της μάζας των παρεγχυματικών οργάνων, στον τρόπο μεταβολισμού και αποβολής του
φαρμάκου.
Αυτές οι αλλαγές ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και για αυτό οι δόσεις των φαρμάκων θα πρέπει
εξατομικευμένα να προσαρμοσθούν.
Η νεφρική λειτουργία σε ενήλικες άνω των 70 ετών έχει μειωθεί 40-50% χωρίς να υπάρχει νεφρική
νόσος. Η μειωμένη απορρόφηση και απέκκριση των υγρών, η μείωση του αριθμού των νεφρώνων και της
απέκκρισης Η+ ,η μείωση της αίσθησης της δίψας, η μειωμένη νεφρική κάθαρση μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση του κινδύνου νεφροτοξικότητας ή πρόκληση τοξικότητας από δόση φαρμάκου που θεωρείται
φυσιολογική.
Το Γαστρεντερικό σύστημα στις ηλικίες αυτές παρουσιάζει μεταβολές στην απορρόφηση και το
μεταβολισμό των φαρμάκων. Η μείωση της οξύτητας στο γαστρικό οξύ που επέρχεται από την ατροφία
του γαστρικού βλεννογόνου μειώνει την ταχύτητα διέλευσης από τον οισοφάγο, στο λεπτό έντερο και
από εκεί στο παχύ.
Η Ηπατική δυσλειτουργεί οδηγεί σε μειωμένη ηπατική κάθαρση του φαρμάκου είτε μέσω της
μειωμένης ροής στην ηπατική αρτηρία ή της ροής στην πυλαία φλέβα, είτε μέσω της ελαττωμένης
λειτουργίας του κυτοχρώματος Ρ450.
Το ΚΝΣ στους υπερήλικες αδυνατεί να αναγνωρίσει βλαπτικά σήματα από το σώμα. Τα όρια του πόνου
και η δυνατότητα αναγνώρισης του από το σωματοαισθητικό σύστημα αυξάνονται με την ηλικία ιδιαίτερα
στις γυναίκες. Αντίθετα η ανοχή στον πόνο μειώνεται με την ηλικία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η Θεραπεία πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και διεπιστημονκή.
Η παρουσία πόνου συνοδεύεται ως γνωστόν από αναπηρία, μειωμένη όρεξη, προβλήματα στον ύπνο,
κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν ορίσει η Αμερικάνικη

Εταιρεία του Πόνου και η Αμερικάνικη Γηριατρική Εταιρεία αλληλεπικαλύπτονται με τις οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την κλίμακα των τριών σκαλοπατιών. Η Φαρμακευτική θεραπεία στο
χαμηλότερο σκαλοπάτι περιλαμβάνει τη χορήγηση ακεταμινοφαίνης, ΜΣΑΦ ή και των δύο για ήπιο και
μέτριο πόνο. Το μέσο σκαλοπάτι για μέτριο πόνο προτείνει τη χρήση ήπιων οπιοειδών, τραμανδόλης
συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω. Στο κορυφαίο σκαλοπάτι που αφορά τον έντονο πόνο
χορηγούνται δυνατά οπιοειδή και τα συνοδά.
Στις ΗΠΑ η ακεταμινοφαίνη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αναλγητικό και προτείνεται από
τον FDA σε δόσεις 3-4 gr, εκτός των ασθενών που πάσχουν από νόσους του ήπατος, όπου η ανώτερη
θεραπευτική δόση που προτείνεται είναι αυτή των 2gr. Τα ΜΣΑΦ έχουν καλυτέρα αναλγητικά
αποτελέσματα για μέσης έντασης πόνο αλλά θα πρέπει να χορηγούνται με εξαιρετική προσοχή και για
αυστηρά μικρό χρονικό διάστημα. Ο κίνδυνος για επιπλοκές από το γαστρεντερικό, το καρδιαγγειακό
σύστημα και τον νεφρό αυξάνουν όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερο από δύο μήνες. Ο γιατρός θα
πρέπει να θυμάται, ότι οι περισσότεροι θάνατοι από νεφροτοξικότητα, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ΑΕΕ
σε ασθενείς που λάμβαναν πολύ καιρό τα φάρμακα αυτά ήταν υπερήλικες.
Οι δόσεις των οπιοειδών πρέπει να τιτλοποιούνται και να μειώνονται στο 25-50% της δόσης 24ώρου
μέχρις ότου επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ικανοποιητικής θεραπείας του πόνου και των
ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η Ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής. Ο διαλογισμός, η
προσευχή, ο βελονισμός, οι τεχνικές απόσπασης προσοχής και άλλες παρόμοιες τεχνικές έχουν ευρέως
χρησιμοποιηθεί. Η ψυχολογική υποστήριξη από ψυχολόγο που έχει εξειδικευτεί στον πόνο θα βοηθήσει
στη διευκρίνιση συνοσηρότητας από κατάθλιψη και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες που επιδεινώνουν
την ένταση του χρόνιου πόνου και θα δυσχεράνει τον έλεγχο του. Η κοινωνική ένταξη του υπερήλικα και
η ύπαρξη οικογενειακού περιβάλλοντος ενισχύουν την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς.
Η φυσιοθεραπεία, η υδροθεραπεία βελτιώνουν ιδίως τη λειτουργικότητα του γηριατρικού ασθενούς.
Οι επεμβατικές τεχνικές είναι νεότερες μέθοδοι. Στις κλινικές πόνου έχουν χρησιμοποιηθεί η έγχυση
στεροειδών επισκληριδίως, οι εγχύσεις σε γόνατο, ισχίο και ώμο, η ιερολαγόνια έγχυση, ο συμπαθητικός
αποκλεισμός, οι περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί, η νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες, οι τεχνικές
νευροτροποποίησης κλπ.
Συμπερασματικά όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας θα πρέπει διεξοδικότερα να ασχολούνται με
τη θεραπεία του χρόνιου πόνου στους υπερήλικες, να είναι έγκυρη η αναγνώριση του πόνου & των
συνοδών χρόνιων παθήσεων που προκαλούν συνοσηρότητα. Η αξιολόγηση του πόνου και της εξέλιξης
του να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Να αξιολογείται η ψυχοκοινωνική και λειτουργική κατάσταση του υπερήλικα. Να υπάρχουν στρατηγικές
διάγνωσης & θεραπείας του χρόνιου πόνου που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ
Α ν α ι σ θ η σ ι ο λ ό γ ο ς

Οι

άνθρωποι

που

αναλαμβάνουν

τη

φροντίδα

ατόμων

με

περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας έρχονται αντιμέτωποι με μια
μεγάλη πρόκληση όταν τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα
πόνου. Την πρόκληση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί τους και
συνεπώς της καταγραφής και αντιμετώπισης του πόνου τους.
Ένα τραγικό παράδειγμα αμφισβητούμενης επαρκούς εκτίμησης
έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στα καναδικά μέσα ενημέρωσης στα τέλη της
δεκαετίας του ’90. Η περίπτωση της Tracy Latimer ενός 12χρονου
κοριτσιού που έπασχε από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση (συνεπεία
υποξυγοναιμίας κατά τον τοκετό) και που είχε πολύ περιορισμένες
ικανότητες επικοινωνίας εξαιτίας γνωσιακής και κινητικής βλάβης.
Παρόλο ότι υπήρχε μικρή αμφιβολία ότι το κορίτσι αυτό πονούσε
συνεπεία

νευρομυικών

παθολογιών

απότοκων

της

εγκεφαλικής

παράλυσης και χειρουργικών επανορθωτικών επεμβάσεων στις οποίες
είχε υποβληθεί (για εξάρθρημα ισχίου, αποκατάσταση σκολίωσης με
εισαγωγή μεταλλικών ράβδων στην πλάτη κ.α.), δεν είχε γίνει μια
συστηματική εκτίμηση του πόνου της. Ο πατέρας της Tracy απεφάσισε να
θέσει τέρμα στη ζωή της εξαιτίας αυτού που περιέγραφε ως συνεχή πόνο
και ταλαιπωρία της κόρης του.
Η βάση για την εκτίμηση που έκανε για τον πόνο της Tracy είναι
ασαφής, αλλά πιθανόν ήταν η παρατήρηση της συμπεριφοράς της,
εικασίες και λογικά συμπεράσματα. Αυτός καταδικάστηκε για φόνο. Το
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βασικό στοιχείο της υπεράσπισής του ήταν ότι αποφάσισε να σκοτώσει
την Tracy με σκοπό να την απαλλάξει από τους μόνιμους μόνους. Ο κ.
Latimer υποστήριξε ότι τίποτα δεν μπορούσε να την απαλλάξει από τους
πόνους, παρά τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά καταδίκασε τον πατέρα σε 10
χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία της κόρης

του. Ο Latimer

υποστηρίχθηκε από άτομα που δήλωσαν ότι ο αβάσταχτος πόνος
δικαιολογεί

την

ευθανασία.

Η

αντίθετη

άποψη

παρουσίασε

τη

διαθεσιμότητα του συστηματικού ελέγχου του πόνου, ακόμα και σε
σοβαρές περιπτώσεις σαν της Tracy. Αυτοί επίσης καταδικάζουν κάθε
ενέργεια σχετικά με την ευθανασία και ανησυχούν για τα ευπαθή παιδιά
και εφήβους που δεν μπορούν να εκφραστούν. Ο McGrath (1998)
παρατήρησε ότι η προσοχή των Media εστιάστηκε στο δικαίωμα τού να
ζεις ή να πεθάνεις, ενώ το πιο σημαντικό σημείο αγνοήθηκε: το δικαίωμα
των ανθρώπων με σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας να έχουν επαρκή
διαχείριση (management) του πόνου και ιατρικής φροντίδας. Ανεπαρκείς
μέθοδοι εκτίμησης πόνου σε τέτοιες περιπτώσεις εμποδίζουν την άσκηση
αυτών των δικαιωμάτων.

Η σημασία του προβλήματος
Το πρόβλημα της εκτίμησης και διαχείρισης του πόνου σε τέτοιες
περιπτώσεις είναι μείζον. Ο Πίνακας 1 παρέχει μια ταξινόμηση των
ανθρώπινων συνθηκών που συχνά συσχετίζονται με τις δυσκολίες
επικοινωνίας. Η έκταση του προβλήματος μπορεί να γίνει αντιληπτή
εξετάζοντας αυτές τις περιπτώσεις. Ο πόνος της Tracy δεν είναι
ασυνήθιστος. Η εγκεφαλική παράλυση, η διαταραχή της κινητικής
λειτουργίας που έχει σχέση με το περιγεννητικό τραύμα, συνήθως
προκαλεί νευροψυχολογικές διαταραχές που συχνά οδηγούν σε οδυνηρή
σπαστικότητα η οποία κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής.
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Πίνακας 1
Κατηγορίες ανθρώπων και καταστάσεων
που μπορεί να συνοδεύονται από δυσκολία στην έκφραση του πόνου

Α.

Ανωριμότητα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ):
1.

Β.

Νήπια, βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ανωμαλίες ΚΝΣ ή/και παραμένουσες βλάβες:
1.

Αναπτυξιακές/γνωσιακές διαταραχές (σύνδρομο Down).

2.

Επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες.

3.

Εγκεφαλικές διαταραχές (Alzheimer-άνοια).

4.

Διαταραχές ομιλίας.

5.

Νευρομυικές βλάβες (εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά
πλάκας).

Γ.

Δ.

Παροδικές διαταραχές ΚΝΣ:
1.

Γενική αναισθησία.

2.

Τοξικές ουσίες που προκαλούν ντελίριο.

3.

Χρήση βαρβιτουρικών, υπνωτικών.

4.

Κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ, οπιοειδών).

Ψυχολογικές καταστάσεις:
1.

Αδυναμία ομιλίας της γλώσσας.

2.

Διαταραχές στην ομιλία.

3.

(Ηθελημένη) Άρνηση ομιλίας.

4.

Ανωμαλίες συμπεριφοράς (άγχος, κατάθλιψη, ψύχωση).
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Οι θεραπείες των συμπτωμάτων της εγκεφαλικής παράλυσης είναι
συχνά επεμβατικές και οδυνηρές (βλ. παράδειγμα McGrath, 1998).
Εγχειρήσεις όπως η εκλεκτική οπισθία ριζοτομή (Abbott, Forem &
Johann, 1989) είναι σχεδιασμένη να μειώνει τη σπαστικότητα και
ακολουθείται από οδυνηρή σωματική ανάπλαση (Miller, Johann-Murphy
& Cate, 1997). Επιπλέον, η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να οδηγήσει σε
εξάρθρωση του ισχίου, σκολίωση, οδυνηρούς σπασμούς, έλκη και
κατακλίσεις του δέρματος.
Αυτή

και

άλλα

παιδιά

με

νευρολογικές

δυσλειτουργίες

αναπαριστούν ένα κοινότοπο και πολύπλοκο πρόβλημα. Οι εκτιμήσεις
για τη συχνότητα γεννήσεων με εγκεφαλική παράλυση κυμαίνεται από 26 στις 1.000 γεννήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες από
προσβεβλημένα άτομα στο δυτικό κόσμο και δεκάδες εκατομμύρια
παγκοσμίως. Γνωστικά ελλείμματα είναι συνηθισμένα σ’αυτό το γενικό
πληθυσμό. Αναρίθμητες άλλες συγγενείς καταστάσεις (π.χ. σύνδρομο
Down)

επίσης

προκαλούν

πνευματική

ανικανότητα.

Το

συνολικό

ποσοστό των ατόμων με πνευματική καθυστέρηση στον πληθυσμό είναι
2,5% και περίπου 5-6% αυτών των ατόμων έχουν σοβαρή διανοητική
καθυστέρηση.

Ηλικιωμένοι
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο όχι μόνο από
ατυχήματα εξαιτίας των πτώσεων (Ferell, 1991). Όσο το σώμα γερνά, η
πιθανότητα για επώδυνες ασθένειες αυξάνεται. Άρα, η πιθανότητα για
ένα ηλικιωμένο άτομο να υποφέρει από μια επώδυνη κατάσταση είναι
σημαντική,

είτε

έχει

είτε

όχι

δυσκολία

στην

επικοινωνία.

Πιο

συγκεκριμένα, πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα έδειξε ότι περίπου το
80% των ατόμων πάνω από 65 ετών ανέφεραν πρόβλημα πόνου το χρόνο
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που προηγήθηκε της έρευνας. Πολλοί ανέφεραν πολλαπλές περιπτώσεις
πόνου. Η πιο συνηθισμένη είναι ο πόνος στις αρθρώσεις.
Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που πολλοί τύποι χρόνιων πόνων
εμφανίζονται πιο συχνά στους ηλικιωμένους, η αυξανόμενη πιθανότητα
δεν συνεχίζει και μετά την 7 η δεκαετία εκτός και αν έχουν υποστεί
ιδρυματοποίηση (Helme, 1996). Ο Roy και ο Tomas (1986) βρήκαν ότι το
83% των ηλικιωμένων σε γηροκομεία και νοσοκομεία μιας ημέρας,
ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα πόνου, κυρίως εξαιτίας νόσων του
συνδετικού ιστού. Όμως οι αιτίες του πόνου, κατά τα διάφορα ηλικιακά
στάδια, διαφοροποιούνται. Πονοκέφαλοι, για παράδειγμα, τείνουν να
είναι λιγότερο επικρατούντες στους ηλικιωμένους, ενώ πόνοι του
προσώπου (facial pain) και πόνοι που σχετίζονται με νοσήματα
συνδετικού ιστού (connective tissue) είναι πιο συχνοί. Ένας μεγάλος
αριθμός αυτών που υποφέρουν από πόνους λόγω της ηλικίας τους δεν θα
έχουν και τις ικανότητες να το εκφράσουν.
Εκτιμάται ότι το 8% των ατόμων πάνω από 65 ετών πληρούν τα
κριτήρια για άνοια, περιλαμβανομένου του Alzheimer και της αγγειακής
αιτιολογίας

άνοια,

με

τις

περιπτώσεις

να

αυξάνονται

σε

πιο

ηλικιωμένους φτάνοντας το 30% γι’αυτούς άνω των 80 ετών και το
κυριότερο είναι ότι πιθανολογείται διπλασιασμός στα επόμενα 30
χρόνια. Επειδή ο πόνος είναι συνηθισμένος στους ηλικιωμένους, πρέπει
να είναι και στα εκατομμύρια αυτών που πάσχουν από άνοια. Η
γεροντική άνοια συνήθως συνοδεύεται και από οδυνηρές καταστάσεις
και ατυχήματα που θα είναι πιο συχνά στα επόμενα χρόνια (π.χ.
αρθρίτιδα, κατάγματα ισχίου). Τα υπάρχοντα στοιχεία δηλώνουν ότι η
ανίχνευση του πόνου στους ασθενείς με άνοια είναι δύσκολη. Οι
Sengstaken και King βρήκαν ότι τα προβλήματα πόνου των ηλικιωμένων
με νευρολογικές δυσλειτουργίες είχαν συχνά αγνοηθεί από τους
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θεραπευτές. Άρα δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν έλαβαν καμία
θεραπεία για τον πόνο τους (Roy & Tomas, 1986).
Οι περιπτώσεις που συνδέονται με δυσκολία επικοινωνίας πρέπει
να

περιλαμβάνουν

όχι

μόνο

παιδιά,

εφήβους

με

πνευματική

ανικανότητα και ηλικιωμένους με άνοια, αλλά και ένα υπολογίσιμο
αριθμό νεώτερων ενηλίκων με τραυματισμούς στο κεφάλι (head injuries).
Εγκεφαλικά τραύματα είναι η συνηθέστερη μορφή εγκεφαλικής βλάβης
σε ηλικίες κάτω των 40 ετών. Πολλοί από αυτούς τους τραυματισμούς
είναι σοβαροί και προκαλούν προβλήματα επικοινωνίας. Μόνο στις
ΗΠΑ τα καταγραφέντα περιστατικά των τραυματισμών στο κεφάλι
κυμαίνονται από 500.000 σε 1,9 εκατ. το χρόνο. Επικοινωνιακά
ελλείμματα είναι συνηθισμένα σε άτομα με τραυματισμούς στο κεφάλι
και περίπου 10% των θυμάτων αυτών είχαν σοβαρούς τραυματισμούς.
Μια μικρή πλειοψηφία των σοβαρά τραυματισμένων είναι ανίκανοι να
ζήσουν ανεξάρτητοι. Συνήθως τα άτομα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι
είναι πολυτραυματίες, έχουν δηλ. και άλλα τραύματα στο σώμα τους,
δεδομένου ότι τα μισά από αυτά τα περιστατικά είναι τροχαία. Επομένως
είναι επιβεβλημένη η επαρκής εκτίμηση και η διαχείριση του πόνου
γι’αυτούς

τους

πληθυσμούς

και

ιδιαιτέρως

γι’αυτούς

που

έχουν

προβλήματα επικοινωνίας.
Πιστεύεται ότι η έλλειψη επαρκούς εκτίμησης του πόνου σε
πληθυσμούς με γνωσιακές βλάβες έχει οδηγήσει σε ιατρικές καταστροφές
(Biersdorff, 1991). Θάνατος εξαιτίας εντερικής απόφραξης (intestinal
obstruction) για παράδειγμα, είναι 34 φορές πιο συνηθισμένος σε άτομα
με πνευματική ανικανότητα κι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα
αποτυχίας έγκαιρης διάγνωσης. Επίσης υπάρχουν στοιχεία ότι άτομα με
γνωσιακές βλάβες έχουν λιγότερη φαρμακευτική αγωγή από αυτούς που
είναι εγκεφαλικά ανέπαφοι.
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Θεμελιώδης Βάση για εκτίμηση του πόνου
σε πληθυσμούς περιορισμένων επικοινωνιακών δυνατοτήτων
Η εκτίμηση του πόνου απαιτεί τη γνώση της διαδικασίας μέσω της
οποίας ο πόνος κάποιου γίνεται αντιληπτός από τους άλλους. Από την
πλευρά

της

επικοινωνίας,

τα

αισθητηριακά,

συναισθηματικά

και

εκτιμώμενα συστατικά του πόνου παραμένουν στην αφάνεια αν δεν
μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από τον παρατηρητή ως έκφραση της
υποκείμενης κατάστασης. Σε άτομα χωρίς περιορισμό έκφρασης, η
εκτίμηση μπορεί να βασιστεί σε συγκεκριμένες πηγές πληροφορίας:
1.

Λόγος-ομιλία.

2.

Παραγλωσσικές ιδιότητες του λόγου, συμπεριλαμβανομένου του
χρώματος, του τόνου και της έντασης της φωνής.

3.

Μη λεκτικά φωνήματα, όπως κλάμα και βογγητά.

4.

Μη

φωνητική

συμπεριφορά,

συμπεριλαμβανομένων

των

εκφράσεων του προσώπου και των κινήσεων του σώματος.
5.

Φυσιολογικές κινήσεις όπως αυτές τις βλέπουμε (π.χ. αναπνοή,
χρώμα προσώπου, έξαψη, εφίδρωση ή μυϊκή τάση), μέχρι δείκτες
που απαιτούν μέτρηση (π.χ. απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου,
ενδοκρινικές μετρήσεις κ.α.).
Οι πηγές πληροφορίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα

με το κατά πόσο μπορούν να μεταδώσουν σημαντικές πληροφορίες
σχετικές με τον πόνο του ασθενούς.
Κάποιες έχουν εξελιχθεί επειδή μεταφέρουν χρήσιμες πληροφορίες
σε άλλους, που έτσι μπορούν να επέμβουν για το συμφέρον των ασθενών
ή να δράσουν με γνώμονα το ενδιαφέρον τους.
Ο Latimer δήλωνε, για παράδειγμα, ότι είχε γνώση για τον πόνο
της κόρης του και έδρασε έτσι από ενδιαφέρον. Η ομιλία είναι πολύ
σημαντική για τη μετάδοση της θλίψης. Επίσης, οι εκφράσεις προσώπου
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παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά οι κινήσεις του προσώπου έχουν
και μη-κοινωνικές λειτουργίες (π.χ. κλείνεις τα μάτια για να τα
προστατεύσεις),

ή

αναπαριστούν

υπολείμματα

προηγούμενης

συμπεριφοράς που είχε προσαρμοστικές ιδιότητες (π.χ. ξεγυμνώνεις τα
δόντια για να ετοιμαστείς για επίθεση ή η συνοφρύωση του μετώπου
μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρήσης του ίδιου μυός που απαιτείται
για να κατευθύνεις το αυτί σου για μεγαλύτερη ακοή). Η αξία
επικοινωνίας των άλλων κινήσεων είναι δευτερευούσης σημασίας.
Η κίνηση του σώματος, εκτός από τις εκφράσεις του προσώπου,
συχνά εξυπηρετεί στο να επιτραπεί η διαφυγή ή αποφυγή του πόνου.
Άλλοι, είναι πιθανό, να υποκρίνονται για να παραπλανήσουν, αλλά
αυτές

οι

χρήσεις

φαίνονται

να

έχουν

υποδεέστερη

αξία

στις

συμπεριφορές για τον έλεγχο της πηγής του πόνου. Η φυσιολογική
δραστηριότητα φαίνεται είτε να εξυπηρετεί τις λειτουργίες ομοιόστασης
του οργανισμού ή να διευκολύνει τη διαφυγή ή αποφυγή των επώδυνων
ή σωματικά επικίνδυνων καταστάσεων. Ο ρόλος τους στην επικοινωνία
είναι δευτερεύων, παρότι εξειδικευμένοι παρατηρητές μπορούν να
ερμήνευσουν

την

αυτόνομη

ή

μυοσκελετική

(musculo-skeletal)

δραστηριότητα ως ένδειξη πόνου. Καμία συγκεκριμένη φυσιολογική
μέτρηση του πόνου δεν έχει εμφανιστεί στον άνθρωπο, μερικώς επειδή οι
περισσότερες μετρήσεις εκτιμάται ότι απεικονίζουν πιο εκτεταμένα τις
αντιδράσεις stress. Όλοι οι πόνοι προκαλούν stress, αλλά δεν είναι όλα
τα stress οδυνηρά. Έτσι οι μετρήσεις φυσιολογικών δραστηριοτήτων
είναι ευαίσθητες αλλά όχι ακριβείς στον πόνο.
Η

πιο

συνηθισμένη

μορφή

έλλειψης

επικοινωνίας

από

τα

παραπάνω είναι η ομιλία. Παρότι η δυνατότητα να μεταφέρεις τον πόνο
μέσω του λόγου είναι ένα μοναδικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό, δεν
υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι αν ένα άτομο δεν μπορεί να πει τον
πόνο του, δεν πονάει ή δεν έχει άλλους τρόπους να τον εκφράσει. Ακόμη
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και όταν άλλες πηγές πληροφορίας είναι άθικτες, η απουσία της ομιλίας
είναι πάντα μια σημαντική έλλειψη και γι’αυτό δίνεται έμφαση από
θεραπευτές και ερευνητές στη χρήση του αυτοπροσδιορισμού του πόνου.
Συχνά θεωρείται ότι ο μόνος τρόπος για τον εντοπισμό του είναι μέσω
της περιγραφής του από τον πάσχοντα. Δεν είναι ασυνήθιστο να
διαβάσεις ότι ο μόνος τρόπος εκτίμησης του πόνου του άλλου είναι μέσω
του αυτοπροσδιορισμού. Ο πρόσφατος ορισμός του πόνου που δίνει
έμφαση στη χρήση της αυτοπεριγραφής, υποδηλώνει ότι η κατάσταση του
πόνου δεν μπορεί να μεταδοθεί από μη ομιλούντα άτομα. Αυτή η θέση
περιορίζει τη χρησιμότητα των μη λεκτικών εκφράσεων.

Πώς ο πόνος βιώνεται από άτομα ανίκανα να επικοινωνήσουν;
Η ποικιλία των νευρογνωστικών βλαβών δύναται να επηρεάσει
τον τρόπο που βιώνεται και εκφράζεται ο πόνος ανάλογα με τη φύση και
την έκταση των βλαβών αυτών. Βλάβη στο ΚΝΣ μπορεί να έχει επίδραση
στην αντίληψη/αίσθηση του πόνου, στο πώς βιώνεται, και στον τρόπο
που ο πόνος εκφράζεται με τη συμπεριφορά. Εστιάζοντας στο προσαγωγό
σύστημα που είναι υπεύθυνο για τις αισθητηριακά ξεχωριστές ιδιότητες
του πόνου ή την αναισθησία στον πόνο, η όποια δυσλειτουργία μπορεί
να είναι αποτέλεσμα διατομής των αισθητικών οδών. Είναι γενικά
αποδεκτό ότι μια καλή αντίληψη του πόνου αναδεικνύεται από το
αισθητικό προσαγωγό σύστημα που παρέχει δεδομένα στον εγκέφαλο,
όμως το μεταιχμιακό σύστημα που συνδέεται με τη συναισθηματική και
γνωσιακή αντίληψη του πόνου είναι λιγότερο κατανοητό. Γενικά
εκτιμάται ότι οι προσαγωγοί είσοδοι υποβάλλονται σε σημαντική
διεργασία σε υψηλότερα φλοιώδη συστήματα για να αποδώσουν την
υλοποίηση

των

πολύπλοκων

βιωμάτων

του

πόνου.

Βλάβη

στο

σωματοαισθητικό φλοιό και τις συνδέσεις του έχει προφανή επίδραση
στην απόκριση των επιβλαβών ερεθισμάτων αλλά το σύστημα του
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εγκεφάλου (brain system) που συνδέεται με την επεξεργασία των
αλγεινών ερεθισμάτων είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Η επίδραση των
ασθενειών και των βλαβών στον εγκέφαλο θα αναμενόταν να στηρίζεται
στην τοποθεσία τους, την έκτασή τους και τη φύση τους. Έχει κατανοηθεί
ότι πολλές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν αναισθησία πόνου
(μειωμένη αίσθηση), ενώ άλλες «αδιαφορία».
Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης που έχουμε σήμερα για τον πόνο
στον ασθενή με άνοια προέρχεται από μια σειρά μελετών που έχουν γίνει
σε ασθενείς με Alzheimer (Ferrel και συν.).
Η νευροπαθολογία της ασθένειας του Alzheimer συνίσταται στο
ότι η εκφύλιση των νευρώνων είναι έντονη στο μεταιχμιακό σύστημα του
μετωπιαίου και του κροταφικού λοβού και στις οπίσθιες ινιακοβρεγματικές περιοχές. Αντιθέτως οι αισθητικο-κινητικοί νευρώνες οι
οποίοι εδράζονται στις πρόσθιες περιοχές του βρεγματικού λοβού και
στις οπίσθιες περιοχές του μετωπιαίου λοβού παραμένουν σχετικά
ανέπαφοι. Με βάση τη γνώση ότι το μεταιχμιακό σύστημα είναι
υπεύθυνο για τη συναισθηματική παράμετρο του πόνου, ενώ οι
αισθητικο-κινητικοί και σωματοαισθητικοί νευρώνες είναι υπεύθυνοι για
την αισθητική διάκριση του πόνου, δηλ. την παρουσία, την ένταση και
την εντόπιση ενός αλγεινού ερεθίσματος, θα περίμενε κανείς ότι οι
ασθενείς με Alzheimer δεν θα έχουν τη συναισθηματική παράμετρο του
πόνου, ενώ η παράμετρος που αφορά στην παρουσία και την εντόπιση
του πόνου παραμένει ανέπαφη. Πράγματι αυτό συμβαίνει και οι μελέτες
δείχνουν ότι ενώ ο ουδός του πόνου παραμένει ανέπαφος, η ανοχή στον
πόνο είναι μεγαλύτερη και οι αυτόνομες αντανακλαστικές αντιδράσεις
μικρότερες. Εκτός αυτού πρόσφατα αποδείχθηκε ότι και στις πιο
προχωρημένες φάσεις της ασθένειας ο ουδός του πόνου παραμένει
ανέπαφος ενώ οι αυτόνομες αντανακλαστικές αντιδράσεις ελαττώνονται
σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς με προχωρημένη άνοια, με
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μειωμένες αυτόνομες αντιδράσεις στον πόνο δεν σημαίνει ότι δεν
υποφέρουν από πόνο. Η φυσική συνέπεια θα ήταν το να παραμείνει
άθικτη η ικανότητα να βιώνει τις συναισθηματικές συνιστώσες της
εμπειρίας του πόνου. Εξαιτίας του ότι ικανότητες για να σχεδιάζει, να
αντιγράφει, να αντιλαμβάνεται ευκαιρίες καθιέρωσης ελέγχου και
καθιέρωσης μιας αίσθησης αυτό-αποτελεσματικότητας είναι θεμελιώδεις
για

να

διατηρηθεί

ο

έλεγχος

πάνω

στον

πόνο,

οι

γνωστικές

δυσλειτουργίες ενός ατόμου μπορούν να του προκαλέσουν μεγαλύτερη
σύγχυση, «αγωνία», απ’ότι στην περίπτωση των ανθρώπων χωρίς
δυσλειτουργίες.

Μέθοδοι εκτίμησης
Όλοι οι διαθέσιμοι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας πρέπει να
εξετάζονται όταν μιλάμε-σχεδιάζουμε την εκτίμηση του πόνου σε άτομα
με επικοινωνιακές δυσλειτουργίες-δυσκολίες. Οι μέθοδοι μπορούν να
περιλαμβάνουν: 1) αυτό-αναφορά (όταν είναι δυνατόν), 2) μεθόδους
παρατήρησης, 3) αναφορές μέσω εντολοδόχου-πληρεξουσίου, και 4)
φυσιολογικές αντιδράσεις.

Αυτοαναφορά – Αυτοπροσδιορισμός
Οι μετρήσεις αυτό-αναφοράς απαιτούν μια ουσιαστική ικανότητα
για

αφηρημένη

σκέψη

και

γνωρίζουν

μόνο

μερική

επιτυχία

σε

πληθυσμούς με δυσκολίες στην επικοινωνία. Παρότι προσαρμογές των
συνήθως χρησιμοποιουμένων διαδικασιών αυτό-αναφοράς μοιάζουν
πολλά

υποσχόμενες

για

χρήση

σε

αυτούς

με

ήπια

γνωστική

δυσλειτουργία, υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση σε αυτούς με σοβαρά
επικοινωνιακά προβλήματα.
Έρευνες έχουν αποδείξει π.χ. ότι πολλοί ενήλικες με σοβαρές
μακροχρόνιες πνευματικές αναπηρίες δεν είναι ικανοί να απαντήσουν σε
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μια απλή ερώτηση που αφορά την αυτό-έκθεση-αναφορά του πόνου.
Έρευνες έδειξαν ότι το 35% αυτών των ατόμων ήταν ανίκανοι να
απαντήσουν (δεν κατάλαβαν την ερώτηση). Τα αποτελέσματα επιπλέον
έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς που απάντησαν στην απλή ερώτηση δεν
παρείχαν

αξιόπιστους

«χαρακτηρισμούς

του

πόνου».

Παρόμοια

αποτελέσματα είχαμε και σε γηραιότερους ασθενείς με σοβαρή άνοια.
Παρόλα αυτά, όταν η διαγνωστική δυσλειτουργία είναι ηπιότερη,
διαδικασίες αυτό-αναφορών φαίνονται να έχουν κάποια αξιοπιστία
(Κλίμακα Χρωμάτων). Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε για να παρέχει ένα
πρακτικό κλινικό μέτρο για νέα παιδιά με οριακά προσόντα αυτόαναφοράς και βρέθηκε να είναι ευκολότερη (η κλίμακα) στη διαχείριση
από την κλασική οπτική αναλογική κλίμακα. Σύμφωνα με διάφορες
εμπειρίες, η αυτό-αναφορική εκτίμηση του πόνου αξίζει μια προσπάθεια,
ακόμα και όταν προβλέπονται δυσκολίες.
Η κλασική κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί πολύ σε γηραιότερους,
όμως αλλαγές μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση από άτομα με
γνωστικά ελλείμματα. Ο πόνος μετράται στην Αναλογική Κλίμακα
Χρωμάτων

μετακινώντας

ένα

πλαστικό

δείκτη

κατά

μήκος

ενός

πλέγματος 14,5 εκ., ποικίλου πλάτους και χρώματος από 1 εκ. πλάτος και
ανοιχτό ροζ στη βάση, μέχρι 3 εκ. πλάτους και βαθύ κόκκινο στην
κορυφή. Στη βάση της κλίμακας γράφει «καθόλου πόνος» και «πολύς
πόνος» στην κορυφή. Οι ασθενείς έτσι παρουσιάζονται με οπτικές νύξεις
για την ένταση του πόνου. Η χρωματική κλίμακα έχει φανεί να είναι
αξιόπιστη και να ικανοποιεί κριτήρια αξιοπιστίας. Σημειωτέον ότι
γηραιότερα άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν δυσκολίες στη σωστή χρήση
οργάνων αναφοράς χωρίς διαστάσεις (όπως η απλή κλίμακα) σε σχέση με
τους νεότερους ενήλικες. Προσπάθειες εφαρμογής χρήσης διαδικασιών
αυτό-αναφοράς σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και γνωστικές
δυσλειτουργίες απέβησαν μάλλον άκαρπες. Ο Miller και συν. (το 1997)
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π.χ. προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μια τροποποιημένη έκδοση της
Κλίμακας Προσώπων, σε δείγμα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που
ποικίλουν στην ηλικία και στο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας. Ζητήθηκε
από τα παιδιά να επιλέξουν ανάμεσα σε 5 σχέδια οθόνης προσώπου που
απεικονίζουν αυξανόμενη σοβαρότητα αγωνίας-δυστυχίας-απελπισίας.
Το 60% του δείγματος απέτυχε πλήρως σε τεστ αξιοπιστίας που
σχεδιάστηκε για να εκτιμηθεί η κατανόησή τους στη διαδικασία που
έπρεπε να ακολουθηθεί. Η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη χρήση κλίμακας
με διαβάθμιση προσώπων μπορεί να εγγυηθεί περαιτέρω διερεύνηση της
χρησιμότητάς τους. Ομοίως, μια ευρύτερη σειρά κλιμάκων αυτόαναφοράς αξίζουν πιο προσεκτική αξιολόγηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να
ξέρουμε ποιοι παράγοντες λειτουργίας συμβάλλουν στην ικανότητα
αξιόπιστης χρήσης των κλιμάκων αυτό-αναφοράς. Δεδομένων των
περιορισμών

της

αυτό-αναφοράς,

έχουν

μελετηθεί

ποικίλες

παρατηρητικές διαδικασίες.

Παρατηρητικές Διαδικασίες
Μη λεκτικές εκδηλώσεις πόνου μπορεί να είναι μια πλούσια πηγή
πληροφοριών στην εκτίμηση του πόνου. Παρατηρητικές διαδικασίες
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως:
1.

σφαιρικές (αξιολογήσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας γενικές
ενοποιητικές κρίσεις των παρατηρητών, π.χ. πόνος εναντίον όχι
πόνου),

2.

επικεντρωμένες στη συμπεριφορά (αξιολογήσεις της έντασης του
κλάματος, συχνότητας γκριμάτσας κλπ.), και

3.

αναλυτικές πολύ (συστήματα που αναγνωρίζουν σειρά από πόνους
που ορίζονται από τη συμπεριφορά, π.χ. συγκεκριμένες ενέργειες
του προσώπου).
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Αναμφισβήτητα, οι σφαιρικές εκτιμήσεις προτιμώνται συνήθως σε
κλινικό και οικογενειακό περιβάλλον, ενώ τα μέτρα που εστιάζουν στη
συμπεριφορά ή μέτρα αναλυτικά, χρησιμοποιούνται σε ερευνητικές
μελέτες.
Η Κλίμακα του καθημερινού πόνου (του Dalhousie University),
που εστιάζει στη συμπεριφορά έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να
εξετάσει διαφορές στη συμπεριφορά (εξαιτίας του πόνου) των παιδιών με
ή χωρίς καθυστερήσεις στην ανάπτυξη. Αυτή η κλίμακα είναι ένα
σύντομο

όργανο

παρατήρησης

που

περιλαμβάνει

υποκλίμακες

σχεδιασμένες για να εκτιμήσουν την ένταση και τη διάρκεια της
«αγωνίας», του θυμού, τη φύση και τη διάρκεια των συμπεριφορών
προστασίας (π.χ. το να κρατάς ή να περιποιείσαι το πληγωμένο σημείο),
και τη φύση της κοινωνικής αντίδρασης του παιδιού (όταν το παιδί είναι
κοντά

σε

άλλους

ή

απομακρυσμένο).

Παιδιά

με

καθυστερημένη

ανάπτυξη παρουσίασαν λιγότερης έκτασης «αγωνία» σχετικά-συγκριτικά
με τα μη καθυστερημένα παιδιά, και μια μικρότερη δόση «αγωνίας»
σχετική με συμπεριφορές αναζήτησης βοήθειας που ακολουθούν το
επώδυνο γεγονός. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι αξιοσημείωτες, διότι
διαφορές στο στυλ ανταπόκρισης σε επώδυνα γεγονότα είναι πιθανόν να
υπάρχουν τουλάχιστον σε κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα
ανάπτυξης και επικοινωνίας.
Παρατηρητικές διαδικασίες έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά με
εγκεφαλική παράλυση. Ο Koh και ο Fanourik π.χ. χρησιμοποίησαν μια
κλίμακα που εστιάζει στη συμπεριφορά σε ένα δείγμα παιδιών που ήταν
οριακά στο να παρουσιάσουν βαθιά γνωστική δυσλειτουργία και τα
οποία είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση. Αυτή η κλίμακα βαθμολογεί σε μια
κλίμακα αυξανόμενου πόνου καταστάσεις όπως κλάμα, γκριμάτσες
προσώπου,

λεκτικά

παράπονα,

θέση

του

κορμού,

συμπεριφορά

αγγίγματος και θέσεις ποδιών. Ο Koh και ο Fanourik δεν βρήκαν καμία
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διαφορά στα σκορ (στην κλίμακα αυτή) των παιδιών με ή χωρίς
γνωστική δυσλειτουργία. Το μέγεθος της συσχέτισης των σκορ (της
κλίμακας αυτής) που επιτεύχθηκαν υπό επιτήρηση των γονιών ή
νοσηλεύτριας και των αριθμητικών εκτιμήσεων αυτό-αναφορών των
παιδιών (όπου είναι διαθέσιμες) ήταν συγκρίσιμα για τις δύο ομάδες των
παιδιών. Παρότι αυτή η Κλίμακα φάνηκε πολλά υποσχόμενη σε αυτόν
τον πληθυσμό, οι συγγραφείς-δημιουργοί αγνόησαν ότι η ιδιοσυγκρασία
των παιδιών με γνωστικές δυσλειτουργίες θα μπορούσε να «παρέμβει»
στην επαρκή μέτρηση.
Οι

Schade,

Joyce

και

συν.

(1996)

χρησιμοποίησαν

τη

Νοσοκομειακή Εκτίμηση της Έντασης του Πόνου, μια σύντομη έκδοση
της

Κλίμακας Πόνου του Νοσοκομείου Παίδων του Ανατολικού

Οντάριο, με μια ομάδα παιδιών (πολλών ηλικιών) με διαγνωσμένη
εγκεφαλική παράλυση. Αυτοί οι ερευνητές διαχειρίστηκαν επιπλέον την
Κλίμακα Μετεγχειρητικού Πόνου και την Κλίμακα Πόνου στα βρέφη
(του Riley). Χρησιμοποιώντας την τελευταία κλίμακα οι νοσηλευτές
εκτιμούν τη συμπεριφορά (στον πόνο) σε κλίμακες τριών σημείωνεπιπέδων. Οι 7 κατηγορίες συμπεριφοράς είναι του προσώπου, της
κίνησης του σώματος, του ύπνου, λεκτικές ή φωνητικές, και αντίδρασηανταπόκριση στην κίνηση και στην επαφή. Χρησιμοποιώντας την
Κλίμακα

Μετεγχειρητικού

Πόνου,

ο

παρατηρητής

σημειώνει

τις

ακόλουθες 10 αντιδράσεις εννοιολογικά συνδεδεμένες με τον πόνο:
ύπνος, έκφραση προσώπου, ποιότητα του κλάματος, κοινωνικότητα,
πιπίλισμα,

αυθόρμητη

ευερεθιστότητα,

αυθόρμητη

κινητική

δραστηριότητα, συνεχής και υπερβολική ένταση των δαχτύλων (ποδιών
και χεριών), και μια σφαιρική αξιολόγηση του μυϊκού πόνου. Ο Schade
και συν. ανέφεραν δυσκολίες με την αξιοπιστία στο δείγμα τους με
εγκεφαλική παράλυση. Επειδή το δείγμα ήταν σχετικά μικρό (n=20) και
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ετερογενές

όσον

αφορά

την

ηλικία,

περαιτέρω

έρευνα

για

τη

χρησιμοποίηση αυτών των οργάνων εκτίμησης πόνου θα ήταν χρήσιμη.
Ο Miller και συν. (1997), χρησιμοποίησε μια λίγο διαφορετική
έκδοσης της Κλίμακας Παρατήρησης της Συμπεριφορικής «Αγωνίας» σε
παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που ποικίλαν στην ηλικία και στο
επίπεδο γνωστικής λειτουργίας. Η Κλίμακα παρέχει μια λίστα 15,
ορισμένων με βάση λειτουργικά κριτήρια, συμπεριφορών σχεδιασμένη
για να μετράει άγχος και πόνο (π.χ. κλάμα, κραυγή), αλλά δεν
διαφοροποιούνται ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις. Η αξιοπιστία ήταν
ικανοποιητική.

Συνεπή

με

αποτελέσματα

μειώνονταν

τα

αποτελέσματα

όσο

η

των

ερευνητών,

τα

αποκατάσταση-επανόρθωση

συνεχιζόταν. Αυτό παρείχε στήριξη για την αξιοπιστία της κλίμακας ως
έναν δείκτη αγωνίας, αλλά όχι απαραίτητα και πόνου. Πάντως,
αποτελέσματα

πάνω

στην

Κλίμακα

συσχετίσθηκαν

με

σφαιρικές

εκτιμήσεις του πόνου συμπληρωμένες από έναν φυσιοθεραπευτή και
έναν ψυχολόγο. Παρότι αυτό υποστηρίζει επίσης και τη χρήση
σφαιρικών εκτιμήσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι μια ουσιαστική δόση του
δείγματος του Miller και συν. απετελείτο από νοητικά άθικτα παιδιά. Το
συμπέρασμά τους θα μπορούσε να έχει αυξήσει τη συνολική αξιοπιστία
των μετρήσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον να οριστεί αν η αξιοπιστία των
μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν από τον Miller θα είχε επηρεαστεί αν το
δείγμα απετελείτο αποκλειστικά από παιδιά με σοβαρές γνωστικές
αναπηρίες και επικοινωνιακές δυσλειτουργίες.
O Giusiano και συν. μελέτησαν μια διαδικασία παρατήρησης
αναπτυγμένη ειδικά για παιδιά με βαθιά νοητική καθυστέρηση (1993). Η
διαδικασία βασίζεται σε 22 αντικείμενα που προτάθηκαν από φυσικούς
ως πιθανά να αντικατοπτρίσουν τον πόνο παιδιών με εγκεφαλική
παράλυση (βογκητά ή σιωπηλά δάκρυα, απότομο ή αυθόρμητο κλάμα).
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι υπήρξε ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο
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τα παιδιά εξέφρασαν τον πόνο. Αυτό θα υποστήριζε την ανάπτυξη
μεμονωμένων προσεγγίσεων της εκτίμησης του πόνου στα παιδιά με
γνωστικές αναπηρίες και σωματικές. Η χρησιμότητα και αξιοπιστία του
εργαλείου που μελετήθηκε από τον Giusiano αξίζει περαιτέρω μελέτη.
Προς το παρόν, μπορεί να είναι πολύ πρώιμο το να προτείνουμε την
καθημερινή κλινική χρήση οποιωνδήποτε από τις προαναφερθείσες
κλίμακες για παιδιά που έχουν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, διότι
η χρησιμότητά τους δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Μελέτη είναι σε εξέλιξη
ακόμα και τώρα σε διάφορα Κέντρα στην Ευρώπη και Β. Αμερική για την
ανάπτυξη, επικύρωση, εξέταση των οργάνων που έχουν σχεδιαστεί
γι’αυτό το σκοπό.
Παρατηρητικής εκτίμησης εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη
μέτρηση της δυσφορίας σε ηλικιωμένους με άνοια. Ο Hurley και συν.
(1992) ανέπτυξαν μια κλίμακα δυσφορίας για χρήση σε γηραιότερους
ασθενείς που έχουν επικοινωνιακές δυσκολίες. Οι νοσοκόμοι εκτιμούν τη
δυσφορία των ασθενών αντιστοιχίζοντας τις VAS εκτιμήσεις με 9
συμπεριφορικούς δείκτες (π.χ. κατσούφιασμα, αναπνοή με δυσκολία και
θόρυβο). Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε και από τον Miller και συν.,
παρότι χρήσιμη, δεν είναι συγκεκριμένη όσον αφορά τον πόνο. Ο
Simons και Malabar (1995) προσπάθησαν να δώσουν κύρος σε μια πιο
συγκεκριμένη προσέγγιση του πόνου. Οι νοσηλευτές ασχολήθηκαν με τη
συχνότητα με την οποία συγκεκριμένες συμπεριφορές συνέβαιναν
(«κλάμα», «χαλαρός», «ξύπνιος», «φαίνεται να μην ανταποκρίνεται»),
πριν και μετά την «παρέλευση του πόνου» και κατέληξαν ότι οι
συχνότητες

άλλαξαν

προς

την

προβλεπόμενη

κατεύθυνση.

Ένας

περιορισμός αυτής της μελέτης ήταν το ότι στατιστικές αναλύσεις δεν
αναφέρονταν. Επιπλέον οι νοσοκόμοι που ολοκλήρωσαν τις εκτιμήσεις
δεν θα μπορούσαν να μη γνωρίζουν αν το «επώδυνο γεγονός» έλαβε
χώρα ή όχι.
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Λεπτομερείς

μετρήσεις

του

πόνου,

που

περιλαμβάνουν

και

εκθέσεις-εκφράσεις προσώπου έχουν συζητηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία
του πόνου και έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη του πόνου σε
βρέφη και νέα παιδιά. Σαν αποτέλεσμα της ορατότητάς τους και του
ταχύτατου χρόνου μετάδοσής τους, οι μη λεκτικές εκφράσεις πόνου είναι
πολύ σημαντικές ειδικά όταν λείπει ο αυτό-προσδιορισμός.
Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει τη χρησιμότητα εξέτασης των
αντιδράσεων του προσώπου στην εκτίμηση γηραιότερων με άνοια,
νεότερων ενηλίκων με σοβαρότατες πνευματικές αναπηρίες και εφήβων
με ιδιαίτερες νευρολογικές δυσλειτουργίες. Αυτές οι μελέτες έχουν
εξετάσει τις αντιδράσεις του προσώπου σε καθημερινές διαδικασίες που
προκαλούν οξύ (π.χ. φλεβοκέντηση, ένεση). Το «κωδικό Σύστημα Δράσης
του Προσώπου» είναι το πρώτο όργανο έρευνας που χρησιμοποιείται για
να

μελετήσει

αντιδράσεις

προσώπου

στον

πόνο,

διότι

είναι

αντικειμενικό, κατανοητό, βασισμένο στην ανατομία και αξιόπιστο.
Με τη βοήθεια του βίντεο αργής κίνησης, προγραμματιστές με
προσόντα

αναγνωρίζουν

συστηματικά

κάθε

πιθανή

δράση

του

προσώπου, χρησιμοποιώντας αυστηρά και σαφή κριτήρια. Γενικά, τα
ευρήματα δείχνουν ότι οι δράσεις του προσώπου και των υγιών και των
με γνωσιακές δυσλειτουργίες γηραιότερων εντείνονται (συγκριτικά με
μια σύντομη περίοδο) ακόμα και σε απόκριση στον ελάχιστο πόνο. Η
ένταση των δράσεων του προσώπου, πιο πολύ από τη συχνότητά τους,
έχει υπάρξει ιδιαίτερα αποκριτική σε επώδυνα γεγονότα (δηλ. η ένταση
μπορεί να υποστηριχθεί ότι πάει ανάλογα με το επώδυνο γεγονός, ενώ η
συχνότητα όχι).
Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο πόνος δεν μειώνεται από την
άνοια σε γηραιότερους πληθυσμούς. Όντως, υπάρχει απόδειξη ακόμα πιο
έντονων

αντιδράσεων

στον

πόνο

σε

γηραιότερους

με

γνωσιακές

δυσλειτουργίες όταν ο πόνος γίνεται πιο οξύς. Πάντως, ιδιαίτερα
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σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες έχουν συνδεθεί με σχεδόν καμία απόκριση
σε επώδυνα γεγονότα, αποδεικνύοντας ότι παραλλαγές στις επιπτώσεις
της νευρογνωσιακής δυσλειτουργίας είναι αναμενόμενες και απαιτείται
περαιτέρω έρευνα.
Το πλεονέκτημα της προσέγγισης του ως άνω Κωδικού Συστήματος
είναι το ότι ελαχιστοποιεί την υποκειμενική κρίση, ενώ το βασικό
μειονέκτημα στην κλινική χρήση του είναι η χρονοβόρα φύση και στην
εκπαίδευση για τη χρήση και στην εφαρμογή αυτού του συστήματος. Το
συγκεκριμένο σύστημα επίσης απαιτεί βίντεο αργής δράσης και δεν
επιτρέπει κωδικοποίηση στον πραγματικό χρόνο.
Παρόλα αυτά μετρήσεις που στηρίζονται σ’αυτό το Σύστημα
μοιάζουν να είναι κατάλληλες για χρήση σε κλινικές δοκιμές που
ερευνούν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης για διαχείριση του
πόνου.
Μελέτες σφαιρικών κρίσεων και του πόνου, σχετικές με το Κωδικό
Σύστημα μέτρησης πόνου, προτείνουν οι σφαιρικές κρίσεις να έχουν
κριτήριο εγκυρότητας. Ο Χατζησταυρόπουλος και συν. μελέτησαν
γηραιότερους ασθενείς με άνοια που υφίσταντο φλεβοκέντηση και ένεση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σφαιρικές κρίσεις που προέκυψαν από
ανεκπαίδευτους

πανεπιστημιακούς

φοιτητές

και

νοσηλευτές

(που

επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας VAS και βασιζόμενοι στην παρατήρηση
των αντιδράσεων του προσώπου) συσχετίζονταν άμεσα με δείκτες πόνου
που στηρίζονται στη μέτρηση του Κωδικού Συστήματος.
Αυτό

προτείνει

ότι

απλές

εκτιμήσεις

που

βασίζονται

σε

αντιδράσεις του προσώπου μπορεί να είναι χρήσιμες σε κλινικό
περιβάλλον, και ότι οι ειδικοί της υγείας μπορούν να καθοδηγηθούν
ώστε να παρατηρούν το πρόσωπο σαν πλούσια πηγή πληροφοριών για
την εμπειρία του πόνου. Ο Χατζησταυρόπουλος και συν. βρήκαν ότι οι
νοσηλευτές παρείχαν σημαντικά χαμηλότερες εκτιμήσεις πόνου από τους
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φοιτητές, πιθανόν επειδή η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε καταστάσεις
που περιλαμβάνουν δυσφορία των ασθενών τους έχουν κάνει πιο
τραχείς.

Αυτό

το

συμπέρασμα

είναι

συνεπές

με

προηγούμενα

συμπεράσματα που δείχνουν ότι η αντίληψη των νοσοκόμων για την
ένταση του πόνου των ασθενών declines όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχουν.
Ένα μειονέκτημα τέτοιων σφαιρικών μετρήσεων είναι ότι μπορούν
μελλοντικά να επηρεαστούν από παράγοντες όπως τα στερεότυπα που
βασίζονται στην ηλικία του ασθενή, στο φύλο, στην εμφάνιση. Παρόλα
αυτά, παρότι τέτοια στερεότυπα έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν την
εκτίμηση του πόνου σε υγιή άτομα, ο Lachapelle και συν. έδειξαν ότι
σφαιρικές εκτιμήσεις των αντιδράσεων στον πόνο νεαρών ατόμων με
πνευματικές αναπηρίες, δεν επηρεάστηκαν από το βαθμό στον οποίο η
εμφάνιση του ασθενή και οι ιδιομορφίες του ήταν ενδεικτικές των
πνευματικών αναπηριών του.

Μετρήσεις μέσω φροντιστών και συγγενών
Εν αντιθέσει με τις παρατηρητικές μεθόδους που απαιτούν
επαγγελματίες ή ειδικούς στα θέματα υγείας, οι μέθοδοι μέτρησης μέσω
πληρεξουσίου περιλαμβάνουν άτομα φροντιστές που είναι εξοικειωμένοι
με την καθημερινή συμπεριφορά του ατόμου κα μπορούν να την
εκτιμήσουν. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοσθεί κυρίως σε παιδιά. Αυτή η
προσέγγιση φαίνεται πολλά υποσχόμενη.

Φυσιολογικές μετρήσεις
Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καθορισθεί η χρησιμότητα
αυτής της μεθόδου στην εκτίμηση του χρόνιου και επαναλαμβανόμενου
πόνου.
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Μελλοντικές κατευθύνσεις
Το συμπέρασμα είναι ότι η ανάπτυξη οργάνων εκτίμησης και
κατανόησης του πόνου σε άτομα με νοητική δυσλειτουργία είναι ακόμα
σε πρώιμο στάδιο, καθότι υπάρχουν ελάχιστες, καλά σχεδιασμένες
έρευνες για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς.
Οποιαδήποτε πρόταση για νέες μεθόδους εκτίμησης των ασθενών
αυτών θα πρέπει να στηριχθεί στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.

Υ.Γ.:
Οι πληροφορίες του παραπάνω κειμένου προέρχονται από το:
HANDBOOK OF PAIN ASSESSMENT
By Dennis C. Turk, Ronald Melzack
Chapter 8:
Thomas Hadjistavropoulos, Carl von Bayer, Kenneth D. Craig.
και από το:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
(Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας)
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ƧǌĮǈıǇǆıǈǎǊǗǄǎǐ
Ʊǎıǎǉǎǋİǁǎ «ƪǑĮǄǄİǊǈıǋǗǐ»

ȆȇȅȀȁǾȈǾ
 ƩǑǌĮĲǎĲǆĲĮ
 ƮĮĲĮǄǏĮĳǆ
 ƧǌĲǈǋİĲǔȺǈıǆ

ȉUDF\/DWLPHU
23/11/1980: īƿǌǌǆıǆ
İǄǉİĳ. ȺĮǏƾǊǑıǆ,
ıȺĮıĲǈǉǀ ĲİĲǏĮȺǊǆǄǁĮ
4 ǋǀǌİǐ ǋİĲƾ:
ƧǌĲǈİȺǈǊǆȺĲǈǉǀ ĮǄǔǄǀ
1984:1ǆ ǒİǈǏ.İȺƿǋǃĮıǆ
1984-1990: ƶǉǎǊǁǔıǆ
50ǎ–ƪǍƾǏǇǏǔıǆ ǈıǒǁǎǑ
1990:2ǆ ǒİǈǏ.İȺƿǋǃĮıǆ
1992:ƶǉǎǊǁǔıǆ 75%
3ǆ ǒİǈǏ.İȺƿǋǃĮıǆ (2 Ǐƾǃįǎǈ)
1993:
???

ȉUDF\/DWLPHU

ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǐ

ĲǎǑ ȺǎǌǎǑ

ȆȅȃȅȈ


ƧǌĲǈİȺǈǊǆȺĲǈǉƾ



ƶȺĮıǋǎǊǑĲǈǉƾ



ƧǌĮǊǄǆĲǈǉƾ ÆƧǉİĲĮǋǈǌǎĳƿǌǆ(Tylenol)



1993 : ȺǏǎĲİǁǌİĲĮǈ 4ǆ ǒİǈǏ. İȺƿǋǃĮıǆ

ǻȚțĮıĲȚțȒǹʌȩĳĮıȘ
 16/11/1994:

ǃĮǇǋǎǘ

ƮĮĲĮįǁǉǆ ǄǈĮ ĳǗǌǎ 2ǎǑ

 6/02/1997:

24/10/1993

ǼȊĬǹȃǹȈǿǹ

ƱƿĮ įǁǉǆ
 23/11/1998: Ơĳİıǆ
 18/01/2001: ƧǌǙĲĮĲǎ įǈǉĮıĲǀǏǈǎ,
ǈıǗǃǈĮ ǉƾǇİǈǏǍǆ
 5/12/2007: ƧȺǗǏǏǈǓǆ ƿĳİıǆǐ
 17/02/2010: Ơĳİıǆ
 29/11/2010: ƴǊǀǏǆǐ ĮǌĮıĲǎǊǀ

ǹȞĲȚșİĲȘǹʌȠȥȘ
 ƩǈĮǇİıǈǋǎĲǆĲĮ

«ƪǁǌĮǈ ǆ ȺǏǎǉǊǆıǆ ĮǌǔįǑǌǎǑ
(ıǔǋĮĲǈǉĮ ǉĮǈ ǓǑǒǈǉĮ) ǇĮǌĮĲǎǑ, ĮȺǗ
İǑıȺǊĮǄǒǌǈĮ, ıİ ĮǌǇǏǔȺǎǑǐ ȺǎǑ
ǃǏǈıǉǎǌĲĮǈ ıĲǎ ĲİǊİǑĲĮǈǎ ıĲĮįǈǎ
ĮǌǈĮĲǆǐ ĮıǇİǌİǈĮǐ ǆ ǃĮǏǑĲĮĲǎǑ
ĲǏĮǑǋĮĲǈıǋǎǑ, ǋİ ıǉǎȺǎ Ĳǆ ǊǑĲǏǔıǆ
ǉĮǈ ǑıĲİǏĮ ĮȺǗ ȺǏǎıǔȺǈǉǆ ĲǎǑǐ
İȺǈǇǑǋǈĮ, ǋİ ǉǈǌǆĲǏǎ ȺĮǌĲĮ Ĳǎǌ
ǎǈǉĲǎ,Ĳǆǌ ĮǄĮȺǆ ǉĮǈ Ĳǎ ıİǃĮıǋǎ ȺǏǎǐ
Ĳǎǌ ĮǌǇǏǔȺǎ»

ƶǑıĲǆǋĮĲǈǉǎǑ
ƪǊİǄǒǎǑ ĲǎǑ ƴǎǌǎǑ.

 ƮĮĲĮįǈǉǆ

ǉƾǇİ İǌİǏǄİǈĮǐ ȺǎǑ
ĮȺǎıǉǎȺİǈ ıĲǆǌ İǑǇĮǌĮıǈĮ.

 ƪǑȺĮǇǆ

ȺĮǈįǈĮ ȺǎǑ įİǌ
ǋȺǎǏǎǑǌ ǌĮ İǉĳǏĮıĲǎǑǌ.
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5/12/1994 : Ryan Wilkinson - 16 - İǄǉİĳ. ȺĮǏƾǊǑıǆ ,
įǆǊǆĲǆǏǁĮıǆ ǋİ CO ĮȺǎ Ĳǆǌ ǋǆĲƿǏĮ.
28/05/1996 : Katie Lynn Baker – 10 – Rett Syndrome,
ǇƾǌĮĲǎǐ ĮȺǎ ĮıǈĲǁĮ (10kg)
6/11/1996 : Charles Antoine Blais – 6 – ƧǑĲǈıĲǈǉǗǐ,
ȺǌǈǄǋǗǐ ĮȺǎ Ĳǆǌ ǋǆĲƿǏĮ
21/11/1996 : Andrea Halpin – 36 – ƱǎǆĲǈǉǀ ĮǌĮȺǆǏǁĮ,
ȺǑǏǎǃǎǊǈıǋǗǐ ĮȺǎ Ĳǎǌ ȺĮĲƿǏĮ ǉ’ ĮǑĲǎǉĲǎǌǁĮ
19/05/2001 : Chelsea Craig – 14 – Rett Syndrome,
ǑȺǎǃǎǆǇǎǘǋİǌǆ ǊǀǓǆ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ ıǑǌĲĮǄ. ĳĮǏǋƾǉǔǌ ıǑǄǄİǌİǁǐ
…………………………………………………..
30/12/2001 : ƨĮǏİǈƿǐ ǋĮǇǆıǈĮǉƿǐ įǑıǉǎǊǁİǐ, įǆǊǆĲǆǏǁĮıǆ CO
12/7/2004 : 4 İĲǙǌ ĮǑĲǈıĲǈǉǀ, ȺǌǈǄǋǗǐ ĮȺǎ Ĳǆǌ ǋǆĲƿǏĮ
31/07/2004 : 11 İĲǙǌ İȺǈǊǆȺĲǈǉǗǐ & ǃĮǏİǈƿǐ ǋĮǇ. įǑıǉǎǊǁİǐ,
ȺǌǈǄǋǗǐ ĮȺǎ Ĳǎǌ ȺĮĲƿǏĮ





ǹȞȦȡȚȝȠĲȘĲĮȀȃȈ

Ʈ.Ʊ.ƶ.

ƱǆȺǈĮ – ǃǏİĳǆ
ȺĮǈįǈĮ ȺǏǎıǒǎǊǈǉǆǐ ǆǊǈǉǈĮǐ

 ƧǌǔǋĮǊǈİǐ

Ʈ.Ʊ.ƶ. ǉĮǈ / ǀ
ȺĮǏĮǋİǌǎǑıİǐ ǃǊĮǃİǐ.

 ƴĮǏǎįǈǉİǐ

ƩǈǉĮǈǔǋĮ Ĳǔǌ ĮǌǇǏǔȺǔǌ ǋİ ıǎǃĮǏǆ
įǑıǉǎǊǈĮ ıĲǆǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮ ǌĮ İǒǎǑǌ
İȺĮǏǉǆ įǈĮǒİǈǏǈıǆ ĲǎǑ ȺǎǌǎǑ ĲǎǑǐ.

ưc Grath ( 1998 )

ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈȂǼǻȊȈȀȅȁǿǹ
ȈȉǾȃǼȀĭȇǹȈǾȉȅȊȆȅȃȅȊ
 ƧǌǔǏǈǋǎĲǆĲĮ

ƩǈǉĮǈǔǋĮ ıĲǆ ƫǔǆ ǉĮǈ ıĲǎ ĬĮǌĮĲǎ.

įǈĮĲĮǏĮǒİǐ Ʈ.Ʊ.ƶ.

 ƺǑǒǎǊǎǄǈǉİǐ

ǉĮĲĮıĲĮıİǈǐ.

ȆĮȡȠįȚțİȢįȚĮĲĮȡĮȤİȢ
ȀȃȈ

ǹȞȦȝĮȜȚİȢȀȃȈ
țĮȚȒʌĮȡĮȝİȞȠȣıİȢȕȜĮȕİȢ


ƧǌĮȺĲǑǍǈĮǉİǐ / ǄǌǔıǈĮǉİǐ įǈĮĲĮǏĮǒİǐ ( Down).



EȺǈǉĲǆĲİǐ İǄǉİĳĮǊǈǉİǐ ǃǊĮǃİǐ.



ƪǄǉİĳĮǊǈǉİǐ įǈĮĲĮǏĮǒİǐ ( Alzheimer-ƧǌǎǈĮ).



ƩǈĮĲĮǏĮǒİǐ ǎǋǈǊǈĮǐ.

ƱİǑǏǎǋǑǈǉİǐ ǃǊĮǃİǐ,
( ƪǄǉİĳ. ȺĮǏĮǊǑıǆ –ƮĮĲƾ ȺǊĮǉĮǐ ıǉǊǆǏǑǌıǆ)



īİǌǈǉǆ ƧǌĮǈıǇǆıǈĮ.



ƷǎǍǈǉİǐ ǎǑıǈİǐ ȺǎǑ ȺǏǎǉĮǊǎǑǌ ǌĲİǊǈǏǈǎ.



ƹǏǆıǆ ǃĮǏǃǈĲǎǑǏǈǉǔǌ ǑȺǌǔĲǈǉǔǌ.



ƮĮĲĮǒǏǆıǆ ǎǑıǈǔǌ ( ƧǊǉǎǎǊ, ǎȺǈǎİǈįǆ ).



ȆĮȚįȚĮȝİȞİȣȡȠȜȠȖȚțİȢ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȚİȢ

ȌȣȤȠȜȠȖȚțİȢțĮĲĮıĲĮıİȚȢ
 ƧįǑǌĮǋǈĮ

ǎǋǈǊǈĮǐ Ĳǆǐ ǄǊǔııĮǐ.

 ƩǈĮĲĮǏĮǒİǐ
(

ıĲǆǌ ǎǋǈǊǈĮ.

ƬǇİǊǆǋİǌǆ ) ĮǏǌǆıǆ ǎǋǈǊǈĮǐ.

 ƧǌǔǋĮǊǈİǐ

ıǑǋȺİǏǈĳǎǏĮǐ
( ƧǄǒǎǐ, ǉĮĲĮǇǊǈǓǆ, ǓǑǒǔıǆ ).

¾

ƪǄǉİĳ. ƴĮǏĮǊǑıǆ 2 / 1.000 İǔǐ 6 / 1.000.

¾

ƪǉĮĲǎǌĲĮįİǐ ǒǈǊǈĮįİǐ ıĲǎǌ įǑĲǈǉǎ ǉǎıǋǎ.

¾

ƪǉĮĲǎǋǋǑǏǈĮ ȺĮǄǉǎıǋǈǔǐ.

¾
¾

ƧĲǎǋĮ ǋİ ȺǌİǑǋĮĲǈǉǆ ǉĮǇǑıĲİǏǆıǆ 2,5%
ƶǎǃĮǏǆ ȺǌİǑǋĮĲǈǉǆ ǉĮǇǑıĲİǏǆıǆ 5-6%

ƄƞƱơƭƳƧ ƴƯƵ ưƫƧƨƵƳƬƯƽ

ȉȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȚıĲȠțİĳĮȜȚ
ĲǏĮǑǋĮĲĮ =>
İǄǉİĳ.ǃǊĮǃǆ
 Ƭ.ƴ.Ƨ.< 40 500.000 –1,9 İǉĮĲ.
İĲǆıǈǔǐ
 10% Ĳǔǌ ǇǑǋĮĲǔǌ =>
ȺǎǊǑĲǏĮǑǋĮĲǈİǐ
 ƪȺǈǃİǃǊǆǋİǌǆ İȺĮǏǉǆǐ įǈĮǒİǈǏǆıǆ
ĲǎǑ ȺǎǌǎǑ.

 ƈ.Ƒ.Ƃ

 ƪǄǉİĳĮǊǈǉĮ

 ƂƄƄƌƊƂ

1900 Æ 1/25 > 65 ƥƴƾƭ
2030 Æ 1/5 > 65 ƥƴƾƭ
ƑƱƯƳƤƼƪƩƬƯ ƦƹƞƲ

82
77
¼ ưƫƧƨƵƳƬƯƽ > 65 ƥƴƾƭ
ƔơƷƽƴƥƱơ ơƭơưƴƵƳƳƼƬƥƭƧ Ƨƫ. ƯƬƜƤơ > 80 ƥƴƾƭ
Age and Ageing 2013

ƍƥƩƾƭƥƴơƩ ƪơƩ ƣƧƱƜƳƪƥƩ Ư ưƫƧƨƵƳƬƼƲ ƴƧƲ ƆƫƫƜƤơƲ
ƆƱƣơƳƴƞƱƩƯ ƅƧƬƯƣƱơƶƩƪƾƭ ƪơƩ
ƋƯƩƭƹƭƩƪƾƭ ƂƭơƫƽƳƥƹƭ,
Ƒơƭ. ƉƥƳƳơƫƟơƲ
Ƌơƨ. ƃ.ƋƯƴƦơƬƜƭƧƲ
2015

Ɛ ưƫƧƨƵƳƬƼƲ ƴƧƲ ƆƫƫƜƤƯƲ
ƔƜƳƥƩƲ ƪơƩ ưƱƯƯưƴƩƪƝƲ
Ɔ.ƅ.Ƌ.Ƃ
 2025

ưƫƧƨ. ƆƫƫƜƤơƲ ƵưƯƫƥƟưƥƴơƩ 300–400 ƷƩƫ. 2015

ƄƥƭƭƞƳƥƩƲ – ƉƜƭơƴƯƩ, ƥƟƳƯƤƯƩ – ƝƮƯƤƯƩ : ơƱƭƧƴƩƪƜ
 ƅƧƬƯƣƱơƶƩƪƞ ƣƞƱơƭƳƧ
2025 % > 65 ƥƴƾƭ ƨơ ƵưƥƱƢƥƟ 22% ƳƵƭ. ưƫƧƨƵƳƬƯƽ
ƯƩ > 85 ƥƴƾƭ ƴƯ 15% ƴƧƲ ƯƬƜƤơƲ ƴƹƭ 65+

1950 ƯƩ > 65 ơưƯƴƥƫƯƽƳơƭ ƬƼƫƩƲ ƴƯ 6,7 % ƴƯƵ ưƫƧƨ.
ƯƩ > 85 ƥƴƾƭ ƴƯ 0,4%
ƍƝƳƧ ƧƫƩƪƟơ ƨơ ƵưƥƱƢƥƟ 45 ƝƴƧ

Ɛ ưƫƧƨƵƳƬƼƲ ƴƧƲ ƆƫƫƜƤƯƲ
 7.6

ƥƪơƴ. 1951 ƍƝƳƧ ƧƫƩƪƟơ: 29 ƝƴƧ
11 ƥƪơƴ. 2014
ƍƝƳƧ ƧƫƩƪƟơ: 43 ƝƴƧ(+14)
 ŻƷƥƩ ưƥƱƩƯƱƟƳƥƩ ƴƧƭ ƣƯƭƩƬƼƴƧƴƜ ƴƯƵ
 ŻƷƥƩ ơƵƮƞƳƥƩ ƴƯ ƬƝƳƯ ưƱƯƳƤƼƪƩƬƯ ƪơƴơ 10ƷƱƼƭƩơ
73 Æ 83
69 Æ 78
 ŻƷƥƩ ơƳƴƩƪƯưƯƩƧƨƥƟ 80% ƳƴƯ 6%
Ƃƨƞƭơ, ƉƥƳƳơƫƯƭƟƪƧ
 ƂưƯ ƳƷƥƴƩƪƜ ƯƬƯƩƯƣƥƭƞƲ, ƳƞƬƥƱơ 1 ƥƪơƴ.
ơƫƫƯƤơưƯƽƲ

ƑơƱƜưƫƥƵƱƧ ƥưƟưƴƹƳƧ ƴƧƲ ƧƫƩƪƟơƲ
ƳƴƩƲ ưƱƼƳƶơƴƥƲ ƥƪƫƯƣƝƲ ƴƯƵ 2015
ƈ ơưƯƷƞ ƪƵƬƜƭƨƧƪƥ ~44%
 ƂƤƩơƶƯƱƟơ
 ƂưƯƣƯƞƴƥƵƳƧ
 ƂƤƵƭơƬƟơ ƬƥƴơƪƟƭƧƳƧƲ
 žưƯƩơ ƜƫƫƧ ơƩƴƟơ
 ƑƜƭƹ

ơưƯ 2 ƥƪơƴƯƬƬƽƱƩơ
ƤƧƫ ¼ ƥƪƫƯƣƩƪƯƽ ƳƾƬơƴƯƲ > 71 ƥƴƾƭ

ƄƞƱơƭƳƧ ƴƯƵ ưƫƧƨƵƳƬƯƽ
 ƎƝƯƩ

- ƣƝƱƯƩ (young – old)

 ƄƝƱƯƩ

– ƣƝƱƯƩ (Ưld – old)

 ƄƥƱƯƭƴƼƴƥƱƯƩ–ƣƝƱƯƩ

ƆưƩưƴƾƳƥƩƲ ƳƴƧƭ ƵƣƥƟơ
65 - 75
76 - 90

(oldest –old) >90

ƬƯƭƮƭƧ

ƮƧƯƬ ƸīƪƭƧ

28 % > 75 ƿĲǆ

ƓƵƷƭƼƴƧƴơ ƥưƾƤƵƭƹƭ ƪơƴơƳƴƜƳƥƹƭ

ǼȆǿȆȉȍȈǼǿȈ


65 – 74 ƿĲǆ







ƴİǏǈııǗĲİǏĮ
ǌǎıǀǋĮĲĮ

ƐƳƴƥƯơƱƨƱƟƴƩƤơ
ƐƳƶƵƯƩƳƷƩơƫƣƟơ
ƓƴƧƨƜƣƷƧ

36 %

ƠǌĮ ǌǗıǆǋĮ

62 % ƣƵƭơƟƪƥƲ
46 % ƜƭƤƱƥƲ

%

> 75 ƿĲǆ


ƄƵƭơƟƪƥƲ 72 %
ƂƭƤƱƥƲ 53 %

ƴĮǇǎǊǎǄǁĮ Ĳǔǌ
ĮǏǇǏǙıİǔǌ

60 %

ƆưƩưƴƾƳƥƩƲ ƳƴƧƭ ƵƣƥƟơ
ŹƫƫƥƲ ươƨƯƫƯƣƟƥƲ

ȅıĲİȠĮȡșȡȓĲȚįĮ

 ƎƥƵƱƯưƜƨƥƩƥƲ

 ƪȺǈįǆǋǁĮ

Ĳǆǐ

3ǆǐ

ǒǈǊǈİĲǁĮǐ

 25%

ĲǎǑ ȺĮǄǉǗıǋǈǎǑ
ȺǊǆǇǑıǋǎǘ Ⱥƾıǒİǈ

ƴƱƩƤƽƬƯƵ, ƬƥƴơƴƱơƵƬơƴƩƪƞ
ƅƩơƫƥƟưƯƵƳơ ƷƹƫƼƴƧƴơ



ƋƥƶơƫơƫƣƟƥƲ



ƍƵơƫƣƟƥƲ – ƪơƴƜƣƬơƴơ



ƉƱƯƬƢƯƶƫƥƢƟƴƩƤơ



Ƃ.Ɔ.Ɔ – Parkinson – ƓƪƫƞƱƵƭƳƧ ƪơƴơ ưƫƜƪơƲ

ƑƼƭƯƲ ƪơƩ ƧƫƩƪƩƹƬƝƭƯƩ
 ƗƱƼƭƩƯƲ

ưƼƭƯƲ, ƳƵƷƭƼƲ > 65 ƥƴƾƭ > 75 ƥƴƾƭ

~45 – 85 %

ơƩƴƟơ ƨơƭƜƴƯƵ ƣƩơ ƥƭƞƫƩƪƥƲ > 65 ƥƴƾƭ

 67%

ƴƹƭ ƨơƭƜƴƹƭ ơưƯ ƪơƱƪƟƭƯ ơƶƯƱƜ ơƵƴƯƽƲ
Ƭƥ ƧƫƩƪƟơ > 65 ƥƴƾƭ

: ƆƱưƧƴƩƪƞ, ƤƩơƢƧƴƩƪƞ, ƭƥƵƱơƫƣƟơ



ƆưƩưƴƾƳƥƩƲ ƳƴƧƭ ƵƣƥƟơ
ƋơƱƪƟƭƯƲ
 ƅƥƽƴƥƱƧ

Myoskeletiko.com

ƬǊǈǉǁĮ (ƿĲǆ)

j. pain symptom Management 2009

 ƈƫƩƪƩƹƬƝƭƯƩ

ƴƧƲ ƪƯƩƭƼƴƧƴơƲ
25-50% ƳƧƬơƭƴƩƪƼ ưƼƭƯ

 ƈƫƩƪƩƹƬƝƭƯƩ

ƴƱƼƶƩƬƯƩ ƩƤƱƵƬƜƴƹƭ
45-83% ƳƧƬơƭƴƩƪƼ ưƼƭƯ

ƑƼƭƯƲ ƪơƩ ƧƫƩƪƩƹƬƝƭƯƩ
 N.H.A.T.S

2011
National Health and Aging Trends Study
ƗƱƧƬ. U.S National Institute of Aging

ƴƧĬƳƯƳīƭƮƪƶ ƩƭƧƷƧƵƧƹƪƶ
ƧƭƶĬƬƷƭƮƪƶ ƧƯƯƧīƪƶ
īƱƻƶƭƧƮƪƶ ƩƭƧƷƧƵƧƹƪƶ

ƩƭƧĬƪƶƬ
ƶƸưƴƪƵƭĭƳƵƧ
ƴƪƴƳƭĬƬƶƪƭƶ
ƷƵƳƴƳƭ ƴƵƳƶƧƵưƳīƬƶ

ƨǈǎǊǎǄǈǉǎǁ
ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ

ƺǑǒǎǊǎǄǈǉǎǁ
ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ

ƴƳƱƳƶ
ƬƯƭƮƭƧ

Kushang V. Patel, Jack M. Guralnik, Elizabeth J. Dansie, Dennis C. Turk. Prevalence and impact of pain
among older adults in the United States: Findings from the 2011 National Health and Aging Trends
Study. PAIN®, 2013; 154 (12): 2649 DOI: 10.1016/j.pain.2013.07.029

7.601 ƧƫƩƪƩƹƬƝƭƯƵƲ > 65 ƥƴƾƭ
 ƆưƩưƯƫơƳƬƼƲ ưƼƭƯƵ 52.9% ƭƯƧƬƯƳƽƭƧ, ƯƩƪ. ƪơƴƜƳƴơƳƧ
 ƑƼƭƯƲ ƳƵƷƭƼƴƥƱƯƲ ƣƵƭơƟƪƥƲ, ươƷƽƳơƱƪƯƵƲ, ƜƴƯƬơ Ƭƥ
ƬƵƯƳƪƥƫƥƴƩƪƜ ưƱƯƢƫƞƬơƴơ, ƪơƴơƨƫƩưƴƩƪƯƽƲ
 74.9% > 3 ƳƧƬƥƟơ:ƬƝƳƧ, ƣƼƭơƴƯ, ƩƳƷƟơ


Ferrell 2003

Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǁ –
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǎǊǎǄǈǉǎǁ
ȺĮǏƾǄǎǌĲİǐ
ƧƴƻƯƪƭƧ ƪƵīƧƶƭƧƶ
ƶƸƱƷƧƲƭƳƩƳƷƬƶƬ
ƧƴƻƯƪƭƧ ƧīƧƴƬưƪƱƻƱ ƴƵƳƶƻƴƻƱ
ƧƴƻƯƪƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬƶ
ƮƧƭ ƯƪƭƷƳƸƵīƭƮƬƶ ƧƱƪƲƧƵƷƬƶƭƧƶ

ƆưƩưƴƾƳƥƩƲ ƴƯƵ ưƼƭƯƵ
 ƆưƩƤƥƟƭƹƳƧ
 ƋƟƭƤƵƭƯƲ

ƴƹƭ ƣƭƹƳƩơƪƾƭ ƫƥƩƴƯƵƱƣƩƾƭ
ƭƯƧƴ. ơƭƥưƜƱƪƥƩơƲ (ƬƭƞƬƧƲ ưƱƯƳƯƷƞƲ)

Ɛ ưƼƭƯƲ ƵưƯƨƥƱơưƥƽƥƴơƩ
<

50% Ƭƥ ƷƱƼƭƩƯ ưƼƭƯ
ƫơƬƢƜƭƯƵƭ ƪơƴƜƫƫƧƫƧ ƨƥƱơưƥƟơ

American Pain Society 2009
American Academy of Pain Medicine
www.painmed.org

 ƋơƴƜƨƫƩƸƧ
 ƅƩơƴơƱơƷƝƲ

ƳƴƧƭ ơƱƷƩƴƥƪƴƯƭƩƪƞ ƴƯƵ ƽưƭƯƵ
 ƍƥƴơƢƯƫƝƲ ƳƴƧ ƤƩƜƨƥƳƧ
 ƍƥƟƹƳƧ ƪơƨƧƬƥƱƩƭƾƭ ƤƱơƳƴƧƱƩƯƴƞƴƹƭ
 ƂưƾƫƥƩơ ƶƵƳƩƪƞƲ ơƵƴƯƭƯƬƟơƲ & ơƭƩƪơƭƼƴƧƴơ

 ƆƵƱƾưƧ
 50%

Duong BD.J Am Geriatr
Soc.2005;53:687-94

40% Ƭƥ ƷƱƼƭƩƯ ưƼƭƯ ƵưƯƨƥƱơưƥƽƯƭƴơƩ

ƧƫƩƪƩƹƬƝƭƹƭ ơƳƨƥƭƾƭ «ơƵƴƯ-ƨƥƱơưƥƽƯƭƴơƩ»

Breivick – Ventaffrida 2006

ǼțįȒȜȦıȘʌȩȞȠȣ
If you were born between 1946 and 1964,
you’re a
U.S 70.000.000

«ƠǌĮǐ ǋİǄƾǊǎǐ ĮǏǈǇǋǗǐ ĮǑĲǙǌ
ȺǎǑ ǑȺǎĳƿǏǎǑǌ ĮȺǎ ȺǗǌǎǑǐ
ǊǗǄǔ Ĳǆǐ ǆǊǈǉǁĮǐ ĲǎǑǐ įİǌ ǇĮ
ƿǒǎǑǌ ǉĮǈ Ĳǈǐ ǈǉĮǌǗĲǆĲİǐ ǌĮ Ĳǎǌ
İǉĳǏƾıǎǑǌ»

2010 Æ 3ǆ ƬǊǈǉǁĮ

ǲȜȜİȚȥȘİʌĮȡțȠȪȢİțĲȓȝȘıȘȢ

ǾȜȚțȚȦȝȑȞȠȚțĮȚǹȞȠȚĮ
 8%

> 65 İĲǔǌ.
 30% > 80 İĲǔǌ.
 ƩǈȺǊĮıǈĮıǋǎǐ ĲĮ ȺǏǎıİǒǆ 30
ǒǏǎǌǈĮ.

ȀĮĲĮıĲȡȠĳȚțİȢıȣȞİʌİȚİȢ
ĬĮǌĮĲǎǐ ĮȺǗ İǌĲİǏǈǉǆ ĮȺǎĳǏĮǍǆ ıİ
ĮĲǎǋĮ ǋİ ȺǌİǑǋĮĲǈǉǆ ĮǌǈǉĮǌǎĲǆĲĮ.
34 ĳǎǏİǐ ǋİǄĮǊǑĲİǏǎǐ.
ƧĲǎǋĮ ǋİ ǄǌǔıǈĮǉİǐ ǃǊĮǃİǐ İǒǎǑǌ
ǊǈǄǎĲİǏǆ ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǆ ĮǄǔǄǆ ĮȺǗ
ĲǎǑǐ İǄǉİĳĮǊǈǉĮ ĮǌİȺĮĳǎǑǐ

ǹȖȞȠȠȣȞĲĮȚĮʌȩ
ĲȠȣȢ
ĬİȡĮʌİȣĲİȢ

Biersdorff 1991

6HQJVWDNHQțĮȚ.LQJ

ǼțĲȚȝȘıȘĲȠȣʌȠȞȠȣ
 īǌǔıǆ

įǈĮįǈǉĮıǈĮǐ ĮǌĲǁǊǆǓǆǐ

ȆȘȖİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮȢ



 ƧȺǎǉǔįǈǉǎȺǎǈǆıǆ


ĮǈıǇǆĲǆǏǈĮǉǔǌ
ıǑǌĮǈıǇǆǋĮĲǈǉǔǌ
İǉĲǈǋǔǋİǌǔǌ

ƯǎǄǎǐ (ƧǑĲǎȺǏǎıįǈǎǏǈıǋǎǐ)
ƴĮǏĮǄǊǔııǈǉİǐ ǈįǈǎĲǆĲİǐ ǊǎǄǎǑ
( ǒǏǔǋĮ, Ĳǎǌǎǐ, İǌĲĮıǆ )
ưǆ ǊİǉĲǈǉĮ ĳǔǌǆǋĮĲĮ ( ǉǊĮǋĮ, ǃǎǄǄǆĲĮ )

ưǆ ĳǔǌǆĲǈǉǆ ıǑǋȺİǏǈĳǎǏĮ
( İǉĳǏĮıǆ ȺǏǎıǔȺǎǑ, ǉǈǌǆıİǈǐ ıǔǋĮĲǎǐ )





ĭǑıǈǎǊǎǄǈǉİǐ ǉǈǌǆıİǈǐ ( ĮǌĮȺǌǎǆ,İĳǈįǏǔıǆ)



ưİĲǏǆıİǈǐ ( ǉǊǈǌǈǉİǐ ǉĮǈ ĮȺİǈǉǎǌǈıĲǈǉİǐ )

ȁȠȖȠȢ ǹȣĲȠʌİȡȚȖȡĮĳȘ
ǹȣĲȠʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȢ
ĲȠȣʌȠȞȠȣ
ȆȠȞȠȢİȓȞĮȚȘįȣıĮȡİıĲȘ
ĮȚıșȘĲȚțȒțĮȚ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒİȝʌİȚȡȓĮ
ʌȠȣıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİĲȘȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȒįȣȞȘĲȚțȒ
ȕȜȐȕȘĲȦȞȚıĲȫȞȒ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚȝİĲȠȣȢȩȡȠȣȢ
ȝȚĮȢĲȑĲȠȚĮȢȕȜȐȕȘȢ

IASP, 1979

ȆȦȢȕȚȦȞİĲĮȚȠʌȠȞȠȢ
ƨǊĮǃǆ ıĲǎ Ʈ.Ʊ.ƶ.Î
Î ĮǌĲǈǊǆǓǆ,ĮǈıǇǆıǆ ȺǎǌǎǑ





ƷǎȺǎǇİıǈĮ,İǉĲĮıǆ,ĳǑıǆ




ƩǈĮĲǎǋǆ ȺǏǎıĮǄǔǄǔǌ
ǎįǔǌ





ƪȺİǍİǏǄĮıǈĮ ĮǊǄİǈǌǔǌ
İǏİǇǈıǋĮĲǔǌ




ȂİșȠįȠȚİțĲȚȝȘıȘȢ

ǹıșİȞİȚȢȝİ$O]KHLPHU
ƪǉĳǑǊǈıǆ ǌİǑǏǔǌǔǌ ıĲǎ ǋİĲĮǈǒǋǈĮǉǎ
ıǑıĲǆǋĮ
ıǑǌĮǈıǇǆǋĮĲǈǉǆ ȺĮǏĮǋİĲǏǎǐ
ƧǈıǇǆĲǈǉǎǉǈǌǆĲǈǉǎǈ – ƶǔǋĮĲǎĮǈıǇǆĲǈǉǎǈ
ǌİǑǏǔǌİǐ ıǒİįǎǌ ĮǇǈǉĲǎǈ
ȺĮǏǎǑıǈĮ İǌĲĮıǆ İǌĲǎȺǈıǆ ĮǊǄİǈǌǎǑ
İǏİǇǈıǋĮĲǎǐ

ƳǑįǎǐ ĲǎǑ ȺǎǌǎǑ ĮǌİȺĮĳǎǐ
Ƨǌǎǒǀ ıĲǎ ȺǗǌǎ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ
ƧǑĲǗǌǎǋİǐ ĮǌĲǈįǏƾıİǈǐ ǋǈǉǏǗĲİǏİǐ

 ƧǑĲǎĮǌĮĳǎǏĮ.
 ưİǇǎįǎǈ

 ƧǌĮĳǎǏİǐ

ıǑǄǄİǌǔǌ.

– ƪǁǌĮǈ Ⱥǈǎ ĮǍǈǗȺǈıĲİǐ ǗĲĮǌ įǈİǏİǑǌǎǘǌ Ĳǎǌ
ȺǗǌǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĲǏƿǒǎǑıĮ ǒǏǎǌǈǉǀ ıĲǈǄǋǀ.
– ƧȺǊƿǐ ǉǊǁǋĮǉİǐ ȺǗǌǎǑ
ƯİǉĲǈǉƿǐ ǉǊǁǋĮǉİǐ Herr K. etal Clin J Pain 2004;20:207-219
ƳȺĲǈǉƿǐ ĮǌĮǊǎǄǈǉƿǐ, ƧǏǈǇǋǆĲǈǉƿǐ
 ƪǈǉǎǌǎǄǏĮĳǆǋƿǌİǐ: ǇİǏǋǗǋİĲǏǎ ȺǗǌǎǑ, ǉǊǁǋĮǉĮ
ǋİ ȺǏǎıǔȺİǁĮ


ǃǊĮǃİǐ

ıİ ĮǑĲǎǑǐ ǋİ ıǎǃĮǏİǐ





35% İǌǆǊǈǉǔǌ ǋİ ȺǌİǑǋĮĲǈǉƿǐ
ĮǌĮȺǆǏǁİǐ ǀĲĮǌ ĮǌǈǉĮǌǎǈ ǌĮ ĮȺĮǌĲǆıǎǑǌ
ıİ ĮȺǊǆ İǏǔĲǆıǆ
 Ʃİǌ ǑȺǀǏǒĮǌ ĮǍǈǗȺǈıĲǎǈ «ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıǋǎǁ
ȺǗǌǎǑ»


ĮǌĲǈįǏĮıİǈǐ.

ȀȜȓȝĮțİȢʌȩȞȠȣ

ǄǌǔıĲǈǉǆ įǑıǊİǈĲǎǑǏǄǈĮ

 ƴǏǎǃǊǆǋĮĲĮ

ǋİıǔ ĳǏǎǌĲǈıĲǔǌ ǀ

 ĭǑıǈǎǊǎǄǈǉİǐ

ǹȣĲȠĮȞĮĳȠȡĮ
 ƬȺǈĮ

ȺĮǏĮĲǆǏǆıǆǐ.

ǹȞĮȜȠȖȚțȘȀȜȚȝĮțĮ
ȋȡȦȝĮĲȦȞ

ȂİșȠįȠȚȆĮȡĮĲȘȡȘıȘȢ
 ƶĳĮǈǏǈǉİǐ
 ƪȺǈǉİǌĲǏǔǋİǌİǐ

ıǑǋȺİǏǈĳǎǏĮ

 ƧǌĮǊǑĲǈǉİǐ

ȀȜȚȝĮțĮțĮșȘȝİȡȚȞȠȣʌȠȞȠȣ
'DOKRXVLH8QLYHUVLW\


ƶǑǋȺİǏǈĳǎǏĮ ıİ ȺĮǈįǈĮ ǋİ ǀ ǒǔǏǈǐ
ǉĮǇǑıĲİǏǆıǆ

ƪǌĲĮıǆ – ƩǈĮǏǉİǈĮ
(ƧǄǔǌǈĮǐ–ĬǑǋǎǑ–ĭǑıǆǐ–ƩǈĮǏǉİǈĮǐ)



ƴĮǈįǈĮ ǋİ ǉĮǇǑıĲİǏǆıǆ
ƯǈǄǎĲİǏǆ İǌĲĮıǆ-ĮǄǔǌǈĮ-ǃǎǆǇİǈĮ

ıĲǆ

ȺǎǊǘ

ȀȜȚȝĮțĮıȣȝʌİȡȚĳȠȡĮȢ
ƮǊĮǋĮ
īǉǏǈǋĮĲıİǐ
 ƯİǉĲǈǉĮ ȺĮǏĮȺǎǌĮ
 Ĭİıǆ ǉǎǏǋǎǑ
 ƧǄǄǈǄǋĮ
 Ĭİıİǈǐ ƴǎįǈǔǌ





ƹǔǏǈǐ įǈĮĳǎǏĮ

ȀȜȚȝĮțĮȆȠȞȠȣȃȠıȠțȆĮȚįȦȞ
ǹȞĮĲȠȜȚțȠȅȞĲĮȡȚȠ

Koh-Fanourik

ȂİĲȡȘıİȚȢȝİıȦĮȞĮĳȠȡȦȞ
ĳȡȠȞĲȚıĲȦȞ± ıȣȖȖİȞȦȞ

ƴĮǈįǈĮ ǋİ İǄǉİĳĮǊǈǉǆ ȺĮǏĮǊǑıǆ
ƸȺǌǎǐ
ƪǉĳǏĮıǆ ȺǏǎıǔȺǎǑ
 ƴǎǈǎĲǆĲĮ ǉǊĮǋĮĲǎǐ
 ƮǎǈǌǔǌǈǉǎĲǆĲĮ
 ƴǈȺǈǊǈıǋĮ
 ƧǑǇǎǏǋǆĲǆ İǑİǏİǇǈıĲǎĲǆĲĮ
 ƧǑǇǎǏǋǆĲǆ ǉǈǌǆĲǈǉǆ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǆĲĮ
 ƶǑǌİǒǆǐ ǉĮǈ ǑȺİǏǃǎǊǈǉǆ İǌĲĮıǆ
įĮǉĲǑǊǔǌ



 ưİǇǎįǎǐ

ĭȣıȚȠȜȠȖȚțİȢȝİĲȡȘıİȚȢ

ȈȣȝʌİȡĮıȝĮĲĮ
ƸȺǎĲǈǋǆıǆ ĮǑĲǔǌ Ĳǔǌ ĮĲǎǋǔǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ǉǎǈǌǔǌǈĮ
 ƴĲǔǒİǐ ǑȺǆǏİıǈİǐ Ǆǈ’ ĮǑĲǎǑǐ
 Ƴ Ⱥǎǌǎǐ ǑȺǎĲǈǋĮĲĮǈ–ǑȺǎǇİǏĮȺİǑİĲĮǈ
 ĭǎǏĲǈǎ ĳǏǎǌĲǈıĲǔǌ ǑǄİǈĮǐ
 ƨǎǆǇİǈĮ ıĲǈǐ ǎǈǉǎǄİǌİǈİǐ
 ƩǈİȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǆ ȺǏǎıİǄǄǈıǆ
 ƴĮǏĮȺǎǋȺǆ ıİ İǈįǈǉǎǑǐ
 ƧǌĮȺĲǑǍǆ ǎǏǄĮǌǔǌ İǉĲǈǋǆıǆǐǉĮĲĮǌǎǆıǆǐ
 ƨİǊĲǈǔıǆ ǆįǆ ǑȺĮǏǒǎǑıǔǌ ǋİǇǎįǔǌ


 ƴİǏĮǈĲİǏǔ

İǏİǑǌĮ

ȺǎǊǊĮ ǑȺǎıǒǎǋİǌǆ

ȂȑĲȡȠʌȠȚȩĲȘĲĮȢȝȚĮȢțȠȚȞȦȞȓĮȢ
İȓȞĮȚĲȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞʌȠȣįİȓȤȞİȚ
ȖȚĮĲĮĮįȪȞĮȝĮȝȑȜȘĲȘȢ

4
Παρεμβατική Αντιμετώπιση του Πόνου
Αντωνοπούλου Ελπίδα - Αναισθησιολόγος

ƳĴǋĶĂǀĴĸǅǆƾ ĴǈĸǅĂĶĸǕǅķǃ ĸǊǍ ƳǓǈǊǍ

ƳĶǋǅǊǎǅǆƾ ƧǈĴǅķǄǃķȽĴ
ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ǈĶǍǋǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ưĶǍǋǅǆǊȽ ƧǊǆǇĶǅķĂǊȽ
ƩǇȽĵĴ ƧǈĸǐǈǊǊǔǇǊǍ
ƧǈĴǅķǄǃķǅǊǇǓǁǊǌ ı ư ƱƼǈǄǃǌ
DEDRA fellowship in Regional Anaesthesia

ƶĶǎǈǊǇǊǁǅǆƾ ĶǉƽǇǅǉǃ
ưĶǕĸĶǋĴ ĴķĹĴǇƽķĸĶǋĴ ĹƼǋĂĴǆĴ
ropivacaine, levobupivacaine

ȕİȜȩȞİȢțĮșİĲȒȡİȢ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȑȢĮȞĲȜȓİȢ

ƶĶǎǈǅǆƽǌ

ƶĶǎǈǅǆƽǌ

ưĶǍǋǅǆǊȽ ƧǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ưĶǍǋǅǆǊȽ ƧǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ƳǊǇǔ ǆĴǇƾ ĴǈĴǇǁǃķȽĴ
Ʋǉǔ ƯĶĸĶǁǎĶǅǋǃĸǅǆǓ ƳǓǈǊ
ƳǋǓǇǃǏǃ ǎǋǓǈǅǊǍ ǓǈǊǍ

ƸǋǓǈǅǊ ƳǓǈǊ
ƩǕĵǍǈĴ ķǔǈĵǋǊĂĴ
ǊǅǊĸǅǆƾ ĴǈĴǇǁǃķȽĴ

¨ƬƧıưƵƶƬƭƲƬ

ƸǋǓǈǅǊǌ ǓǈǊǌ

țİȞĲȡȚțȒ
ȆȩȞȠȢ

ʌİȡȚĳİȡȚțȒ

¨ǅĴǁǈǐķĸǅǆǊȽ ƳǋǊǁǈǐķĸǅǆǊȽ
ȀĮĲȚȠȪıĮȠįȩȢ
ǹȞȚȠȪıĮȠįȩȢ

ȃȦĲȚȠșĮȜĮȝȚțȩ
įİȝȐĲȚȠ

ǄĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ

ȅʌȓıșȚȠ
țȑȡĮȢ
īȐȖȖȜȚȠȠʌȓıșȚĮȢ
ȡȓȗĮȢ

ȆİȡȚĳİȡȚțȩ
ȞİȪȡȠ

ȕȜȐȕȘ

ȆİȡȚĳİȡȚțȩȢ
ĮȜȖȠȨʌȠįȠȤȑĮȢ
ĭȜİȖȝȠȞȫįȘĮȞĲȓįȡĮıȘ
ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘĮȜȖȠȨʌȠįȠȤȑȦȞ
ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠĮʌȩ *RWWVFKDON$HWDOAm Fam PhysicianDQG.HKOHW+HWDOAnesth Analg

ƳǋǊǁǈǐķĸǅǆǊȽ
ƳǋǊ -ĶǆĸȽĂǃķǃ ĴǊĸĶǇƽķĂĴĸǊǌ

ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ƧǊǆǇĶǅķĂǊȽ
ǊǇǍĵǔǈĴĂǃ ǄĶǋĴĶǍĸǅǆƾ ǋǊķƽǁǁǅķǃ
ƸǋǓǈǅǊ ƳǓǈǊ

ǎĶǅǋǊǍǋǁǅǆƽǌ
ǈĶǍǋǊǆĴĸĴķĸǋǊĹǅǆƽǌ ĴǋĶĂǀƼķĶǅǌ

ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƾ ưĶǍǋǊƼǄĶǅĴ
ĂĶǄĶǋǃĸǅǆƾ ǈĶǍǋĴǇǁȽĴ
ĴǁȽĵĶǍķǃ ǈĶǔǋǊǍ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƾ ưĶǍǋǊƼǄĶǅĴ
ƯĶĸĴĸǋĴǍĂĴĸǅǆƾ ƾ ĂĶĸĶǁǎĶǅǋǃĸǅǆƾ

ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ

ƸǋǓǈǅǊǌ ƳǓǈǊǌ

ưĶǍǋǊĴǄǃĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ ĴǓ ĴǆǋǐĸǃǋǅĴķĂǓ ƾ
ĸǋĴǍĂĴĸǅǆƾ ǀǇƼǀǃ ǈĶǍǋǅǆǊǔ ǇƽǁĂĴĸǊǌ

50% ĴķǄĶǈǕǈ 1 ǎǋǓǈǊ ĂĶĸƼ ĸǊ ǎ/Ǌ
 ĲǐǋĴǆǊĸǊĂƾ
 ƯĴķĸĶǆĸǊĂƾ
 ƧǆǋǐĸǃǋǅĴķĂǓǌ ĂƽǇǊǍǌ

Perkins and Kehlet. Aaesth.Analg. 2000

ĲĶǋĴĶǍĸǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ



ƭĴǋǆǅǈǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ƳǓǈǊǌ ǊǍ ǊĹĶȽǇĶĸĴǅ ķĶ ǓǁǆǊǍǌ
CRPS 1,2 ǆĴǅ NOS



ƩǕĵǍǈĴ ǎǋǓǈǅĴ ķǔǈĵǋǊĂĴ



ǓǈǊǌ ƼǋǄǋǐķǃǌ




ĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆǓĸǃĸĴ ƳưƧ
ƸǋǓǈǅǊǌ ǓǈǊǌ
ƶǊǅǆƼ ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆƼ
ƼǇǇĴ ĹƼǋĂĴǆĴ
ƧǊĸĶǇƽķĂĴĸĴ ĵǅĴǋǆĶȽĴǌ ƽǎǊǍǈ ĶǋǅǁǋĴĹĶȽ
ƶĶǆĂǃǋȽǐķǃ ĴǊǍķǅƼǂĶǅ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ǈĶǍǋǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ
Anesthesia & Analgesia Jun 2011
Dep Anasthesiology Boston USA
Kamen N. Vlassakov KV, Narang. S.

ķǍķĸǃĂĴĸǅǆƾ ĴǈƼǇǍķǃ
Med line /Embase /narrative reviews /book chapters
3347 ƼǋǄǋĴ / 39 / 12
1966-2010 ƽĸǃ
ƣǇǊǅ ĂĶ ǄĶĸǅǆƼ ĴǊĸĶǇƽķĂĴĸĴ
¨Ʃư ƶƩƭƯƫƴƬưƲưƶƧƬ

ƭǇǅǈǅǆƾ ĶǆĴȽĵĶǍķǃ



ıǈǕķǃ AǈĴĸǊĂȽĴǌ ǃǎǊ-ĴǈĴĸǊĂȽĴǌ



ĳĴǋĂĴǆǊǇǊǁȽĴ ƶ Ƨ



ƩĹĴǋĂǊǁƽǌ N.Ƨ ķĸǊǈ ƳǓǈǊ



¨ǅĴĹǊǋĶĸǅǆƽǌ ĸĶǎǈǅǆƽǌ-ĶĂĶǅǋȽĴ

ƭǇǅǈǅǆƾ ĶǆĴȽĵĶǍķǃ


ƵǍǈĶǋǁĴķȽĴ/ĶǈǃĂƽǋǐķǃ / ǁǋĴĸƾ ķǍǁǆĴĸƼǄĶķǃ




ưĶǍǋǊĵǅĶǁƽǋĸǃǌ

ƣǋǅĴ ĴķĹĴǇǊǔǌ ǋĴǆĸǅǆƾǌ

ưĶǍǋǊĵǅĶǁƽǋĸǃǌ

ĸĶǎǈǅǆƽǌ


ƬǆĴǈǓĸǃĸĴ ĶǅǆǊǅǈǐǈȽĴǌ ĂĶ ĸǊǈ ĴķǄĶǈƾ



ıĶǈǈƾĸǋǅĴ ĴǇĂǕǈ



ƫǇĶǆĸǋǅǆƾ ĵǅƽǁĶǋķǃ

ƵǍķǆĶǍƾ ƷĶǋƾǎǐǈ

ķĸǓǎǊǌ
ĶǈĸǊǅķĂǓǌ ĸǊǍ ǈĶǔǋǊǍ

Ƨǋǎƾ ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴǌ ǈĶǍǋǊĵǅĶǁƽǋĸǃ


ƧǅķǄǃĸǅǆƽǌ ǈĶǍǋǅǆƽǌ
ȽǈĶǌ

ĴǋĴǅķǄǃķȽĴ



ƭǅǈǃĸǅǆƽǌ ǈĶǍǋǅǆƽǌ
ȽǈĶǌ

ƯǍǑǆƾ ķǔķĴķǃ

ĶǇƼǎǅķĸǊ ĶǋƽǄǅķĂĴ 0.3 mA

no more blind techniques
ĴǇƾ ĴķĹĴǇƾǌ ĸĶǎǈǅǆƾ

¨ǅĴĹǊǋĶĸǅǆƾ ǃǎǊǁƽǈĶǅĴ ĸǐǈ ǅķĸǕǈ

ƵǍķǆĶǍƾ ƷĶǋƾǎǐǈ

ƫǎǊĴǈĴĸǊĂȽĴ - ĶǆĴȽĵĶǍķǃ



ƟĂĶķǃ ĶǅǆǓǈĴ ǆȽǈǃķǃǌ ǀĶǇǓǈĴǌ







Ƨǋǎƾ ǇĶǅĸǊǍǋǁȽĴǌ ǍĶǋƾǎǐǈ

ƟĂĶķǃ ĶǅǆǓǈĴ ĴǈĴĸǊĂȽĴǌ





ƽǈĸĴķǃ 0.1 -1.50 mA
ķǍǎǈǓĸǃĸĴ 1-2 Hz
ĵǅƼǋǆĶǅĴ 0.1 msec



ƵǍķǆĶǍƾ ƷĶǋƾǎǐǈ





ƶĶǎǈǅǆƾ ĴǊǆǇĶǅķĂǕǈ

ĴǋĴǆǊǇǊǔǄǃķǃ ĵǅƼǎǍķǃǌ ĸǊǍ ĹĴǋĂƼǆǊǍ
ƯĶȽǐķǃ ǓǁǆǊǍ ĹĴǋĂƼǆǊǍ
ƣǎǅ ĶǈĵǊǈĶǔǋǅĴ ƾ ĶǈĵĴǁǁĶǅĴǆƾ ƽǁǎǍķǃ

ƵǍǈĵǍĴķĂǓǌ ĂĶǄǓĵǐǈ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ

626
ȅȟȣȖȩȞȠĮİȡȚıȝȩȢ
ĭȐȡȝĮțĮĮȞȐȞȘȥȘȢ
ǼȞįȠĳȜȑȕȚĮȖȡĮȝȝȒ
ǹȆ  6S2ǾȀī

ǎǐǋȽǌ ǆĴĸĴķĸǊǇƾ



ƧǇƾ ƽǁǎǍķǃ

ƵĶǅǋƼ ĴǊǆǇĶǅķĂǕǈ 2-6
 2ǃ ĹǊǋƼ ķĸĴĂĴĸǕ





ƶǊǊǄƽĸǃķǃ ǆĴǄĶĸƾǋĴ

ƧSRA Practice Advisory on Neurologic Injuries
RAPM 2008 volume 33(5)

ƷǊĵǓǋǅǊǌ ǆĴǄĶĸƾǋĴǌ

ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ –ĶǈĸĴĸǅǆƾ Ƽķǆǃķǃ

TǊǅǆƼ ƧǈĴǅķǄǃĸǅǆƼ


Ropivacaine
Levobupivacaine



Xylocaine



Ƨǋǎǅǆƾ ¨Ǔķǃ ~ 2 -20 ml



ƵǍǈĶǎƾǌ ƽǁǎǍķǃ ~ 5-6 ml



TǊǅǆƼ ƧǈĴǅķǄǃĸǅǆƼ





ƶǊǅǆƼ ĴǈĴǅķǄǃĸǅǆƼ
ƧǋĴǅǐĂƽǈĶǌ ĵǓķĶǅǌ
ĴǊĹǍǁƾ ǆǅǈǃĸǅǆǊǔ ĴǊǆǇĶǅķĂǊǔ
Ǔǎǅ ĴĵǋĶǈĴǇȽǈǃ
ǋǊķǊǎƾ ķĶ ĂƽǁǅķĸĶǌ ĵǓķĶǅǌ
ĴǄǋǊǅķĸǅǆƾ ķǍǁǆƽǈĸǋǐķǃ ĸǐǈ ĹĴǋĂƼǆǐǈ ķĶ ķǍǈĶǎƾ ƽǁǎǍķǃ

ƯǃǎĴǈǅķĂǓǌ ĵǋƼķǃǌ ƶƧ
ƧǊǆǇĶǅķĂǓǌ ĸǐǈ ĵǅĴǔǇǐǈ ưĴ + ķĸǊ ǈĶǍǋǅǆǓ
ǆǔĸĸĴǋǊ
 ĴǈĴķĸǋƽǏǅĂǃ ǃ ĂĶĸƼĵǊķǃ

ưǐĸǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ĸĶǎǈǅǆƽǌ ĴǊǆǇĶǅķĂǊǔ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ǈĶǔǋǐǈ

ƳǋǓķǄǅǊǅ ǆǇƼĵǊǅ ǈǐĸǅĴȽǐǈ ǈĶǔǋǐǈ

ǇƽǁĂĴĸĴ
ĴǍǎĶǈǅǆǓ
ǀǋĴǎǅǓǈǅǊ
ǊķĹǍǑǆǓ








ƲȽķǄǅǊǅ ǆǇƼĵǊǅ ǈǐĸǅĴȽǐǈ ǈĶǔǋǐǈ


ƳĴǋĴķǊǈĵǍǇǅǆǊȽ ĂǔĶǌ



¨ƽǋĂĴ ǋƼǎǃǌ, ǁǇǊǍĸǕǈ



ƭǊǆǆǍǁǅǆƾ ǎǕǋĴ

ƨǋĴǎǅǓǈǅǊ ǇƽǁĂĴ Ƨ5-Ĳ1

ƨǋĴǎǅǓǈǅǊ ǇƽǁĂĴ

ưĶǔǋĴ ƟǆǋĴǌ ƸĶǅǋǓǌ

ƧǅķǄǃĸǅǆƾ-ƭǅǈǃĸǅǆƾ
ǈĶǔǋǐķǃ

ƯĴķǎĴǇǅĴȽǊ
ƯǍǊĵĶǋĂĴĸǅǆǓ
ƯƽķǊ
ƭĶǋǆǅĵǅǆǓ
ǇƽǈǅǊ

ƳǋǊķĶǇƼķĶǅǌ ǀǋĴǎǅǊǈȽǊǍ ǇƽǁĂĴĸǊǌ

¨ǅĴķǆĴǇǃǈǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ

ƲĵǃǁƼ ķǃĂĶȽĴ

¨ǅĴķǆĴǇǃǈǅǆƾ ǋǊķƽǇĴķǃ

¨ǅƼǎǍķǃ ĹĴǋĂƼǆǊǍ

ƩǅǇǊǆƽǌ

ǍƽǋǃǎǊǅ



ƧǊǆǇĶǅķĂǓǌ ĹǋĶǈǅǆǊǔ ǈĶǔǋǊǍ



ƧǊǆǇĶǅķĂǓǌ ĴķĸĶǋǊĶǅĵǊǔǌ ǁĴǁǁǇȽǊǍ

ƳĴǋƼĵǊǉǃ ĴǈĴǈǊƾ





ƵǔǈĵǋǊĂǊ Horner

ƧǊǆǇĶǅķĂǓǌ ĴǇȽǈĵǋǊĂǊǍ ǇĴǋǍǁǁǅǆǊǔ ǈĶǔǋǊǍ
ƧȽķǄǃĂĴ ǉƽǈǊǍ ķǕĂĴĸǊǌ





ƶǋĴǍĂĴĸǅķĂǓǌ ķǊǈĵǍǇǅǆƾǌ ĴǋĸǃǋȽĴǌ
ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅĴ ƽǁǎǍķǃ ĹĴǋĂƼǆǊǍ
ƷĴǋĴǎǈǊĶǅĵƾǌ ĵǅƼǎǍķǃ ĹĴǋĂƼǆǊǍ

ĴǈĴĸǊĂȽĴ

ƵǔǈĵǋǊĂǊ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆƾǌ ĵǍķĸǋǊĹȽĴǌ

ƷĶǋǆǇĶȽĵǅĴ ǋǊķƽǇĴķǃ

ƷǊǆǇĶȽĵǅĴ ǋǊķƽǇĴķǃ

ƯĴķǎĴǇǅĴȽĴ ǋǊķƽǇĴķǃ

¨ǅƼǎǍķǃ ĹĴǋĂƼǆǊǍ

ƳǋǊķƽǇĴķǃ ķĸǊ1/3 ǀǋĴǎǅǊǈȽǊǍ

ƯƽķǊ/ǆĶǋǆǅĵǅǆǓ/ǐǇƽǈǅǊ/ĂǍǊĵĶǋĂĴĸǅǆǓ

ǇƽǈǅǊ ĴǁǆǕǈĴǌ

ƧǊǆǇĶǅķĂǓǌ ƷĶǋǇƼĸǅǊǍ ưĶǔǋǊǍ

ķǃĂĴȽǈĶǅ
ǀǇƼǀǃ ķĸǊ ĶǋǅǈĶǔǋǅǊ
ķĸĴĂĴĸǕ ĸǊǈ ĴǊǆǇĶǅķĂǓ




ƷĶǋǇƼĸǅǊ ǈĶǔǋǊ

10 ml levobupivacaine 2.5mg/ml
ĳǍķǅǊǄĶǋĴĶȽĴ 30 min ĴǋǁǓĸĶǋĴ
3-6 ķǍǈĶĵǋȽĶǌ

ƸǋǓǈǅǊǌ ƳǓǈǊǌ ƲķĸĶǊĴǋǄǋȽĸǅĵĴ
ƨĶǇĸȽǐķǃ ǆǅǈǃĸǅǆǓĸǃĸĴǌ –ǓǈǊǍ
60-90 % ĴķǄĶǈǕǈ (34)
ĴǋĴǆǊǇǊǔǄǃķǃ
ǎǋǊǈǅǆƾ ĶǋȽǊĵǊ 3 ĂǃǈǕǈ
¨Ķǈ ĴǋĴĸǃǋƾǄǃǆĶ ǆĴĂȽĴ ĶǅǇǊǆƾ
WK $QQXDO(65$&RQJUHVV'UHVGHQ
ǿĮĲȡİȓȠȆȩȞȠȣīȃȄȐȞșȘȢ

ƯĶķǊǇĶǔǋǅĴ ǈĶǔǋĴ

ĸĶǇǅǆǊȽ ǆǇƼĵǊǅ ǋǊķǄȽǐǈ ǆǇƼĵǐǈ ǄǐǋĴǆǅǆǕǈ ǈĶǔǋǐǈ ǆĴǅ ǊǋĶǔǊǈĸĴǅ
ķĸĴ ĂĶķǊǇĶǔǋǅĴ ĵǅĴķĸƾĂĴĸĴ Ǉǃǈ ĸǊǍ 12ǊǍ ǍǊǇĶǔǋǅǊ
ǊǍǋĴȽĴ ĸǐǈ ĴǁǁĶȽǐǈ

ǈĶǍĂǊǄǕǋĴǆĴǌ

ƶĶǎǈǅǆƾ ĂĶķǊǇĶǔǋǅǐǈ ǈĶǔǋǐǈ

ƭƧƶ ƧƭƴƧ

ĸĶǎǈǅǆƽǌ ĴǊǆǇĶǅķĂǊǔ
ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ǈĶǔǋǐǈ
ǆƼĸǐ Ƽǆǋǐǈ

ȅıĳȣȧțȩ
țĮȚ
ȚİȡȠțȠțțȣȖȚțȩ
ʌȜȑȖȝĮ

ƲķĹǍǑǆǓ ǇƽǁĂĴ
Ĭ
Ĭ
ȂȘȡȚĮȓȠ ȞİȪȡȠ

ȅ

ȜĮȖȠȞȠȣʌȠȖȐıĲȡȚȠ
ȜĮȖȠȞȠȕȠȣȕȦȞȚțȩ
ȝȘȡȠȖİȞȞȘĲȚțȩ
ʌȜȐȖȚȠȝȘȡȚĮȓȠ
șȣȡȠİȚįȑȢ

ȅ
ȅ

ƯǃǋǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ
ƳǋǓķǄǅǊǌ ǆǇƼĵǊǌ
ĴǅķǄǃĸǅǆǓǌ
(ķĴĹǃǈƽǌ ǈĶǔǋǊ)
ƲȽķǄǅǊǌ ǆǇƼĵǊǌ
ǆǅǈǃĸǅǆǓǌ

ĳǇƽǀĴ ƧǋĸǃǋȽĴ ưĶǔǋǊ

ƬĶǋǓ ǇƽǁĂĴ

ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ

ȅ
ȅ
ǿ

ǿıȤȚĮțȩȞİȪȡȠ

ǿ
ǿ
ǿ

ƭǊǅǈǓ ĶǋǊǈǅĴȽǊ-ǆǈǃĂǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ƭǅǈǃĸǅǆƾ ǈĶǔǋǐķǃ


ƯǃǋǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ĸĶĸǋĴǆƽĹĴǇǊǌ ĂǃǋǅĴȽǊǌ Ăǔǌ
ǆƼĂǏǃ ǅķǎȽǊǍ –ƽǆĸĴķǃ ǁǓǈĴĸǊǌ



ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ
ƭǈǃĂǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

¨ǅǆƽĹĴǇǊǌ ĂǃǋǅĴȽǊǌ, ,ǃĂǅĂĶĂǀǋĴǈǕĵǃǌ,
ǃĂǅĸĶǈǊǈĸǕĵǃǌ

ĶǇĂĴĸĴȽĴ ǆƼĂǏǃ ƼǆǋǊǍ ǊĵǓǌ


ƭǊǅǈǓ ĶǋǊǈǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

Ƽǈǐ ǆǈǃĂǅĴȽǊǌ ĂǍǌ,ĶǆĸĶȽǈǐǈ ĵĴǆĸǔǇǊǍǌ,
ĂĶǁƼǇǊǍ ĵĴǆĸǔǇǊǍ, ĶǋǊǈǅĴȽǊǌ
ǋĴǎǅĴȽĴ ǆƼĂǏǃ ƼǆǋǊǍ ǊĵǓǌ

ƧǅķǄǃĸǅǆƾ ǈĶǔǋǐķǃ

ƶĶǎǈǅǆƾ ƧǊǆǇĶǅķĂǊǔ
ƯǃǋǅĴȽǊǍ ưĶǔǋǊǍ
Ĳƽķǃ (ǍĸȽĴ, ƽǉǐ ķĸǋǊĹƾ ķĸǊ Ǔĵǅ)

ƲĵǃǁƼ ķǃĂĶȽĴ



ĂǃǋǅĴȽĴ ĸǍǎƾ
ĂǃǋǅĴȽĴ ĴǋĸǃǋȽĴ
Vein Artery Nerve



1cm ǆƼĸǐ ǆĴǅ ƽǉǐ




1cm ǆƼĸǐ ĴǓ ĸǃǈ
ĸǍǎƾ ǆĴǅ 1cm ƽǉǐ
ĴǓ ĸǃǈ ĴǋĸǃǋȽĴ.
ƫ ǀĶǇǓǈĴ ĴǋƼǇǇǃǇǃ
ĂĶ ĴǋĸǃǋȽĴ,ǆĴĸĶǔǄǍǈķǃ
ǋǊǌ ĸĴ Ƚķǐ ǆĴǅ
ǆĶĹĴǇǅǆƼ.
ƨƼǄǊǌ 2-3 cm

ƸǊǋǓǌ ĶǅǁǊǈĴĸȽĵĴǌ

ƯǃǋǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ƧǈĴĸǊĂȽĴ-ĂǃǋǅĴȽǊ ĸǋȽǁǐǈǊ

“Non blind paravascular” injection

ƯǃǋǅĴȽǊ ǈĶǔǋǊ

ȆĮȡĮȚıșȘĲȚțȒȝȘȡĮȜȖȓĮ

ĴǅķǄǃĸǅǆƾ ǈĶǔǋǐķǃ

ƲķĹǍǑǆǓ ƳǇƽǁĂĴ
ǊȽķǄǅĴ ǋǊķƽǇĴķǃ

ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ
ǊȽķǄǅĴ ǋǊķƽǇĴķǃ

ǼʌȚʌȜȠțȑȢ
ȊʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢ
ǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȢ
ǼȞįȠțȠȚȜȚĮțȐ
ĮȚȝȐĲȦȝĮȞİĳȡȠȪ

ƲĵǃǁƼ ķǃĂĶȽĴ

ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ

ǆǃĂǅĴȽǊ ǈ./ĶǇĂĴĸǅĴȽĴ ǆƼĂǏǃ
ǆ. ĶǋǊǈǅĴȽǊ ǈ./ǋĴǎǅĴȽĴ ǆƼĂǏǃ

ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ

ƬķǎǅĴǆǓ ǈĶǔǋǊ

ƬǁǈǍĴǆǓǌ ǀǓǄǋǊǌ

ƸǋǓǈǅǊǌ ǓǈǊǌ

ķǔǈĵǋǊĂǊ ĸǊǍ ĴǅǊĶǅĵǊǔǌ ĂǍǓǌ

ĂĶĸĴĸǋĴǍĂĴĸǅǆǓǌ ǓǈǊǌ
ķǍĂĴǄǃĸǅǆƾ ĴǈĸĴǈĴǆǇĴķĸǅǆƾ ĵǍķĸǋǊĹȽĴ

ǋǊǆĴǇĶȽ ǓǈǊ
ķĸǊ ǁǇǊǍĸǓ ǆĴǅ ĸǃǈ ǊȽķǄǅĴ
ĶǅĹƼǈĶǅĴ ĸǊǍ ĂǃǋǊǔ
ǊǍ ǆĴĸĴǇƾǁĶǅ ķĸǊ Ǔĵǅ
6-8% ĂĶ ǅķǎǅĴǇǁȽĴ

ƮĴǁǊǈǊǒǊǁƼķĸǋǅǊ ǈĶǔǋǊ Ʋ1
ȆȜȐȖȚȠȢțȜȐįȠȢ
ȃİȣȡȫȞİȚțȚȞȘĲȚțȐ
ĮȚıșȘĲȚțȐ
ǲıȦȜȠȟȩțĮȚ
İȖțȐȡıȚȠȝȣ

ǀĶǇǓǈĴ ǋĴǎǅĴȽĴǌ 22G ĂĶ
 in plane ĸĶǎǈǅǆƾ
 ĶǈȽĶĸĴǅ ķĸǊ ƽǉǐ ĸǋǅĸǃĂǓǋǅǊ ĸǊǍ ĂǍǓǌ
3 ml ropivacaine 0.25mg/ml ķĶ ķǍǈĵǍĴķĂǓ ĂĶ 3mg betamethasone
sodium phosphate




ȆȡȩıșȚȠȢįİȡȝĮĲȚțȩȢ
țȜȐįȠȢ

150ƳĴǈĶǇǇƾǈǅǊ ƵǍǈƽĵǋǅǊ ƳĶǋǅǊǎǅǆƾǌ ƧĴǅķǄǃķȽĴǌ ĲĶǋĴĶȽĴǌ ƳǓǈǊǍ &ƳĴǋǃǁǊǋǃĸǅǆƾǌ Ƨǁǐǁƾǌ ƭĴǇĴĂƼǆĴ 2014.

ƶƧP block

ķǊǀĴǋƾ ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƾ ĶǅǇǊǆƾ

ĶǅǇǊǆƽǌ

2.4 / 10.000
ƶǋĴǍĂĴĸǅķĂǓǌ ǈĶǔǋǊǍ (ǀĶǇǓǈĴ, ǆĴǄĶĸƾǋĴǌ)

ƳĴǋǊĵǅǆƾ ƾ ĂǓǈǅĂǃ

ĵĶǈ ǎǊǋǃǁǕ ĹƼǋĂĴǆǊ
ķĶ ǓǈǊ
ƾ ǓĸĴǈ ǎǋĶǅƼǂĶĸĴǅ ȽĶķǃ

Auroy et al Major cǊmplications of regional anesthesia in France
Anesthesiology 2002

(ĶǈĵǊĵĶķĂǅǆƾ ǎǊǋƾǁǃķǃ)

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƼ ǈĶǔǋĴ

ASA Claims 1980-1990


8-15% ĂƽĸǋǅĴ ĴǈĶƼǋǆĶǅĴ /ĴǋĴǅķǄǃķȽĴ
ĵǅĴǋǆĶȽ ĶǀĵǊĂƼĵĴ
99% ĴǊǆĴǄȽķĸĴĸĴǅ ƽĸǊǌ







ASRA Practice Advisory. Neal . 2008

ƨǋĴǎǅǓǈǅǊ
ƯƽķǊ
ǇƽǈǅǊ
ƭĶǋǆǅĵǅǆǓ
ƯǃǋǅĴȽǊ
ǅķǎǅĴǆǓ

ĴǄǊĹǍķǅǊǇǊǁȽĴ

ƫ ĶĂĶǅǋȽĴ ĂĴǌ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆƼ ǈĶǔǋĴ
ƩǈĵǊǈĶǔǋǅǊ (ĶǈĵǊĵĶķĂǅǆƼ )
ƳĶǋǅǈĶǔǋǅǊ,ĶǅǈĶǔǋǅǊ

ĴǊǆǇĶǅķĂǓǌ ĂǃǋǅĴȽǊǍ ķĶ 885 ĴķǄĶǈĶȽǌ
ưĶǍǋĴǋĴǉȽĴ
ƷǊǎǕǋǃķĶ ķĶ 6 ĶǀĵǊĂƼĵĶǌ

ESRA Monte Carlo 2004
ƬĴĸǋĶȽǊ ƳǓǈǊǍ ƱƼǈǄǃǌ

ĶǅǇǊǆƽǌ
ƶǊǅǆƾ ĹǇĶǁĂǊǈƾ
ĴǊǅǆȽǂǊǈĸĴǅ ĂĶ ĂǅǆǋǓǀǅĴ
29% ǆĴǄĶĸƾǋĶǌ ĶǋǅĹĶǋǅǆǕǈ ǈĶǔǋǐǈ

ĳǇĶǁĂǊǈǕĵĶǅǌ ƩǅǇǊǆƽǌ


Ĳƽķǃ ǆĴǄĶĸƾǋĴ

ƯǃǋǅĴȽǊǌ ĂĴķǎĴǇǅĴȽǊǌ 36-57% ƬǁǈǍĴǆǓǌ 0-19%
ƳĴǋĴĂǊǈƾ ǆĴǄĶĸƾǋĴ > 48h

ǆĴĸĴǇƾǁǊǍǈ
3% ĸǊǅǆƾ ĹǇĶǁĂǊǈƾ
Capdevila et al. Anesthesiology 2005

ƧƵƫƳƶƫ ƶƩƸưƬƭƫ
ĂƼķǆĴ, ǁƼǈĸǅĴ, ǇǔķǅĂǊ ǎĶǋǅǕǈ…, ǍƽǋǃǎǊǅ
ĴǊķĸĶǅǋǐĂƽǈǊ ĶĵȽǊ, ĶȽǄĶĂĴ, ĹȽǇĸǋĴ ǋǊķĸĴķȽĴǌ

ĶǅǇǊǆƽǌ
ƧǅĂƼĸǐĂĴ
Ƴǅƽǂǐ ǁǅĴ 2-3 min




ƩǈĵĴǁǁĶǅĴǆƾ ƽǁǎǍķǃ



ƶǊǉǅǆƽǌ ĵǓķĶǅǌ ƭưƵ

ƵĸĴĹǍǇǓǆǊǆǆǊǌ ĶǅĵĶǋĂǅǆǓǌ ƾ aureus

ƧƵƫƳƶƫ ƶƩƸưƬƭƫ
ǋǊĸȽĂǃķǃ ķĶ ĵǅƼǇǍĂĴ ǆĴǄĴǋǅķĂǊǔ
chlorhexidine ĂĶ ĴǇǆǊǓǇǃ

ƳĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ
LAST
0.98 /1.000 CI 95%
7000 ĴķǄĶǈĶȽǌ /30 ĶǅǇǊǆƽǌ /3 ĴǊǆǇĶǅķĂǓ
ǈĶǍǋǊǇǊǁǅǆƽǌ
0.4 /1.000 CI 95%
Australian regional Collaboration RAPM 2009
Barrington et al.

LAST

ƳǋĴǆĸǅǆƽǌ ķǍĂǀǊǍǇƽǌ ASRA 2010

ĶǋǅĹĶǋǅǆǊȽ ĴǊǆǇĶǅķĂǊȽ



ĵǅĴķǆĴǇǃǈǅǆǓǌ ǍĶǋǆǇĶȽĵǅǊǌ ĴǊǆǇĶǅķĂǓǌ
ķĴķĂǊȽ 79 /10.000



ƩǇƼǎǅķĸĶǌ ĴǊĸĶǇĶķĂĴĸǅǆƽǌ ĵǓķĶǅǌ I:C

ƶĂǃĂĴĸǅǆƾ ǎǊǋƾǁǃķǃ 3-5 ml,30-45 sec I:C


ƧǈĴǋǋǓĹǃķǃ 2% ǏĶǍĵǕǌ Ĵǋǈǃĸǅǆƾ I:C


Brown et al.Anest.Analgesia 1995

LAST

ǄĶǋĴĶȽĴ

ƟĸǍǃ ķǍĂĸǐĂĴĸǊǇǊǁȽĴ
ƸǋǓǈǊǌ
60 sec
15 min






ƯƽǄǊĵǊǌ ƷĶǋƾǎǐǈ
2012 ĂĶǅǕǈĶǅ LAST

ƳĴǋĴǆǊǇǊǍǄǕ 30 min ĴķǄĶǈƾ I:B



ǄĶǋĴĶȽĴ

 ƵĴķĂǊǔǌ ǅĵĴǈǅǆƾ ǀĶǈǂǊĵǅĴǂĶȽǈǃ
ƳǋǊǊĹǓǇǃ ƾ ĶǈĸǊǄƼǇǃ Ăǅǆǋƽǌ ĵǓķĶǅǌ suc
ƩǅǈĶĹǋȽǈǃ 10-100Ăg
ƵĶ ƭǊǅǇǅĴǆƾ ĴǋǋǍǄĂȽĴ ĴĂǅǐĵĴǋǓǈǃ

¨ǅĴĵǅǆĸǍĴǆǊȽ ĸǓǊǅ

ƧĶǋǅķĂǓǌ 100%ƲǉǍǁǓǈǊ
Lipid emulsion 20%
 1.5ml/kg bolus/1min/100ml
 ǆĴǅ ķǍǈĶǎƾǌ ĵǓķǃ 0.25ml/kg /min Ăƽǎǋǅ 10 min
ĂĶĸƼ ĸǃǈ ĴǊǆĴĸƼķĸĴķǃ
 10 ml/kg ǁǅĴ 30 min Ăƽǁǅķĸǃ ĵǓķǃ
 CPB ǆĴǋĵǅǊǈĴǈĶǍķĸǅǆƾ ĴǋƼǆĴĂǏǃ

ƩƷƸƧƴƬƵƶ





www.ưysora.com
www. usra.ca
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Νευροκαταστροφικές Τεχνικές για την Αντιμετώπιση του Πόνου
Κουρούκλη Ειρήνη - Αναισθησιολόγος

Ειρήνη Κουρούκλη MD PhD FIPP
Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α
Αναισθησιολογικό Τμήμα και Ιατρείο Πόνου Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο
Αθήνας
Νευροκαταστροφικές τεχνικές με χρήση ραδιοσυχνότητας χρησιμοποιούνται
στην αντιμετώπιση χρόνιων επώδυνων συνδρόμων ως μέσο απονεύρωσης
μια επώδυνης δομής με την πρόκληση θερμικής βλάβης σε αισθητικό νεύρο
ή αισθητική οδό του ΚΝΣ1. Η απονεύρωση με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας
είναι μια διαδερμική ελάχιστα επεμβατική τεχνική νευρόλυσης στην οποία
χρησιμοποιείται θερμότητα η οποία προκαλεί ελεγχόμενη καταστροφή των
ιστών και μειώνει τον πόνο τροποποιώντας τη μεταβίβαση των αλγεινών
ερεθισμάτων χωρίς να προκαλούνται κλινικά σημάδια νευρικής βλάβης2.
Αξιοσημείωτο είναι ότι συμβαίνει παροδική απώλεια αισθητικότητας στο
αντίστοιχο νευροτόμιο αν και το γεγονός ότι η ανακούφιση του πόνου
διαρκεί περισσότερο οδήγησε στην υπόθεση ότι η θερμοκρασία δεν είναι ο
μοναδικός υπεύθυνος μηχανισμός για την τροποποίηση της μεταβίβασης των
επώδυνων ερεθισμάτων. Χρησιμοποιείται μια πηγή παραγωγής υψηλής
συχνότητας ρεύματος που εφαρμόζεται σε μονωμένη βελόνα με εκτεθειμένο
μη μονωμένο άκρο. Χρονόμετρο ρυθμίζει τη διάρκεια εφαρμογής του
ρεύματος. Πιστεύεται δε, ότι το ηλεκτρικό πεδίο περισσότερο από τη
θερμοκρασία προκαλεί τις αλλαγές στα νευρικά κύτταρα και έχει
νευροτροποποιητική δράση στους μηχανισμούς του πόνου στο γάγγλιο της
οπίσθιας ρίζας, στο οπίσθιο κέρας του ΝΜ κλπ2.
Το ρεύμα προκαλεί μια ζώνη υψηλής θερμότητας γύρω από το μη μονωμένο
άκρο της βελόνας και θερμαίνεται ο πέριξ ιστός και όχι η βελόνα. Η
θερμότητα αναπτύσσεται σε μια περιοχή σφαιρικού σχήματος και η περιοχή
με την ελάχιστα αυξημένη θερμοκρασία είναι το άκρο της βελόνας. Γι’αυτό
και θεωρείται θεμελιώδους σημασίας η τοποθέτηση της βελόνας να γίνεται
παράλληλα με το νεύρο και όχι κάθετα σε αυτό.
Θέρμανση του νευρικού ιστού πάνω από 50ο C τροποποιεί τις ενδοκυττάριες
πρωτεΐνες και καταστρέφει τους νευρώνες. Θερμοκρασία πάνω από 65ο C
καταστρέφει τη μυελίνη και τους άξονες1.
Η νευρόλυση με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας είναι διαφορετική από τη
νευρόλυση που προκαλείται από χημικές ουσίες όπως η φαινόλη ή η
αλκοόλη .Οι τελευταίες εξαπλώνονται σε κάποια απόσταση από το σημείο
έγχυσης προκαλώντας έτσι ευρύτερη νευρική βλάβη, ενώ αντίθετα με την
εφαρμογή ραδιοσυχνότητας η βλάβη είναι εντοπισμένη.
Χρόνιος πόνος στην αυχενική,θωρακική, οσφυϊκή και ιερά μοίρα της ΣΣ
οφείλεται συχνά σε αλλοιώσεις των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων.
Αυχεναλγία που οφείλεται σε τραυματισμό «τύπου μαστιγίου» πιστεύεται ότι
σχετίζεται επίσης με τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις της ΑΜΣΣ. Τα αλγεινά
αυτά ερεθίσματα μπορεί να διακοπούν με αποκλεισμό του νεύρου που
νευρώνει τη ζυγοαποφυσιακή άρθρωση με τοπικό αναισθητικό ή εφαρμογή
ραδιοσυχνότητας .Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις νευρώνονται από το μέσο
κλάδο του οπισθίου πρωτεύοντος κλάδου3. Η διαδερμική εφαρμογή
ραδιοσυχνότητας στους μέσους κλάδους είναι μία τεχνική που εξασφαλίζει
απονεύρωση της επώδυνης άρθρωσης. Ο πόνος των ζυγοαποφυσιακών
αρθρώσεων θεωρείται ότι έχει καλύτερη ανταπόκριση στην εφαρμογή
ραδιοσυχνότητας και αυτό διότι μπορεί εύκολα να εντοπιστεί δεδομένου ότι

οι αρθρώσεις έχουν συγκεκριμένη νεύρωση που μπορεί να διακοπεί4.Στόχος
της θεραπείας είναι η εξάλειψη του πόνου ,η μείωση της πιθανότητας
επανεμφάνισης του πόνου και η παράταση του χρόνου εμφάνισης της
υποτροπής χωρίς να προκαλείται μεγάλη απώλεια αισθητικότητας, κινητική
δυσλειτουργία ή άλλες επιπλοκές. Η συχνότητα του πόνου που προέρχεται
από τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις κυμαίνεται από 15-40% για την ΟΜΣΣ,
36%-60% για την ΑΜΣΣ και 34%-38% για τη ΘΜΣΣ.
Άλλα επώδυνα σύνδρομα στα οποία ενδείκνυται η απονεύρωση με εφαρμογή
ραδιοσυχνότητας είναι:
Αυνενικής προέλευσης κεφαλαλγίες
Ινιακή κεφαλαλγία
Ημικρανίες
Αυχενοβραχιαλγία
Μετατραυματικές καταστάσεις
Κοκκυγγοδυνία (S4)
Πόνος προερχόμενος από την ιερολαγόνια άρθρωση (S2)
Η νευρόλυση με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας σε πόνο στην οσφυϊκή, την
αυχενική, τη θωρακική και την ιερά μοίρα της σπονδυλικής στήλης
θεωρείται απαραίτητη όταν πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια5:
• Να μην έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στην πάσχουσα περιοχή
της σπονδυλικής στήλης
• Απουσία ριζιτικού πόνου
• Η οσφυαλγία ή αυχεναλγία να έχει γενεσιουργό αιτία τις
ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις και αυτό να τεκμηριώνεται από το
ιστορικό,τη φυσική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις
• Μη ανταπόκριση του πόνου σε τρίμηνη συντηρητική θεραπεία με
ΜΣΑΦ, παρακεταμόλη, φυσικοθεραπεία
• Ο διαγνωστικός προσωρινός αποκλεισμός του μέσου κλάδου του
οπισθίου πρωτεύοντος κλάδου να έχει οδηγήσει σε >50% μείωση της
έντασης του πόνου
• Να έχουν προηγηθεί τουλάχιστον έξι μήνες από προηγούμενη
θεραπευτική παρέμβαση με ραδιοσυχνότητα (ανά πλευρά και ανά
επίπεδο ΣΣ)
• Απουσία διαταραγμένης ψυχολογικής κατάστασης και εξάρτησης από
λήψη φαρμάκων
Οι τύποι της εφαρμοζόμενης ραδιοσυχνότητας είναι δύο:
• Συνεχής (κλασσική μορφή 60ο -69ο C )
• Παλμική (42ο C)
Στη συνεχή το ρεύμα διακόπτεται μόνο για τον προσδιορισμό της
αντίστασης και ουσιαστικά εφαρμόζεται στο 90% του κύκλου.
Στην παλμική το ρεύμα εφαρμόζεται διακοπτόμενα και είναι ενεργό
2χ20ms/s μόνο στο 4% του κύκλου. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
όμως η ένταση του ρεύματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στο
συνεχή τύπο. Πρόκειται για οξείες και βραχείας διάρκειας αυξήσεις
θερμοκρασίας (αιχμές θερμότητας) κατά τη διάρκεια της ενεργούς
φάσης οι οποίες ακολουθούνται από μείωση της θερμοκρασίας κατά τη

φάση ηρεμίας. Έτσι οι ιστοί κρυώνουν μεταξύ των εφαρμογών
μειώνοντας τον κίνδυνο καταστροφής των πέριξ ιστών και εμποδίζοντας
τη μακροχρόνια βλάβη του νεύρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
διατήρησης της μέσης θερμοκρασίας κάτω από τα επίπεδα που
προκαλούν νευροκαταστροφή. Πιστεύεται ότι διακόπτεται η μεταβίβαση
κατά μήκος των μικρών αμύελων ινών χωρίς να καταστρέφονται, ενώ οι
μεγάλες ίνες παραμένουν προστατευμένες από το έλυτρο της μυελίνης
Παρά ταύτα η παλμική ραδιοσυχνότητα προκαλεί μια ήπια
νευροκαταστροφική δράση αλλά σε μικρότερο βαθμό από τη συνεχή.
Η παλμική προτιμάται για νευροπαθητικό πόνο και θεραπεία στο γάγγλιο
της οπίσθιας ρίζας ενώ η συνεχής για το μέσο κλάδο του οπίσθιου
πρωτεύοντος κλάδου αν και δεν είναι διαθέσιμες συγκριτικές μελέτες
που να τεκμηριώνουν τις απόψεις αυτές.
Τα πλεονεκτήματα της παλμικής ραδιοσυχνότητας είναι τα εξής:
• Είναι μη καταστροφική τεχνική
• Ενδείκνυται σε περιοχές όπου αντενδείκνυται η συνεχής όπως η
Α8 και οι ιερές ρίζες
• Είναι ανώδυνη.Η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει σε αλγαισθητικά
επίπεδα και η συχνότητα των 500.000 Hz είναι πολύ παραπάνω
από τα φυσιολογικά επίπεδα
• Χρησιμοποιείται στη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου όταν η
νευρωνική αλυσίδα είναι άθικτη και δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός
κεντρικής ευαισθητοποίησης
• Εφαρμόζεται σε περιφερικά νεύρα
• Δεν προκαλεί θερμική βλάβη
• Πιθανότατα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία των
επώδυνων σημείων πυροδότησης
Πριν αποφασιστεί η θεραπεία με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας τα κύρια
σημεία που λαμβάνονται υπόψη είναι6:
• Διάγνωση (φυσική εξέταση με προεξάρχον στοιχείο την
ευαισθησία τοπικά)
• Προηγηθείσα συντηρητική θεραπεία και διάρκεια πόνου
• Χρονικό πλαίσιο του πόνου (αν ο πόνος υφίεται αυτόματα σε
εύλογο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει λόγος επεμβατικής
θεραπείας)
• Εντοπισμός του πόνου
• Τύπος του πόνου
• Ψυχοκοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες
• Η ηλικία ποτέ δεν αποτελεί αντένδειξη
Πριν την έναρξη της θεραπείας επιβάλλεται η εφαρμογή διαγνωστικού
αποκλεισμού προκειμένου να τεκμηριωθεί και η διάγνωση. Θα πρέπει με
την εφαρμογή του αποκλεισμού να επιτυγχάνεται >50% ανακούφιση του
πόνου. Σε πολλές μελέτες προτείνεται η εφαρμογή δύο ή τριών
διαγνωστικών αποκλεισμών προκειμένου να περιορισθεί ο αριθμός των
ψευδώς θετικών περιπτώσεων.
Συστηματική ανασκόπηση που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των
θεραπευτικών παρεμβάσεων στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις που
δημοσιεύτηκε στο Pain Physician7 καταλήγει στα εξής:

Αναφορικά με την απονεύρωση με την εφαρμογή ραδιοσυχνότητας νέες
τυχαιοποιημένες μελέτες δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση λόγω
τεχνικών περιορισμών. Βασισμένη σε μελέτες παρατήρησης η τεκμηρίωση
της αποτελεσματικότητας για τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις της
αυχενικής μοίρας της ΣΣ θεωρείται ισχυρή (level II) για βραχυχρόνια και
μακροχρόνια ανακούφιση του πόνου εφόσον εφαρμόζεται η τεχνική με
τις πολλαπλές βλάβες σε κάθε κλάδο όπως περιγράφεται από τους Lord
et al 8,McDonald et al9 and Bransley10. Η τεκμηρίωση για τη
βραχυπρόσθεσμη και μακροπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου των
ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων της οσφυϊκής και της αυχενικής (με μία
εφαρμογή σε κάθε κλάδο) βρέθηκε μέτρια (level III) ενώ για τη
θωρακική μοίρα απροσδιόριστη (level V).
Οι Niemistro και συν.,σε συστηματική ανασκόπηση11 που αφορούσε την
αποτελεσματικότητα της απονεύρωσης με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας σε
αυχεναλγία και οσφυαλγία καταλήγουν ότι:
• υπάρχει περιορισμένη τεκμηρίωση όσον αφορά το θετικό
βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της μεθόδου στην αυχενική μοίρα της
ΣΣ
• ενώ η τεκμηρίωση για τη βραχυπρόθεσμη θετική έκβαση της
μεθόδου στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ είναι αμφιλεγόμενη
• δεν υπάρχει τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου
για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών
• περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες απαιτούνται με
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και μεγαλύτερης διάρκειας
παρακολούθηση
Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση υπήρξε αντίλογος από τους Curatolo
M. και Reiz S.4 που δημοσιεύτηκε στο Spine όπου αναφέρεται ότι η
απονεύρωση με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας αποτελεί την
καταλληλότερη επιλογή θεραπείας για πόνο που προέρχεται από τις
ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
αρθρώσεις αυτές έχουν καλά προσδιοριζόμενη νεύρωση η οποία
μπορεί να διακοπεί όταν εφαρμοσθεί η μέθοδος σωστά. Η
εφαρμοζόμενη τεχνική στις περισσότερες μελέτες δεν ήταν η ιδανική
για μακροχρόνια ανακούφιση του πόνου. Η τρέχουσα τεκμηριωμένη
άποψη είναι ότι το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα
με το νεύρο και να πραγματοποιούνται πολλαπλές βλάβες σε αυτό
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν ανατομικές παραλλαγές.
Οι Slipman και συν. σε ανασκόπηση στο Spine12 καταλήγουν ότι οι
μελέτες έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αυτό κυρίως οφείλεται
στην έλλειψη υψηλής ποιότητας μελετών. Είναι προφανές ότι
απαιτούνται προοπτικές ,τυχαιοποποιημένες μελέτες με ικανοποιητικό
αριθμό ασθενών και ομοιογενή κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού
αυτών . Επιπλέον θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη μέθοδο
θεραπείας, ομοιόμορφη αξιολόγηση έκβασης και ικανοποιητικό
διάστημα παρακολούθησης για τουλάχιστον 12 μήνες.
Σε συγκριτική μελέτη των Tekin και συν3 της συνεχούς με την παλμική
ραδιοσυχνότητα φάνηκε ότι οι δύο μέθοδοι είναι εξίσου
αποτελεσματικές με τη διαφορά ότι το αναλγητικό αποτέλεσμα της
συνεχούς ήταν μεγαλύτερης διάρκειας.

Η ενδαρθρική χορήγηση κορτικοστεροειδών στις ΖΑΑ παραμένει
αμφιλεγόμενη .Μη ελεγχόμενες μελέτες έχουν καταδείξει παροδική
ανακούφιση ωστόσο τα αποτελέσματα ελεγχόμενων μελετών ήταν
απογοητευτικά.Σε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη του Lilius με 109
ασθενείς δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά ως προς την ανακούφιση του
πόνου μεταξύ της έγχυσης ορού,τ.α.,ή κορτικοστεροπειδούς στις ΖΑΑ.
Σε άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη των Carette και συν βρέθηκε μικρή
διαφορά μεταξύ της έγχυσης ορού (10% καλό αποτέλεσμα) και
κορτικοστεροειούς μακράς διάρκειας δράσης (22% καλό αποτέλεσμα)
έως και 6 μήνες μετά τη θεραπεία.
Σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη placebo –controlled μελέτη με 40 ασθενείς
οι οποίοι ανακουφίστηκαν μετά από 3 διαγνωστικούς αποκλεισμούς
στην ομάδα που υποβλήθηκε σε εφαρμογή ραδιοσυχνότητας
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη ανακούφιση από τον
πόνο και βελτίωση στην ποιότητα ζωής έως και 6 μήνες μετά τη
θεραπεία.4
Από τη σύγκριση παλμικής και κλασσικής ραδιοσυχνότητας σε
τυχαιοποιημένες μελέτες έχει προκύψει ότι η κλασσική υπερέχει.5,6
7 placebo - controlled μελέτες έχουν καταλήξει ότι η εφαρμογή
ραδιοσυχνότητας εξασφαλίζει ενδιάμεσης διάρκειας ανακούφιση σε
προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς.
Σε ασθενείς με σύνδρομο ΖΑΑ η εφαρμογή ραδιοσυχνότηατς στα μέσα
νεύρα των οπισθίων νωτιαίων νεύρων συστήνονται ως θεραπεία μετά
από θετικό διαγνωστικό αποκλεισμό έχει σύσταση 1Β+ ,ενώ η
ενδαρθρικές εγχύσεις 2Β±.
Τέλος όσον αφορά την ασφάλεια της μεθόδου,οι επιπλοκές είναι
σπάνιες. Στη μελέτη ανασκόπησης του Pain Physician 7
καταγράφηκαν επίσης και οι επιπλοκές. Οι σημαντικότερες και
περισσότερο ανησυχητικές επιπλοκές σχετίζονται με την τοποθέτηση
της βελόνας ,τη χορήγηση των φαρμάκων και τη νευρόλυση.
Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις εγχύσεις δια μέσου της βελόνας είναι
μεγαλύτερος στην ΑΜΣΣ . Οι συχνότερες είναι:τρώση της σκληράς
μήνιγγας ,τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, λοίμωξη, ενδαγγειακή
χορήγηση ,αιμάτωμα ,επώδυνη δερματική δυσαισθησία, αύξηση του
πόνου λόγω νευρίτιδας ή νευρογενούς φλεγμονής ,επώδυνη
αναισθησία (anaesthesia dolorosa) ,δερματική υπεραισθησία
,πνευμοθώρακας και πόνος οφειλόμενος σε κεντρική
ευαισθητοποίηση. Τραυματισμός των νωτιαίων νεύρων ,μπορεί να
προκαλέσει κινητικό έλλειμμα .
Σε μια αναδρομική ανασκόπηση ασθενών που υποβλήθηκαν σε
απονεύρωση με εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στην ΟΜΣΣ σε 116
θεραπευτικές παρεμβάσεις παρατηρήθηκαν 3 περιπτώσεις
εντοπισμένου πόνου και 3 περιπτώσεις νευριτικού πόνου που
διήρκεσαν πάνω από 2 εβδομάδες .Το ποσοστό των ελασσόνων
αυτών επιπλοκών ήταν ~ 1%.

Η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στα γάγγλια των οπισθίων ριζών
αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 από τους Uematsu και συν. Και
τελειοποιήθηκε το 1981 από τους Sluijter και Mehta.Προτάθηκε ως
εναλλακτική λύση της χειρουργικής εκτομής των οπισθίων ριζών
(χειρουργική ριζοτομή ) για τη συμπτωματική αντιμετώπιση χρόνιου
πόνου στην σπονδυλική στήλη ή καρκινικού πόνου ,ανθεκτικού στη
συντηρητική θεραπεία.Οι μεταβολές που προκαλούνται από το
ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται γύρω από το ηλεκτρόδιο
παραγωγής ραδιοσυχνότητας το οποίο προκαλεί τροποποίηση στις
νευρικές δομές έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η αντίληψη στον
πόνο.Οι μεταβολές αυτές είναι παροδικές και διαρκούν από μερικές
εβδομάδες έως μερικούς μήνες ενώ υπάρχουν αναφορές στη
βιβλιογραφία για ανακούφιση που διήρκεσε μερικά χρόνια.Η τεχνική
μπορεί να επαναληφθεί με ασφάλεια πολλές φορές εφ’όσον
αποδείχθηκε ότι προσέφερε ανακούφιση στον ασθενή κατά την πρώτη
εφαρμογή.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί
με επιτυχία σε επώδυνα σύνδρομα που αφορούν όλες τις μοίρες της
σπονδυλικής στήλης.Συχνότερα εφαρμόζεται στην οσφυϊκή μοίρα για
την ανακούφιση οφυαλγίας που προκαλείται από χρόνια ριζίτιδα ,
στην αυχενική μοίρα σε ασθενείς με αυχενοβρανιόνιο σύνδρομο
καθώς και σε ασθενείς με χρόνια κεφαλαλγία που οφείλεται σε
παθολογία των ανωτέρων αυχενικών ριζών.Άλλη ένδειξη αποτελεί ο
πόνος του «μέλους φάντασμα» που δεν υπακούει σε άλλα είδη
θεραπείας και ο χρόνιος δισκογενής πόνος με θετική δοκιμασία
διαγνωστικού αποκλεισμού με τοπικό αναισθητικό.
Η μεγαλύτερη ανησυχία κατά την εφαρμογή της μεθόδου αφορά τον
τραυματισμό της νευρικής ρίζας από τη βελόνα ή από τη χορήγηση
τοπικού αναισθητικού ή και στεροειδούς ενδονευρικά.Η χρήση
βελόνας με αμβλύ άκρο μειώνει δραματικά την πιθανότητα αυτής της
επιπλοκής.Η νευρίτιδα μετά από εφαρμογή συνεχούς
ραδιοσυχνότητας αποτελεί επίσης μία πιθανή επιπλοκή.Γι’αυτό θα
πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του κινητικού και αισθητικού
αποκλεισμού . Άλλες πιθανές επιπλοκές είναι η ενδαγγειακή ή
υπαραχνοειδής χορήγηση φαρμάκων,πάρεση,ακράτεια
σφιγκτήρων,πνευμοθώρακας,αιμοθώρακας ,επιδείνωση άλγους ή
φλεγμονή.
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της τεχνικής δεν υπάρχουν
τυχαιοποιημένες μελέτες και ανασκοπήσεις και τα δεδομένα
βασίζονται κυρίως σε αναδρομικές μελέτες .Οι Simopoulos et al13 σε
μια τυχαιοποιημένη μελέτη που περιελάμβανε 76 ασθενείς έδειξαν
ότι τόσο η εφαρμογή παλμικής ραδιοσυχνότητας όσο και η εφαρμογή
συνδυασμού παλμικής και συνεχούς ραδιοσυχνότητας στα γάγγλια
των οπισθίων ριζών σε ασθενείς με χρόνιο ριζιτικό πόνο στην
οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ, έιχαν εξίσου καλά αποτελέσματα (ανακούφιση
άλγους ,λειτουργική αποκατάσταση).Σε καμμία από τις δύο ομάδες
δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες ή νευρολογικά ελλείμματα.
Οι Van Kleef et al14 σε μια διπλά τυφλή μελέτη σε ασθενείς με
αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο έδειξαν ότι η εφαρμογή ραδιοσυχνότητας
σε αυχενικά γάγγλια προκάλεσε σημαντική ανακούφιση από τα

συμπτώματα σε σχέση με την ομάδα ασθενών που έλαβαν εικονική
θεραπεία
Σε επώδυνα σύνδρομα όπου ο πόνος υφίσταται και διατηρείται από
συμπαθητική υπερδραστηριότητα οι τεχνικές ραδιοσυχνότητας
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές.Η μοναδική ένδειξη για
εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στο γασσέρειο γάγγλιο είναι η νευραλγία
τριδύμου τυπική και άτυπη.Πρόσφατη μελέτη των S.Erdine et al15,16
που συμπεριέλαβε 1400 ασθενείς με ετερόπλευρη ιδιοπαθή νευραλγία
τριδύμου και υποβλήθηκαν σε εφαρμογή ραδιοσυχνότητας καταλήγει
στα εξής συμπεράσματα :άμεση ανακούφιση του πόνου παρατηρήθηκε
στο 96.3% ΄.966 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μία εφαρμογή ,158 σε δύο
και 276 σε τρεις ή περισσότερες.Επανεμφάνιση του πόνου
παρατηρήθηκε στον πρώτο χρόνο σε 204 ασθενείς (14%) και στα
επόμενα πέντε χρόνια σε 416 (29.7 %).
Από μελέτες προκύπτει ότι διαδερμική εφαρμογή ραδιοσυχνότητας
έχει γίνει στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο (σφηνούπερώια
νευραλγία,ημικρανία ,αθροιστική κεφαλαλγία ,άτυπο πόνο
προσώπου) στο αστεροειδές γάγγλιο (ερπητική και μεθερπητική
νευραλγία, CRPS I & II, πόνος μέλους φάντασμα υπεριδρωσία ανω
άκρου),στο Θ2 και Θ3 γάγγλιο του συμπαθητικού (ερπητική
,μεθερπητική νευραλγία , , CRPS I & II,πόνος μέλους φάντασμα μετά
μαστεκτομή) , στα οσφυϊκά γάγγλια του συμπαθητικού (ερπητική
,μεθερπητική νευραλγία , CRPS I & II, καρκινικός πόνος στο κάτω
άκρο κυκλοφοριακή ανεπάρκεια στο κάτω άκρο ) και στο γάγγλιο
του Impar .Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής ποικίλει και δεν
μπορεί να τεκμηριωθεί λόγω της απουσίας μελετών με μεγάλο αριθμό
ασθενών και κατάλληλο σχεδιασμό.
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ŌŢŰŬūŧŞůŞŮůŬūűŦŧŚŭ ůŢŲũŦŧŚŭ ŠŦŞ
ůŤũ ŞũůŦŢůŹŦŮŤ ŲŬŷũŦūŰ ŷũūŰ

ŌŢŰŬūŧŞůŞŮůŬūűŦŧŚŭ ŒŢŲũŦŧŚŭ

Ø ȇįȢįĳıĳįȞȒȟș İțįȜȡʍȓ ĳșȣ įȝȗįțĲȚșĳțȜȓȣ

ȡİȡȫ Ȟı
ȌșȞțȜȑ ȞȒĲį (įȝȜȡȪȝș,ĴįțȟȪȝș)
ǽĴįȢȞȡȗȓ ȢįİțȡĲȤȥȟȪĳșĳįȣ
ȌıțȢȡȤȢȗțȜȓ ȟıȤȢȡĳȡȞȓ

¨Ŭ ŉūŰŬūŸŧŨŤ ńŦŬśũŤ FIPP
ŁŌŁňőŇņőňŎŊŎŃŎő

ŌńœŐŎŊœőņ

ŕŤŦŧś ũŢŰŬŷŨŰŮŤ
Ø ŁũŞŨŠŤŮŜŞ

šŦřŬŧŢŦŞŭ 2 ŢşšūřšŴũ –

3 ŤũŹũ
ŐŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ
ńũůūŦŮŚũŤ şŨřşŤ

ŕŤŦŧŚŭ ūŰŮŜŢŭ űŞŦũŷŨŤ –
ŞŨŧūŷŨŤ
¨ŦřŲŰůŤ şŨřşŤ

Ø ńŞũřŨŤųŤ
Ø ŁŮťŢũŢŜŭ

1-3 űūŬŚŭ

Ţ ŦŧŬŷ ŬūŮšŷŧŦū

ŢŦşŜŴŮŤŭ(6-12 śũŢŭ)

ŁŨŧūŷŨŤ-ŔŞŦũŷŨŤ

ĺŠŲŰŮŤ ũŢŰŬūŨŰůŦŧŹũ
ŞŬŞŠŷũůŴũ ŧūũůř ŮůŦŭ ŬŜţŢŭÖŤ
ÖŤ
ŬŜţŢŭÖ
«ŞũŞŮůŬŚųŦŤ» ŧŞůŞŮůŬūűś ůūŰŭ
Ö«ŷũŦŤ ŞũŞŧūŸűŦŮŤ» Şŷ ůūũ
ŷũū

Pain Medicine

ŁŨŧūŷŨŤ –ŔŞŦũŷŨŤ
ŎŦ ũŢŰŬūŨŰůŦŧūŜ ŞŬřŠūũůŢŭ
šŬūŰũ ŞšŦřŧŬŦůŞ ŮŢ ŷŨŢŭ ůŦŭ
ŬŜţŢŭ ,ŞŦŮťŤůŦŧŚŭ ŧŞŦ
ŧŦũŤůŦŧŚŭ ŧŞůŞŮůŬŚűūũůŞŭ ůŦŭ
ŞŪūũŦŧŚŭ ŢşŬřũŢŭ

Pain Medicine

Ø
Ø
Ø

Ø

ŁŨŧūŷŨŤ
>50%
ńŬŢťŦŮůŦŧś
ŏŬūŧŞŨŢŜ ŷũū ŧŞŦ
ŧŞŰŮŞŨŠŜŞ ŧŞůř ůŤũ
ŚŠŲŰŮŤ
őŰŠŲūŬśŠŤŮŤ
ůūŦŧūŸ
ŞũŞŦŮťŤůŦŧūŸ

Ø
Ø
Ø
Ø

ŔŞŦũŷŨŤ
6%-10%
ŁũŞŨŠŤůŦŧś šŬřŮŤ
őŢ ŢŠřŨŢŭ šŷŮŢŦŭ Ö
ŮŴŨŤũŞŬŦŞŧś ũŚŧŬŴŮŤ
ŋŚŠŦŮůŤ šŷŮŤ 15mg/kg

ŃŦŞůŜ ŠŜũŢůŞŦ šūŧŦŞŮůŦŧś ŲūŬśŠŤŮŤ
ůūŦŧūŸ ŞũŞŦŮťŤůŦŧūŸ;
ũŞ ŞūŧŨŢŦŮťŢŜ Ũřťūŭ ŢűŞŬūŠś
ũŞ ŞūŧŨŢŦŮťŢŜ ůŬŞŰŞůŦŮŷŭ
Ø ŃŦŞ ũŞ ŢŦşŢşŞŦŴťŢŜ Ť ŞũŞŧūŸűŦŮŤ Şŷ
ůūũ ŷũū
Ø ŃŦŞ ũŞ şŦŹŮŢŦ ū ŞŮťŢũŢŜŭ ůŦŭ ŞŦŮťŤůŦŧŚŭ
ŞŨŨŞŠŚŭ ūŰ ťŞ ŞŧūŨūŰťśŮūŰũ ůŤ
ũŢŰŬŷŨŰŮŤ

ńŦŨūŧŚŭ

Ø ŃŦŞ
Ø ŃŦŞ

ŌŢŰŬūŧŞůŞŮůŬūűŦŧŚŭ ůŢŲũŦŧŚŭ
Ţ ŲŬśŮŤ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ:
AũůŦŢůŹŦŮŤ ŲŬŷũŦŴũ ŢŹšŰũŴũ
ŮŰũšŬŷŴũ Ö Ţ ŞūũŢŸŬŴŮŤ
ŢŹšŰũŤŭ šūśŭ Ţ ůŤũ ŬŷŧŨŤŮŤ
ťŢŬŦŧśŭ şŨřşŤŭ ŮŢ ŞŦŮťŤůŦŧŷ ũŢŸŬū
ś ŞŦŮťŤůŦŧś ūšŷ ůūŰ ŉŌő

Anaesthesia and Intensive Care Medicine 6:2 2005

Ø ŏŞŬūšŦŧś

ŞŹŨŢŦŞ ŞŦŮťŤůŦŧŷůŤůŞŭ
Ůůū ŞũůŜŮůūŦŲū ũŢŰŬūůŷŦū
Ø ŋŢŠřŨŤŭ šŦřŬŧŢŦŞŭ ŞũŞŧūŸűŦŮŤ ůūŰ
ŷũūŰ

Ø*

ŌŢŰŬŜůŦšŞ

Ø *ńŧůŢůŞŚũŤ

ŢŪřŨŴŮŤ ůūŰ űŞŬřŧūŰ

Ø *œŞŬŞŲũūŢŦšśŭ

ŲūŬśŠŤŮŤB
B

ŧŞůŞŮůŬūűŦŧś ŞŬřŨŰŮŤ
Ø ŉŦũŤůŦŧś

šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŞ
Ø łŨřşŤ ŮŢ šŦŞűūŬŢůŦŧŷ Şŷ ůŤ ŬŜţŞ
«ŮůŷŲū»

ņ ŞūũŢŸŬŴŮŤ Ţ ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ:
¨ŦŞšŢŬŦŧś ŢŨřŲŦŮůŞ ŢŢşŞůŦŧś ůŢŲũŦŧś
ũŢŰŬŷŨŰŮŤŭ
ŕŬŤŮŦūūŦŢŜůŞŦ ťŢŬŷůŤůŞ
ŬūŧŞŨŢŜ ŢŨŢŠŲŷŢũŤ ŧŞůŞŮůŬūűś ůŴũ ŦŮůŹũ
ŧŞŦ
ŢŦŹũŢŦ ůūũ ŷũū
– ůŬūūūŦŹũůŞŭ ůŤ ŢůŞşŜşŞŮŤ ůŴũ ŞŨŠŢŦũŹũ
ŢŬŢťŦŮřůŴũ ŲŴŬŜŭ ũŞ ŬūŧŞŨūŸũůŞŦ ŧŨŦũŦŧř ŮŤŢŜŞ
ũŢŰŬŦŧśŭ şŨřşŤŭ
– ŢůŞşřŨŨŢůŞŦ Ť ŞũůŜŨŤųŤ ůūŰ ŷũūŰ
Pain Practice Vol 6,Issue 1 2006,46-50

ŁŞŬŞŜůŤůūŭ ŢŪūŨŦŮŷŭ
C-arm
ŕŢŦŬūŰŬŠŦŧŷ ůŬŞŚţŦ
ŃŢũũśůŬŦŞ ŞŬŞŠŴŠśŭ ŰųŜŮŰŲũŴũ
ŬŢŰřůŴũ

ņ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞ šŢũ ŢŜũŞŦ ū ūũŞšŦŧŷŭ
ŰŢŸťŰũūŭ ŤŲŞũŦŮŷŭ ŠŦŞ ůŤũ
ůŬūūūŜŤŮŤ ůŤŭ ŢůŞşŜşŞŮŤŭ ůŴũ
ŢŹšŰũŴũ ŢŬŢťŦŮřůŴũ

ņ ŢűŞŬūŠś ůŤŭ ůŢŲũŦŧśŭ:
¾ ŏŤŠś

ŞŬŞŠŴŠśŭ ŰųŤŨśŭ ŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŬŢŸŞůūŭ šŦŞťŚůŢŦ:
ŕŬūũŷŢůŬū :šŦřŬŧŢŦŞ ŢűŞŬūŠśŭ ůūŰ
ŬŢŸŞůūŭ
¨ŰũŞůŷůŤůŞ ŬūŮšŦūŬŦŮūŸ ůŤŭ
ŞũůŜŮůŞŮŤŭ ůŴũ ŦŮůŹũ

¾ ŋūũŴŚũŤ

şŢŨŷũŞ Ţ ŢŧůŢťŢŦŚũū Ť
ūũŴŚũū řŧŬū ŧŞŦ ŠŢŜŴŮŤ

ŏŦŮůŢŸŢůŞŦ :
HŨŢŧůŬŦŧŷ ŢšŜū >> ťŢŬūŧŬŞŮŜŞ @
ŞŨŨŞŠŚŭ ŮůŞ ũŢŰŬŦŧř ŧŸůůŞŬŞ
2. ũŢŰŬūůŬūūūŦŤůŦŧś šŬřŮŤ
1.

őůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ….

Ø

Ø

¨ŤŦūŰŬŠŜŞ ţŹũŤŭ
ŰųŤŨśŭ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ
ŠŸŬŴ Şŷ ůū Ť
ūũŴŚũū řŧŬū ůŤŭ
şŢŨŷũŞŭ @ ťŢŬŞŜũŢůŞŦ
ū ŚŬŦŪ ŦŮůŷŭ ŧŞŦ ŷŲŦ Ť
şŢŨŷũŞ
ņ ťŢŬŷůŤůŞ
ŞũŞůŸŮŮŢůŞŦ ŮŢ ŦŞ
ŢŬŦūŲś ŮűŞŦŬŦŧūŸ
ŮŲśŞůūŭ ŧŞŦ ůū řŧŬū
ůŤŭ şŢŨŷũŞŭ ŢŜũŞŦ Ť
ŢŬŦūŲś Ţ ůŤũ ŢŨřŲŦŮůŞ
ŞŰŪŤŚũŤ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞ

ńŦůŹŮŢŦŭ ůŤŭ ŰųŤŨśŭ
ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ ŮůŦŭ ũŢŰŬŦŧŚŭ šūŚŭ
 >50ū

C ůŬūūūŦŢŜ ůŦŭ ŢũšūŧŰůůřŬŦŢŭ
ŬŴůŢŀũŢŭ ŧŞŦ ŧŞůŞŮůŬŚűŢŦ ůūŰŭ ũŢŰŬŹũŢŭ
 >65ū C ŧŞůŞŮůŬŚűŢŦ ůŤ ŰŢŨŜũŤ ŧŞŦ ůūŰŭ
řŪūũŢŭ

ŒŸūŦ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
¾ őŰũŢŲśŭ

(ŧŨŞŮŮŦŧś ūŬűś 60ū -79ū C )
¾ ŏŞŨŦŧś (42ū C šŤŦūŰŬŠŜŞ
ŤŨŢŧůŬūŞŠũŤůŦŧūŸ ŢšŜūŰ)

őŰũŢŲśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ ň

¾ Œū

Ø ¨ŦŞŧŷůŢůŞŦ

ŬŢŸŞ šŦŞŧŷůŢůŞŦ ŷũū ŠŦŞ ůūũ
ŬūŮšŦūŬŦŮŷ ůŤŭ ŞũůŜŮůŞŮŤŭ
¾ ńűŞŬŷţŢůŞŦ Ůůū 90% ůŤŭ šŦřŬŧŢŦŞŭ
ůŤŭ ŢűŞŬūŠśŭ (ŲŬūũŦŧś šŦřŬŧŢŦŞ
ŧŸŧŨūŰ 90 sec)

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ ňň
Œū ŬŢŸŞ ŢűŞŬŷţŢůŞŦ
šŦŞŧūůŷŢũŞ
 ńŜũŞŦ ŢũŢŬŠŷ 2x20ms/s
ŷũū Ůůū 4% ůūŰ ŧŸŧŨūŰ
 ¨ŤŦūŰŬŠŢŜůŞŦ ŦŮŲŰŬŷ
ŤŨŢŧůŬūŞŠũŤůŦŧŷ ŢšŜū
Ůůū ūūŜū ŞūšŜšŢůŞŦ Ť
ŞũŞŧūŸűŦŮŤ ůūŰ ŷũūŰ
 H ŚũůŞŮŤ ůūŰ ŬŢŸŞůūŭ
ŢŜũŞŦ ŮŤŞũůŦŧř
ŢŠŞŨŸůŢŬŤ Şŷ ŷůŦ ŮůŤ
ŮŰũŢŲś


ŏŬūŮūŲś ŮůŤũ ůūūťŚůŤŮŤ ůŤŭ
şŢŨŷũŞŭ: ŞŬřŨŨŤŨŞ Ţ ůū ũŢŸŬū ŧŞŦ
ŷŲŦ ŧřťŢůŞ ŮŢ ŞŰůŷ

Ť ŢůŞşŜşŞŮŤ ŧŞůř śŧūŭ
ůŴũ ŦŧŬŹũ ŞŸŢŨŴũ ŦũŹũ ŲŴŬŜŭ ũŞ
ŧŞůŞŮůŬŚűūũůŞŦ, ŢũŹ
Ø ŎŦ ŢŠřŨŢŭ ŜũŢŭ ŞŬŞŚũūŰũ
ŬūŮůŞůŢŰŚũŢŭ Şŷ ůū ŚŨŰůŬū ůŤŭ
ŰŢŨŜũŤŭ
Ø ĻŦŞ ũŢŰŬūŧŞůŞŮůŬūűŦŧś šŬřŮŤ
<<<<<Şŷ ůŤ ŮŰũŢŲś.

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ ňňň
 ŎŪŢŜŢŭ

ŧŞŦ şŬŞŲŢŜŞŭ šŦřŬŧŢŦŞŭ ŞŰŪśŮŢŦŭ
ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ (ŞŦŲŚŭ ťŢŬŷůŤůŞŭ) ŧŞůř ůŤ
šŦřŬŧŢŦŞ ůŤŭ ŢũŢŬŠūŸ űřŮŤŭ ūŦ ūūŜŢŭ
ŞŧūŨūŰťūŸũůŞŦ Şŷ ŢŜŴŮŤ ůŤŭ
ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ ŧŞůř ůŤ űřŮŤ ŤŬŢŜŞŭ
 ŋŢŜŴŮŤ ůŤŭ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ ůŴũ ŦŮůŹũ ŢůŞŪŸ
ůŴũ ŢűŞŬūŠŹũ > ŢŜŴŮŤ ůūŰ ŧŦũšŸũūŰ
ŧŞůŞŮůŬūűśŭ ůŴũ ŚŬŦŪ ŦŮůŹũ ŧŞŦ
ŞŬŢŷšŦŮŤ ŞŧŬūŲŬŷũŦŞŭ şŨřşŤŭ ůūŰ
ũŢŸŬūŰ

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ ňV
¨ŦŞůśŬŤŮŤ ůŤŭ ŚŮŤŭ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞŭ ŧřůŴ
Şŷ ůŞ ŢŜŢšŞ ūŰ ŬūŧŞŨūŸũ
ũŢŰŬūŧŞůŞŮůŬūűś
¾ ńŜũŞŦ Ť ŧŞůŞŮůŬūűŦŧś ůŢŲũŦŧś
¾ ńũšŢŜŧũŰůŞŦ ŞŧŷŤ ŧŞŦ ŮŢ ŢŬŦūŲŚŭ ŷūŰ
ŞũůŢũšŢŜŧũŰůŞŦ Ť ŮŰũŢŲśŭ ŷŴŭ Ť Ł8 ŧŞŦ
ūŦ ŦŢŬŚŭ ŬŜţŢŭ
¾

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ V
ŞũŹšŰũŤ.ņ ťŢŬūŧŬŞŮŜŞ šŢũ
ŞũŢşŞŜũŢŦ ŮŢ ŞŨŠŞŦŮťŤůŦŧř ŢŜŢšŞ ŧŞŦ
Ť ŮŰŲũŷůŤůŞ ůŴũ 500.000 Hz >>ůŞ
űŰŮŦūŨūŠŦŧř ŢŜŢšŞ
Ø ŕŬŤŮŦūūŦŢŜůŞŦ ŮůŤ ťŢŬŞŢŜŞ ůūŰ
ũŢŰŬūŞťŤůŦŧūŸ ŷũūŰ ŞūŰŮŜŞ
ŢŠřŨūŰ şŞťūŸ ŧŢũůŬŦŧśŭ
ŢŰŞŦŮťŤůūūŜŤŮŤŭ

ŏŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ VI

Ø ńŜũŞŦ

Øņ

ŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ ŬūůŦřůŞŦ
ũŢŰŬūŞťŤůŦŧŷ ŷũū
ŠřŠŠŨŦū ůŤŭ ūŜŮťŦŞŭ ŬŜţŞŭ

ØH

Ø ńűŞŬŷţŢůŞŦ

ŮŢ ŢŬŦűŢŬŦŧř ũŢŸŬŞ
ŬūŧŞŨŢŜ ťŢŬŦŧś şŨřşŤ
Ø ŏŦťŞũŷůŞůŞ ūŬŢŜ ũŞ ŲŬŤŮŦūūŦŤťŢŜ
ŮůŤ ťŢŬŞŢŜŞ ůŴũ ŢŹšŰũŴũ ŮŤŢŜŴũ
ŰŬūšŷůŤŮŤŭ
Ø ¨Ţũ

ȁȂȀȄȀȁǽȉ ǽĮǺȈȃȆĬǽȉ

ŮŰũŢŲśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ
ŚŮū ŧŨřšū ůūŰ ūŜŮťŦūŰ ŬŴůŢŸūũůūŭ
ŧŨřšūŰ

őŸũšŬūū ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŹũ ŞŬťŬŹŮŢŴũ
őŰŲũŷ ŞŜůŦū ŲŬŷũŦūŰ ŷũūŰ ŮůŤũ
ŞŰŲŢũŦŧś 36%-60%, ťŴŬŞŧŦŧś 34%38% ŧŞŦ ūŮűŰŵŧś ūŜŬŞ 15%-40% ůŤŭ
őő

Ø ŁŰŲŢũŞŨŠŜŞ

ūŰ ūűŢŜŨŢůŞŦ ŮŢ
ůŬŞŰŞůŦŮŷ «ůŸūŰ ŞŮůŦŠŜūŰ»
ŮŲŢůŜţŢůŞŦ Ţ ůŦŭ ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŚŭ
ŞŬťŬŹŮŢŦŭ ůŤŭ Łŋőő

ŎŮűŰŦŧś ŋūŜŬŞ ůŤŭ őūũšŰŨŦŧśŭ őůśŨŤŭ
Ø

ŎŦ ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŚŭ
ŞŬťŬŹŮŢŦŭ
ũŢŰŬŹũūũůŞŦ Şŷ ůū
ŚŮū ŧŨřšū ůūŰ
ūŦŮťŜūŰ ŬŴůŢŸūũůūŭ
ŧŨřšūŰ ůūŰ ũŴůŦŞŜūŰ
ũŢŸŬūŰ

ǹȣȤİȞȚțȒȂȠȓȡĮĲȘȢȈʌȠȞįȣȜȚțȒȢȈĲȒȜȘȢ

6\PSDWKHWLFQHUYH

¨ŦŞŧūś ŞŨŠŢŦũŹũ
ŢŬŢťŦŮřůŴũ Ţ ůūŦŧŷ
ŞũŞŦŮťŤůŦŧŷ ś
ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ

'RUVDOURRWJDQJOLRQ

)DFHWQHUYH

ņ šŦŞšŢŬŦŧś
ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŮůūŰŭ ŚŮūŰŭ ŧŨřšūŰŭ
ŢŜũŞŦ ŜŞ ůŢŲũŦŧś ūŰ
ŢŪŞŮűŞŨŜţŢŦ
ŞūũŢŸŬŴŮŤ ůŤŭ
ŢŹšŰũŤŭ řŬťŬŴŮŤŭ

Ŏ ŷũūŭ ůŴũ ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŹũ ŞŬťŬŹŮŢŴũ
ŚŲŢŦ řŬŦŮůŤ ŞũůŞŷŧŬŦŮŤ ŮůŤũ ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
Ø ńũůūŦŮŚũūŭ
Ø őŰŠŧŢŧŬŦŚũŤ

ũŢŸŬŴŮŤ

őůŷŲūŭ ůŤŭ ťŢŬŞŢŜŞŭ ŢŜũŞŦ:

ĸŨŨŢŭ ŢũšŢŜŪŢŦŭ ůŤŭ šŦŞšŢŬŦŧśŭ
ŞūũŢŸŬŴŮŤŭ Ţ ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮůūŰŭ ŚŮūŰŭ ŧŨřšūŰŭ

¾ ŢŪřŨŢŦųŤ

ůūŰ ŷũūŰ
ůŤŭ ŦťŞũŷůŤůŞŭ
ŢŞũŢűřũŦŮŤŭ ůūŰ ŷũūŰ
¾ ŞŬřůŞŮŤ ůūŰ ŲŬŷũūŰ ŢűřũŦŮŤŭ ůŤŭ
ŰūůŬūśŭ
¾ ŞūŰŮŜŞ ŢŠřŨŤŭ ŞŹŨŢŦŞŭ
ŞŦŮťŤůŦŧŷůŤůŞŭ, ŧŦũŤůŦŧśŭ
šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ś řŨŨŴũ ŢŦŨūŧŹũ

ŁŰŲŢũŦŧśŭ ŬūŚŨŢŰŮŤŭ ŧŢűŞŨŞŨŠŜŢŭ
ňũŦŞŧś ŧŢűŞŨŞŨŠŜŞ
ņŦŧŬŞũŜŢŭ
ŁŰŲŢũūşŬŞŲŦŞŨŠŜŞ
ŋŢůŞůŬŞŰŞůŦŧŚŭ ŧŞůŞŮůřŮŢŦŭ
ŏŷũūŭ ŬūŢŬŲŷŢũūŭ Şŷ ůŤũ
ŦŢŬūŨŞŠŷũŦŞ řŬťŬŴŮŤ (S2)

¾ ŢŜŴŮŤ

ŉŬŦůśŬŦŞ ŢűŞŬūŠśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŮůūŰŭ ŚŮūŰŭ ŧŨřšūŰŭ ň:






ŌŞ Ťũ ŚŲŢŦ ŬūŤŠŤťŢŜ ŲŢŦŬūŰŬŠŦŧś ŢŚşŞŮŤ
ŮůŤũ řŮŲūŰŮŞ ŢŬŦūŲś ůŤŭ ŮūũšŰŨŦŧśŭ ŮůśŨŤŭ
ŁūŰŮŜŞ ŬŦţŦůŦŧūŸ ŷũūŰ
ņ ūŮűŰŞŨŠŜŞ ś ŞŰŲŢũŞŨŠŜŞ ũŞ ŚŲŢŦ ŠŢũŢŮŦūŰŬŠŷ
ŞŦůŜŞ ůŦŭ ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŚŭ ŞŬťŬŹŮŢŦŭ ŧŞŦ ŞŰůŷ ũŞ
ůŢŧŤŬŦŹũŢůŞŦ Şŷ ůū ŦŮůūŬŦŧŷ, ůŤ űŰŮŦŧś
ŢŪŚůŞŮŤ ŧŞŦ ůŦŭ ŞŢŦŧūũŦŮůŦŧŚŭ ŢŪŢůřŮŢŦŭ
ŋŤ ŞũůŞŷŧŬŦŮŤ ůūŰ ŷũūŰ ŮŢ ůŬŜŤũŤ
ŮŰũůŤŬŤůŦŧś ťŢŬŞŢŜŞ Ţ ŋőŁŔ, ŞŬŞŧŢůŞŷŨŤ,
űŰŮŦŧūťŢŬŞŢŜŞ

ŉŬŦůśŬŦŞ ŢűŞŬūŠśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŮůūŰŭ ŚŮūŰŭ ŧŨřšūŰŭ ňň:







Ŏ šŦŞŠũŴŮůŦŧŷŭ ŬūŮŴŬŦũŷŭ ŞūŧŨŢŦŮŷŭ ũŞ ŚŲŢŦ
ūšŤŠśŮŢŦ ŮŢ >50% ŢŜŴŮŤ ůŤŭ ŚũůŞŮŤŭ ůūŰ ŷũūŰ
ńűŞŬūŠś šŸū ś ůŬŦŹũ šŦŞŠũŴŮůŦŧŹũ
ŞūŧŨŢŦŮŹũ ŬūŧŢŦŚũūŰ ũŞ ŢŬŦūŬŦŮťŢŜ ū
ŞŬŦťŷŭ ůŴũ ųŢŰšŹŭ ťŢůŦŧŹũ ŢŬŦůŹŮŢŴũ
ŌŞ ŚŲūŰũ ŬūŤŠŤťŢŜ ůūŰŨřŲŦŮůūũ ŚŪŦ śũŢŭ Şŷ
ŬūŤŠūŸŢũŤ ťŢŬŞŢŰůŦŧś ŞŬŚşŞŮŤ Ţ
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ (Şũř ŨŢŰŬř ŧŞŦ Şũř ŢŜŢšū őő)
ŁūŰŮŜŞ šŦŞůŞŬŞŠŚũŤŭ ųŰŲūŨūŠŦŧśŭ ŧŞůřŮůŞŮŤŭ
ŧŞŦ ŢŪřŬůŤŮŤŭ Şŷ ŨśųŤ űŞŬřŧŴũ

Percutaneous radiofrequency Medical Policy Surg.00066

łŞŮŦŧūŜ ŧŞũŷũŢŭ ŢűŞŬūŠśŭ
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŁũůŢũšŢŜŧũŰůŞŦ :
1. ŏŷũū Şŷ ŧŢũůŬŦŧś ŢŰŞŦŮťŤůūūŜŤŮŤ
2. ŉŞťūŨŦŧŷ ŮŴŞůŦŧŷ ŷũū
3. ŒūŦŧś ŨūŜŴŪŤ ś ŨśųŤ ŞũůŦŤŧůŦŧŹũ
4. ńűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮŢ ŚũŞ ŷũū ŢŜŢšū
5. ńűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮŢ ŢŦŧůř ũŢŸŬŞ
6. ŏŬūŶŷťŢŮŤ Ť ŧŞŨś ŢŧŞŜšŢŰŮŤ
7. If in doubt don’t !!!!!

ŏŬŦũ ŞūűŞŮŦŮůŢŜ Ť ťŢŬŞŢŜŞ ůŞ ŧŸŬŦŞ ŮŤŢŜŞ
ūŰ ŨŞşřũūũůŞŦ ŰŷųŤ ŢŜũŞŦ
Ø ¨ŦřŠũŴŮŤ

(űŰŮŦŧś ŢŪŚůŞŮŤ Ţ ŬūŢŪřŬŲūũ
ŮůūŦŲŢŜū ůŤũ ůūŦŧś ŢŰŞŦŮťŤŮŜŞ)
ǿ șȝțȜȔį ʍȡĳȒ ťŢŬŞŢŜŞ
İıȟ
Ø ŏŬūŤŠŤťŢŜŮŞØŮŰũůŤŬŤůŦŧś
ŧŞŦ
įʍȡĳıȝıȔ įȟĳȒȟİıțȠș
šŦřŬŧŢŦŞ ŷũūŰ
Ø ŕŬūũŦŧŷ ŨŞŜŮŦū ůūŰ ŷũūŰ (Şũ ū ŷũūŭ
ŰűŜŢůŞŦ ŞŰůŷŞůŞ ŮŢ ŢŸŨūŠū ŲŬūũŦŧŷ
šŦřŮůŤŞ šŢũ ŰřŬŲŢŦ ŨŷŠūŭ ŢŢşŞůŦŧśŭ
ťŢŬŞŢŜŞŭ)
Ø ńũůūŦŮŷŭ ůūŰ ŷũūŰ
Ø ŒŸūŭ ůūŰ ŷũūŰ

ŒŢŧŤŬŜŴŮŤ :Łŋőő
Ø

ŁūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ ŢťŷšūŰ
Ţ ŮůūŦŲŢŜŞ Şŷ ŧŨŦũŦŧŚŭ ŢŨŚůŢŭ

¨Ţũ ŮŰŢŬŦŨśűťŤŧŞũ ũŚŢŭ ůŰŲŞŦūūŦŤŚũŢŭ
ŢŨŚůŢŭ ŮůŤũ ŞũŞŮŧŷŤŮŤ ŨŷŠŴ ůŢŲũŦŧŹũ
ŢŬŦūŬŦŮŹũ. łŞŮŦŮŚũŤ ŮŢ ŢŨŚůŢŭ ŞŬŞůśŬŤŮŤŭ
Ť ůŢŧŤŬŜŴŮŤ ůŤŭ ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞŭ ůŤŭ
ŢťŷšūŰ ŠŦŞ Łŋőő ŦţŵŭţŝŰşŧ ŧůųűŭŜ (level II) šŧş
ŠŭşųűųŭŸŪŧş Ũşŧ şŨŭŬųŭŸŪŧş şŪşŨŬŹŲŧůť ŰŬű
ŸŪŬű ţŲŸůŬŪ ţŲşŭŸŤţŰşŧ ť ŰţųŪŧŨŜ ţ ŰŧŮ
ŬũũşũśŮ ŠũŚŠţŮ ůţ ŨŚŦţ ŨũŚŢŬ ŷŴŭ
ŢŬŦŠŬřűŢůŞŦ Şŷ ůūŰŭ Lord et al,McDonald et al
and Bransley
A systematic review of therapeutic facet joint interventions
in chronic spinal pain Pain Physician 2013,10:229-253

ŒŢŧŤŬŜŴŮŤ Łŋőő-Ŏŋőő-Ňŋőő

ŁũŞŮŧŷŤŮŤ ň:
œřŬŲŢŦ ŢŬŦūŬŦŮŚũŤ ůŢŧŤŬŜŴŮŤ ŷŮūũ ŞűūŬř ůū
ťŢůŦŧŷ şŬŞŲŰŬŷťŢŮū ŞūůŚŨŢŮŞ ůŤŭ ŢťŷšūŰ
ŮůŤũ ŞŰŲŢũŦŧś ūŜŬŞ ůŤŭ őő
Ø ņ ůŢŧŤŬŜŴŮŤ ŠŦŞ ůŤ şŬŞŲŰŬŷťŢŮŤ ťŢůŦŧś
ŚŧşŞŮŤ ůŤŭ ŢťŷšūŰ ŮůŤũ ūŮűŰŵŧś ūŜŬŞ ůŤŭ őő
ŢŜũŞŦ ŞűŦŨŢŠŷŢũŤ
Ø ¨Ţũ ŰřŬŲŢŦ ůŢŧŤŬŜŴŮŤ ŠŦŞ ůŤũ
ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ ŢťŷšūŰ ŠŦŞ šŦřŮůŤŞ
ŢŠŞŨŸůŢŬū ůŴũ 3 ŤũŹũ
Ø ŏŢŬŦŮŮŷůŢŬŢŭ ůŰŲŞŦūūŦŤŚũŢŭ ŢŨŚůŢŭ
ŞŞŦůūŸũůŞŦ Ţ ŢŠŞŨŸůŢŬū ŞŬŦťŷ ŞŮťŢũŹũ ŧŞŦ
ŢŠŞŨŸůŢŬŤŭ šŦřŬŧŢŦŞŭ ŞŬŞŧūŨūŸťŤŮŤ
Ø

Øņ

ůŢŧŤŬŜŴŮŤ ŠŦŞ ůŤ ŠŭşųűŭŸůŦţůť Ũşŧ
şŨŭŬŭŸŦţůť şŪşŨŬŹŲŧůť ůūŰ ŷũūŰ ůŴũ
ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŹũ ŞŬťŬŹŮŢŴũ ůŤŭ ūŮűŰŵŧśŭ
ŧŞŦ ůŤŭ ŞŰŲŢũŦŧśŭ (ţ ŝş ţŲşŭŬšŜ ůţ ŨŚŦţ
ŨũŚŢŬ) ŠŭśŦťŨţ śŰŭŧş (level III) ţŪź šŧş Űť
ŦŵŭşŨŧŨŜ Ŭŝŭş şŭŬůŢŧŸŭŧůŰť (level V).

A Systematic Review Within the Framework of the
Cochrane Collaboration Back Review Group.
Spine Vol 28,Number 16 pp1877-1888 2003

ŁũůŜŨūŠūŭ …..
Ø

ņ ŞūũŢŸŬŴŮŤ Ţ ŢűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
ŞūůŢŨŢŜ ůŤũ ŨşŰşũũťũŸŰţŭť ŦţŭşţűŰŧŨŜ ţŧũŬšŜ
ŠŦŞ ŷũū ūŰ ŬūŚŬŲŢůŞŦ Şŷ ůŦŭ ţŰŠūŞūűŰŮŦŞŧŚŭ
ŞŬťŬŹŮŢŦŭ. ŁŰůŷ ūűŢŜŨŢůŞŦ Ůůū ŠŢŠūũŷŭ ŷůŦ ūŦ
ŞŬťŬŹŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ ŚŲūŰũ ŧŞŨř ŬūŮšŦūŬŦţŷŢũŤ
ũŢŸŬŴŮŤ Ť ūūŜŞ ūŬŢŜ ũŞ šŦŞŧūŢŜ ŷůŞũ
ŢűŞŬūŮťŢŜ Ť Śťūšūŭ ŮŴŮůř. ŒœŏŒŏ ņ
ŢűŞŬūţŷŢũŤ ůŢŲũŦŧś ŮůŦŭ ŢŬŦŮŮŷůŢŬŢŭ ŢŨŚůŢŭ ŢţŪ
ŜŰşŪ ť ŧŢşŪŧŨŜ ŠŦŞ ŞŧŬūŲŬŷũŦŞ ŞũŞŧūŸűŦŮŤ ůūŰ
ŷũūŰ. ņ ůŬŚŲūŰŮŞ ůŢŧŤŬŦŴŚũŤ řūųŤ ŢŜũŞŦ ŷůŦ ůū
ťũţŨŰŭŸŢŧŬ Ŧş ŭśţŧ Ūş ŰŬŬŦţŰţŝŰşŧ şŭŚũũťũş ţ
ŰŬ ŪţŹŭŬ Ũşŧ Ūş ŭşšşŰŬŬŧŬŹŪŰşŧ ŬũũşũśŮ
ŠũŚŠţŮ ůţ şűŰŸ ũşŠŚŪŬŪŰşŮ űŸŴť ŰŧŮ ŰűųŸŪ
şŪşŰŬŧŨśŮ şŭşũũşšśŮ

ŒūūťŚůŤŮŤ ůŤŭ şŢŨŷũŞŭ ŞŬřŨŨŤŨŞ
Ţ ůū ũŢŸŬū

Curatolo M.,Reiz S.:Letter to the editor Spine Vol 30,2
263-268 2005

ŁũŞŮŧŷŤŮŤ ňň

Ø

Ø

ŎŦ ŢŨŚůŢŭ ŚŲūŰũ ŞũůŦŧŬūŰŷŢũŞ
ŞūůŢŨŚŮŞůŞ. ŁŰůŷ ŧŰŬŜŴŭ ūűŢŜŨŢůŞŦ
ŮůŤũ ŚŨŨŢŦųŤ ŰųŤŨśŭ ūŦŷůŤůŞŭ ŢŨŢůŹũ.
ńŜũŞŦ ŬūűŞũŚŭ ŷůŦ ŞŞŦůūŸũůŞŦ
ŏŬūūůŦŧŚŭ, ůŰŲŞŦūūūŦŤŚũŢŭ ŢŨŚůŢŭ
ňŧŞũūūŦŤůŦŧŷŭ ŞŬŦťŷŭ ŞŮťŢũŹũ
ŎūŦūŠŢũś ŧŬŦůśŬŦŞ ŢŦŮŞŠŴŠśŭ ŧŞŦ
ŞūŧŨŢŦŮūŸ ŞŰůŹũ
őŰŠŧŢŧŬŦŚũŤ Śťūšūŭ ťŢŬŞŢŜŞŭ
ŎūŦŷūŬűŤ ŞŪŦūŨŷŠŤŮŤ ŚŧşŞŮŤŭ
ňŧŞũūūŦŤůŦŧŷ šŦřŮůŤŞ ŞŬŞŧūŨūŸťŤŮŤŭ ŠŦŞ
ůūŰŨřŲŦŮůūũ 12 śũŢŭ.

őŰŠŧŬŦůŦŧś ŢŨŚůŤ ůŤŭ ŮŰũŢŲūŸŭ
Ţ ůŤũ ŞŨŦŧś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞ
Ø ŎŦ

šŸū ŚťūšūŦ ŢŜũŞŦ ŢŪŜŮūŰ
ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŚŭ Ţ ůŤ šŦŞűūŬř ŷůŦ
ůū ŞũŞŨŠŤůŦŧŷ ŞūůŚŨŢŮŞ ůŤŭ
ŮŰũŢŲūŸŭ śůŞũ ŢŠŞŨŸůŢŬŤŭ
šŦřŬŧŢŦŞŭ.

The Clinical Journal of Pain Vol 23(6) ,
July/August 2007 pp524-529

A critical review of the evidence for the use of
zygoapophysial injections and radiofrequency denervation
in the treatment of low back pain. The Spine journal 3(2003) 310-31

ȊǽȁȃǿȈȀȎȉǿ I

ȊǽȁȃǿȈȀȎȉǿ ȀȀ

Ø 7 randomized trials and 11 observational studies
Ø
Ø

Ø

Of the 7 randomized trials, 6 of them were
positive
Nath et al :strong positive results using triple
blocks for the diagnosis with 80% pain relief as
the criterion standard for diagnosis
van Kleef et al :used a single block with 50%
relief showing positive results which may be
considered as moderate results.
Pain Physician 2013

Ø 11

observational studies
Ø 10 reported positive results
Ø Ŏne reported undetermined results
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ńŦŨūŧŚŭ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ůŬŹŮŤ ůŤŭ ŮŧŨŤŬřŭ śũŦŠŠŞŭ
ůŬŞŰŞůŦŮŷŭ ůūŰ ũŴůŦŞŜūŰ ŰŢŨūŸ
ŨūŜŴŪŤ
ŞŦřůŴŞ
ŢŹšŰũŤ šŢŬŞůŦŧś šŰŮŞŦŮťŤŮŜŞ
ŞŸŪŤŮŤ ůūŰ ŷũūŰ ŨŷŠŴ ũŢŰŬŜůŦšŞŭ ś ũŢŰŬūŠŢũūŸŭ
űŨŢŠūũśŭ
ŢŹšŰũŤ ŞũŞŦŮťŤŮŜŞ (anaesthesia dolorosa)
šŢŬŞůŦŧś ŰŢŬŞŦŮťŤŮŜŞ
ũŢŰūťŹŬŞŧŞŭ
ŷũūŭ ūűŢŦŨŷŢũūŭ ŮŢ ŧŢũůŬŦŧś ŢŰŞŦŮťŤůūūŜŤŮŤ
ůŬŞŰŞůŦŮŷŭ ůŴũ ũŴůŦŞŜŴũ ũŢŸŬŴũ ,ūŬŢŜ ũŞ
ŬūŧŞŨŚŮŢŦ ŧŦũŤůŦŧŷ ŚŨŨŢŦŞ

 116

ŞŮťŢũŢŜŭ ūŰ ŰūşŨśťŤŧŞũ ŮŢ
ŞūũŢŸŬŴŮŤ Ţ ŢűŞŬūŠś
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮůŤũ Ŏŋőő
3 ŢŬŦůŹŮŢŦŭ ŢũůūŦŮŚũūŰ ŷũūŰ
3 ŢŬŦůŹŮŢŦŭ ũŢŰŬŦůŦŧūŸ ŷũūŰ ūŰ
šŦśŬŧŢŮŞũ řũŴ Şŷ 2 ŢşšūřšŢŭ
Œū ūŮūŮůŷ ůŴũ ŢŨŞŮŮŷũŴũ ŞŰůŹũ
ŢŦŨūŧŹũ śůŞũ ~ 1%

Pain Physician 2007,10:229-253

ńűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮůŞ
ŠřŠŠŨŦŞ ůŴũ ūŦŮťŜŴũ ŬŦţŹũ
Ø ńũŞŨŨŞŧůŦŧś

ŨŸŮŤ ůŤŭ ŲŢŦŬūŰŬŠŦŧśŭ
Ţŧůūśŭ ůŴũ ūŦŮťŜŴũ ŬŦţŹũ
(ŲŢŦŬūŰŬŠŦŧś ŬŦţūůūś )
Ø őŰůŴŞůŦŧś ŞũůŦŢůŹŦŮŤ ŲŬŷũŦūŰ
ŷũūŰ ŮůŤũ ŮūũšŰŨŦŧś ŮůśŨŤ ś
Ø ŉŞŬŧŦũŦŧūŸ ŷũūŰ ,ŞũťŢŧůŦŧūŸ ŮůŤ
ŮŰũůŤŬŤůŦŧś ťŢŬŞŢŜŞ

ŏŬūŮūŲś ŧŜũšŰũūŭ!!!!!
Ø ŒŬŞŰŞůŦŮŷŭ

ůŤŭ ũŢŰŬŦŧśŭ ŬŜţŞŭ

şŢŨŷũŞ
ŲūŬśŠŤŮŤ ůūŦŧūŸ ŞũŞŦŮťŤůŦŧūŸ ś ŧŞŦ
ŮůŢŬūŢŦšūŸŭ ŢũšūũŢŰŬŦŧř
ņ ŲŬśŮŤ şŢŨŷũŞŭ Ţ ŞşŨŸ řŧŬū
ŢŦŹũŢŦ šŬŞŞůŦŧř ůŤũ ŦťŞũŷůŤůŞ
ŞŰůśŭ ůŤŭ ŢŦŨūŧśŭ

ŁūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞ
Ø

Ø

őŢ ŦŞ ůŰŲŞŦūūŦŤŚũŤ ŢŨŚůŤ ūŰ ŢŬŦŢŨřşŞũŢ
76 ŞŮťŢũŢŜŭ :ůŷŮū Ť ŢűŞŬūŠś ŞŨŦŧśŭ
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŷŮū ŧŞŦ Ť ŢűŞŬūŠś
ŮŰũšŰŞŮūŸ ŞŨŦŧśŭ ŧŞŦ ŮŰũŢŲūŸŭ
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮůŞ ŠřŠŠŨŦŞ ůŴũ ūŦŮťŜŴũ
ŬŦţŹũ ŮŢ ŞŮťŢũŢŜŭ Ţ ŲŬŷũŦū ŬŦţŦůŦŧŷ ŷũū ŮůŤũ
Ŏŋőő, ŢŜŲŞũ ŢŪŜŮūŰ ŧŞŨř ŞūůŢŨŚŮŞůŞ
(ŞũŞŧūŸűŦŮŤ řŨŠūŰŭ ,ŨŢŦůūŰŬŠŦŧś
ŞūŧŞůřŮůŞŮŤ).
őŢ ŧŞŜŞ Şŷ ůŦŭ šŸū ūřšŢŭ šŢũ ŞũŞűŚŬťŤŧŞũ
ŮūşŞŬŚŭ ŞũŢŦťŸŤůŢŭ ŢũŚŬŠŢŦŢŭ ś ũŢŰŬūŨūŠŦŧř
ŢŨŨŢŜŞůŞ.
Pain Physician 2008;11(2):137-144

ńũšŢŜŪŢŦŭ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ŏŋőő : ŞũŞŧūŸűŦŮŤ ūűŰŞŨŠŜŞŭ ūŰ
ŬūŧŞŨŢŜůŞŦ Şŷ ŲŬŷũŦŞ ŬŦţŜůŦšŞ
Łŋőő : ŮŢ ŞŮťŢũŢŜŭ Ţ ŞŰŲŢũūşŬŞũŦŷũŦū
ŮŸũšŬūū
ŕŬŷũŦŞ ŧŢűŞŨŞŨŠŜŞ : ŞťūŨūŠŜŞ ůŴũ
ŞũŴůŚŬŴũ ŞŰŲŢũŦŧŹũ ŬŦţŹũ
Ŏ ŷũūŭ ůūŰ «ŚŨūŰŭ űřũůŞŮŞ» ūŰ šŢũ
ŰŞŧūŸŢŦ ŮŢ řŨŨŞ ŢŜšŤ ťŢŬŞŢŜŞŭ
ŕŬŷũŦūŭ šŦŮŧūŠŢũśŭ ŷũūŭ Ţ ťŢůŦŧś
šūŧŦŞŮŜŞ šŦŞŠũŴŮůŦŧūŸ ŞūŧŨŢŦŮūŸ Ţ
ůūŦŧŷ ŞũŞŦŮťŤůŦŧŷ

ńŦŨūŧŚŭ ŮŰũŚŲŢŦŞ …..
Ø ŌŢŰŬŜůŦšŞ

ÖŃŦ’ŞŰůŷ ťŞ ŬŚŢŦ ũŞ
ŰřŬŲŢŦ ŮŞűśŭ šŦŞŲŴŬŦŮŷŭ ůūŰ
ŧŦũŤůŦŧūŸ ŧŞŦ ŞŦŮťŤůŦŧūŸ ŞūŧŨŢŦŮūŸ
Ø ńũšŞŠŠŢŦŞŧś ś ŰŞŬŞŲũūŢŦšśŭ
ŲūŬśŠŤŮŤ űŞŬřŧŴũ
Ø ŏřŬŢŮŤ
Ø ŁŧŬřůŢŦŞ ŮűŦŠŧůśŬŴũ
Ø ŏũŢŰūťŹŬŞŧŞŭ,ŞŦūťŹŬŞŧŞŭ
Ø ńŦšŢŜũŴŮŤ řŨŠūŰŭ ś űŨŢŠūũś.

ŁūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞ
Ø ¨ŦŨř

ůŰűŨś ŢŨŚůŤ ŮŢ ŞŮťŢũŢŜŭ Ţ
ŞŰŲŢũūşŬŞŲŦŷũŦū ŮŸũšŬūū ŚšŢŦŪŢ ŷůŦ
Ť ŢűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮŢ
ŞŰŲŢũŦŧř ŠřŠŠŨŦŞ ŬūŧřŨŢŮŢ
ŮŤŞũůŦŧś ŞũŞŧūŸűŦŮŤ Şŷ ůŞ
ŮŰůŹŞůŞ ŮŢ ŮŲŚŮŤ Ţ ůŤũ ūřšŞ
ŞŮťŢũŹũ ūŰ ŚŨŞşŞũ ŢŦŧūũŦŧś
ťŢŬŞŢŜŞ
Pain 2008:52;49-53

ŒŢŲũŦŧŚŭ ŢűŞŬūŠśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůșĳįȣ

ŋūũŞšŦŧś ŚũšŢŦŪŤ ŢűŞŬūŠśŭ
ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ Ůůū ŠŞŮŮŚŬŢŦū ŠřŠŠŨŦū
Ø ŒŰŦŧś

ŧŞŦ řůŰŤ ũŢŰŬŞŨŠŜŞ ůŬŦšŸūŰ

ŏŷũūŭ ūŰ ŰűŜŮůŞůŞŦ ŧŞŦ šŦŞůŤŬŢŜůŞŦ Şŷ
ůŤũ ŰŢŬšŬŞŮůŤŬŦŷůŤůŞ ůūŰ ŮŰŞťŤůŦŧūŸ

Erdine S et al. Comparison of pulsed radiofrequency with
conventional radiofrequency in the treatment of idiopathic
trigeminal neuralgia. Eur J Pain. 2007;11(3):309-313
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1400 ŞŮťŢũŢŜŭ Ţ ŢůŢŬŷŨŢŰŬŤ ŦšŦūŞťś
ũŢŰŬŞŨŠŜŞ ůŬŦšŸūŰ
ŢűŞŬūŠś ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ
řŢŮŤ ŞũŞŧūŸűŦŮŤ ůūŰ ŷũūŰ ŞŬŞůŤŬśťŤŧŢ Ůůū
96.3%
966 ŞŮťŢũŢŜŭ ŰūşŨśťŤŧŞũ ŮŢ ŜŞ ŢűŞŬūŠś
158 ŮŢ šŸū
276 ŮŢ ůŬŢŦŭ ś ŢŬŦŮŮŷůŢŬŢŭ
ŢŞũŢűřũŦŮŤ ůūŰ ŷũūŰ ŞŬŞůŤŬśťŤŧŢ Ůůūũ
ŬŹůū ŲŬŷũū ŮŢ 204 ŞŮťŢũŢŜŭ (14%) ŧŞŦ ŮůŞ
ŢŷŢũŞ ŚũůŢ ŲŬŷũŦŞ ŮŢ 416 (29.7 %)

ŒŢŲũŦŧŚŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŚŲūŰũ ŢűŞŬūŮůŢŜ:
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

őűŤũūŶŢŬŹŦū ŠřŠŠŨŦū (ŮűŤũūŸŢŬŹŦŞ
ũŢŰŬŞŨŠŜŞ,ŤŦŧŬŞũŜŞ ,ŞťŬūŦŮůŦŧś ŧŢűŞŨŞŨŠŜŞ
,řůŰū ŷũū ŬūŮŹūŰ)
ŁŮůŢŬūŢŦšŚŭ ŠřŠŠŨŦū (ŢŬŤůŦŧś ŧŞŦ ŢťŢŬŤůŦŧś
ũŢŰŬŞŨŠŜŞ, CRPS I & II, ŷũūŭ ŚŨūŰŭ űřũůŞŮŞ
ŰŢŬŦšŬŴŮŜŞ ŞũŴ řŧŬūŰ)
Ň2 ŧŞŦ Ň3 ŠřŠŠŨŦū ůūŰ ŮŰŞťŤůŦŧūŸ (ŢŬŤůŦŧś
,ŢťŢŬŤůŦŧś ũŢŰŬŞŨŠŜŞ , , CRPS I & II,ŷũūŭ
ŚŨūŰŭ űřũůŞŮŞ Ţůř ŞŮůŢŧůūś)
ŎŮűŰŵŧř ŠřŠŠŨŦŞ ůūŰ ŮŰŞťŤůŦŧūŸ (ŢŬŤůŦŧś
,ŢťŢŬŤůŦŧś ũŢŰŬŞŨŠŜŞ , CRPS I & II, ŧŞŬŧŦũŦŧŷŭ
ŷũūŭ Ůůū ŧřůŴ řŧŬū ŧŰŧŨūűūŬŦŞŧś ŞũŢřŬŧŢŦŞ
Ůůū ŧřůŴ řŧŬū )
ŃřŠŠŨŦū ůūŰ Impar

őŰŢŬŞŮŞůŦŧř….
 ŏŬŷŧŢŦůŞŦ
Øņ

ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ
ŢűŞŬūŠśŭ ŬŞšŦūŮŰŲũŷůŤůŞŭ ŮůŞ
ŠřŠŠŨŦŞ ůūŰ ŮŰŞťŤůŦŧūŸ ūŦŧŜŨŢŦ
ŧŞŦ šŢũ ūŬŢŜ ũŞ ůŢŧŤŬŦŴťŢŜ ŨŷŠŴ
ůŤŭ ŞūŰŮŜŞŭ ŢŨŢůŹũ Ţ ŢŠřŨū
ŞŬŦťŷ ŞŮťŢũŹũ ŧŞŦ ŧŞůřŨŨŤŨū
ŮŲŢšŦŞŮŷ.

Ø

ŠŦŞ ŢŢşŞůŦŧŚŭ ůŢŲũŦŧŚŭ ūŰ ŷůŞũ
ŢűŞŬūŮťūŸũ ŮŴŮůř ūŬŢŜ ũŞ ŢůŸŲūŰũ
ŰųŤŨř ūŮūŮůř ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞŭ
 ņ šŦřŬŧŢŦŞ ůŤŭ ŞūůŢŨŢŮŞůŦŧŷůŤůŞŭ ůŤŭ
ťŢŬŞŢŜŞŭ šŦŞűŚŬŢŦ ŢůŞŪŸ ůŴũ ŞŮťŢũŹũ
(ůŬŢŦŭ śũŢŭ ŚŴŭ
ŚůŤ) don’t
If in>2doubt
 ŏŬūŶūťŚůŢŦ ŧŞůřŨŨŤŨŤ ŢŧŞŜšŢŰŮŤ
 ŁŞŦůūŸũůŞŦ ŢŬŦŮŮŷůŢŬŢŭ ŬūūůŦŧŚŭ
ůŰŲŞŦūūŦŤŚũŢŭ ŰųŤŨśŭ ūŦŷůŤůŞŭ ŢŨŚůŢŭ

6
Παρακάμπτονται οι Παρενέργειες των Οπιοειδών;
Βαρβέρη Μαριάννα - Αναισθησιολόγος

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α
Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα οπιοειδή είναι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως για την
αντιμετώπιση του οξέως και του χρόνιου πόνου, εφόσον δεν έχει ανακαλυφθεί κάποιο νέο,
μη οπιοειδές, ισχυρό αναλγητικό. Η ευρύτατη χρήση τους εκτός από την ισχύ τους,
σχετίζεται και με το ότι έχουν πολλαπλές οδούς χορήγησης, τιτλοποιούνται, είναι αξιόπιστα
και αποτελεσματικά σε όλες τις μορφές πόνου.
'Ομως τα οπιοειδή δεν είναι άμοιρα ανεπιθύμητων ενεργειών, η βαρύτητα των οποίων δεν
είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς. Αυτή η "εξατομίκευση" στην ευαισθησία των ασθενών
στις ανεπιθύμητες ενέργειες, φαίνεται να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως
γενετική προδιάθεση, ηλικία, συνοδές παθήσεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.
Η επιτυχής αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών αποτελεί το κλειδί στην επιτυχή
θεραπεία με οπιοειδή, τόσο για καλοήθη, όσο και για κακοήθη πόνο. Ειδικότερα στους
καρκινοπαθείς η ένταση των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι ο κυριότερος λόγος για τον
οποίο οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές υποθεραπεύονται.
Οι συνήθεις στρατηγικές στην αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών των οπιοειδών
περιλαμβάνουν
1. Συμπτωματική αντιμετώπιση
2. Μείωση της δοσολογίας
3. Αλλαγή οπιοειδούς

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Καταστολή αναπνευστικού/βήχα
 Ναυτία/έμετος
 Δυσκοιλιότητα
 Επίσχεση ούρων
 Καταστολή/γνωστική δυσλειτουργία
 Παραισθήσεις/ντελίριο

 Μυϊκή ακαμψία/μυοκλονίες/σπασμοί
 Κνησμός
 Σπασμός χοληφόρων
 Ξηροστομία/Γαστρική στάση
 Καταστολή καρδιαγγειακού
 Βρογχόσπασμος
 Υπεραλγησία
 Αλλοδυνία
 Ανοχή
 Φυσική εξάρτηση
 Εθισμός

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Είναι γνωστό ότι τα οπιοειδή επηρεάζουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού
συστήματος. Αυτό συνήθως εκδηλώνεται με δυσκοιλιότητα, φούσκωμα, πρόωρο κορεσμό
και πόνο. Η δυσκοιλιότητα είναι η πιο συχνή εκδήλωση των διαταραχών του
γαστρεντερικού, επηρεάζει την ποιότητα ζωής, τη χρήση των φαρμάκων και το κόστος της
θεραπείας.
Τα αίτιά της είναι :
1. Η σύνδεση των οπιοειδών με ειδικούς υποδοχείς τόσο στο γαστρεντερικό όσο και στο
ΚΝΣ με αποτέλεσμα την ελάττωση της κινητικότητας του εντέρου τόσο άμεσα όσο και μέσω
αντιχολινεργικών μηχανισμών.
2. Η καθυστέρηση στη δίοδο των κοπράνων που έχει σαν αποτέλεσμα την αφυδάτωση τους
3. Η ταυτόχρονη χρήση και άλλων φαρμάκων (π.χ ημικυκλικά αντικαταθλιπτικά), η
αφυδάτωση, η προχωρημένη ηλικία, η χημειοθεραπεία, η ακινησία και απόφραξη που
σχετίζεται με τη νόσο (όγκος/μεταστατική εστία), επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα τα οπιοειδή δεν προκαλούν τον ίδιο βαθμό
δυσκοιλιότητας. Για παράδειγμα έχουμε λιγότερη δυσκοιλιότητα με τη διαδερμική
φαιντανύλη σε σύγκριση με τη βραδείας αποδέσμευσης μορφίνη. (1)
Η διάγνωση της δυσκοιλιότητας που οφείλεται στα οπιοειδή (opioid induced constipation,
OIC), γίνεται με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση (σπάνια ζητούνται παρακλινικές
εξετάσεις). Τα διαγνωστικά κριτήρια είναι:

Α. Νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα:
1. δυσκολία αφόδευσης (πάνω από το 1/4 των κενώσεων)
2. σκληρά κόπρανα
3. αίσθηση ανεπαρκούς κένωσης (πάνω από το 1/4 των κενώσεων)
4. αίσθημα ανεπαρκούς κένωσης του ορθού/ορθοσιγμοειδούς ή απόφραξης αυτού (πάνω
από το 1/4 των κενώσεων)
5. ανάγκη υποβοήθησης κενώσεων με το χέρι
6. λιγότερες από 3 αυτόματες κενώσεις του εντέρου την εβδομάδα.
Β. Υδαρή κόπρανα εμφανίζονται σπάνια χωρίς την χρήση καθαρτικών

Αν δεν βελτιωθεί η κλινική εικόνα με την αλλαγή στη χορήγηση οπιοειδών τότε
επιβάλλεται η κλινική εξέταση και σπάνια παρακλινικές εξετάσεις (π.χ. κολονοσκόπηση) και
εργαστηριακός έλεγχος σε περίπτωση ανεξήγητης αναιμίας, σε ασθενείς άνω των 50 ετών.
Στις στρατηγικές πρόληψης περιλαμβάνονται η προφυλακτική χορήγηση
καθαρτικών σε όλους τους ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες. Συνήθως χορηγούνται
καθαρτικά επαφής, μαλακτικά κοπράνων, οσμωτικά καθαρτικά. (2)

Πίνακας 1.
Καθαρτικά

Μηχανισμός δράσης

Ογκωτικά (κυτταρίνηψύλλειο)

μάζας/νερού

Οσμωτικά (άλατα Mg,
λακτουλόζη)

νερού στο έντερο

Επιφανειοδραστικές ουσίες
(docusate)

Καθαρτικά επαφής
(βισακοδύλη, σέννα)

Χρήση

Προβλήματα

Προσοχή σε
ασθενείς με στομία

Μετεωρισμός

Μακροχρόνια χρήση

Διάρροια,

SOS υψηλή εντερική
απόφραξη

ηλεκ/κες διατ/χες,
δυσανεξία λακτόζης

Διευκόλυνση μίξης
λίπους-περιτωμάτων

περισταλτισμού
απορρόφησης
νερού/ηλεκτρολυτών

Συνδυασμός με
καθαρτικά επαφής

Όχι

Οξεία/χρόνια
θεραπεία-πρώτης
γραμμής και για
προφύλαξη

Αλλεργίες ,
«εξάρτηση εντέρου»
από καθαρτικά

Εκτός από αυτά πολλές φορές και η αλλαγή διατροφικών συνηθειών μπορεί να βελτιώσει
την εντερική λειτουργία (υγρά, φυτικές ίνες) αλλά αυτό δεν συστήνεται σε ασθενείς με
απόφραξη ή υποψία αυτής. Η φυσική άσκηση, όπου αυτή είναι εφικτή, αυξάνει την
κινητικότητα του εντέρου.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στη χορήγηση καθαρτικών. (πίνακας 1) Καμία από τις
παραπάνω στρατηγικές δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερη από την άλλη (3). Συνήθως
ξεκινάμε ανάλογα με την προτίμηση του ασθενούς και σε περίπτωση αποτυχίας αλλάζουμε
προσέγγιση.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ασθενούς υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές:

1. Ανταγωνιστές οπιοειδών
- μεθυλνατρεξόνη: είναι ο καλύτερα μελετημένος ανταγωνιστής οπιοειδών όσον αφορά τη
δυσκοιλιότητα. Δεν διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό οπότε δεν εμφανίζονται
συμπτώματα στέρησης. Υπάρχει μόνο σε ενέσιμη μορφή. Αντενδείκνυνται σε ασθενείς με
εντερική απόφραξη. Μελέτες έχουν δείξει ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα από τα
καθαρτικά αλλά αυτές είναι σε ασθενείς με καλοήθη χρόνιο πόνο. Το FDA εξέδωσε
προειδοποίηση προς τους γιατρούς για ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση του φαρμάκου σε
ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο και γνωστές βλάβες στο έντερο και άμεσης διακοπής
του φαρμάκου σε περίπτωση επίτασης των συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό λόγω
πιθανότητα ρήξης εντέρου. Δοσολογία (πίνακας 2) (4, 5, 6)
Πίνακας 2
Μεθυλνατρεξόνη υποδορίως

0,15 mg/kg

Ενδεικτικά
38-61 kg
62-114 kg

8 mg
12 mg

- ναλοξόνη: Έχει 3 % βιοδιαθεσιμότητα από του στόματος αλλά μπορεί να αναστρέψει την
συστηματική δράση των οπιοειδών και δυνητικά να έχουμε επίταση του πόνου και
συμπτώματα απόσυρσης των οπιοειδών. (7) Η δόση της είναι 1-12 mg. Στη Γερμανία ,
Καναδά και σε μερικές άλλες χώρες κυκλοφορεί συνδυασμός οξυκοδώνης-ναλοξόνης
(Targin/Targinact). H εμπειρία έχει δείξει ότι αυτός ο παράγοντας μπορεί να χορηγηθεί με
ασφάλεια σε ασθενείς με χρόνιο πόνο (καρκινικό ή μη) με καλά αποτελέσματα. Μια νέα
ναλοξόνη σταθερής αποδέσμευσης φαίνεται να είναι αποτελεσματική, αλλά δεν είναι
διαθέσιμη ακόμη σε καμία χώρα.
Περιορισμός : η χρήση τους την περιεγχειρητική περίοδο.
-naloxegol: Είναι μια πεγκυλιωμένη μορφή της ναλοξόνης και έχει πάρει έγκριση για
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν οπιοειδή για μη καρκινικό
πόνο.
-alvimopan: περιφερικός ανταγωνιστής των μ-υποδοχέων που έχει πάρει έγκριση για
βραχύχρονη χορήγηση σε ασθενείς που έχουν ειλεό μετεγχειρητικά.
-lubiprostone: είναι ενεργοποιητής των διαύλων χλωρίου τύπου 2 που αυξάνουν την
έκκριση νερού στο έντερο. Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι
ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο έχουν βελτίωση όσον αφορά την κινητικότητα του
εντέρου, την δυσκοιλιότητα, τη διάταση του εντέρου και την ποιότητα των κοπράνων. (8)
Πρόσφατα πήρε έγκριση για αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν
οπιοειδή για καλοήθη χρόνιο πόνο.
-άλλες θεραπείες: η χορήγηση προβιοτικών φαίνεται να βοηθάει (lactobacillus reuteri)

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα συμπτώματα της καταστολή και της γνωστικής δυσλειτουργίας ποικίλουν και μπορεί να
είναι διαφορετικά σε κάθε ασθενή. Συνήθως υποχωρούν σε μέρες ή εβδομάδες αλλά
μπορεί να επιμείνουν. Πιο επιρρεπείς είναι οι ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες
όπως άνοια και λήψη άλλων φαρμάκων που δρούν στο ΚΝΣ. Τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν:


Απόσπαση προσοχής



Αίσθημα κόπωσης



Αποπροσανατολισμός



Απώλεια μνήμης



Σύγχυση



Ντελίριο

Η συχνότητα εμφάνισης της γνωστικής δυσλειτουργίας δεν είναι γνωστή. Μία μεγάλη
πολυκεντρική μελέτη που αφορούσε μόνο καρκινοπαθείς που λάμβαναν οπιοειδή έδειξε
ότι το ένα τρίτο των ασθενών είχε κάποια μορφή γνωστικής δυσλειτουργίας. (9)
Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:
1. Καρκίνος πνεύμονα
2. Δόση οπιοειδούς >400 mg
3. Μεγάλη ηλικία
4. Πρόσφατη διάγνωση (<15 μήνες)
5. Απουσία breakthrough pain
Οι συνήθεις στρατηγικές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν πρώτα απ' όλα αποκλεισμό
κάποιας άλλης πιθανής αιτίας (πρωτοπαθής νευρολογική νόσος, λήψη άλλων φαρμάκων,
μεταβολική νόσος, αφυδάτωση).
Αν δεν συντρέχει άλλη αιτία τότε αξιολογούμε τη θεραπεία με τα οπιοειδή. Αν η θεραπεία
είναι επαρκής τότε μειώνουμε τη δόση κατά 25%. Συνήθως αυτή η τακτική βελτιώνει τις
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αν η θεραπεία δεν είναι ικανοποιητική τότε σκεφτόμαστε την αλλαγή οπιοειδούς και
προσθέτουμε κάποιο άλλο συνοδό φάρμακο για αποφυγή επανεμφάνισής του πόνου.
Αν τα συμπτώματα επιμείνουν μπορούμε να προσθέσουμε και φαρμακευτικούς
παράγοντες όπως διεγερτικά του ΚΝΣ για τα οποία όμως η βιβλιογραφία είναι

περιορισμένη. Μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει για τη μεθυλφαινυδάτη και τη μοδαφιλίνη,
φάρμακα που χορηγούνται για το αίσθημα κόπωσης των καρκινοπαθών.
Η μεθυλφαινυδάτη είναι αναστολέας επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης-σεροτονίνης,
ντοπαμίνης στον προσυναπτικό νευρώνα. Έχει ανεπιθύμητες ενέργειες άγχος,
παραισθησίες, εφίδρωση. Η δοσολογία της πρέπει να τιτλοποιηθεί και κυμαίνεται από 560 mg ή μέχρι εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. (10-11)
Η μοδαφιλίνη είναι ψυχοδιεγερτικό με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βελτιώνει τα
επίπεδα αγρυπνίας και εγρήγορσης. Δεν υπάρχουν μελέτες που αφορούν το φάρμακο αυτό
παρά μόνο αναφορές ασθενών. Η δοσολογία του ξεκινάει από 100-200 mg/24ωρο ενώ
συνήθως δεν ξεπερνά τα 600mg.
Η μακροχρόνια χρήση των φαρμάκων αυτών προκαλεί ανοχή και με την πάροδο του χρόνου
θα πρέπει να γίνεται αλλαγή φαρμάκου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι τρόμος, αϋπνία,
εφίδρωση, άγχος, ταχυκαρδία, υπέρταση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται σε
ασθενείς με ανάλογο ιστορικό.
Άλλα φάρμακα που μπορούμε αν χρησιμοποιήσουμε είναι:


Dextroamphetamine



Dexmethylphenidate



Atomoxetine



Δονεπεζίλη



Καφεΐνη

ΝΑΥΤΙΑ-ΕΜΕΤΟΣ
Η ναυτία και ο έμετος εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς που αρχίζουν θεραπεία με οπιοειδή.
Μπορεί να αποφευχθούν με την αργή τιτλοποίηση του φαρμάκου και με το χρόνο συνήθως
περνούν. Εμμένουσα ναυτία δεν είναι και τόσο συχνή και συνήθως συνυπάρχουν και άλλα
συμπτώματα από το γαστρεντερικό όπως σοβαρή δυσκοιλιότητα, η οποία θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί πρώτα.
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά που χορηγούνται για την
αντιμετώπιση της οξείας ναυτίας και φαίνονται στον πίνακα 3.

Είδος

Μηχανισμός

Φάρμακα

Προάγοντα την εντερική
κινητικότητα

περισταλτισμού,
κεντρικός ανταγωνιστής
ντοπαμίνης

μετοκλοπραμίδη

Ανταγωνιστές 5-ΗΤ3
υποδοχέων

Αποκλεισμός υποδοχέα
σεροτονίνης

Οντασεντρόνη
γρανισεντρόνη
ντολασεντρόνη
παλονοσεντρόνη

Νευροληπτικά

Αποκλεισμός υποδοχέα
σεροτονίνης στο στέλεχος

Χλωροπρομαζίνη
Αλοπεριδόλη
Ολανζαπίνη

Αντιχολινεργικά

Αποκλεισμός απελευθέρωσης
ακετυλοχολίνης στο στέλεχος

Σκοπολαμίνη
Προμεθαζίνη

Αντισταμινικά

Αποκλεισμός απελευθέρωσης
ισταμίνης στο στέλεχος

Μεκλιζίνη
Διφαινυδραμίνη
Διμενυδράτη
Υδροξυζίνη

Κορτικοστεροειδή

Δεξαμεθαζόνη

Βενζοδιαζεπίνες

άγχους, απευθείας δράση στο
στέλεχος

Λοραζεπάμη

Κανναβινοειδή

Υποδοχείς κανναβινοειδών

Δροναμπινόλη
Ναλμπινόνη

Συνήθως χρησιμοποιούμε φάρμακα όπως η μετοκλοπραμίδη ή η οντασετρόνη αλλά σαν
στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε και το εξής πλάνο:
Αν η ναυτία εμφανίζεται κατά την κίνηση του ασθενούς, τότε χορηγούμε παράγοντες όπως
η σκοπολαμίνη και η μεκλιζίνη.
Αν εμφανίζεται μετά το φαγητό, τότε χορηγούμε μετοκλοπραμίδη
Όταν συνοδεύεται από επιγαστραλγία χορηγούμε παράγοντες όπως η παντοπραζόλη ή η
ρανιτιδίνη
Εάν παρά ταύτα τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, τότε μπορούμε να
ακολουθήσουμε τη γνωστή στρατηγική της:


Αλλαγής οπιοειδούς



Αλλαγής οδού χορήγησης



Χρήσης συνοδών φαρμάκων

Σε μία πολύ μεγάλη αναδρομική μελέτη πάνω στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, η οποία
συμπεριέλαβε 55 μελέτες και 5741 ασθενείς, οι συγγραφείς διαπίστωσαν τα εξής: (13)
Αλλαγή οπιοειδούς: τα οφέλη των ασθενών είναι C++ level of evidence
Αλλαγή οδού χορήγησης C++ level of evidence
Χρήση συνοδών φαρμάκων D++ level of evidence
Ουσιαστικά οι μελετητές καταλήγουν ότι τα αποτελέσματα όλων των εργασιών που
αφορούν την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμέτου δεν είναι επαρκή ώστε να
στοιχειοθετηθούν κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό που συστήνεται είναι εξατομίκευση και
αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς με βάση την κλινική εμπειρία.
ΜΥΟΚΛΟΝΙΕΣ
Οι μυοκλονίες είναι συχνή παρενέργεια της χρόνιας χρήσης οπιοειδών και συνδέονται με τη
γνωστική δυσλειτουργία. Η αιτιολογία τους είναι πολυπαραγοντική και μπορεί να
συνδέονται με αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή/και με μεταβολικές διαταραχές. (14)
Ότι στοιχεία έχουμε για την αντιμετώπιση των μυοκλονιών προέρχονται από
δημοσιευμένες αναφορές περιστατικών.
Αν θεωρηθεί απαραίτητη η χορήγηση θεραπείας για την αντιμετώπισή τους, τότε
χορηγούμε χαμηλή δόση βενζοδιαζεπινών.
•
•

κλοναζεπάμη 0.5 mg per os
λοραζεπάμη 0.5-1 mg

Σπάνια συστήνεται η χορήγηση αντιεπιληπτικών και η αλλαγή οπιοειδούς με προσθήκη
συνοδού παράγοντα.
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Η καταστολή του αναπνευστικού αποτελεί πολύ σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Παρ' όλα
αυτά δεν είναι συχνή αν η χορήγηση του φαρμάκου γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες. Οι ασθενείς εμφανίζουν πολύ γρήγορα ανοχή σε αυτή τη δράση των οπιοειδών,
επιτρέποντας έτσι την τιτλοποιημένη αύξηση των δόσεων.
Κίνδυνος εμφάνισης κλινικά σημαντικής καταστολής του αναπνευστικού υπάρχει όταν η
αύξηση των δόσεων γίνει πολύ γρήγορα, όταν ο ασθενής πάσχει από σύνδρομο
αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή λαμβάνει και άλλα
φάρμακα που καταστέλλουν το ΚΝΣ.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καταστολής του αναπνευστικού, θα πρέπει
να ελέγξουμε και να αποκλείσουμε άλλες αιτίες που μπορεί να την προκαλέσουν όπως π.χ.
μία μετάσταση όγκου στον εγκέφαλο σε καρκινοπαθείς ασθενείς και αυτό πρέπει να γίνει
ανεξαρτήτως της απάντησης του ασθενούς στη χορήγηση ναλοξόνης.

Παρ΄όλα αυτά και με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί για την ασφάλεια στη χορήγηση
των οπιοειδών, η επαγρύπνησή μας θα πρέπει να είναι αυξημένη όταν χορηγούμε αυτούς
τους φαρμακευτικούς παράγοντες σε ασθενείς οι οποίοι πιθανόν να εμφανίσουν
αποφρακτική υπνική άπνοια (παχύσαρκοι, κοντός λαιμός, ροχαλητό) ή λαμβάνουν και
βενζοδιαζεπίνες. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν ότι έχει
αναγνωριστεί σύνδρομο διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο σε ασθενείς που λαμβάνουν
μακράς διαρκείας θεραπεία με οπιοειδή. Επιρρεπείς στην εμφάνιση αυτής της διαταραχής
είναι ασθενείς που λαμβάνουν 200mg μορφίνης ή ισοαναλγητική δόση άλλου οπιοειδούς
και πάνω.
Η αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναπνευστικής καταστολής γίνεται με χορήγηση
ναλοξόνης. Η ναλοξόνη χορηγείται όταν η αναπνευστική καταστολή είναι πολύ σοβαρή (στα
πρόθυρα αναπνευστικής ανεπάρκειας) και φυσικά σε πτώση του επιπέδου συνείδησης. Αν
ο ασθενής είναι εύκολα αφυπνίσιμος δεν χορηγούμε. Επίσης αν η αναπνευστική καταστολή
εμφανίζεται στο peak της δράσης του οπιοειδούς τότε η επόμενη δόση χορηγείται όταν
επανεμφανιστεί ο πόνος ή όταν βελτιωθεί η αναπνευστική λειτουργία. Η χορήγηση
ναλοξόνης ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης οξέως πόνου, στερητικών συμπτωμάτων και
εισρόφησης.
ΥΠΕΡΑΛΓΗΣΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ (ΟΙΗ)
Η υπεραλγησία που οφείλεται στα οπιοειδή εμφανίζεται λόγω της αυξημένης ευαισθησίας
των αλγαισθητικών υποδοχέων από τη χρόνια έκθεση στα οπιοειδή. Συνδέεται με την
αλλοδυνία και με την ανοχή στα οπιοειδή. (15)
Όταν η γρήγορη αύξηση της δόσης του οπιοειδούς δεν έχει το επιθυμητό αναλγητικό
αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα παρατηρείται αύξηση της έντασης του πόνου, διάχυση αυτού,
τρόμος και σύγχυση τότε θα πρέπει να σκεφτούμε την πιθανότητα για ΟΗΙ.
Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης γίνεται εφαρμόζοντας την στρατηγική που έχει ήδη
αναφερθεί και σε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες και περλαμβάνει:
Μειώση της δόσης του οπιοειδούς
Αλλαγή οπιοειδούς και προσθήκη συμπληρωματικού παράγοντα.
ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Τα οπιοειδή επιδρούν στον άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια με αποτέλεσμα την
αύξηση των επιπέδων προλακτίνης και την ελάττωση των φυλετικών ορμονών. (16)
Οι επιδράσεις φαίνονται στον πίνακα 4
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Η αντιμετώπιση γίνεται όταν εμφανιστούν συμπτώματα υπογοναδισμού και περιλαμβάνει:
1. Μείωση της δόσης του οπιοειδούς
2. Διακοπή οπιοειδούς αν είναι εφικτό
3. Ορμονική θεραπεία

ΚΝΗΣΜΟΣ
Εμφανίζεται σε ποσοστό 2-10% των ασθενών που λαμβάνουν οπιοειδή για χρόνια
θεραπεία. Δεν αποτελεί αλλεργική αντίδραση. Γνωρίζουμε ότι η μορφίνη προκαλεί έκλυση
ισταμίνης. Όμως οπιοειδή όπως η φαιντανύλη, η οξυκοδώνη, και η σουφεντανύλη συνήθως
δεν την προκαλούν και παρόλα αυτά η χορήγησή τους συνδέεται με περιστατικά κνησμού.

Υπάρχουν αυξανόμενες αποδείξεις ότι η εμφάνιση κνησμού συνδέεται με απευθείας δράση
των οπιοειδών στους μ-υποδοχείς. (17)
Δεν υπάρχουν μελέτες για την αντιμετώπιση του κνησμού που οφείλεται στη μακροχρόνια
χρήση οπιοειδών. Η παροξετίνη έχει καλά αποτελέσματα και η αλλαγή του οπιοειδούς
παράγοντα θα πρέπει να τεθεί υπό σκέψη. (18)
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Συνήθως αφορούν τη μορφίνη ή κάποιο
ημισυνθετικό οπιοειδές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει αλλαγή σε κάποιο
συνθετικό οπιοειδές.
ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ
Τα οπιοειδή προκαλούν επίσχεση ούρων με αύξηση του τόνου της ουροδόχου κύστεως και
με δράση απευθείας στο Ν.Μ. Δεν υπάρχουν στρατηγικές πρόληψης. Η ναλοξόνη μπορεί
να χορηγηθεί αλλά μπορεί να αναστρέψει το αναλγητικό αποτέλεσμα. Υπάρχει αναφορά
περιστατικού όπου η ναλβουφίνη είχε επιτυχές αποτέλεσμα στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων άμεσα ΜΤΧ χωρίς αναστροφή του αναλγητικού αποτελέσματος. Εμπειρικά
μπορεί να χορηγηθούν φάρμακα για υπερτροφία του προστάτη όπως η δοξαζοσίνη και η
ταμσουλοζίνη. (19)
Η ναλοξόνη μπορεί να χορηγηθεί αλλά αναστρέφει το αναλγητικό αποτέλεσμα.
ΑΝΟΧΗ
Το φαινόμενο της ανάπτυξης ανοχής στα οπιοειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας οδηγεί
σε αύξηση των δόσεων του φαρμάκου για να επιτύχουμε το επιθυμητό αναλγητικό
αποτέλεσμα. Η αύξηση όμως της δοσολογίας οδηγεί σε αύξηση των ανεπιθύμητων
ενεργειών των οπιοειδών.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβούμε σε αλλαγή του οπιοειδούς. Το καλύτερο
αναλγητικό αποτέλεσμα από το νέο οπιοειδές πιθανόν να οφείλεται σε διαφορετική δράση
του φαρμάκου στους διάφορους υποτύπους των μ-υποδοχέων. (20) Το νέο οπιοειδές θα
πρέπει να χορηγηθεί αρχικά στο 50-75% της δόσης του παλαιού και να γίνει σταδιακή
τιτλοποίηση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αναλγητικό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
Με βάση όλα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα συμπεραίνουμε ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες
των οπιοειδών δεν παρακάμπτονται αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν.
Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους και πολλές από
τις υποδείξεις είναι αποτέλεσμα κλινικής εμπειρίας.

Όλες οι υποδείξεις που έχουμε μέχρι σήμερα για τη στρατηγική αντιμετώπισης των
ανεπιθύμητων ενεργειών βασίζονται στην συμπτωματική αντιμετώπιση, στη μείωση της
δοσολογίας, στην αλλαγή οπιοειδούς παράγοντα ή την αλλαγή της οδού χορήγησης αυτού.
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Ερωτήσεις
1. Όσον αφορά τη δυσκοιλιότητα:
Α. Είναι η πλέον συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια

( Σ)

Β. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με οδηγίες για διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες σε όλους
τους ασθενείς. (Λ)
Γ. Οφείλεται σε απευθείας δράση του φαρμάκου στους μ- υποδοχείς

(Σ)

Δ. Συνιστάται η προφυλακτική χορήγηση καθαρτικών σε ασθενείς με προδιαθεσικούς
παράγοντες (Σ)
Ε. Οι ανταγωνιστές των οπιοειδών είναι φάρμακα πρώτης γραμμής. (Λ)
2. Η γνωστική δυσλειτουργία
Α. Τα συμπτώματά της συνήθως υποχωρούν σε μέρες ή εβδομάδες μετά την έναρξη της
θεραπείας (Σ)
Β. Είναι πιθανόν να επιμείνουν σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες (Σ)
Γ. Αμέσως μετά την εμφάνισή της προβαίνουμε σε εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας (Λ)
Δ. Είναι πιο συχνή σε ασθενείς που λαμβάνουν και άλλα φάρμακα που δρούν στο ΚΝΣ (Σ)
Ε. Η χορήγηση ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει τη συμπτωματολογία (Σ)
3. Η καταστολή του αναπνευστικού
Α. Είναι σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια αν η τιτλοποίηση των δόσεων γίνει σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες (Σ)
Β. Σε περίπτωση που έχουμε ικανοποιητική αναστροφή των συμπτωμάτων μετά τη
χορήγηση ναλοξόνης, δεν προχωρούμε σε περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς.(Λ)
Γ. Η αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναπνευστικής καταστολής γίνεται με ναλοξόνη (Σ)
Δ. Απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση σε ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια (Σ)
Ε. Η αναστροφή με ναλοξόνη μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο και εισρόφηση (Σ)
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Ƀʍʅʘʏɿʃɳ;ɳʄɲʏɲ
DŐ͕ ʄɲʃʏʉʐʄʊɺɻͿ

ʅɳɺɲʎͬʆɸʌʉʑ

ɍʌɼʍɻ

ʆɸʌʉʑʍʏʉ
ɹʆʏɸʌʉ

ʋɸʌɿʍʏɲʄʏɿʍʅʉʑ
ɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎ
ʆɸʌʉʑͬɻʄɸʃʏʌʉʄʐ
ʏʙʆ

ɌɳʌʅɲʃɲɶɿɲʏɻʆɷʐʍʃʉɿʄɿʊʏɻʏɲȻȻȻ
y

Ɂɲʄʉʇʊʆɻ ƉĞƌŽƐ͗ϭͲϭϮ ŵŐ

y

ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎʉʇʐʃʉɷʙʆɻʎͬʆɲʄʉʇʊʆɻʎ
;dĂƌŐŝŶ͕dĂƌŐŝŶĂĐƚͿ

y

EĂůŽǆĞŐŽů;DŽǀĂŶƚŝĐͿʃɲʄʉɼɽɻʋʊʆʉ

y

ůǀŝŵŽƉĂŶ

y

>ƵďŝƉƌŽƐƚŽŶĞ

ɴʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲʖʌɼʍɻ

ɌɳʌʅɲʃɲɶɿɲʏɻʆɷʐʍʃʉɿʄɿʊʏɻʏɲȻȻ
Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎʉʋɿʉɸɿɷʙʆ
y ʅɸɽʐʄʆɲʄʏʌɸʇʊʆɻ͗ʐʋʉɷʉʌʀʘʎ͕ɸʔɳʋɲʇ
y ɷʉʍʉʄʉɶʀɲ͗Ϭ͘ϭϱŵŐͬŬŐ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ͗ϴŵŐ ɲʋʊϯϴͲϲϭŬŐ
ϭϮ ŵŐ ɲʋʊϲϮͲϭϭϰ ŬŐ
ϭ͘>ĂǆĂƚŝǀĞƐŽƌŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶƉĂůůŝĂƚŝǀĞ
ĐĂƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ĂŶĚǇ ͕ ĞƚĂůů ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚ ZĞǀ͘ϮϬϭϭ͖
Ϯ͘DĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚŝůůŶĞƐƐ͘dŚŽŵĂƐ :͕
ĞƚĂůůEŶŐů :DĞĚ͘ϮϬϬϴ͖ϯϱϴ;ϮϮͿ͗ϮϯϯϮ͘
ϯ͘^ƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐŵĞƚŚǇůŶĂůƚƌĞǆŽŶĞ ĨŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĐƵƚĞŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚ
ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ͗ƉŚĂƐĞϮƐƚƵĚǇŝŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĂĨƚĞƌŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐƵƌŐĞƌǇ͘ŶŝƐƐŝĂŶ >͕
ĞƚĂůů:,ŽƐƉDĞĚ͘ϮϬϭϮ&Ğď͖ϳ;ϮͿ͗ϲϳͲϳϮ͘ƉƵď ϮϬϭϭKĐƚϭϯ͘

ɇʐʆɼɽɸɿʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
y

ɀɻʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɹʎ

y

ȵʋɿʄʉɶɼʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʉʑʋɲʌɳɶʉʆʏɲ

y

Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎ

y

Ȱʄʄɲɶɼɼʍʐʆɷʐɲʍʅʊʎʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ

y

Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃʉʀɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎʉʋɿʉɸɿɷʙʆ

ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƐƚƵĚǇŽĨůƵďŝƉƌŽƐƚŽŶĞ ĨŽƌŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶŝŶ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐŶŽŶĐĂŶĐĞƌ ƉĂŝŶ͘ƌǇĞƌ  ĞƚĂůůWĂŝŶDĞĚ͘
ϮϬϭϰ͖ϭϱ;ϭϭͿ͗ϭϴϮϱ͘

Ϯ͘ȾɲʏɲʍʏʉʄɼͲȳʆʘʍʏɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
y

y

ɇʐʆɼɽʘʎʐʋʉʖʘʌʉʑʆ;ʅɹʌɸʎͬɸɴɷʉʅɳɷɸʎͿ

ȵʋɿʅɹʆɸɿ͗ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸʋʌʉɷɿɲɽɸʍɿʃʉʑʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ϭ͘ɳʆʉɿɲ
Ϯ͘ʖʌɼʍɻɳʄʄʘʆʃɸʆʏʌɿʃʙʎ
ɷʌʙʆʏʘʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ

ϭϵϭϱ ɲʍɽɸʆɸʀʎ
y ϭͬϯʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸɶʆʘʍʏɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ʌʌʉɷɿɲɽɸʍɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͗
ϭ͘ Ⱦɲʌʃʀʆʉʎʋʆɸʑʅʉʆɲ
Ϯ͘ ȴʊʍɻʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ хϰϬϬ ŵŐ
ϯ͘ ɀɸɶɳʄɻɻʄɿʃʀɲ
ϰ͘ Ʌʌʊʍʔɲʏɻɷɿɳɶʆʘʍɻ;фϭϱʅɼʆɸʎͿ
ϱ͘ ȰʋʉʐʍʀɲďƌĞĂŬƚŚƌŽƵŐŚƉĂŝŶ
y

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
y

Ȱʋʊʍʋɲʍɻʋʌʉʍʉʖɼʎ

y

Ȱʀʍɽɻʅɲʃʊʋʘʍɻʎ

y

Ȱʋʉʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ

y

Ȱʋʙʄɸɿɲʅʆɼʅɻʎ

y

ɇʑɶʖʐʍɻ

y

Ɂʏɸʄʀʌɿʉ

ɇʐʆɼɽɸɿʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
y

Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎɳʄʄɻʎɲɿʏʀɲʎ

y

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʉʋɿʉɸɿɷɼ͗
ȵʋɲʌʃɼʎ͖ɁɲɿϮϱйɷʊʍɻʎ
ɀɻɸʋɲʌʃɼʎ͖Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ
ʍʐʆʉɷʉʑʋɲʌɳɶʉʆʏɲ

y

ȵʋʀɸʅʅʉʆɼʎʋʌʉɽɼʃɻʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʉʑ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲ

WƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐŽĨĐŽŐŶŝƚŝǀĞĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŽƉŝŽŝĚͲƚƌĞĂƚĞĚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐĂŶĐĞƌ͗ĂŵƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂůƐƚƵĚǇ͘
<ƵƌŝƚĂ 'W Ğƚ Ăůů͘ : ůŝŶ KŶĐŽů͘ ϮϬϭϭ͖Ϯϵ;ϭϬͿ͗ϭϮϵϳ͘

ȴɿɸɶɸʌʏɿʃɳʏʉʐȾɁɇ

ȴɿɸɶɸʌʏɿʃɳʏʉʐȾɁɇ

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
y ɀɸɶɲʄʑʏɸʌɻɸʅʋɸɿʌʀɲʅɸ͗
ʅɸɽʐʄʔɲɿʆʐɷɳʏɻ͗ϯʅɸʄɹʏɸʎ
ɷʊʍɻ͗ϱͲϲϬŵŐ
ɳɶʖʉʎ
ʋɲʌɲɿʍɽɻʍʀɸʎ
ɸʔʀɷʌʘʍɻ
ʅʉɷɲʔɿʄʀʆɻ͗ɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʅɸʄɹʏɸʎ
ϭϬϬͬϮϬϬͲϲϬϬŵŐ
y

y

ĞǆƚƌŽĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞ

y

ĞǆŵĞƚŚǇůƉŚĞŶŝĚĂƚĞ

y

ƚŽŵŽǆĞƚŝŶĞ

y

ȴʉʆɸʋɸɺʀʄɻ

y

Ⱦɲʔɸୂʆɻ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ɌɳʌʅɲʃɲȻ

ϯ͘ɁɲʐʏʀɲͲ ȶʅɸʏʉʎ
ȵʀɷʉʎ

ȰʌʖɼɽɸʌɲʋɸʀɲʎͲʍʐʆɼɽʘʎʐʋʉʖʘʌɸʀ
y ɇʋɳʆɿɲɸʅʅɹʆɸɿɲʆɽɸʃʏɿʃɼ
y ɇʐʆʐʋɳʌʖʉʐʆɳʄʄɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɲʋʊȳȵɇ

ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎ

Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ

y

y

ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎ͗ϭ͘ɲʋɸʐɽɸʀɲʎɷʌɳʍɻʍʏʉʐʎ
ʖɻʅɸɿʉʒʋʉɷʉʖɸʀʎ
Ϯ͘ɲɿɽʉʐʍɲʀɲʎ ɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎ
ϯ͘ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻɶɲʍʏʌɿʃɼʎ
ʃɹʆʘʍɻʎ

Ʌʌʉɳɶʉʆʏɲʏɻʆ
ɸʆʏɸʌɿʃɼ
ʃɿʆɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɹʎ ϱͲ
ȸɈϯʐʋʉɷʉʖɹʘʆ

Ɂɸʐʌʉʄɻʋʏɿʃɳ

ɌɳʌʅɲʃɲȻȻ
ȵʀɷʉʎ

ʋɸʌɿʍʏɲʄʏɿʍʅʉʑ͕
ʃɸʆʏʌɿʃʊʎ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɼʎ
ʆʏʉʋɲʅʀʆɻʎ
Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ
ʐʋʉɷʉʖɹɲ
ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ

ʅɸʏʉʃʄʉʋʌɲʅʀɷɻ

Ƀʆʏɲʍɸʆʏʌʊʆɻ
ɶʌɲʆɿʍɸʆʏʌʊʆɻ
ʆʏʉʄɲʍɸʆʏʌʊʆɻ
ʋɲʄʉʆʉʍɸʆʏʌʊʆɻ

Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ
ʐʋʉɷʉʖɹɲ
ʍɸʌʉʏʉʆʀʆɻʎ ʍʏʉ
ʍʏɹʄɸʖʉʎ

ɍʄʘʌʉʋʌʉʅɲɺʀʆɻ
Ȱʄʉʋɸʌɿɷʊʄɻ
Ƀʄɲʆɺɸʋʀʆɻ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎ

Ɍɳʌʅɲʃɲ
ɇʃʉʋʉʄɲʅʀʆɻ
Ʌʌʉʅɸɽɲɺʀʆɻ

Ȱʆʏɿʖʉʄɿʆɸʌɶɿʃɳ

Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ
ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ
ɲʃɸʏʐʄʉʖʉʄʀʆɻʎ ʍʏʉ
ʍʏɹʄɸʖʉʎ

Ȱʆʏɿʍʏɲʅɿʆɿʃɳ

Ȱʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ
ɀɸʃʄɿɺʀʆɻ
ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎɿʍʏɲʅʀʆɻʎ ȴɿʔɲɿʆʐɷʌɲʅʀʆɻ
ʍʏʉʍʏɹʄɸʖʉʎ
ȴɿʅɸʆʐɷʌɳʏɻ
ɉɷʌʉʇʐɺʀʆɻ

Ⱦʉʌʏɿʃʉʍʏɸʌʉɸɿɷɼ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉɷʉʑʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

y

ɍʌɼʍɻʍʐʆʉɷʙʆʔɲʌʅɳʃʘʆ

ȴɸʇɲʅɸɽɲɺʊʆɻ

Ȳɸʆɺʉɷɿɲɺɸʋʀʆɸʎ

ɳɶʖʉʐʎ͕ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ
ɷʌɳʍɻʍʏʉʍʏɹʄɸʖʉʎ

ȿʉʌɲɺɸʋɳʅɻ

Ⱦɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷɼ

ɉʋʉɷʉʖɸʀʎ
ʃɲʆʆɲɴɿʆʉɸɿɷʙʆ

ȴʌʉʆɲʅʋɿʆʊʄɻ
Ɂɲʄʅʋɿʆʊʆɻ

DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚŶĂƵƐĞĂ ĂŶĚǀŽŵŝƚŝŶŐŝŶĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐ͗
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁĂŶĚĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ
ŝǀŽƌ >ĂƵŐƐĂŶĚ ĞƚĂůů WĂůůŝĂƚŝǀĞDĞĚŝĐŝŶĞϮϱ;ϱͿϰϰϮʹϰϱϯ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉɷʉʑʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

y

ɍʌɼʍɻʍʐʆʉɷʙʆʔɲʌʅɳʃʘʆ

 нн
нн
нн

ϱ͘ɉʋɸʌɲʄɶɻʍʀɲ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆɻʍʏɲ
ʉʋɿʉɸɿɷɼ;ɃȻȸͿ

ϰ͘ɀʐʉʃʄʉʆʀɸʎ
y

ɇʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏɻɶʆʘʍʏɿʃɼɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

y

Ȱʆɲʔʉʌɹʎʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ

y

Ⱥɸʌɲʋɸʀɲ͗ʃʄʉʆɲɺɸʋɳʅɻ Ϭ͘ϱŵŐƉĞƌŽƐ
ʄʉʌɲɺɸʋɳʅɻ Ϭ͘ϱͲϭŵŐ

y

Ʌʌʉʍɽɼʃɻɲʆʏɿɸʋɿʄɻʋʏɿʃʉʑ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

y

ȵʐɲɿʍɽɻʍʀɲʍɸʅɻɸʋʙɷʐʆɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲ

y

Ȱʄʄʉɷʐʆʀɲ

y

ɇʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʆʉʖɼ

ƵƌŽƉĞĂŶWĂůůŝĂƚŝǀĞĂƌĞZĞƐĞĂƌĐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƉĂŝŶŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ĞŶƚƌĂů
ƐŝĚĞͲĞĨĨĞĐƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ǁŚĂƚŝƐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶ
ƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƐĞĚĂƚŝŽŶ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŶĚŵǇŽĐůŽŶƵƐ͍
^ƚŽŶĞW͕DŝŶƚŽŶK WĂůůŝĂƚ DĞĚ͘ϮϬϭϭ:Ƶů͖Ϯϱ;ϱͿ͗ϰϯϭͲϰϭ

ϲ͘Ƀʌʅʉʆɿʃɹʎɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ
Ȱʑʇɻʍɻɹʆʏɲʍɻʎ
ȳʌɼɶʉʌɻʏɻʎɷʊʍɻʎʏʉʐʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ
ȴɿɳʖʐʍɻʋʊʆʉʐ
ʊʖɿɸʋɿɽʐʅɻʏʊɲʆɲʄɶɻʏɿʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ
Ɉʌʊʅʉʎ

y

ȱʇʉʆɲʎʐʋʉɽɳʄɲʅʉʎʐʋʊʔʐʍɻɸʋɿʆɸʔʌʀɷɿɲ

Ƀʌʅʊʆɻ

ȴʌɳʍɻʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ ɇʑʅʋʏʘʅɲ

Ɉɸʍʏʉʍʏɸʌʊʆɻ

ɀɸʀʘʍɻ

ɀɸɿʘʅɹʆɻʄʀʅʋɿʆʏʉ
ɇʏʐʏɿʃɼɷʐʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ⱦʊʋʘʍɻ

Ƀɿʍʏʌʉɶʊʆɲ

ɀɸʀʘʍɻ

ɇɸʇʉʐɲʄɿʃɼ
ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ƀʍʏɸʉʋʊʌʘʍɻ

Ⱦʉʌʏɿɺʊʄɻ

ɀɸʀʘʍɻ

Ϯʋɲɽɸʀʎʉʌʅʉʆɿʃɹʎ
ɲʄʄɲɶɹʎ

ɏʖʌɿʆʉʋʉɿɻʏɿʃɼ

ɀɸʀʘʍɻ

Ȱʅɻʆʊʌʌʉɿɲ

ȵʃʄʐʏɿʃɼ ʉʌʅʊʆɻ
ɶʉʆɲɷʉʏʌʉʋɿʆʙʆ

ɀɸʀʘʍɻ

ɀɸʀʘʍɻ ɸʋɿʋɹɷʘʆ
ɲʆɷʌʉɶʊʆʘʆ

ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲɃȸȻ
ɇʑɶʖʐʍɻ
ʄʑʍɻʍʏʉʋʌʊɴʄɻʅɲ
ϭ͘

ʅɸʀʘʍɻɷʊʍɻʎʏʉʐʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

Ϯ͘

ɲʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎΘʋʌʉʍɽɼʃɻɸʆʊʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʉʑɲʆɲʄɶɻʏɿʃʉʑʋɲʌɳɶʉʆʏɲ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
y

ȵʋʀɸʅʔɳʆɿʍɻʎʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ
ʐʋʉɶʉʆɲɷɿʍʅʉʑ͗

ϳ͘Ⱦɲʏɲʍʏʉʄɼɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ
y
y

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

y

Ϯ͘

ȴɿɲʃʉʋɼɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʉʋɿʉɸɿɷɼ

ϭ͘

ϯ͘

Ƀʌʅʉʆɿʃɼɽɸʌɲʋɸʀɲ

ϭ͘

ɇʉɴɲʌɼʋɲʌɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɇʋɳʆɿɲɲʋʉʏɸʄɸʀʋʌʊɴʄɻʅɲȰɁ͗
ʏʘʆɷʊʍɸʘʆʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎ

ʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
ȳʌɼɶʉʌɻɷʊʍɸʘʆ
Ϯ͘ Ȱʋʉʔʌɲʃʏɿʃɼʐʋʆɿʃɼ ɳʋʆʉɿɲ;K^Ϳ
ϯ͘ Ⱦɲʌɷɿɲʃɼɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲ
ϰ͘ ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎʅɸɳʄʄʉʃɲʏɲʍʏɲʄʏɿʃʊȾɁɇ

dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŽƉŝŽŝĚƐ ŽŶƚŚĞĞŶĚŽĐƌŝŶĞƐǇƐƚĞŵ͘ <ĂƚǌE͕DĂǌĞƌ E
ůŝŶ :WĂŝŶ͘ϮϬϬϵ͖Ϯϱ;ϮͿ͗ϭϳϬ͘

Ⱦɲʏɲʍʏʉʄɼɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ

Ⱦɲʏɲʍʏʉʄɼɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ
y

y

ȴɸʆɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿʋɳʆʏɲʏɲʉʋɿʉɸɿɷɼ

y

Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͗Ⱦɲʌʃɿʆʉʋɲɽɸʀʎ
ɸʋɲɶʌʑʋʆɻʍɻɶɿɲɸʇɹʄɿʇɻʆʊʍʉʐ

y

Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊɲʋɳʆʏɻʍɻʍʏɻ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɸʋɲɶʌʑʋʆɻʍɻ͗

ȰʍɽɸʆɸʀʎʐʋʉʗɼʔɿʉɿɶɿɲK^͗
ϭ͘ Ʌɲʖʑʍɲʌʃʉɿʋʌʉʍʉʖɼʍʏɻ
Ϯ͘ Ⱦʉʆʏʊʎʄɲɿʅʊʎʖʉʌɼɶɻʍɻ
ϯ͘ Ɇʉʖɲʄɻʏʊ
y

ʆɲʄʉʇʊʆɻ
y

ȵɳʆʍʐɶʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿɴɸʆɺʉɷɿɲɺɸʋʀʆɻ
ɲʑʇɻʍɻɸʋɲɶʌʑʋʆɻʍɻʎ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
y

Ɂɲʄʉʇʊʆɻ͗
ϭ͘ ȴɸʆʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ͗ɲʍɽɸʆɼʅɸʐʋʆɻʄʀɲ
ɸʑʃʉʄɲɲʔʐʋʆʀʍɿʅʉ
y

ϭ͘

Ɂɲʄʉʇʊʆɻ͗

ʖʉʌɼɶɻʍɻ
ϭ͘ɇʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʃɲʏɲʍʏʉʄɼ
Ϯ͘ȵʋɿɷɸɿʆʉʑʅɸʆɻʋʏʙʍɻɸʋɿʋɹɷʉʐʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎ

ȵʅʔɳʆɿʍɻʃɲʏɲʍʏʉʄɼʎʍʏʉƉĞĂŬ ʏʉʐ
ʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʋʊʆʉʐ
ɲʆɲʅʉʆɼ
ʐʋʉʖʙʌɻʍɻʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ

^K^͗ʃʀʆɷʐʆʉʎʍʏɹʌɻʍɻʎ
ɸɿʍʌʊʔɻʍɻʎ
ʉʇɹʘʎʋʊʆʉʐ

ϴ͘Ⱦʆɻʍʅʊʎ

Ȱʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
Ȱʆʏɿʍʏɲʅɿʆɿʃɳ
y Ʌɲʌʉʇɸʏʀʆɻ
y Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ
y

y

ϮͲϭϬйʏʘʆɲʍɽɸʆʙʆ

y

ȴɸʆɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿɲʄʄɸʌɶɿʃɼɲʆʏʀɷʌɲʍɻ

y

Ʌɿɽɲʆʊʏɲʏɲ͗ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʅʐʋʉɷʉʖɹʘʆ

Ɂɲʄɴʉʐʔʀʆɻ ͗ϭͲϱ ŵŐ/sͬ/D
y Ɂɲʄʅɸʔɹʆɻ ͗ϭϬͲϮϱ ŵĐŐ/s
y

dŚĞƌŽůĞŽĨĐĞŶƚƌĂůŵƵŽƉŝŽŝĚ ƌĞĐĞƉƚŽƌƐŝŶŽƉŝŽŝĚͲŝŶĚƵĐĞĚŝƚĐŚŝŶƉƌŝŵĂƚĞƐ͘ <Ž D ĞƚĂůů͗ :WŚĂƌŵĂĐŽů ǆƉ
dŚĞƌ͘ ϮϬϬϰ͖ϯϭϬ;ϭͿ͗ϭϲϵ
WĂƌŽǆĞƚŝŶĞ ĨŽƌƉƌƵƌŝƚƵƐ ŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚĐĂŶĐĞƌ͘ǇůŝĐǌ ͕^ŵŝƚƐ͕<ƌĂũŶŝŬ D͘:WĂŝŶ^ǇŵƉƚŽŵDĂŶĂŐĞ͘
ϭϵϵϴ͖ϭϲ;ϮͿ͗ϭϮϭ͘

ϵ͘Ȱʄʄɸʌɶɿʃɹʎɲʆʏɿɷʌɳʍɸɿʎ

ϭϬ͘ȵʋʀʍʖɸʍɻʉʑʌʘʆ
ɀɻʖɲʆɿʍʅʊʎ͗ʏʊʆʉʐʉʐʌʉɷʊʖʉʐʃʑʍʏɸʘʎ
ɷʌɳʍɻɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʏʉɁ͘ɀ͘
y ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎʋʌʊʄɻʗɻʎ
y Ɂɲʄʉʇʊʆɻ
y Ȱʆɲʔʉʌɳʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ͗ʆɲʄɴʉʐʔʀʆɻ
y ȵʅʋɸɿʌɿʃɳ͗ʔɳʌʅɲʃɲɶɿɲʐʋɸʌʏʌʉʔʀɲ
ʋʌʉʍʏɳʏɻɷʉʇɲɺʉʍʀʆɻ
ʏɲʅʍʉʐʄʉɺʀʆɻ
y

ɇʋɳʆɿɸʎ
y ɀʉʌʔʀʆɻɼɻʅɿʍʐʆɽɸʏɿʃʊʉʋɿʉɸɿɷɹʎ
y Ȱʄʄɲɶɼɳʄʄʉɲʄʃɲʄʉɸɿɷɹʎͬɻʅɿʍʐʆɽɸʏɿʃʊ
ʍʐʆɽɸʏɿʃʊ
ʋʌʉʍɽɼʃɻ͗ɲʆʏɿʍʏɲʅɿʆɿʃʉʑ
ɶʄʐʃʉʃʉʌʏɿʃʉɸɿɷʉʑʎ
y

y

Ʉʖɿɸʋɲʌʃɼʍʏʉɿʖɸʀɲ

EĂůďƵƉŚŝŶĞ ƌĞǀĞƌƐĞƐƵƌŝŶĂƌǇĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞƉŝĚƵƌĂůŵŽƌƉŚŝŶĞ͗ĂĐĂƐĞ
ƌĞƉŽƌƚ͘DĂůŝŶŽǀƐŬǇ :D ĞƚĂůů͘:ůŝŶ ŶĞƐƚŚ͘ϮϬϬϮ͖ϭϰ;ϳͿ͗ϱϯϱ͘

ϭϭ͘Ȱʆʉʖɼ
y

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊʊʄʘʆʏʘʆʉʋɿʉɸɿɷʙʆ

y

Ƀɷɻɶɸʀʍɸɲʑʇɻʍɻʏɻʎɷʊʍɻʎ

y

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ͗ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ

y

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ

Ȱʄʄɲɶɼʉʋɿʉɸɿɷʉʑʎ
y

Ȱʆʉʖɼʍʏʉʆɹʉʔɳʌʅɲʃʉфɲʋʊʏʉʋɲʄɲɿʊ

y

Ʌɿɽɲʆʙʎ͗ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼɷʌɳʍɻʍʏʉʐʎ
ʐʋʉʏʑʋʉʐʎ ʏʘʆʅʐʋʉɷʉʖɹʘʆ

y

Ɂɹʉʔɳʌʅɲʃʉ͗ϱϬͲϳϱйʏɻʎɷʊʍɻʎʏʉʐʋɲʄɲɿʉʑ

y

ɇʏɲɷɿɲʃɼʏɿʏʄʉʋʉʀɻʍɻ ɷʊʍɻʎ

y

^K^͗ʅʉʌʔʀʆɻʍɸʅɸɽɲɷʊʆɻ
KƉŝĂƚĞ WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ ĂŶĚ ZĞůŝĞĨ ŽĨ WĂŝŶ͘WĂƐƚĞƌŶĂŬ'͘ :K:ƵŶ ϭ͕ϮϬϭϰ͗ϭϲϱϱͲϭϲϲϭ

ɇʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲʎ
Ƀʋɿʉɸɿɷɼʔɳʌʅɲʃɲʋʌʙʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ
Ƀɿɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎʏʘʆ

ȸɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ

ʉʋɿʉɸɿɷʙʆɷɸʆʋɲʌɲʃɳʅʋʏʉʆʏɲɿ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ

ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
ɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
y

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɸʋʀʍɻʅɸʎʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ
ʉɷɻɶʀɸʎ

y

Ʌʉʄʄɹʎɲʋʊʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎɸʀʆɲɿ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʃʄɿʆɿʃɼʎɸʅʋɸɿʌʀɲʎ

ϭ͘ ɇʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɼ
Ϯ͘ ɀɸʀʘʍɻɷʉʍʉʄʉɶʀɲʎ
ϯ͘ Ȱʄʄɲɶɼʋɲʌɳɶʉʆʏɲͬʉɷʉʑ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ

7
Αναλγητικές Τεχνικές & Υποτροπή του Καρκίνου. Υπάρχει Σχέση;
Κοκκίνης Κυριάκος - Αναισθησιολόγος

Αναλγητικές τεχνικές και υποτροπή του καρκίνου.
Υπάρχει σχέση;
Κ. Κοκκίνης
Συντ. Διευθυντής
Αναισθ/κου Τμήματος – Ιατρείου Πόνου
Γεν. Νοσ. Αιγίου
Η επίπτωση του καρκίνου συνεχίζει να αυξάνεται παρά την εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης στο γενικό πληθυσμό. Οι σύγχρονες ογκολογικές θεραπείες έχουν αυξήσει
την επιβίωση των καρκινοπαθών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς με
καρκίνο να υποβάλλονται σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν
περιεγχειρητική αναλγησία αλλά και λόγω της παράτασης της επιβίωσης να
υποφέρουν από χρόνιο καρκινικό πόνο ο οποίος απαιτεί μακροχρόνια αναλγησία.
Σήμερα υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την επίδραση των
αναλγητικών φαρμάκων και τεχνικών στη βιολογία του καρκίνου (καρκινική
υποτροπή και μετάσταση) και κατ’ επέκταση στη συνολική επιβίωση του
καρκινοπαθούς.
Ένας αντίστοιχος προβληματισμός υπάρχει και για την επίδραση των αναισθητικών
παραγόντων στη βιολογία του καρκίνου αλλά αυτό είναι εκτός του παρόντος.
Για πρώτη φορά πριν από περίπου εκατό χρόνια ο E.E. Tyzzer διαπιστώνει ότι η
ογκολογική χειρουργική αυξάνει την πιθανότητα μετάστασης. (J Med Research
1913).
Το 2006 όμως οι Exadaktylos et al1 έδειξαν ότι σε ασθενείς που χειρουργούνται για
καρκίνο του μαστού το είδος της περιεγχειρητικής αναλγητικής τεχνικής έχει σχέση
με την υποτροπή της νόσου.
Συγκεκριμένα στους ασθενείς που χρησιμοποιήθηκε παρασπονδυλικό block σα
μοναδική μέθοδος αναλγησίας (διεγχειρητικά – μετεγχειρητικά) ένα ποσοστό 94%
ήταν ελεύθερο νόσου 36 μήνες μετά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που
έλαβαν οπιοειδή σα μοναδική μέθοδο αναλγησίας (διεγχειρητικά – μετεγχειρητικά)
ήταν 77% μετά από 36 μήνες.
Αυτό το άρθρο υπήρξε η αφορμή για να ξεκινήσει ένας διάλογος για το εάν οι
διάφορες αναλγητικές τεχνικές (φαρμακευτικές ή παρεμβατικές) μπορεί να
επηρεάσουν την υποτροπή, τις μεταστάσεις σε ένα καρκινοπαθή και τελικά την
επιβίωσή του. Ο διάλογος αυτός είναι σε εξέλιξη με την εμφάνιση συνεχώς νέων
στοιχείων που μάλλον περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το θέμα παρά το
αποσαφηνίζουν.2

[1]

Η βιολογία του καρκίνου είναι θέμα πολύπλοκο στην κατανόησή του,
πολυπαραγοντικό στην τελική του διαμόρφωση και συνεχώς εξελισσόμενο με την
εμφάνιση νέων δεδομένων.
Τα διάφορα φάρμακα που χορηγούνται σε έναν καρκινοπαθή για οποιονδήποτε λόγο
μπορεί να επηρεάσουν το ανοσολογικό του σύστημα, τα διάφορα κυτταρικά
«μονοπάτια» (pathways) τα οποία καθορίζουν την επιβίωση των καρκινικών
κυττάρων, τη διασπορά τους στον οργανισμό και την εμφάνιση μεταστάσεων.
Τα αναλγητικά φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση του χρόνιου
καρκινικού πόνου επηρεάζουν τη βιολογία του καρκίνου.
Ανάλογη επίδραση έχουν και οι διάφορες παρεμβατικές τεχνικές.
Τα στοιχεία μέχρι τώρα καταλήγουν σε αμφιλεγόμενα συμπεράσματα ενώ μεγάλες
κλινικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαφωτισθεί περισσότερο το
ζήτημα.
Α. Μορφίνη και καρκίνος
Η μορφίνη και τα οπιοειδή αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται για αναλγησία στην περιεγχειρητική περίοδο αλλά και στην
αντιμετώπιση του χρόνιου καρκινικού πόνου (WHO: three step analgesic ladder)
Α1. Στοιχεία προερχόμενα από τη βασική έρευνα
Η βασική έρευνα αφορά πειράματα με χρήση κυτταρικών καλλιεργειών ή
πειραματικών μοντέλων καρκίνου σε διάφορες ομάδες πειραματόζωων
Η μορφίνη δρα στους μορφινικούς υποδοχείς (μ, κ και δ). Η δράση της στους μ
υποδοχείς (MOR) προκαλεί αναλγησία. Μορφινικοί υποδοχείς (MOR) υπάρχουν και
σε μη νευρικά κύτταρα όπως είναι τα ενδοθηλιακά, τα καρκινικά και τα
μαστοκύτταρα.
Η δράση της αυτή στις παραπάνω ομάδες κυττάρων σχετίζεται με την επίδραση της
μορφίνης και των υπόλοιπων οπιοειδών στη βιολογία του καρκίνου
Η μορφίνη ενεργοποιεί ορισμένες κινάσες και συγκεκριμένα μονοπάτια
σηματοδότησης (signalling pathways) που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό και
την επιβίωση των επιθηλιακών κυττάρων.
Η ενεργοποίηση των ανωτέρω καθώς και άλλων οδών σηματοδότησης προκαλεί
αγγειογένεση, ανάπτυξη ενός όγκου, αύξηση του αριθμού των μεταστάσεων και
μειωμένη επιβίωση σε πειραματικά μοντέλα καρκίνου.
Η επίδραση της μορφίνης στα μαστοκύτταρα προκαλεί απελευθέρωση φλεγμονωδών
κυτταροκινών και νευροπεπτιδίων όπως είναι η ουσία Ρ και η τρυπτάση. Η τρυπτάση
και η ουσία Ρ επιδρώντας στις περιφερικές νευρικές απολήξεις αυξάνουν την
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παραγωγή της ουσίας Ρ, η οποία ενεργοποιεί περαιτέρω τις νευρικές απολήξεις
προκαλώντας πόνο. Η ουσία Ρ διεγείρει την αγγειογένεση και την καρκινική
ανάπτυξη
Η δράση της μορφίνης στα μαστοκύτταρα και η απελευθέρωση διαφόρων
κυτταροκινών ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο το φλεγμονώδες, αλγαισθητικό και
αγγειοδραστικό περιβάλλον ενός όγκου.
Οι μορφινικοί υποδοχείς, η αγγειογένεση και η λεμφoαγγειογένεση αυξάνουν με την
αύξηση του όγκου και ενεργοποιούνται έτι περαιτέρω από τη θεραπεία με μορφίνη.3
Τα κύτταρα φονείς (NK cells) αποτελούν πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού
απέναντι στα καρκινικά κύτταρα.
Η μορφίνη και τα οπιοειδή προκαλούν μια δοσοεξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα των
κυττάρων φονέων (ΝΚ) με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της εξάπλωσης ενός όγκου.
Η κυτταροτοξικότητα είναι κλιμακούμενη ανάλογα με το οπιοειδές: μορφίνη >
φεντανύλη > βουπρενορφίνη.4
Παράλληλα με τα εξωγενώς χορηγούμενα οπιοειδή και τα ενδογενώς παραγόμενα
επηρεάζουν τη βιολογία ενός όγκου. Έχει βρεθεί θετική συσχέτιση μεταξύ της
έκφρασης των β-ενδορφινών και της εξέλιξης ενός όγκου. Σε κυτταρικές
καλλιέργειες τα ενδογενή οπιοειδή διεγείρουν την αγγειογένεση. Εδώ πρέπει να
τονισθεί ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα η μορφίνη δεν προκαλεί καρκινογένεση.3
Α2. Μελέτες σε ανθρώπους
Οι μελέτες σε ανθρώπους είναι πολύ περιορισμένες
συμπεράσματα.

για να υπάρξουν σαφή

Σε ασθενείς που χρησιμοποιήθηκε συνεχής έγχυση μορφίνης στον υπαραχνοειδή
χώρο η επιβίωση τους ήταν αυξημένη (54%) σε σχέση με την ομάδα που λάμβανε
μορφίνη συστηματικά (37%). Μια πιθανή εξήγηση είναι η μειωμένη έκθεση του
όγκου στα εξωγενώς χορηγούμενα οπιοειδή για την ομάδα της υπαραχνοειδούς
έγχυσης.
Η υπαραχνοειδής χορηγηση 0.5mg μορφίνης κατέστειλε τη δράση των κυττάρων
φονέων (NK cells) για ένα 24ωρο μετεγχειρητικά. Όταν χορηγήθηκε 0.1 mg
μορφίνης δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη καταστολή.
Το γονίδιο του MOR παρουσιάζει πολυμορφισμό. Γυναίκες με επιθετικό καρκίνο του
μαστού στις οποίες ανιχνεύθηκε το G/G αλληλόμορφο γονίδιο του MOR είχαν
μικρότερη θνησιμότητα (8%) στη 10ετια σε σχέση με τις γυναίκες στις οποίες
ανιχνεύθηκε το A/G ή Α/Α οι οποίες είχαν θνησιμότητα 17% στη δεκαετία.5
Σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη στους οποίους προσδιορίστηκε μεγαλύτερος
αριθμός μορφινικών υποδοχέων (MOR) η πρόγνωση ήταν χειρότερη από τους
αντίστοιχους ασθενείς με μικρότερο αριθμό.6
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Β. Κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί – τοπικά αναισθητικά
Β1. Κεντρικοί Αποκλεισμοί
Σε μία μελέτη από τις ΗΠΑ που αφορούσε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καρκίνο
του προστάτη διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) Η περιεγχειρητική χρήση οπιοειδών ή/και τοπικών αναισθητικών στον
υπαραχνοειδή ή επισκληρίδιο χώρο συσχετίστηκε με μείωση της εξέλιξης του όγκου
και βελτιωμένη επιβίωση σε σχέση με τη συστηματική χρήση οπιοειδών σε
αντίστοιχους ασθενείς.
β) Η εξέλιξη της νόσου αφορούσε τόσο την καρκινική υποτροπή (βιοχημικοί
δείκτες) όσο και τον αριθμό των μεταστάσεων.
γ) Τα ευρήματα αυτά αφορούσαν χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών.
Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα προηγούμενων μελετών που
αφορούσαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή για καρκίνο
προστάτου.
Η σημασία της έγκειται στο μεγάλο αριθμό ασθενών που μελετήθηκαν (1642 στην
ομάδα της γενικής αναισθησίας και 1642 στην ομάδα γενικής αναισθησίας/κεντρικού
αποκλεισμού) και στη μεγάλη χρονική περίοδο (15 έτη) παρακολούθησης των
ασθενών.7
Ο ενδοθηλιακός αγγειακός παράγων ανάπτυξης ( vascular endothelial growth factorC , VEGF-C ) είναι παράγων που προάγει την καρκινική αγγειογένεση.
Ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν για καρκίνο έντερου με περιεγχειρητική χρήση
θωρακικής επισκληριδίου αναλγησίας είχαν μειωμένα επίπεδα VEGF-C
μετεγχειρητικά σε σχέση με τους αντίστοιχους ασθενείς στους οποίους
χρησιμοποιήθηκε συστηματική χορήγηση οπιοειδών περιεγχειρητικά.8
Οι παραπάνω μελέτες όπως και άλλες αντίστοιχες εμφανίζουν τη χρήση της
επισκληριδίου αναλγησίας περιεγχειρητικά να πλεονεκτεί σε σχέση με την
περιεγχειρητική αναλγητική χρήση οπιοειδών συστηματικά.
Τα πλεονεκτήματα της επισκληριδίου αναλγησίας είναι:
α) περιορισμός στην υποτροπή της νόσου
β) μικρότερος αριθμός μεταστάσεων
γ) καλύτερη επιβίωση των ασθενών
Ο μηχανισμός δεν είναι γνωστός. Πιθανολογείται ότι μια αιτία μπορεί να είναι η πολύ
περιορισμένη έκθεση του όγκου στα οπιοειδή. Μια άλλη αιτία μπορεί να είναι η
ευεργετική επίδραση των τοπικών αναισθητικών στη βιολογία του καρκίνου.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν μελέτες σε καρκινοπαθείς με χρόνιο
πόνο. Για παράδειγμα δεν έχει μελετηθεί ακόμα εάν η επισκληρίδιος έγχυση
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οπιοειδών με χρήση εμφυτεύσιμης αντλίας πλεονεκτεί σε σχέση με τη συστηματική
χορήγηση οπιοειδών στην επιβίωση ενός καρκινοπαθούς.
Β2. Τοπικά Αναισθητικά
Τα συνδεδεμένα με αμίδιο τοπικά αναισθητικά (ξυλοκαΐνη, ροπιβακαΐνη,
βουπιβακαΐνη) έχουν ανασταλτική δράση στη φλεγμονώδη αντίδραση του
οργανισμού.
Η ροπιβακαΐνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες σε πειραματικό μοντέλο πνευμονικής
φλεγμονής.
Σήμερα υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι μηχανισμοί της φλεγμονής
συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εξάπλωση ενός όγκου. Διάφορες κυτταροκίνες όπως
ο TNF-a αυξάνουν την έκφραση του μορίου-1 της διακυτταρικής προσκόλλησης
(ICAM-1). Το μόριο αυτό συμμετέχει στην προσκόλληση των λευκοκυττάρων και
στην εξάπλωση ενός όγκου, διευκολύνοντας την εξαγγείωση των καρκινικών
κυττάρων. Ο TNF-a διεγείρει τη δράση της Src πρωτεϊνικής κινάσης. Η Src κινάση
προκαλεί φωσφοριλίωση του μορίου ICAM-1, διαδικασία που διευκολύνει τις
μεταστάσεις στους συμπαγείς όγκους.
Η ροπιβακαΐνη σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων μείωσε τη δραστηριότητα της
Src κινάσης κατά 62% γεγονός που συνηγορεί υπέρ μιας αντι-μεταστατικής
δράσης.9
Ο οργανισμός διαθέτει επιγενετικούς μηχανισμούς σταθεροποίησης του DNA. Ένας
από αυτούς είναι η μεθυλίωση του DNA. Αύξηση των επιπέδων μεθυλίωσης οδηγεί
σε αύξηση της ανάπτυξης ενός όγκου.
Έχει βρεθεί σε πειραματικές μελέτες in vitro ότι η ξυλοκαΐνη και η ροπιβακαΐνη
προκαλούν ελάττωση της μεθυλίωσης σε καρκινικά κύτταρα. Η δραση τους αυτή
παρατηρήθηκε σε συγκεντρώσεις αντίστοιχες των κλινικά χρησιμοποιούμενων.
Ανάλογη δράση δεν παρατηρήθηκε όταν μελετήθηκε η βουπιβακαΐνη.10
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Συμπεράσματα
Από το 2006, μετά την εργασία των Exadaktylos et al1, ένας μεγάλος αριθμός
μελετών έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία για την επίδραση των διαφόρων
αναλγητικών τεχνικών (φαρμακολογικών – επεμβατικών) στη βιολογία του καρκίνου.
Τα ευρήματα αυτά δεν έχουν αποσαφηνίσει το θέμα και παρά τον έντονο
προβληματισμό η καθημερινή πρακτική παραμένει η ίδια.
Οι μελέτες που προέρχονται από τη βασική έρευνα δείχνουν ότι η μορφίνη και τα
οπιοειδή έχουν αρνητική επίδραση στη βιολογία του καρκίνου (εξάπλωση και
υποτροπή του όγκου, αύξηση των μεταστάσεων). Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς για να
υιοθετηθούν αλλαγές στην κλινική πράξη.
Τα ευρήματα από την επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή χορήγηση τοπικών αναισθητικών
είναι περισσότερο ευνοϊκά για την επιβίωση των καρκινοπαθών.
Βέβαια πρόκειται για μελέτες που αφορούν την περιεγχειρητική χρήση των τεχνικών
αυτών.
Αντίστοιχες μελέτες σε ασθενείς που θεραπεύονται για χρόνιο καρκινικό πόνο δεν
υπάρχουν.
Μέχρι να έχουμε σαφή συμπεράσματα, η απάντηση στο ερώτημα «πρέπει να
προσφέρουμε στον καρκινοπαθή το καλύτερο επίπεδο αναλγησίας ή να περιορίσουμε
τα οπιοειδή;», είναι προφανής: πρέπει να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αναλγητικό
αποτέλεσμα.
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ȥȽɒȽɐɒɏɍɔɛɈȽɏɈɇɋɇɈɣɋɈɓɒɒəɏɘɋ

ƛƶǐǌǄƸƼǇǆǆƱǃƻƼǏǅƱƿǁǄǐƱǅ

ƟƶǃƻƶƴǊƶƻǃƸǆƻƼǏ ƱƿǁǄǁƼƱǆƱǄǆǁƽǏ
 ȭɒɏɂɐɐɍɀɟɋɍɑ ȽɎəɋɒɄɐɄɐɒɄɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɛ






ȱɂɇɏɍɓɏɀɇɈɛɂɎɂɊȾȽɐɄ
ȫɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ȽɋɍɐɍɈȽɒȽɐɒɍɉɛ
ȱɏɟɋɇɍɋɟɐɄɊȽ
ȱɏɟɋɇɍɑɎɟɋɍɑ








ɂɎɚɊȾȽɐɄ
ȫɟɋɍɑ
ȜɀɘɋɜȽ– ȴɀɖɍɑ
ȯɎɍɅɂɏɊɜȽ
ȧɂɒȽɀɀɜɐɂɇɑ
ȜɋȽɇɐɅɄɐɇɍɉɍɀɇɈəɔəɏɊȽɈȽ
ȜɋȽɇɐɅɄɒɇɈɚɑɒɂɖɋɇɈɚɑ

ƑƐơƘƙƖƔƠƔƣƜƐ
ȢɊɍɏɔɜɋɄɈȽɇɒȽɁɇəɔɍɏȽɍɎɇɍɂɇɁɛ
ȽɎɍɒɂɉɍɠɋɊɜȽȽɎɟɒɇɑɈɠɏɇɂɑɍɊəɁɂɑ
ɔȽɏɊəɈɘɋɎɍɓɖɏɄɐɇɊɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇɐɒɄɋ
ɎɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ɎɂɏɜɍɁɍɈȽɇɐɒɄɋ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɍɓɇɐɖɓɏɍɠɈȽɏɈɇɋɇɈɍɠ
Ɏɟɋɍɓ

ȫɂɇɏȽɊȽɒɇɈəȥȽɉɉɇɚɏɀɂɇɂɑ
ɊɍɋɒɚɉȽɈɓɒɒəɏɘɋ

WHO:threeǦ stepanalgesicladder

ȧȪȬȰȤȨȢ
ȢɊɍɏɔɜɋɄɁɇȽɒɍɓɊɍɏɔɇɋɇɈɍɠ ɓɎɍɁɍɖɚȽ
ɒɘɋɋɂɓɏɇɈɣɋɈɓɒɒəɏɘɋ(MOR),ɎɏɍɈȽɉɂɜ
ȽɋȽɉɀɄɐɜȽ.ȪɇMORȾɏɜɐɈɍɋɒȽɇɈȽɇɐɂɊɄ
ɋɂɓɏɇɈəɈɠɒɒȽɏȽ:

1. ȟɇɂɓɈɍɉɠɋɂɇɒɄɋɉɂɊɔȽɀɀɂɇɍɀɚɋɂɐɄ
2. ȟɇɂɓɈɍɉɠɋɂɇɒɄɋȽɀɀɂɇɍɀɚɋɂɐɄ
3. ȠɎɇɒȽɖɠɋɂɇɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓɟɀɈɍɓ
4. ȠɎɇɒȽɖɠɋɂɇɒɇɑɊɂɒȽɐɒəɐɂɇɑ
5. ȠɉȽɒɒɣɋɂɇɒɄɋɂɎɇȾɜɘɐɄɐɂɎɂɇɏȽɊȽɒɟɃɘȽ

1. ȠɋɁɍɅɄɉɇȽɈə
2. ȥȽɏɈɇɋɇɈə
3. ȧȽɐɒɍɈɠɒɒȽɏȽ

ƖƾǁǃǈǐƿƸƼƱƻǆƱǁǂƻǁƶƻƵǏ ƵƻƶƴƶǐǃǁǇƿǆƱ
ƾƱǄǆǁƼǔǆǆƱǃƱ ǆƱǁǂǁǐƱƱǂƶƽƶǇƹƶǃǗƿǁǇƿ:

1. ȰɉɂɀɊɍɋɣɁɂɇɑɈɓɒɒȽɏɍɈɜɋɂɑ
2. ȨɂɓɏɍɎɂɎɒɜɁɇȽ

ɍɓɐɜȽP(SP)
ɒɏɓɎɒəɐɄ

ȢɒɏɓɎɒəɐɄ ɈȽɇɄ SPɁɇɂɀɂɜɏɍɓɋɒɇɑ
ɎɂɏɇɔɂɏɇɈɚɑɋɂɓɏɇɈɚɑȽɎɍɉɛɌɂɇɑɈȽɇ
ȽɎɂɉɂɓɅɂɏɣɋɂɒȽɇɊɂɀȽɉɠɒɂɏɄɎɍɐɟɒɄɒȽSP.
ȢSP ɂɋɂɏɀɍɎɍɇɂɜɎɂɏȽɇɒɚɏɘɒɇɑɋɂɓɏɇɈɚɑ
ȽɎɍɉɛɌɂɇɑɎɏɍɈȽɉɣɋɒȽɑɎɟɋɍ.

Vinent Letal:MastǦcellsactivationcontributestosickle
cellpathologyandpaininmice
Blood2013

ȢɖɍɏɛɀɄɐɄɊɍɏɔɜɋɄɑɂɋɂɏɀɍɎɍɇɂɜɒȽ
ɊȽɐɒɍɈɠɒɒȽɏȽ ɎɏɍɈȽɉɣɋɒȽɑɎɂɏȽɇɒɚɏɘ
ȽɠɌɄɐɄɒɄɑȽɎɂɉɂɓɅɚɏɘɐɄɑɈɓɒɒȽɏɍɈɇɋɣɋ
ɎɍɓɂɎɇɒɂɜɋɍɓɋɒɍɔɉɂɀɊɍɋɣɁɂɑ,Ƚɉɀɍɀɟɋɍ
ɈȽɇȽɀɀɂɇɍɁɏȽɐɒɇɈɟ ɈȽɏɈɇɋɇɈɟ
ɊɇɈɏɍɎɂɏɇȾəɉɉɍɋ

ȢɊɍɏɔɜɋɄɈȽɒȽɐɒɚɉɉɂɇɒɄɁɏəɐɄɒɘɋ
NKǦ cells.ȢɈȽɒȽɐɒɍɉɛȽɓɒɛɂɜɋȽɇ
ɁɍɐɍɂɌɂɏɒɣɊɂɋɄ ɈȽɇɁɇȽɔɍɏɂɒɇɈɛ
ȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɍɍɎɇɍɂɇɁɚɑ
ȧɍɏɔɜɋɄ>ɔɂɋɒȽɋɠɉɄ >ȾɍɓɎɏɂɋɍɏɔɜɋɄ

ƛƞƠƤƘƜƘƙƞƘƣƟƞƓƞƥƔƘơ
ȯɎȽɏȽɖɋɍɂɇɁɛɑ ɖɍɏɛɀɄɐɄ0.5 mgɊɍɏɔɜɋɄɑ
ɎɏɍɈȽɉɂɜɈȽɒȽɐɒɍɉɛɒɄɑɁɏəɐɄɑɒɘɋ
NK– cellsɒɄɋɎɏɣɒɄɊɂɒɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛɄɊɚɏȽ.
ȱɍɏɛɀɄɐɄ0.1 mg ɁɂɋɎɏɍɈȽɉɂɜɒɜɎɍɒȽ.

 ȭɒȽȽɏɖɇɈəɐɒəɁɇȽɂɋɟɑɟɀɈɍɓɁɂɋɓɎəɏɖɍɓɋ

ɊɍɏɔɇɋɇɈɍɜ ɓɎɍɁɍɖɂɜɑ

 ȪɇɊɍɏɔɇɋɇɈɍɜ ɓɎɍɁɍɖɂɜɑɂɊɔȽɋɜɃɍɋɒȽɇɈȽɇ

ȽɓɌəɋɍɋɒȽɇɐɂȽɏɇɅɊɟɊɂɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓ
ɟɀɈɍɓ
 ȢɋȽɉɍɌɟɋɄ ȽɋȽɐɒɚɉɂɇ ɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄɒɍɓɟɀɈɍɓ
ɎɍɓɎɏɍɈȽɉɂɜɒȽɇɊɂɒəȽɎɟɖɍɏɛɀɄɐɄɊɍɏɔɜɋɄɑ

 ȟɍɐɍɂɌȽɏɒɣɊɂɋɍ ȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽ
 ȟɍɐɍɂɌȽɏɒɣɊɂɋɍ ȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽɐɂȾəɅɍɑ

ɖɏɟɋɍɓ???

ȢɊɍɏɔɜɋɄɈȽɇɒȽɍɎɇɍɂɇɁɛ ɈȽɒȽɐɒɚɉɍɓɋ
ɒɄɋɈɓɒɒȽɏɇɈɛȽɋɍɐɜȽ
( cellǦ mediatedimmunity)

JNguyenetal:Morphinestimulates…..
BJA2014113S1

ȧȪȬȰȤȨȢ

?

ȥȜȬȥȤȨȪȞȠȨȠȭȢ

CanadianJAnesthesia,2013
Impactofanesthesia forcancersurgery

ȪȱȤ

ȧɂɉɚɒɂɑɐɂȽɋɅɏɣɎɍɓɑ

Cancer2013
Zylla Detal:Opiod requirement,opiod receptor
expressionandclinicaloutcomesinpatients
withadvancedprostatecancer

ȪɇȽɐɅɂɋɂɜɑɊɂɊɂɒȽɐɒȽɒɇɈɟɈȽɏɈɜɋɍ
ɎɏɍɐɒəɒɄɎɍɓɖɏɂɇəɃɍɋɒȽɋɊɂɀȽɉɠɒɂɏɂɑ
ɁɟɐɂɇɑɍɎɇɍɂɇɁɣɋ,ɂɜɖȽɋɊɇɈɏɟɒɂɏȽ
ɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽɎɍɓɛɒȽɋ«ɂɉɂɠɅɂɏɍɇɟɀɈɍɓ»
ɈȽɇɂɜɖȽɋɊɇɈɏɟɒɂɏɄɐɓɋɍɉɇɈɛɂɎɇȾɜɘɐɄ

Cancer2013
Zylla Detal:Opiod requirement,opiod receptor
expressionandclinicaloutcomesinpatients
withadvancedprostatecancer

ȪɇȽɓɌɄɊɚɋɂɑȽɋəɀɈɂɑɐɂɍɎɇɍɂɇɁɛ ɈȽɇɍ
ȽɓɌɄɊɚɋɍɑȽɏɇɅɊɟɑɂɋɂɏɀɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ
ɓɎɍɁɍɖɚɘɋɊɍɏɔɜɋɄɑɂɜɋȽɇɈȽɉɠɒɂɏɍɇ
ɎɏɍɀɋɘɐɒɇɈɍɜɁɂɜɈɒɂɑɀɇȽɊɂɇɘɊɚɋȽ
ɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽɖɘɏɜɑɟɀɈɍɈȽɇɊɂɇɘɊɚɋɄ
ɂɎɇȾɜɘɐɄɐɂɐɠɀɈɏɇɐɄɊɂəɉɉɍɓɑɀɋɘɐɒɍɠɑ
ɎɏɍɀɋɘɐɒɇɈɍɠɑɁɂɜɈɒɂɑ
(ȽɏɇɅɊɟɑɊɂɒȽɐɒəɐɂɘɋ, Gleasonscore,
ɄɉɇɈɜȽ)

Anesthesiology2012

BJA2014

SingletonPAetal:Increased opiod reseptor
expressioninmetastaticlungcancer

LennonFEetal:TheƾŞ opioid receptorin
cancerprogression

 ƐǄƹƶƿƶǐǅƾƶƼƱǃƼǐƿǁǂƿƶǔƾǁƿǁǅ ƼƱƻ

 ȮȽɂɋɁɍɀɂɋɛɍɎɇɍɂɇɁɛ ɂɋɁɚɖɂɒȽɇɋȽ

ƾƶǆǍǄǆƱǄƸǄǆǁǇǅƽƶƾǈƱƵǎƿƶǅǎǊǁǇƿ
ǂƶǃƻǄǄǓǆƶǃǁǇǅƶƿƶǃƴǁǂǁƻƸƾǎƿǁǇǅƾǁǃǈƻƿƻƼǁǔǅ
ǇǂǁƵǁǊƶǐǅǄƶǄǊǎǄƸƾƶƱǄƹƶƿƶǐǅǊǌǃǐǅ
ƾƶǆǍǄǆƱǄƸǄǆǁǇǅƽƶƾǈƱƵǎƿƶǅ
 ƞƾǁǃǈƻƿƻƼǓǅ ǇǂǁƵǁǊǎƱǅǂƱǐƷƶƻƼƱƹǁǃƻǄǆƻƼǓ

ǃǓƽǁǄǆƸƿƶǀǎƽƻǀƸǆǁǇƼƱǃƼǐƿǁǇ?????

Anesthesiology2012
Bortsov AV,etal:MuŞ Opioid receptor
geneA118Gpolymorphismpredictssurvival

ɐɓɊɊɂɒɚɖɍɓɋɐɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄɂɋɟɑɟɀɈɍɓ
 ȯɎəɏɖɂɇɅɂɒɇɈɛɐɓɐɖɚɒɇɐɄɒɘɋɂɎɇɎɚɁɘɋɒɘɋ
ɂɋɁɍɀɂɋɣɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋ ɈȽɇɒɄɑɈȽɏɈɇɋɇɈɛɑ
ɂɌɚɉɇɌɄɑ
 ȮȽɂɋɁɍɀɂɋɛɍɎɇɍɂɇɁɛ ɎɏɍɈȽɉɍɠɋ
ȽɀɀɂɇɍɀɚɋɂɐɄ
 ȭɂɓɎɂɏɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɚɑ ɐɓɀɈɂɋɒɏɣɐɂɇɑɂɜɋȽɇ
ɈɓɒɒȽɏɍɒɍɌɇɈə

BMJ2001

MacfarlaneGJ,et al:Widespreadpainand
mortality
 ȜɐɅɂɋɂɜɑɊɂɂɋɒɍɎɇɐɊɚɋɍɎɟɋɍɎȽɏɍɓɐɜȽɐȽɋ

ȞɓɋȽɜɈɂɑɊɂɈȽɏɈɜɋɍɒɍɓɊȽɐɒɍɠɐɒɇɑɍɎɍɜɂɑ
ȽɋɇɖɋɂɠɒɄɈɂɒɍ G/G ȽɉɉɄɉɟɊɍɏɔɍ ɀɍɋɜɁɇɍ
ɂɜɖȽɋɊɂɀȽɉɠɒɂɏȽɎɍɐɍɐɒə10ɂɒɍɠɑ
ɂɎɇȾɜɘɐɄɑɐɂɐɖɚɐɄɊɂɀɓɋȽɜɈɂɑɊɂɒɍA/Gɛ
A/AȽɉɉɄɉɟɊɍɏɔɍ ɀɍɋɜɁɇɍ

ɊɂɀȽɉɠɒɂɏɄɅɋɄɐɇɊɟɒɄɒȽȽɎɟɈȽɏɈɜɋɍ
1.09- 2.19 ( 1.31) ɐɂɐɖɚɐɄɊɂȽɐɅɂɋɂɜɑɖɘɏɜɑ
Ɏɟɋɍ.
 ȜɐɅɂɋɂɜɑɊɂɁɇəɖɓɒɍǦ ɀɂɋɇɈɂɓɊɚɋɍ(
Widespread)ɎɟɋɍɎȽɏɍɓɐɜȽɐȽɋȽɈɟɊɄ
ɊɂɀȽɉɠɒɂɏɄɅɋɄɐɇɊɟɒɄɒȽ1.37- 3.13 ( 2.07 )

ȫɏɍɍɎɒɇɈɛɊɂɉɚɒɄɂɒɜȽɑ
ȫɏɣɒɄȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄɊɂɉɚɒɄ

ƛǁǃǈǐƿƸ– ǁǂƻǁƶƻƵǏ
ƼƱƻƼƱǃƼǐƿǁǅ
A. ȪɇɊɂɉɚɒɂɑɎɍɓɓɎəɏɖɍɓɋ(ɎɂɇɏȽɊȽɒɇɈɚɑǦ

ɈɉɇɋɇɈɚɑ)Ɂɂɜɖɋɍɓɋɍɒɇ ɄɖɍɏɛɀɄɐɄɊɍɏɔɜɋɄɑǦ
ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ :
1.ɈȽɒȽɐɒɚɉɉɂɇɒɄɋɈɓɒɒȽɏɇɈɛȽɋɍɐɜȽ
2.ɂɓɋɍɂɜɒɄɋɂɌɚɉɇɌɄɈȽɇɊɂɒəɐɒȽɐɄɂɋɟɑɟɀɈɍɓ

ȝ.ȜɎɟɒɇɑɓɎəɏɖɍɓɐɂɑɊɂɉɚɒɂɑɁɂɋɓɎəɏɖɂɇ
ɐɓɐɖɚɒɇɐɄɊɂɒȽɌɠɒɄɑɖɍɏɛɀɄɐɄɑɊɍɏɔɜɋɄɑ
ɈȽɇɈȽɏɈɇɋɍɀɚɋɂɐɄɑ

Ȟ.ȟɂɋɓɎəɏɖɍɓɋɈɉɇɋɇɈɚɑɊɂɉɚɒɂɑɎɍɓɋȽ
ɐɓɐɖɂɒɜɃɍɓɋɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄɊɍɏɔɜɋɄɑǦ ɍɎɇɍɂɇɁɣɋ ɀɇȽ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɖɏɟɋɇɍɓɈȽɏɈɇɋɇɈɍɠɎɟɋɍɓɊɂɒɄɋ
ɎɇɅȽɋɟɒɄɒȽɓɎɍɒɏɍɎɛɑɒɍɓɈȽɏɈɜɋɍɓ
ȟ.ȪɇȽɓɌɄɊɚɋɂɑȽɋəɀɈɂɑɀɇȽɍɎɇɍɂɇɁɛ ɂɋɟɑ
ɈȽɏɈɇɋɍɎȽɅɍɠɑɈȽɇɍȽɓɌɄɊɚɋɍɑȽɏɇɅɊɟɑ
ɂɋɂɏɀɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋ MORȽɎɍɒɂɉɍɠɋɂɋɁɂɇɈɒɇɈɍɠɑ
ɎɏɍɀɋɘɐɒɇɈɍɠɑɁɂɜɈɒɂɑ
ɊɂɇɘɊɚɋɄɑɂɎɇȾɜɘɐɄɑ
Ƞ.ȪɖɏɟɋɇɍɑɎɟɋɍɑɈȽɇɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɍɍɀɂɋɇɈɂɓɊɚɋɍɑ
ɖɏɟɋɇɍɑɎɟɋɍɑɔȽɜɋɂɒȽɇɋȽɐɓɐɖɂɒɜɃɂɒȽɇɊɂ
ȽɓɌɄɊɚɋɄɎɇɅȽɋɟɒɄɒȽɂɊɔəɋɇɐɄɑɈȽɏɈɜɋɍɓ

JourofImmunotherapy2010
Demaria Setal

Cancerandinflammation:
promiseforbiological
therapy

 ȢɖɍɏɛɀɄɐɄNSȜIDs ɎɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈə

ȾɂɉɒɇɣɋɂɇɒɄɋɈȽɏɈɇɋɇɈɛɎɏɟɀɋɘɐɄɐɂ
ɎɂɇɏȽɊȽɒɟɃɘȽ

AnnSurg Oncology2013
Yakar Ietal:Prostaglandine2supprwsses NK
activity

ƐǃƱǊƻƵǁƿƻƼǓ ǁǀǔ
COX1COX2

PGE2

PGE2
 ȜɋȽɐɒɚɉɉɂɇɒɄɋȽɎɟɎɒɘɐɄɈȽɏɈɇɋɇɈɣɋ

Ɉɓɒɒəɏɘɋ

 ȫɏɍəɀɂɇɒɄɋɂɋɁɍɀɂɋɛɔɉɂɀɊɍɋɣɁɄɁɏəɐɄ
 ȵɖɂɇȽɋɍɐɍɈȽɒȽɐɒȽɉɒɇɈɛ ɁɏəɐɄ
 ȟɇɂɀɂɜɏɂɇɒɄɋȽɀɀɂɇɍɀɚɋɂɐɄ
Pharmacology&therapeutics2013
KonyaV.etal

EP1EP2EP3EP4

BJA2014,113(S1)i82

EǦ typeprostanoid receptor(EP4)indiseaseand
therapy

TrendsinMolecularMedicine,2003
Iniguez M.,etal

COX2:atherapeutictargetinangiogenesis

ȢɁɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ɖɏɛɐɄNSȜIDs
(Ketorolac diclofenac ) ɐɖɂɒɜɃɂɒȽɇɊɂɒɄɋ
ɎȽɏəɒȽɐɄɒɍɓɖɏɍɋɇɈɍɠɁɇȽɐɒɛɊȽɒɍɑ
ɖɘɏɜɑɈȽɏɈɜɋɍɀɇȽɀɓɋȽɜɈɂɑɎɍɓ
ɖɂɇɏɍɓɏɀɛɅɄɈȽɋɀɇȽɈȽɏɈɜɋɍɒɍɓɊȽɐɒɍɠ

COXǦ2

NSAIDs
ȠɉəɒɒɘɐɄɎȽɏȽɀɘɀɛɑɎɏɍȽɀɀɂɇɍɀɂɋɂɒɇɈɣɋ
ɎȽɏȽɀɟɋɒɘɋ
ȢɖɍɏɛɀɄɐɄCOXǦ2 ȽɋȽɐɒɍɉɚɘɋȽɓɌəɋɂɇ

ɒɄɋɈȽɏɁɇȽɈɛɅɋɄɐɇɊɟɒɄɒȽ

TrendsinMolecularMedicine 2012
MD.,etal

Prostanoids intumorangiogenesis:
therapeuticinterventionbeyondCOX2

 ȧȽɈɏɍɖɏɟɋɇȽɖɍɏɛɀɄɐɄȽɐɎɇɏɜɋɄɑ

ɎɏɍɔɓɉəɐɐɂɇȽɎɟɒɄɋɂɊɔəɋɇɐɄɈȽɏɈɜɋɍɓ
ɈȽɇɈȽɏɁɇȽɀɀɂɇȽɈɣɋɋɍɐɄɊəɒɘɋ
 ȱɍɏɛɀɄɐɄȽɋɒȽɀɘɋɇɐɒɣɋɒɍɓȠȬ4
ɓɎɍɁɍɖɚȽɂɉȽɒɒɣɋɂɇɒɄɋɂɌɚɉɇɌɄɒɍɓ
ɈȽɏɈɜɋɍɓ
 ȜɋȽɉɀɄɐɜȽ???

 ȪɚɉɂɀɖɍɑɒɄɑɔɉɂɀɊɍɋɛɑ(NSAIDs) ɈȽɒəɒɄɋ

ɎɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ɎɂɏɜɍɁɍɂɈɒɟɑɒɄɑ
ȽɋȽɉɀɄɒɇɈɛɑɚɖɂɇɎɇɅȽɋəɈȽɇȽɋɒɇɈȽɏɈɇɋɇɈɛ
ɁɏəɐɄ.ȪɖɏɟɋɍɑɖɍɏɛɀɄɐɄɑɎȽɏȽɊɚɋɂɇ
əɀɋɘɐɒɍɑ.
 ȢɊȽɈɏɍɖɏɟɋɇɍɑɖɍɏɛɀɄɐɄȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɘɁɣɋ
ɍɓɐɇɣɋ(ɈɍɏɒɇɈɍɂɇɁɛ,NSAIDs)ɊɛɎɘɑɎɏɚɎɂɇ
ɋȽȽɎɍɒɂɉɚɐɂɇɐɒȽɅɂɏɛɐɓɊɎɉɄɏɘɊȽɒɇɈɛ
ɅɂɏȽɎɂɜȽɐɒɍɖɏɟɋɇɍɈȽɏɈɇɋɇɈɟɎɟɋɍ???
 ȪɈȽɏɈɜɋɍɑɈȽɇɍɖɏɟɋɇɍɑɎɟɋɍɑɔȽɜɋɂɒȽɇɋȽ
ɚɖɍɓɋɎȽɏəɉɉɄɉɍɓɑɎȽɅɍɔɓɐɇɍɉɍɀɇɈɍɠɑ ɈȽɇ
ɎȽɅɍɀɂɋɂɒɇɈɍɠɑ ɊɄɖȽɋɇɐɊɍɠɑɔɉɂɀɊɍɋɛɑ

JourofImmunotherapy2010
Demaria Setal

ƲƧƳƫƱƸƫƬƩ ƣƯƣƭƥƩƴƫƣ

Cancer(pain)and
inflammation:promisefor
biologicaltherapy

ƵƱƲƫƬƣ ƣƯƣƫƴƪƩƵƫƬƣ
Ƭƣƫ
ƬƣƳƬƫƯƱƴ

Curr OpinionAnesthesiology2010

Kozian A.,etal:Nonanalgesiceffects
ofthoracicepiduralanesthesia

ȢɂɎɇɐɈɉɄɏɜɁɇɍɑ ȽɋȽɉɀɄɐɜȽȽɎɍɈɉɂɜɂɇɒȽ
ɈɂɋɒɏɍɊɟɉȽɂɏɂɅɜɐɊȽɒȽɈȽɇɂɉȽɒɒɣɋɂɇɒɄɋ
ɋɂɓɏɍǦɂɋɁɍɈɏɇɋɛȽɎəɋɒɄɐɄɐɒɍstress

ȢɅɘɏȽɈɇɈɛɂɎɇɐɈɉɄɏɜɁɇɍɑ ɊɂɇɣɋɂɇɒɄɋ
ȽɋɍɐɍɈȽɒȽɐɒɍɉɛ ɎɍɓɎɏɍɈȽɉɂɜɊɜȽ
ɖɂɇɏɍɓɏɀɇɈɛɂɎɚɊȾȽɐɄɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɍȽɎɟ
ɒɄɋɍɐɔɓɝɈɛɂɎɇɐɈɉɄɏɜɁɇɍ

BJA2008

Anesthesiology200194:1066

ȢɈɂɋɒɏɇɈɛɎɂɏɇɍɖɇɈɛ ȽɋȽɉɀɄɐɜȽ
(ɓɎȽɏȽɖɋɍɂɇɁɛɑǦ ɂɎɇɐɈɉɄɏɜɁɇɍɑ )ɁɇȽɒɄɏɂɜ:
1. ȮɄɁɏəɐɄɒɘɋNKǦ cells

BritJAnae 2014113(S1):49

ȢɎɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ɖɏɛɐɄɒɄɑɅɘɏȽɈɇɈɛɑɂɎɇɐɈɉɄɏɇɁɜɍɓ
ȽɋȽɇɐɅɄɐɜȽɑɐɂȽɐɅɂɋɂɜɑɎɍɓɖɂɇɏɍɓɏɀɛɅɄɈȽɋɀɇȽɈȽɏɈɜɋɍ
ɒɍɓɂɋɒɚɏɍɓɂɜɖɂɐȽɋȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽ:
1.
2.
3.
4.

ȧɂɇɘɊɚɋȽɂɎɜɎɂɁȽ………VEGFǦC
ȧɂɇɘɊɚɋȽɂɎɜɎɂɁȽ………..ȮGFǦb
ȧɂɇɘɊɚɋȽɂɎɜɎɂɁȽ …………..ILǦ6
ȜɓɌɄɊɚɋȽɂɎɜɎɂɁȽ…………..ILǦ10

1
2
3

2. ȟɇȽɒɄɏɂɜɒɄɋɈɓɒɒȽɏɇɈɛȽɋɍɐɜȽ
1. ȜɀɀɂɇɍɀɚɋɂɐɄ
2. ȰɉɂɀɊɍɋɣɁɄɑ ɁɏəɐɄ
3. ȜɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɣɁɄɑ ɁɏəɐɄ

3. ȧɂɇɣɋɂɇɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄɈȽɇɓɎɍɒɏɍɎɛɒɍɓ

ɈȽɏɈɜɋɍɓɐɂɎɂɇɏȽɊȽɒɟɃɘȽ

BJA2012,EditorialIII
ȯɎəɏɖɍɓɋɎɍɉɉɚɑɈɉɇɋɇɈɚɑɊɂɉɚɒɂɑɎɍɓ
ɂɌɂɒəɃɍɓɋɒɄɋɎɂɏɇɂɀɖɂɇɏɄɒɇɈɛ ɖɏɛɐɄɒɄɑ
ɂɎɇɐɈɉɄɏɇɁɜɍɓ ȽɋȽɉɀɄɐɜȽɑɐɓɐɖɂɒɜɃɍɋɒȽɑ
ɒɄɋɊɂɒɄɋɈȽɏɈɇɋɇɈɛɓɎɍɒɏɍɎɛ

BJA2014

Scavonetto F,etal:Associationbetween
neuraxion analgesia,cancerprogressionand
mortalityafterradicalprostatectomy

 1642:ȞɂɋɇɈɛȽɋȽɇɐɅɄɐɜȽ+ɍɎɇɍɂɇɁɛ
 1642:ȞɂɋɇɈɛȽɋȽɇɐɅɄɐɜȽ+ɎɂɏɇɍɖɇɈɛ

ȮȽȽɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒȽɂɜɋȽɇȽɊɔɇɉɂɀɟɊɂɋȽ

(ɓɎȽɏȽɖɋɍɂɇɁɛɑǦ ɂɎɇɐɈɉɄɏɜɁɇɍɑ)

BJA2014

ȰəɏɊȽɈȽ:
ȪɎɇɍɂɇɁɛ ɛ/ɈȽɇɒɍɎɇɈəȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈəɐɒɄɋ
ɎɂɏɇɍɖɇɈɛ
ȧɄɖȽɋɇɐɊɍɜ:
1. ȠɉəɒɒɘɐɄɒɄɑɐɒɏɂɐɐɍɀɟɋɍɓ ȽɎȽɋɒɛɐɂɘɑ
2. ȧɂɜɘɐɄɒɘɋɖɍɏɄɀɍɠɊɂɋɘɋɍɎɇɍɂɇɁɣɋ
ȜɎɏɍɐɁɇɟɏɇɐɒɍɇɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ
ȜɋȽɁɏɍɊɇɈɛɊɂɉɚɒɄ

ȪɇɀɂɋɂɒɇɈɍɜɊɄɖȽɋɇɐɊɍɜɂɜɋȽɇɓɎɂɠɅɓɋɍɇɀɇȽ
ɒɄɐɒȽɅɂɏɟɒɄɒȽɈȽɇɒɄɋɚɈɔɏȽɐɄɒɍɓ DNA
ɁɇɟɒɇɏɓɅɊɜɃɍɓɋɒɄɋɊɂɅɓɉɜɘɐɄ
ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɘɋɎɂɏɇɍɖɣɋɒɍɓDNA

ȜɠɌɄɐɄɒɄɑɊɂɅɓɉɜɘɐɄɑɒɍɓDNAɎɏɍɈȽɉɂɜ
ȽɎɂɋɂɏɀɍɎɍɜɄɐɄɒɘɋɈȽɒȽɐɒȽɉɒɇɈɣɋ
ɀɍɋɇɁɜɘɋɒɄɑɍɀɈɍɀɚɋɂɐɄɑ ɈȽɇȽɋəɎɒɓɌɄ
ɟɀɈɍɓ

ȪɇɀɂɋɂɒɇɈɍɜɊɄɖȽɋɇɐɊɍɜȽɋȽɀɋɘɏɜɃɍɋɒȽɇɈȽɇ
ɐȽɋɂɋɁɓɋəɊɂɇɎȽɅɍɀɂɋɂɒɇɈɍɜ ɎȽɏəɀɍɋɒɂɑ
ɀɇȽɁɇəɔɍɏɂɑɊɍɏɔɚɑɈȽɏɈɜɋɍɓ

ȭɓɋɂɎɣɑɄɂɉəɒɒɘɐɄɒɄɑɊɂɅɓɉɜɘɐɄɑɚɖɂɇ
ɅɂɏȽɎɂɓɒɇɈɛȽɌɜȽ

BritishJournalofAnaesthesia (2014)

BritishJournalofAnaesthesia (2014)
Potentinhibitionbyropivacaine ofmetastaticcoloncancer
SW620cellinvasionandNaV1.5channelfunction,

Lidocaine andropivacaine,butnotbupivacaine,
demethylate deoxyribonucleicacidinbreast
cancercellsinvitro P.Lirk1*,M.W. etal

ȢɌɓɉɍɈȽɞɋɄ ɈȽɇɄɏɍɎɇȾȽɈȽɞɋɄ ɐɂɐɓɀɈɚɋɒɏɘɐɄ
ȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄɒɄɑɂɎɇɐɈɉɄɏɇɁɜɍɓ ɖɍɏɛɀɄɐɄɑɎɏɍɈȽɉɂɜ
ɂɉəɒɒɘɐɄɒɄɑɊɂɅɓɉɜɘɐɄɑɒɍɓDNAɐɂɈȽɉɉɇɚɏɀɂɇɂɑ
ɈɓɒɒəɏɘɋɈȽɏɈɜɋɍɓɒɍɓɊȽɐɒɍɠ
ȢɊɎɍɓɎɇȾȽɈȽɞɋɄ ɁɂɋɚɖɂɇȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄɁɏəɐɄ
ȪɐɓɋɁɓȽɐɊɟɑɌɓɉɍɈȽɞɋɄɑ ɈȽɇDACɚɖɂɇɐɓɋɂɏɀɇɈɛ
ɁɏəɐɄ
ȮȽɒɍɎɇɈəȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈə,ɐɂɊɂɀəɉɂɑɐɓɀɈɂɋɒɏɣɐɂɇɑ
ɚɖɍɓɋɈɓɒɒȽɏɍɒɍɌɇɈɛ ɁɏəɐɄ?????

D.T.BaptistaŞHon1 etal

ȮȽɒɍɎɇɈəȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈəȽɋȽɐɒɚɉɉɍɓɋɒȽ
ɂɋɂɏɀɍɎɍɇɄɊɚɋȽɈȽɋəɉɇȽɋȽɒɏɜɍɓɐɒɍɓɑ
ȽɉɀȽɇɐɅɄɒɇɈɍɠɑ ɋɂɓɏɣɋɂɑ
ȮȽɈȽɏɈɇɋɇɈəɈɠɒɒȽɏȽ(ɊȽɐɒɍɠ,ɂɋɒɚɏɍɓ,
ɎɏɍɐɒəɒɄ)ɁɇȽɅɚɒɍɓɋɈȽɋəɉɇȽȨaɂɓȽɜɐɅɄɒȽ
ɐɒɄɁɏəɐɄɒɘɋɒɍɎɇɈɣɋȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈɣɋ
ȮɍɂɎɜɎɂɁɍɒɘɋɂɋɂɏɀɍɎɍɇɄɊɚɋɘɋɈȽɋȽɉɇɣɋȨa
ɐɖɂɒɜɃɂɒȽɇɊɂɒɄɋɂɎɇɅɂɒɇɈɟɒɄɒȽɒɍɓɟɀɈɍɓ

Anesthesiology,Sept.2012
BritishJournalofAnaesthesia (2014)

Potentinhibitionbyropivacaine ofmetastaticcoloncancer
SW620cellinvasionandNaV1.5channelfunction,
D.T.BaptistaŞHon1 etal

ȢȽɋȽɐɒɍɉɛɒɘɋɈȽɋȽɉɇɣɋNaɂɉȽɒɒɣɋɂɇɒɄɋ
ɊɂɒȽɐɒȽɒɇɈɛɂɌəɎɉɘɐɄɂɋɟɑɟɀɈɍɓ
ȢɌɓɉɍɈȽɞɋɄ ɈȽɇɄɏɍɎɇȾȽɈȽɞɋɄ ɚɖɍɓɋ
ȽɋȽɐɒȽɉɒɇɈɛɁɏəɐɄɐɒȽɈȽɋəɉɇȽNa Ɋɂ
ɐɓɋɚɎɂɇȽɒɄɋȽɋȽɐɒɍɉɛɒɄɑɊɂɒȽɐɒȽɒɇɈɛɑ
ɂɌəɎɉɘɐɄɑ
ȢɎȽɏɍɓɐɜȽɈȽɋȽɉɇɣɋNa ɐɒɍɊɓɍɈəɏɁɇɍ
ɎɏɍȾɉɄɊȽɒɜɃɂɇɀɇȽɎɇɅȽɋɚɑɂɎɇɎɉɍɈɚɑȽɎɟɒɄ
ɐɓɐɒɄɊȽɒɇɈɛɖɍɏɛɀɄɐɄɒɘɋɒɍɎɇɈɣɋ
ȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈɣɋ

Antimetastatic PotentialofAmideŞlinkedLocal
Anesthetics
InhibitionofLungAdenocarcinoma CellMigrationand
InflammatorySrc SignalingIndependentofSodiumChannel
Blockade
TobiasPiegeler,M.D.,etal

ȢɌɓɉɍɈȽɞɋɄ ɈȽɇɄɏɍɎɇȾȽɈȽɞɋɄ ȽɋȽɐɒɚɉɉɍɓɋɒɄɋ
ɊɂɒȽɋəɐɒɂɓɐɄɒɘɋɈȽɏɈɇɋɇɈɣɋɈɓɒɒəɏɘɋ
ȢɌɓɉɍɈȽɜɋɄ ɈȽɇɄɏɍɎɇȾȽɈȽɞɋɄ ȽɋȽɐɒɚɉɉɂɇɒɄ
ɁɏəɐɄɒɄɑSrc tyrocine ɎɏɘɒɂɝɋɇɈɛɑɈɇɋəɐɄɑ,Ʉ
ɍɎɍɜȽɎȽɜɃɂɇɈȽɅɍɏɇɐɒɇɈɟɏɟɉɍɐɒɄɋȽɋəɎɒɓɌɄ
ɈȽɇɊɂɒəɐɒȽɐɄɂɋɟɑɟɀɈɍɓ
ȪɇɎȽɏȽɎəɋɘɁɏəɐɂɇɑɁɂɋɍɔɂɜɉɍɋɒȽɇɐɒɄɋ
ɂɋɂɏɀɍɎɍɜɄɐɄɒɘɋɈȽɋȽɉɇɣɋNa

 ȢɁɏəɐɄɒɍɓɐɓɊɎȽɅɄɒɇɈɍɠ,ɇɁɇȽɜɒɂɏȽɟɒȽɋ

ɓɎəɏɖɂɇɂɓȽɇɐɅɄɒɍɎɍɜɄɐɄɒɘɋ
ȽɉɀɍɓɎɍɁɍɖɚɘɋ ȽɎɟɔɉɂɀɊɍɋɛ,ɐɓɋɒɄɏɂɜɈȽɇ
ȽɓɌəɋɂɇɒȽɂɎɜɎɂɁȽɎɟɋɍɓ
 ȢɁɏəɐɄɒɍɓɎȽɏȽɐɓɊɎȽɅɄɒɇɈɍɠɂɜɋȽɇ

ȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɣɁɄɑ(ɖɍɉɇɋɂɏɀɇɈɟ ɎȽɏȽɐɓǦ
ɊɎȽɅɄɒɇɈɟ ȽɋɒɇɔɉɂɀɊɍɋɣɁɂɑ«ɊɍɋɍɎəɒɇ»)
ɈȽɇȽɋȽɉɀɄɒɇɈɛ
 ȢɎɂɏɇɍɖɇɈɛ ȽɋȽɉɀɄɐɜȽɚɖɂɇɈȽɒȽɐɒȽɉɒɇɈɛ

ɂɎɜɁɏȽɐɄɐɒɍɐɓɊɎȽɅɄɒɇɈɟɎɏɍɈȽɉɣɋɒȽɑɈȽɇ
ɒɄɋɒȽɓɒɟɖɏɍɋɄɂɎɇɈɏəɒɄɐɄɒɄɑɁɏəɐɄɑɒɍɓ
ɎȽɏȽɐɓɊɎȽɅɄɒɇɈɍɠ

Anesthesia&Analgesia2014

AnesthesiaandcancerRecurrence:
ImprovedUnderstanding,ButNo
ReasonforChange

 ȮȽɒɍɎɇɈəȽɋȽɇɐɅɄɒɇɈəɚɖɍɓɋȽɋɒɇɔɉɂǦ

ɀɊɍɋɣɁɂɇɑ ɈȽɇȽɋɒɇɈȽɏɈɇɋɇɈɚɑɁɏəɐɂɇɑ
 ȧɛɎɘɑɎɏɚɎɂɇɋȽɂɋɇɐɖɓɅɍɠɋɍɇɒɂɖɋɇɈɚɑ

ɎɂɏɇɍɖɇɈɛɑ ȽɋȽɉɀɄɐɜȽɑȽɎɚɋȽɋɒɇɐɒɇɑ
ȽɋɒɜɐɒɍɇɖɂɑɔȽɏɊȽɈɂɓɒɇɈɚɑɀɇȽɒɄɋ
ȽɋɒɇɊɂɒɣɎɇɐɄɒɍɓɖɏɟɋɇɍɓɈȽɏɈɇɋɇɈɍɠ
Ɏɟɋɍɓ

ƖƐƿƱƻǄƹƸǄƻǁƽǁƴǐƱƾǂǁǃƶǐƿƱ
ƶǐƿƱƻƼƱƻ
ƗƶǃƱǂƶǇǆƻƼǏƶƻƵƻƼǓǆƸǆƱ

Durieux,MarcelE.

ƴƣƴ

ƧƶƸƣƳƫƴƵƺ
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Αναστασίου Μανώλης - Αναισθησιολόγος

ȈȊȃǼȋǿǽȅȂǼȃǾ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈȉǾȃ
ǹȁīȅȁȅīǿǹ
ǹșȒȞĮ
  ȃȠİȝȕȡȓȠȣ

ǹȞĮȜȖȘıȓĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȝİȞȘ ȝİ
ȘȜİțĲȡȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ
ǹȞĮıĲĮıȓȠȣȂĮȞȫȜȘȢ
ǻȞĲȒȢǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȠȖȚțȠȪȉȝȒȝĮĲȠȢ 
ȂȠȞȐįĮȢȆȩȞȠȣīȃǼȜİȣıȓȞĮȢ©ĬȡȚȐıȚȠª
ȆȡȆȡȩİįȡȠȢǼȜȜȘȞȚțȒȢǼĲĮȚȡİȓĮȢ
ǹȜȖȠȜȠȖȓĮȢ 
&RXQFLORURI*UHHFHWRWKH(),&

Ɉʉɍʏɸʎ͗ȻʍʏʉʌɿʃɼȰʆɲɷʌʉʅɼ
9 Ʌɲʌɳʏʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿʉɿʋʌʙʏɸʎɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ
ʍʐʍʃɸʐɹʎɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɲʆʅɸʏɳʏɻʆ
Ȱʆɲɶɹʆʆɻʍɻ͕ʉʔʐʍɿʃʊʎɻʄɸʃʏʌɿʍʅʊʎ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸɶɿɲɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʉʑʎ
ʍʃʉʋʉʑʎɲʋʊʏɻʆɲʌʖɲɿʊʏɻʏɲ͘

9 ɃɿɲʌʖɲʀʉɿȰɿɶʑʋʏɿʉɿʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʍɲʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌɲʗɳʌɿɲ͕ʊʋʘʎʏʉ
ɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌʉʍɲʄɳʖɿ;dŽƌƉĞĚŽ
ŵĂƌŵŽƌĂƚĂͿ͕ʏʉɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌʉɶɲʏʊʗɲʌʉɼ
ɶɲʏʊʗɲʌʉʏʉʐɁɸʀʄʉʐ;DĂůŽƉƚĞƌƵƌƵƐ
ĞůĞĐƚƌŝĐƵƐͿʃɲɿʏʉɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌʉʖɹʄɿ
;'ǇŵŶŽƌƵƐ ĞůĞĐƚƌŝĐƵƐͿɶɿɲʆɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍʉʐʆɸʋʙɷʐʆɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʊʋʘʎɻʋʉɷɳɶʌɲ͕ʉʋʉʆʉʃɹʔɲʄʉʎʃɲɿʉ
ʋʊʆʉʎʋʉʐʍɼʅɸʌɲʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͘

ƬǊİǉĲǏǈǉǀ ƩǈƿǄİǏıǆ
9 Ƭ ǆǊİǉĲǏǎǇİǏĮȺİǁĮ ƿǄǈǌİ İǑǏƿǔǐ ĮȺǎįİǉĲǀ

Ĳǎǌ 18ǎ ĮǈǙǌĮ.
9 ưİ Ĳǎ ȺƿǏĮıǋĮ ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ, ǆ ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǆǐ
ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ «ǋȺĮĲĮǏǁĮǐ», ǉĮǈ Ĳǔǌ ıǑıǉİǑǙǌ
İȺĮǄǔǄǀǐ ƿįǔıĮǌ ǌƿĮ ǙǇǆıǆ ıĲǆǌ İĳĮǏǋǎǄǀ
ĲǎǑ ǆǊİǉĲǏǈıǋǎǘ ıĲǆǌ ǈĮĲǏǈǉǀ.
9 Ʒǎ ǃǎǊĲĮǕǉǗ ǉĮǈ Ĳǎ ĳĮǏĮįǈǉǗ ǏİǘǋĮ İǁǒĮǌ
ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ǈıǒǘ ǉĮǈ ǏǑǇǋǁǅǎǌĲĮǌ Ⱥǈǎ İǘǉǎǊĮ
ĮȺǗ Ĳǎǌ ıĲĮĲǈǉǗ ǆǊİǉĲǏǈıǋǗ.
9 ƴĮǏƾ Ĳǈǐ İǉĲİǌİǁǐ ĮǌĮĳǎǏƿǐ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ĲǎǑ
ǆǊİǉĲǏǈǉǎǘ ǏİǘǋĮĲǎǐ ıĲǆǌ ǈĮĲǏǈǉǀ, ǗȺǔǐ
İǉİǁǌİǐ Ĳǔǌ Duchenne ǉĮǈ Golding Bird, įİǌ
ǑȺǀǏǍİ ȺǊƿǎǌ ǉƾȺǎǈĮ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲǆǌ
ĮǌĮǊǄǆıǁĮ ǋƿıǔ ǆǊİǉĲǏǈıǋǎǘ.

ȸȺɸʘʌʀɲʏɻʎɅʑʄɻʎ
9 ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɽɸʘʌʀɲɲʐʏɼʐʋɳʌʖɸɿɹʆɲ
ʍʑʍʏɻʅɲʋʑʄɻʎʍʏɻɺɸʄɲʏɿʆʙɷɻʉʐʍʀɲʏʘʆ
ʉʋʀʍɽɿʘʆʃɸʌɳʏʘʆʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑ
ʋʉʐɸʄɹɶʖɸɿʏɻʅɸʏɳɷʉʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
9 ȸɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆʅɸɶɳʄʘʆɸʅʅʑɸʄʘʆɿʆʙʆ
Ȱɴʍʏɲʅɲʏɳʃɲʏɳʃɳʋʉɿʉʏʌʊʋʉʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎʋʑʄɻʎʃɲɿʅɸɲʐʏʊʏʉʆʏʌʊʋʉ
ɸʅʋʉɷʀɺʉʆʏɲɿʏɲɸʋʙɷʐʆɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲʆɲ
ʅɸʏɲɷʉɽʉʑʆʅɹʍʘʏʘʆɿʆʙʆ ;ʔʏʘʖʙʆʍɸ
ʅʐɸʄʀʆɻͿ͘

ȴʉʅɼɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
ͻ Ɉʉɍʏɸʎ͗Ȼʍʏʉʌɿʃɼ
Ȱʆɲɷʌʉʅɼ
ͻ Ɂɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ
ͻ Ɂɸʐʌʉɷɿɹɶɸʌʍɻ
ͻ Ɉʉɇɼʅɸʌɲ
ͻ Ɉʉɀɹʄʄʉʆ͖

ȸʄɸʃʏʌɿʃɼȴɿɹɶɸʌʍɻ
9 Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ɷɿɹɶɸʌʍɻʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌʉ ʗɳʌɿ ɸʀʆɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʅɸ ɲʐʏɳ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ
ʏɸʖʆɻʏɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏʉʋɿʃɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ
ɲʆɲʄɶɻʍʀɲ͘
9 ȸ ʏɳʍɻ ɶɿɲ ʏɲ ɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌɲ ʗɳʌɿɲ
ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ϭ ʅɹʖʌɿ ϯϱϬ sŽůƚ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ
ɻʄɸʃʏʌʉʔʊʌʉ ʍɲʄɳʖɿ ϰϬͲϱϬ sŽůƚ͘ ȸ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɸʌɸɽʀʍʅɲʏʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ ɶʌɼɶʉʌɻ ɼ ɲʌɶɼ ɲʋʊ ϮϬϬ ŝŵƉͬƐĞĐ ɹʘʎ
ɹʆɲ ʅɹɶɿʍʏʉ ϭ ŬŝŵƉͬƐĞĐ͘

ȸʄɸʃʏʌɿʃɼȴɿɹɶɸʌʍɻʹ Ɉʉʍɼʅɸʌɲ
9 ȸʋʌʙʏɻɸʌɶɲʍʀɲʍʏɻʍʑɶʖʌʉʆɻɿɲʏʌɿʃɼ͕

ʍʖɸʏɿʃɼʅɸʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿ
ʏʉɹʏʉʎϭϵϲϬɲʋʊʏʉʐʎDĂǌĂƌƐ ĞƚĂů͘
9 Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲɸʌɶɲʍʀɲʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɼɷɿɹɶɸʌʍɻʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉͲɽɲʄɲʅɿʃʉʑ
ɷɸʅɲʏʀʉʐʃɲɿʍʏɻʆɸʋʀɷʌɲʍɻʏʉʐʍʏɻʆ
ʋɲɽʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʏʉʐʋʊʆʉʐ͘
9 Ʌɹʆʏɸʖʌʊʆɿɲɲʌɶʊʏɸʌɲ͕ʏʉɹʏʉʎϭϵϲϱ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎDĞůǌĂĐŬ W ʃɲɿtĂůů ɻ
ɽɸʘʌʀɲʏɻʎʋʑʄɻʎ͕ʋʉʐɲʋʉʏɹʄɸʍɸɹʆɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʍʏɲɽʅʊʃɲɿɸʋɲʆɳʍʏɲʍɻʍʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʘʆʍʐʆɷʌʊʅʘʆʖʌʊʆɿʉʐʋʊʆʉʐ͘

ͻ 'ĂƚĞŽŶƚƌŽůdŚĞŽƌǇ

ȸʄɸʃʏʌɿʃɼȴɿɹɶɸʌʍɻ

ȸʄɸʃʏʌɿʃɼȴɿɹɶɸʌʍɻ

9 ȸɿɷɹɲʊʏɿɻɷɿɹɶɸʌʍɻʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆ

ʃɸʆʏʌʉʅʊʄʘʆɿʆʙʆʅɸʖɲʅɻʄɼʉʐɷʊɷɿɹɶɸʌʍɻʎ
ʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʏɲʍʏɸʀʄɸɿʃɸʆʏʌɿʃʙʎɲʄɶɸɿʆɳ
ɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɴʌɼʃɸɸʔɲʌʅʉɶɼɷʐʉʖʌʊʆɿɲ
ɲʌɶʊʏɸʌɲ;ϭϵϲϳͿ͘

9 Ƀɿ^ŚĞĂůǇ ĞƚĂů ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɲʆɶɿɲʋʌʙʏɻʔʉʌɳ

ʅʉʆʉʋʉʄɿʃʊɻʄɸʃʏʌʊɷɿʉʍʏʉʆʐʋɲʌɲʖʆŽɸɿɷɼ
ʖʙʌʉ͕ʅɸʍʃʉʋʊʏɻɷɿɹɶɸʌʍɻɲʆɿʉʑʍʘʆ
ʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆʍʏɲʉʋʀʍɽɿɲʃɹʌɲʏɲʏʉʐ
ʆʘʏɿɲʀʉʐʅʐɸʄʉʑʍɸʃɲʌʃɿʆʉʋɲɽɼɲʍɽɸʆɼ͕ʅɸ
ɲʆɽɸʃʏɿʃʊɷʐʍɽɸʌɳʋɸʐʏʉʋʊʆʉ͘ɀɸʏɻʅɹɽʉɷʉ
ɲʐʏɼ͕ɻʉʋʉʀɲɸʀʖɸɸʇɲɿʌɸʏɿʃɼɸʋɿʏʐʖʀɲʍʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐʋʊʆʉʐ͕ɸʋɲʄɻɽɸʑɽɻʃɸɻ
ɽɸʘʌʀɲʏʘʆDĞůǌĂĐŬ W ʃɲɿtĂůů͘

9Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳʏʊʏɸʇɸʃʀʆɻʍɸɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎ

ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɷɿɹɶɸʌʍɻʎʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏʉʐ
ʋʊʆʉʐ͘ȸʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʅʉʆʉʋʉʄɿʃʉʑɻʄɸʃʏʌʉɷʀʉʐ
ɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʏʉʆʘʏɿɲʀʉʅʐɸʄʊʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸʊʅʘʎ
ʍʉɴɲʌɹʎɸʋɿʋʄʉʃɹʎʊʋʘʎʀʆʘʍɻ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʍʐʅʔʑʍɸʘʆʍʏʉʆʐʋɲʌɲʖʆʉɸɿɷɼʖʙʌʉʃɲɿ
ɲʋʙʄɸɿɲ;ɷɿɲʌʌʉɼͿɸɶʃɸʔɲʄʉʆʘʏɿɲʀʉʐʐɶʌʉʑ͘

9Ɉʉϭϵϳϱɲʌʖʀɺɸɿɻɷɿɲɷɸʌʅɿʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ

ɻʄɸʃʏʌʉɷʀʘʆɲʋʊʏʉʐʎ,ƵŶƚĞƚĂů͕ɸʆʙ
ɲʆɲʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿʃɲɿʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʆɹɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʆɲʏʉʅʀɲʏʉʐʆʘʏɿɲʀʉʐ
ʅʐɸʄʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͘

ȴȻȰȴȵɆɀȻȾɃɇȸȿȵȾɈɆȻȾɃɇ
ɁȵɉɆȻȾɃɇȵɆȵȺȻɇɀɃɇ

ƬǊİǉĲǏǈǉǀ ƩǈƿǄİǏıǆ
• ȅȚʌİȡȚĳİȡȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢįȚȑȖİȡıȘȢʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȘȞʌȡȩțȜȘıȘ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮȢİȓȞĮȚ 3DQHWDO:KLWHHWDO

 A. ǻȚĮįİȡȝȚțȒ ȘȜİțĲȡȚțȒ įȚȑȖİȡıȘ ȞİȪȡȦȞ
(TENS) (Kalra et al. 2001).
 Ǻ. TENS ʌȠȣ ʌȡȠıȠȝȠȚȐȗİȚ ȝİ ȕİȜȠȞȚıȝȩ
(Melzack and Wall 1984, Gadsby and Flowerdew 2000).

 ī. ǺİȜȠȞȚıȝȩȢ ȝİ ȟȘȡȒ ȕİȜȩȞĮ (Karakurum et al.
2001), Ȓ ȘȜİțĲȡȠȕİȜȠȞȚıȝȩȢ (Ulett et al. 1998).
 ǻ. ȉĮȜȐȞĲȦıȘ (Lundeberg et al. 1987), ȠȟİȓĮ ʌȓİıȘ
ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıȘȝİȓĮ (ȝȚțȡȠȝȐȜĮȟȘ) (Kurland
1976,Weaver 1985).

• Ƀɷɿɲɷɸʌʅɿʃʊʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃʊʎʆɸʐʌɿʃʊʎɸʌɸɽɿʍʅʊʎ
;dƌĂŶƐĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ůĞĐƚƌŝĐĂůEĞƌǀĞ^ƚŝŵƵůĂƚŽƌͲ
ɈȵɁ^Ϳ ɸʀʆɲɿɻɷɿɹɶɸʌʍɻʏʘʆʋʌʉʍɲɶʘɶʙʆ
ʆɸʐʌɿʃʙʆɿʆʙʆʅɸɸɿɷɿʃɳɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʊʌɸʑʅɲʖɲʅɻʄɼʎɹʆʏɲʍɻʎʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉɷʀʘʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍʏʉɷɹʌʅɲ͘
Ȳɳʍɻʏɻʎɽɸʘʌʀɲʎʏɻʎʋʑʄɻʎ͕ʅɸʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆȰɿʆʙʆ͕ɹʖɸɿʘʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏʉʃʄɸʀʍɿʅʉʏɻʎʋʑʄɻʎʏʉʐʋʊʆʉʐ
ʃɲɿɹʏʍɿʏʉɸʌɹɽɿʍʅɲɷɸʆʉɷɸʑɸɿʋʌʉʎʏʉʆ
ɸɶʃɹʔɲʄʉ͘ȸʋɿʉɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆɻʏɸʖʆɿʃɼʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸɲʐʏɼʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɸʀʆɲɿɲʐʏɼ
ʏʉʐɈȵɁ^͘

ȀȜȐįȠȚ
ȉȡȚįȪȝȠȣ

ǿȞȚĮțȠȓ
țȜȐįȠȚ

ǺȡĮȤȚȩȞȚȠ
ȆȜȑȖȝĮ
ȀİȡțȚįȚțȩ
ȞİȪȡȠ

ȂȑıȠ
ȞİȪȡȠ

ǿıȤȚĮțȩ
ȞİȪȡȠ

ȅʌȓıșȚȠ
țȞȘȝȚĮȓȠ
ȞİȪȡȠ

ȂȑıȠ
ȞİȪȡȠ

ȍȜȑȞȚȠ
ȞİȪȡȠ

ȂȘȡȚĮȓȠ
ȞİȪȡȠ

ȆİȡȠȞȚĮȓȠ
ȞİȪȡȠ

ȈȤȒȝĮȈȘȝİȓĮİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȦȞĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞȘȜİțĲȡȩįȚȦȞĲȠȣȉǼȃ6ıİʌİȡȚȠȤȑȢįȚȑȜİȣıȘȢ
ȞİȪȡȦȞȖȚĮĮȞĮțȠȪĳȚıȘĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞ%RQLND

ǺĮıȚıȝȑȞȘıĲȘȞĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ
6FUDPEOHU   *0DULQHR  ȝİ
ȑȖțȡȚıȘĮʌȩĲȠ )'$

ǽȠıȝțȗȞȒȟș
ȞȡȢĴȓ ȊENS

&KHPRWKHUDS\LQGXFHG3HULSKHUDO
1HXURSDWK\ &,31
&KURQLF&DQFHU3DLQ
)DLOHG%DFN6XUJHU\6\QGURPH
)%66
6FLDWLFDQG/XPEDU3DLQ
3RVWKHUSHWLF 1HXUDOJLD 3+1
3RVWVXUJLFDO1HXURSDWKLF3DLQ
%UDFKLDO3OH[XV1HXURSDWK\
/RZ%DFN3DLQ /%3
&KURQLF1HXURSDWKLF3DLQ

ȸɸʇɹʄɿʇɻʏɻʎʍʑɶʖʌʉʆɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʏɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲ
ϱϬ ʖʌʊʆɿɲɸʀʖɸʍɲʆ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʃɲɿɸʇɹʄɿʇɻ
ʏʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆʏɻʎ
ʆɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ

EĞƵƌŽŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ŽƌĚǀĂŶĐĞĚWĂŝŶdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
 dŚĞĚǀĂŶĐĞĚWĂŝŶdĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌƚŚĞ
WĂŝŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƉĞŶĚŽŶ

¾^ƉŝŶĂůŽƌĚ^ƚŝŵƵůĂƚŝŽŶͲ ^^
¾/ŶƚƌĂƚŚĞĐĂůɃƉŝŽŝĚĞůŝǀĞƌǇͲ /^

ɁĞƵƌŽŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ

EĞƵƌŽŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ Ͳ ɁɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻıȘ
Ƀʌɿʍʅʊʎ͗
Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʆɸʐʌɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɳɲʋʊʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʏʉʐʅɸɸʅʔʐʏɸʑʍɿʅɸʎʍʐʍʃɸʐɹʎʋʉʐɷʌʉʐʆʘʎ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʀɼʖɻʅɿʃʉʀʆɸʐʌʉʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏɹʎ

ȵʋɸʅɴɲʏɿʃɼɁɸʐʌʉʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ
ͻ ɍȸɀȻȾȸ EɉɆɃɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ
ʹ ȵɀɌɉɈȵɉɇȻɀȸȰɁɈȿȻȰDɀȻȾɆɃȴȵɂȰɀȵɁȸɶɿɲ
ɸʆɷʉʌʌɲʖɿɲʀɲɹɶʖʐʍɻʎɃʋɿʉɸɿɷʙʆ͕Ɉ͘Ȱ͘Θɀʋɲʃʄʉʔɹʆɻʎ
ͻ ȸȿȵȾɈɆȻȾȸͬȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸ EɉɆKɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ
ʹ ȵɀɌɉɈȵɉɇȻɀɃɇȴȻȵȳȵɆɈȸɇΘȸȿȵȾɈɆɃȴȻȰ
ʹ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼɷɿɹɶɸʌʍɻɼɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʆɸʐʌʘʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȉȪʌȠȚ ǼʌİȝȕĮĲȚțȫȞ ȉİȤȞȚțȫȞ
9 ǼȝĳȣĲİȪıİȚȢǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȦȞ Ȓ
ȊʌĮȡĮȤȞȠİȚįȫȞ ȀĮșİĲȒȡȦȞțĮȚıȪȞįİıȘȝİ
ǼȟȦĲİȡȚțȑȢǹȞĲȜȓİȢ
9 ǼȝĳȣĲİȪıİȚȢȂȩȞȚȝȦȞǼʌȚıțȜȘȡȓįȚȦȞ Ȓ
ȊʌĮȡĮȤȞȠİȚįȫȞ ȀĮșİĲȒȡȦȞțĮȚıȪȞįİıȘȝİ
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞİȢȂȩȞȚȝİȢǹȞĲȜȓİȢȈĲĮșİȡȒȢȒ
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘȢȇȠȒȢ
9 ǼȝĳȣĲİȪıİȚȢǾȜİțĲȡȠįȓȦȞțĮȚǻȚİȖİȡĲȫȞȖȚĮ
ȆİȡȚĳİȡȚțȒȒȀİȞĲȡȚțȒǻȚȑȖİȡıȘĲȠȣȃȂ

ǾȁǼȀȉȇǿȀǾ
NEȊȇOȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾ
 ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ȞİȣȡȠįȚȑȖİȡıȘȢ ȖȚĮĲȠȃȦĲȚĮȓȠȂȣİȜȩ
ȒțĮȚȆİȡȚĳİȡȚțȫȞȞİȪȡȦȞ
Į ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȡĮįȚȠıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȓĮ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ,
ȕ) ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȞİȣȡȠįȚȑȖİȡıȘȢ ȝİ ȝʌĮĲĮȡȓĮ,
İȝĳȣĲİȪıȚȝȘ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ
Ȗ) ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȞİȣȡȠįȚȑȖİȡıȘȢ ȝİ İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ
ȝʌĮĲĮȡȓĮ
İȝĳȣĲİȪıȚȝȘ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ - İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ

ǾȁǼȀȉȇǿȀǾǻǿǼīǼȇȈǾ
ȃȍȉǿǹǿȅȊȂȊǼȁȅȊ

ȸȿȵȾɈɆȻȾȸȴȻȵȳȵɆɇȸ
ɁɏɈȻȰȻɃɉɀɉȵȿɃɉ
 6KHDO\

ǾȁǼȀȉȇǿȀǾ ǻǿǼīǼȇȈǾ
ǹȃȍȉǿǹǿȅȈȂȊǼȁȅȈ ǼȆǿȈȀȁǾȇǿǻǿȅȈȋȍȇȅȈ
ǼȞįİȓȟİȚȢ

ȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ȆȩȞȠȢ (CRPS I, II)
ȈĲȘșȐȖȤȘ

/DZ
ǾROVKHLPHU ȕĮıȓıĲȘțİıĲȚȢ
İȡȖĮıȓİȢĲȠȣ/DZ

Failed Back Surgery Syndrome

ǿıȤĮȚȝȚțȩ ȐȜȖȠȢ ȐȞȦ țĮȚ/Ȓ țȐĲȦ ȐțȡȦȞ

Ǻ. ȆǼȇǿĭǼȇǿȀǹȃǼȊȇǹ
ǼȞįİȓȟİȚȢ

ȆİȡȚĳİȡȚțȐ ȅȂȈȈ & ĬȂȈȈ
ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ ȃİȣȡĮȜȖȓĮ
ȃİȣȡĮȜȖȓĮ ȉȡȚįȪȝȠȣ

%DURODW

ȆȡȠıȦʌĮȜȖȓĮ - ǹȣȤİȞĮȜȖȓĮ

ʆɷɸʀʇɸɿʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȴɿɹɶɸʌʍɻʎ
Ɂʘʏɿɲʀʉʐɀʐɸʄʉʑ
G ȰʋʉʏʐʖɻʅɹʆɸʎɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎʍʏɻɇɇͲ
ʆɸʐʌʉʋɲɽɻʏɿʃʊʎʋʊʆʉʎ;&ĂŝůĞĚĂĐŬ^ƵƌŐĞƌǇ
^ǇŶĚƌŽŵĞͿ
G Ʌɸʌɿʔɸʌɿʃɹʎɿʍʖɲɿʅɿʃɹʎɲɶɶɸɿʉʋɳɽɸɿɸʎʅɸʋʊʆʉ
;ʌʏɻʌɿʉʍʃʄɻʌʘʏɿʃɼ͕ȴɿɲɴɻʏɿʃɼ͕ɁʊʍʉʎZĂǇŶĂƵĚ͕
EʊʍʉʎȲƵĞƌŐĞƌͿ
G ɇʏɻɽɳɶʖɻ
G ŽŵƉůĞǆZĞŐŝŽŶĂůWĂŝŶ^ǇŶĚƌŽŵĞƐ

ǻȚĮįİȡȝȚțȐȘȜİțĲȡȩįȚĮ

(ȆǿȈȀȁǾȇǿǻǿȅȈǻǿǼīǼȇȈǾ
ȃȍȉǿǹǿȅȊȂȊǼȁȅȊ 
ȆǼȇǿĭǼȇǿȀȍȃȃǼȊȇȍȃ
ȈĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣ
ȤȡȩȞȚȠȣ ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȠȪ ʌȩȞȠȣ

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȐȘȜİțĲȡȩįȚĮ

1HXURSDWKLF3DLQ
 5HVXOWVIURPGDPDJHWRRUSDWKRORJLFFKDQJHV
RIWKHSHULSKHUDORUFHQWUDOQHUYRXVV\VWHP
 0D\EHPHGLDWHGE\10'$UHFHSWRU

1RFLFHSWLYH3DLQ 6RPDWLF9LVFHUDO
 5HVXOWVIURPPHFKDQLFDOWKHUPDORUFKHPLFDO
H[FLWDWLRQRUWUDXPDWRSHULSKHUDOQHUYHILEHUV

 3DLQGHVFULEHGDVEXUQLQJWLQJOLQJVKRRWLQJ
HOHFWULFOLNHOLJKWQLQJOLNH

 0HGLDWHGDWQRFLFHSWRUVZLGHO\GLVWULEXWHGLQ
FXWDQHRXVWLVVXHERQHPXVFOHFRQQHFWLYHWLVVXH
YHVVHOVDQGYLVFHUD

 0D\H[KLELWRSLRLGUHVLVWDQFHRUUHTXLUHKLJKHU
GRVHVIRUHIIHFW

 3DLQGHVFULEHGDVGXOODFKLQJWKUREELQJVRPHWLPHV
VKDUS

E. Krames, J Pain & Symptom Mgt, 1996
W. Winkelmuller, J Neurosurgery, 1996

 2SLRLGUHVSRQVLYH
E. Krames, J Pain & Symptom Mgt, 1996

,QGLFDWLRQVIRU
$GYDQFHG3DLQ7KHUDSLHV

3DLQ7UHDWPHQW&RQWLQXXP

1HXURVWLP3DLQ
7KHUDS\

$GYDQFHG3DLQ7KHUDSLHV
1HXURVWLP3DLQ7KHUDS\
,QWUDWKHFDO3DLQ7KHUDS\

• Failed Back Syndrome
(FBS)
• Complex Regional Pain
Syndrome
• Arachnoiditis
• Radiculopathies
• Peripheral Ischemic
Pain
• Neuralgias
• Angina Pectoris

1HXURVWLP3DLQ
7KHUDS\RU,QWUDWKHFDO ,QWUDWKHFDO3DLQ
3DLQ7KHUDS\
7KHUDS\
• Failed Back Syndrome
• Complex Regional Pain
Syndrome (CRPS)
• Arachnoiditis
• Painful Neuropathies
• Spinal Cord Injury
• Post-Herpetic Neuralgia
• Phantom Limb Pain

• Diffuse Cancer Pain
• Failed Back Syndrome
• Axial Somatic Pain
• Osteoporosis
• Arachnoiditis
• Visceral Pain
• Head, Neck Pain

1HXURDEODWLRQ

Courtesy E. Krames, M.D.

$GYDQWDJHVRI$GYDQFHG3DLQ7KHUDSLHV
 (IIHFWLYHDOWHUQDWLYHIRUFKURQLF

LQWUDFWDEOHSDLQ
 (IIHFWLYHDOWHUQDWLYHWREDFNUHRSHUDWLRQ
 5HYHUVLEOHDOWHUQDWLYHWRQHXURDEODWLRQ
 &RVWHIIHFWLYH

3DWLHQW6HOHFWLRQ&ULWHULDIRU
$GYDQFHG3DLQ7KHUDSLHV
 0RUHFRQVHUYDWLYHWKHUDSLHVKDYHIDLOHG
 $QREVHUYDEOHSDWKRORJ\H[LVWVWKDWLVFRQFRUGDQW
ZLWKWKHSDLQFRPSODLQW
 )XUWKHUVXUJLFDOLQWHUYHQWLRQLVQRWLQGLFDWHG
 1RVHULRXVXQWUHDWHGGUXJKDELWXDWLRQH[LVWV
 3V\FKRORJLFDOHYDOXDWLRQDQGFOHDUDQFHIRU
LPSODQWDWLRQKDVEHHQREWDLQHG
 1RFRQWUDLQGLFDWLRQVWRLPSODQWDWLRQH[LVW7KHVH
LQFOXGHVHSVLVFRDJXORSDWK\HWF
 7ULDOVFUHHQLQJKDVEHHQVXFFHVVIXO
E. Krames, J Pain & Symptom Mgt, 1996

7UHDWPHQWRI&KURQLF3DLQ8VLQJD3DLQ7UHDWPHQW
&RQWLQXXP0XOWLSOH&KRLFHV













27&GUXJV
16$,'¶V
0XVFOHUHOD[DQWV
3K\VLFDO2FFXSDWLRQDOWKHUDSLHVPDQLSXODWLRQ
5HKDELOLWDWLRQPHGLFLQH
&RJQLWLYH%HKDYLRUDOWKHUDSLHV
6XUJHU\
:HDNRSLRLGV
6WURQJRSLRLGV
6SLQDO&RUG6WLPXODWLRQ
,PSODQWHGGUXJGHOLYHU\V\VWHPV
'HVWUXFWLYHQHXURDEODWLYHSURFHGXUHV

ȵʏɲɿʌɸʀɸʎʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆ
ȾɸʆʏʌɿʃɼΘɅɸʌɿʔɸʌɿʃɼ
Ɂɸʐʌʉɷɿɹɶɸʌʍɻ
ͻ DĞĚƚƌŽŶŝĐ
ͻ ^ƚ͘:ƵƚŚDĞĚŝĐĂů
ͻ ŽƐƚŽŶ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ

ǻǿǼīǼȇȉǾȈ
ȃȍȉǿǹǿȅȊȂȊǼȁȅȊ

ȆǼȇǿĭǼȇǿȀȍȃ
ȃǼȊȇȍȃ
īǿǹȋȇȅȃǿȅ
ȃǼȊȇȅȆǹĬǾȉǿȀȅ
Ȇȅȃȅ

ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅǊǌ ¨ǅƽǁĶǋķǃ ưǐĸǅĴȽǊǍ ƯǍĶǇǊǔ
ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ȆȡȦĲȩțȠȜȜĮ





ƩǅķǆǇǃǋȽĵǅǊǌ ¨ǅƽǁĶǋķǃ ưǐĸǅĴȽǊǍ ƯǍĶǇǊǔ
ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ȆȡȦĲȩțȠȜȜĮ

ƳǋǊķĶǆĸǅǆƾ ĶǅǇǊǁƾ ĴķǄĶǈǕǈ
Ƨǆǋǅǀƾǌ ƵǐĂĴĸǅǆƾ ƸĴǋĸǊǁǋƼĹǃķǃ ĸǊǍ ƳǓǈǊǍ
ƩǅǇǊǁƾ ĸǊǍ ǆĴĸƼǇǇǃǇǊǍ ĸǔǊǍ ĶƽĂǀĴķǃǌ
ƩǅǇǊǁƾ ǆĴĸƼǇǇǃǇǊǍ ĴǋǅǄĂǊǔ ǆĴǅ ĸǔǐǈ ǃǇĶǆĸǋǊĵȽǐǈ






Ƨǋǎǅǆƾ ƩĂĹǔĸĶǍķǃ ǁǅĴ ĶǋȽǊĵǊ ĵǊǆǅĂĴķĸǅǆƾǌ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ
ƶĶǇǅǆƾ ƩĂĹǔĸĶǍķǃ ĂĶ ¨ǅĶǁǎĶǅǋǃĸǅǆǓ ƩǇĶǁǎǊ
ƲǋǁĴǈǐĂƽǈǃ ƳĴǋĴǆǊǇǊǔǄǃķǃ (follow-up)
ƩǆĴȓĵĶǍķǃ ĴķǄĶǈȒ – ƳǋȩǁǋĴĂĂĴ ĴǊǆĴĸƼķĸĴķǃǌ

ȋĮȡĲȠȖȡȐĳȘıȘ
ȆİȡȚȠȤȫȞȆȩȞȠȣ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒȆȩȞȠȣ

ǺĮȡȪĲȘĲĮȆȩȞȠȣ

ȆİȡȚȠȤȑȢȝİ
ȆȩȞȠ

ȀȜȓȝĮțĮ9$6
ȂȑĲȡȘıȘȢȆȩȞȠȣ

2 ƵƧƵƳƣƲƱƭƫƬƣ
Ɲ
2 ƱƬƵƣƲƱƭƫƬƣ
ƩƭƧƬƵƳƱƦƫƣ

4 ƵƧƵƳƣƲƱƭƫƬƣ
ƩƭƧƬƵƳƱƦƫƣ

ƶǔǊǅ ǃǇĶǆĸǋǊĵȽǐǈ

ȃǼȊȇȅǻǿǼīǼȇȉǾȈ
 ȉȠȘȜİțĲȡȩįȚȠ İȝĳȣĲİȪİĲĮȚıĲȠȞ İʌȚıțȜȘȡȓįȚȠȤȫȡȠĲȠȣȃȂ
 ǾıȣıțİȣȒįȚİȖȑȡĲȘȢİȝĳȣĲİȪİĲĮȚıĲȠȞȣʌȠįȩȡȚȠȚıĲȩ
 ǻȚİȖȤİȚȡȘĲȚțȒİȟȑĲĮıȘĲȘȢțĮȜȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
 ǼȟȦıȦȝĮĲȚțȩȢʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢĲȘȢıȣıțİȣȒȢ

ȃǼȊȇȅǻǿǼīǼȇȉǾȈ
ȇȪșȝȚıȘǾȜİțĲȡȚțȒȢǻȚȑȖİȡıȘȢ
ȂİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȐ

ĬȑıȘ
ǹıșİȞȒțĮĲȐ
ĲȘȞȡȪșȝȚıȘ

ȂİȂʌĮĲĮȡȓĮ

ǼȞȑȡȖİȚĮȝȑıȦ5)

ǼʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȠȚ

ƳĶǋǅǊǎƾ ĵǅƽǁĶǋķǃǌ ǈǐĸǅĴȽǊǍ ĂǍĶǇǊǔ

ȉȪʌȠȢǾȜİțĲȡȠįȓȠȣ
ȂȑȤȡȚțĮȚȉİĲȡĮʌȜȐ

Deep Brain Stimulation

Transcranial Magnetic
Stimulation (TMS)
Transcranial Cerebral
Electrical Stimulation (TCES)

1985 – ȇȢȬĳș ıĴįȢȞȡȗȓ ș
Ȅ. Parkinson

ȸȵʐʌʙʋɻʃɲɿɻȵʄʄɳɷɲ
$QWLPLJUDLQH

ɁɸʐʌʉɷɿɹɶɸʌʍɻȾɸʆʏʌɿʃɼΘɅɸʌɿʔɸʌɿʃɼͬϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬʃɲʏʉʀʃʉʐʎ
ȵʐʌʙʋɻ͗ϮϱϬʹ ϯϬϬɲʍɽɸʆɸʀʎ
ȵʄʄɳɷɲ͗Ϯϱʹ ϯϱɲʍɽɸʆɸʀʎ

ȵʆʏʘɴɳɽɸɿȵɶʃɸʔɲʄɿʃɼȴɿɹɶɸʌʍɻͬϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬʃɲʏʉʀʃʉʐʎ
ȵʐʌʙʋɻ͗ϮϱϬʹ ϯϱϬɲʍɽɸʆɸʀʎ
ȵʄʄɳɷɲ͗Ϯϱʹ ϯϬɲʍɽɸʆɸʀʎ

ȵʄʄɳɷɲͬȵʐʌʙʋɻсϭͬϭϬ
75,*(0,1$/1(85202'8/$7,21 ZZZFHIDO\FRP

ȉȠȝȑȜȜȠȞ

9
Χημική Νευροτροποποίηση
(Εμφυτευμένα συστήματα για νωτιαία αναλγησία και σπαστικότητα)
Κολοτούρα Αθηνά - Αναισθησιολόγος

ȆȩȞȠȢ

ȋȘȝȚțȒȃİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞĮıȣıĲȒȝĮĲĮȖȚĮȞȦĲȚĮȓĮ
ĮȞĮȜȖȘıȓĮțĮȚıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

«ǐ ǑǝǎǐǓ ǆǀǎǂǊ ǐ ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǐǓ ǅǖǎƽǔǕǈǓ ǕǈǓ
ǂǎǉǒǚǑǝǕǈǕǂǓ, ǘǆǊǒǝǕǆǒǐǓ ǋǂǊ ǂǑǝ Ǖǐ ǉƽǎǂǕǐ»
ƣǌǃƾǒǕǐǓ ƴǃƽǊǕǔǆǒ
«Ʊ ƲǝǎǐǓ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ƾǘǆǊ ǍǆǄƽǌǈ ǆǑǀǅǒǂǔǈ ǔǕǈ
ǎǐǔǈǒǝǕǈǕǂ ǋǂǊ ǉǎǈǔǊǍǝǕǈǕǂ, ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ ǔǈǍǂǀǎǆǊ Ǖǈ
ǅǊǂǗǐǒƽ ǂǎƽǍǆǔǂ ǔǕǈ Ǉǚƿ ǋǂǊ Ǖǐ ǉƽǎǂǕǐ»

ȀȠȜȠĲȠȪȡĮ ǹșȘȞȐ

Ronald Melzack

ȉȚİȓȞĮȚʌȩȞȠȢ
| ȈĮȞȆȅȃȅȠȡȓȗȠȣȝİĲȘįȣıȐȡİıĲȘĮȚıșȘĲȚțȒțĮȚ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒİȝʌİȚȡȓĮʌȠȣıȤİĲȓȗİĲĮȚȝİ
İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȒİʌĮʌİȚȜȠȪȝİȞȘ įȣȞȘĲȚțȒ ȚıĲȚțȒ
ȕȜȐȕȘțĮȚİțĳȡȐȗİĲĮȚȝİȩȡȠȣȢʌȠȣȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞ
ĲȠȞȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚĲȘȞȑțĲĮıȘĲȘȢȕȜȐȕȘȢ
| ȅȄȊȈȋȇȅȃǿȅȈ
| ȅȅȟȪȢȆȩȞȠȢȝʌȠȡİȓȞĮȝİĲĮʌȑıİȚıİȋȡȩȞȚȠȆȩȞȠİȐȞ
įİȞĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıșİȓȑȖțĮȚȡĮ

ȉȚİȓȞĮȚıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

| ǾıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚȝȚĮȣʌȑȡȝİĲȡȘțĮȚĮȞȫȝĮȜȘ
ĮȪȟȘıȘĲȠȣĲȩȞȠȣĲȦȞȝȣȫȞİȟĮȚĲȓĮȢȕȜȐȕȘȢıĲȠȞ
ĮȞȫĲİȡȠțȚȞȘĲȚțȩȞİȣȡȫȞĮ
| ǾıȠȕĮȡȠȪȕĮșȝȠȪıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıȣȞįȑİĲĮȚİțĲȩȢĲȦȞ
ȐȜȜȦȞȝİʌİȡȚȠȡȚıȝȩĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢȝİįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ĲȠȣȪʌȞȠȣțĮȚıȣȤȞȐȝİȑȞĲȠȞȠʌȩȞȠ

ȋȡȩȞȚȠȢȆȩȞȠȢ

ȋȡȩȞȚȠȢȆȩȞȠȢ
| ǹȞțĮȚȜȓȖȠȚȐȞșȡȦʌȠȚʌİșĮȓȞȠȣȞĮʌȩĲȠȞʌȩȞȠʌȠȜȜȠȓʌİșĮȓȞȠȣȞȝİ
ʌȩȞȠțĮȚĮțȩȝĮʌİȡȚııȩĲİȡȠȚȗȠȣȞȝİʌȩȞȠ
| ȅȚĮȡȞȘĲȚțȑȢțȠȚȞȦȞȚțȩȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĮʌȩĲȠȞȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠİȓȞĮȚ
ĲȡȠȝİȡȑȢǹȣȟȐȞİĲĮȚĲȠțȩıĲȠȢĲȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȣȖİȓĮȢțĮȚĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ
ĮȖȦȖȒȢȣʌȐȡȤİȚĮʌȫȜİȚĮȦȡȫȞİȡȖĮıȓĮȢȝİȓȦıȘĲȠȣİȚıȠįȒȝĮĲȠȢ
İʌȚȕȐȡȣȞıȘĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢțĮȚİȜȐĲĲȦıȘĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ
| ȊʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩțȩıĲȠȢĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣȖȚĮĲȘȞ
țȠȚȞȦȞȓĮȕȡȓıțİĲĮȚıĲȠȓįȚȠİʌȓʌİįȠȝİİțİȓȞȠĲȠȣțĮȡțȓȞȠȣțĮȚĲȦȞ
țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȫȞȞȠıȘȝȐĲȦȞ

| ǾșİȡĮʌİȓĮĲȦȞıȣȞįȡȩȝȦȞĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ ȝİȒȤȦȡȓȢ
ıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıȣȞİȤȓȗİȚȞĮĮʌȠĲİȜİȓȑȞĮȝİȖȐȜȠʌȡȩȕȜȘȝĮĲȩıȠȖȚĮĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢȩıȠțĮȚȖȚĮĲȠȣȢȖȚĮĲȡȠȪȢ
| ȈȘȝĮȞĲȚțȒİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒʌȡȩȠįȠȢıĲȘȖȞȫıȘĲȦȞʌĮșȠĳȣıȚȠȜȠȖȚțȫȞ
ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞȑȤİȚİȣȞȠȒıİȚĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘıĲȠȤİȣȝȑȞȦȞ ĳĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȫȞ
țĮȚİʌİȝȕĮĲȚțȫȞșİȡĮʌİȚȫȞ
| ȅȚİʌİȝȕĮĲȚțȑȢșİȡĮʌİȓİȢȖȚĮȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠʌȡȠȨʌȠșȑĲȠȣȞĮʌȠĲȣȤȓĮĲȦȞ
İʌȚșİĲȚțȫȞțĮșȫȢțĮȚĲȦȞıȣȞįȣĮıĲȚțȫȞșİȡĮʌİȚȫȞ.

1HXURPRGXODWLRQ 
ȃİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ

ȅȡȚıȝȩȢ

7KHHYROXWLRQRIPRGHUQ
WHFKQRORJ\LQWKHODVW\HDUV
KDVUHVXOWHGLQWKHJURZWKDQG
GHYHORSPHQWWHFKQLTXHVRI
QHXURPRGXODWLRQ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝȑıȦıĲȠȤİȣȝȑȞȘȢ țĮȚİȜİȖȤȩȝİȞȘȢȤȠȡȒȖȘıȘȢȘȜİțĲȡȚțȫȞ
ȫıİȦȞĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞțĮȚȕȚȠȜȠȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞ įȡȠȣȞȦȢ
ȘȜİțĲȡȚțȠȓȒȤȘȝȚțȠȓȞİȣȡȠȝİĲĮȕȚȕĮıĲȑȢ ıİıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
șȑıİȚȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢȝİĲȐĮʌȩȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ
ıȪȞįİıȘĲȠȣȝİİȝĳȣĲİȪıȚȝİȢ ıȣıțİȣȑȢ

Indications for Neuromodulation
Chronic Migraine-ONS
Parkinson

ǼʌİȝȕĮĲȚțȒȃİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ

OCD *

Essential Tremor

Depression *
Epilepsy

Dystonia

SpastiIcity

| ȋǾȂǿȀǾ 1(ȊȇȅȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾ
|ǼȂĭȊȉǼȊȈǿȂǾǹȃȉȁǿǹ0(ȂǿȀȇȅǻǼȄǹȂǼȃǾȖȚĮ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȑȖȤȣıȘȢȅʌȚȠİȚįȫȞ ȉǹ

Angina

Chronic pain

Gastroparesis

PVD

| ǾȁǼȀȉȇǿȀǾǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ 1(Ȋȇ2ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾ

OBESITY*

Tinnitus,Stroke*
Incontinence

|ǼȂĭȊȉǼȊȈǿȂȅȈǻǿǼīǼȇȉǾȈ ǾȁǼȀȉȇȅǻǿǹ
|ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ ȘȜİțĲȡȚțȒįȚȑȖİȡıȘȒĮȞĮıĲȠȜȒ
ȞİȣȡȦȞȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Cystitis ,pelvic pain
*Therapy in development

ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

50 Years Neuromodulation
INTRATHECAL DRUGTHERAPY

| ǾİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮʌȡȠȑțȣȥİıĮȞșİȡĮʌİȣĲȚțȒİʌȚȜȠȖȒȖȚĮ
ĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣȖȚĮĮıșİȞİȓȢıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢ
ĮʌȑĲȣȤİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȐȜȜȘșİȡĮʌİȣĲȚțȒʌĮȡȑȝȕĮıȘ ZLWK
DGHTXDWHDQDOJHVLDRQKLJKGRVHRUDORUSDUHQWHUDOWKHUDS\
EXWZLWKXQDFFHSWDEOHVLGHHIIHFWV

80er

90er

2000er

Birth of intrathecal
Drugtherapy
(Baclofen Studies)

ITO-Therapy for chronic pain
New pumps

Drug Guidelines
(four-six lines)
2002-2012
Ziconotide

| ǾİȚıĮȖȦȖȒıĲȘȞțȜȚȞȚțȒʌȡȐȟȘĲȦȞİȝĳȣĲİȪıȚȝȦȞ ĮȞĲȜȚȫȞ
ȑȖȚȞİıĲĮĲȑȜȘĲȘȢįİțĮİĲȓĮȢĲȠȣțĮȚıĲȚȢĮȡȤȑȢĲȘȢ
įİțĮİĲȓĮȢ

ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ

o ǾȤȠȡȒȖȘıȘĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ İȞįȠİȖțİĳĮȜȚțȐ

o

İʌȚıțȜȘȡȓįȚĮ țĮȚİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ İĳĮȡȝȩıĲȘțİ
ĮȡȤȚțȐıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣȣʌȑĳİȡĮȞĮʌȩ
țĮȡțȚȞȚțȩʌȩȞȠ
ǾȤȠȡȒȖȘıȘȠʌȚȠİȚįȫȞ İȞįȠȞȦĲȚĮȓĮ
,QWUDWKHFDO ĮȞȒțİȚıĲȘȞțĮĲȘȖȠȡȓĮĲȦȞ
İȟİȜȚȖȝȑȞȦȞĲİȤȞȚțȫȞȞİȣȡȠĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ
$GYDQFHG1HXURPRGXODWLRQ 7HFKQLTXHV 

ǾĮȞĮȜȖȘĲȚțȒıțȐȜĮĲȘȢ ȆȅȊȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ
*HQHYD :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ

ǼȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

| ǾİȝĳȪĲİȣıȘĮȞĲȜȚȫȞȖȚĮĲȘȞİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞ
ĮʌȠĲİȜİȓȝȚĮțĮȜȐ İįȡĮȚȦȝȑȞȘĲİȤȞȚțȒȖȚĮĲȘįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȠȣ
ʌȩȞȠȣ
| ȊʌȐȡȤȠȣȞȝİȜȑĲİȢʌȠȣĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞțĮȜȪĲİȡȘįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȠȣ
ʌȩȞȠȣțĮȚȜȚȖȩĲİȡİȢİʌȚʌȜȠțȑȢȝİĲȘȤȡȒıȘĲȘȢİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮȢ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢĳĮȡȝȐțȦȞ

ǾĮȞĮșİȦȡȘȝȑȞȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȒțȜȓȝĮțĮĲȘȢ
ȆȅȊ

)UHHRISDLQ

)UHHRISDLQ
3DLQSHUVLVWLQJRULQFUHDVLQJ

3DLQSHUVLVWLQJRULQFUHDVLQJ

ƣǎǆǑǂǒǋƿǓ ǂǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔǈ Ǖǐǖ Ǒǝǎǐǖ Ǎǆ Ǖǐ 3ǐ
ǔǋǂǌǀ, Ǒǒǐǔǉƿǋǈ Ǖǐǖ 4ǐǖ ǔǋǂǌǊǐǞ

ƪǆǒǂǑǆǖǕǊǋƾǓ ǆǑǊǌǐǄƾǓ ǔǕǐǎ ǋǂǒǋǊǎǊǋǝ
Ǒǝǎǐ

Neuromodulation, Indications
Neurostimulation vs. IDD

ƯǆǖǒǐǘǆǊǒǐǖǒǄǊǋƿ;

1HXURVWLPXODWLRQ

ƯǚǕǊǂǀǂ ƣǎǂǌǄǈǕǊǋƽ

 1HXURSDWKLF SDLQ
 ,VFKHPLF SDLQ

Ƨ.Ʒ. ƱǑǊǐǆǊǅƿ

 0L[HGSDLQ

WHO ƣǎǂǌǄǈǕǊǋƿ ƬǌǀǍǂǋǂ:
ǐǑǊǐǆǊǅƿ + Ǎǈ ǐǑǊǐǆǊǅƿ
ƲǆǒǊǗǆǒǊǋǐǀ ƯǆǖǒǊǋǝǀ ƣǑǐǋǌǆǊǔǍǐǀ

,''

/ ƯǆǖǒǐǌǖǕǊǋǐǀ ƣǑǐǋǌǆǊǔǍǐǀ

 1HXURSDWKLF SDLQ

ƳƽǅǊǐ – ƸƿǍǆǊǐ – ƱǒǍǐǎǊǋƿ ƪǆǒǂǑǆǀǂ

 1RFLFHSWLYH SDLQ

ƸǆǊǒǐǖǒǄǊǋƿ (ǉǆǒǂǑǆǖǕǊǋƿ, ǑǂǒǈǄǐǒǈǕǊǋƿ)

 &DQFHUSDLQ

,QGLFDWLRQVIRU
$GYDQFHG3DLQ7KHUDSLHV
1HXURVWLP 3DLQ
7KHUDS\

 )DLOHG%DFN
6\QGURPH )%6
 &RPSOH[5HJLRQDO
3DLQ
6\QGURPH
 $UDFKQRLGLWLV
 5DGLFXORSDWKLHV
 3HULSKHUDO,VFKHPLF
3DLQ
 1HXUDOJLDV
 $QJLQD3HFWRULV

1HXURVWLP 3DLQ
7KHUDS\RU,QWUDWKHFDO
3DLQ7KHUDS\

 )DLOHG%DFN6\QGURPH
 &RPSOH[5HJLRQDO3DLQ
6\QGURPH &536
 $UDFKQRLGLWLV
 3DLQIXO1HXURSDWKLHV
 6SLQDO&RUG,QMXU\
 3RVW+HUSHWLF1HXUDOJLD
 3KDQWRP/LPE3DLQ

,QWUDWKHFDO 3DLQ
7KHUDS\

 'LIIXVH&DQFHU
3DLQ
 )DLOHG%DFN
6\QGURPH
 $[LDO6RPDWLF3DLQ
 2VWHRSRURVLV
 $UDFKQRLGLWLV
 9LVFHUDO3DLQ
 +HDG1HFN3DLQ

Courtesy E. Krames, M.D.

ȆĮșȒıİȚȢıĲȚȢȠʌȠȓİȢ
İȝĳȣĲİȪȠȞĲĮȚĮȞĲȜȓİȢ

o ǻȚȐȤȣĲȠȢțĮȡțȚȞȚțȩȢʌȩȞȠȢ
o ȆȩȞȠȢȝİĲȐĮʌȩİʌİȝȕȐıİȚȢıĲȘȈȈ
o ǼʌȫįȣȞĮıȪȞįȡȠȝĮĮʌȩȕȜȐȕȘȃȂ
o ȂİșİȡʌȘĲȚțȒ ȞİȣȡĮȜȖȓĮ
o ȆȩȞȠȢȝȑȜȠȣȢĳȐȞĲĮıȝĮ
o ǹȜȖȠįȣıĲȡȠĳȓĮ &536
o ǼțĳȣȜȚıĲȚțȒĮȡșȡȠʌȐșİȚĮ
o ĬĮȜĮȝȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ ± ȀİȞĲȡȚțȩȢȆȩȞȠȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮİʌȚȜȠȖȒȢĮıșİȞȫȞ

o
o
o
o
o
o

ȅȚıȣȞĲȘȡȘĲȚțȑȢșİȡĮʌİȓİȢȑȤȠȣȞĮʌȠĲȪȤİȚ
ĮȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮʌȠȜȜȑȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
ǱȜȜİȢȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢİʌİȝȕȐıİȚȢįİȞİȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ
ǻİȞȣʌȐȡȤİȚıȠȕĮȡȩȢİșȚıȝȩȢıİĳȐȡȝĮțĮ
ǲȤİȚİțĲȚȝȘșİȓȘȥȣȤȠȜȠȖȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣ
ĮıșİȞȒțĮȚȣʌȐȡȤİȚȘıȣȞĮȓȞİıȘĲȠȣȢ
ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞĮȞĲİȞįİȓȟİȚȢȖȚĮĲȘȞİȝĳȪĲİȣıȘ
ıȒȥȘįȚĮĲĮȡĮȤȑȢʌȘțĲȚțȩĲȘĲĮȢ 
ǾįȠțȚȝĮıȓĮʌȠȣʌȡȠȘȖİȓĲĮȚĲȘȢİȝĳȪĲİȣıȘȢİȓȞĮȚ
İʌȚĲȣȤȒȢ

– CRPS

– Chronic pancreatitis

– Cancer

– Polyarthritis

– Osteomyelitis
– Spinal stenosis

– Spinal cord injury

– Osteoarthritis

– Multiple sclerosis

– Osteoporosis

– Coccygodynia

– Dystonia

ȈțȠʌȩȢĲȘȢȃȦĲȚĮȓĮȢǹȞĮȜȖȘıȓĮȢ

| ȀĮȜȪĲİȡȘĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
| ȁȚȖȩĲİȡİȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĮʌȩĲȘĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒ
| ǼȜȐĲĲȦıȘĲȦȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ LYVFRUDOWUDQVGHUPDO
WUDQVPXFRVDO
| ȆȡȠĮȖȦȖȒĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢĲȘȢȗȦȒȢ 4/

ȀȡȚĲȒȡȚĮİʌȚȜȠȖȒȢĮșİȞȫȞ ȝİțĮȡțȓȞȠȖȚĮ
ȃȦĲȚĮȓĮ ,7 ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

o

ǹȞİʌĮȡțȒȢĮȞĮȜȖȘıȓĮȝİĲȘȞȐȡȚıĲȘȝȑȖȚıĲȘ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒĮʌȩȐȜȜİȢȠįȠȪȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
o ǹʌȠĲȣȤȓĮıĲȘȞİȞĮȜȜĮȖȒĲȦȞȠʌȚȠİȚįȫȞ
o ǹʌȠĲȣȤȓĮıĲȘȞĮȪȟȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞĲȦȞıȣȞȠįȫȞ
ĳĮȡȝȐțȦȞĲȦȞĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ

o

ǺĮȡİȚȑȢ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĲȘȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢĮȖȦȖȒȢ

o

ȀĮȡțȚȞȠʌĮșİȓȢĮıșİȞİȓȢ
o ȆȠȜȪȝȚțȡȩʌȡȠıįȩțȚȝȠİʌȚȕȓȦıȘȢ
o ǹȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣțĮĲĮıĲȡİʌĲȚțȠȪțĮȚĮȞȣʌȩĳȠȡȠȣ
ʌȩȞȠȣıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢȗȦȒȢ

ǻȠțȚȝĮıȓĮǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ

o ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚİȓĲİȒİʌȚıțȜȘȡȓįȚĮ İȓĲİȒ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘİʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ
İĳȐʌĮȟįȩıİȦȞʌȠȣĮȣȟȐȞȠȣȞıĲĮįȚĮțȐȑȦȢ
ȩĲȠȣİʌȚĲİȣȤșİȓȘțĮĲȐȜȜȘȜȘįȩıȘȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣİȓĲİĮʌȩȐȜȜȠȣȢ
ʌȡȠĲȚȝȐĲĮȚȘıȣȞİȤȒȢȤȠȡȒȖȘıȘ

ȈȪȖțȡȚıȘțȩıĲȠȣȢİȟȦĲİȡȚțȒȢțĮȚ
İȝĳȣĲİȣȝȑȞȘȢĮȞĲȜȓĮȢ

ȆȜİȠȞİțĲȒȝĮĲĮİȝĳȣĲİȪıȚȝȦȞ ȑȞĮȞĲȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞĮȞĲȜȚȫȞ

o ȂȚțȡȩĲİȡȠȢțȓȞįȣȞȠȢȝȩȜȣȞıȘȢ
o ȅĮıșİȞȒȢȝʌȠȡİȓȞĮțȚȞİȓĲĮȚİȜİȪșİȡĮ
o ȀȩıĲȠȢʌĮȡȩȝȠȚȠȝİĲȐĮʌȩȝȒȞİȢ
o ȀȩıĲȠȢʌȠȜȪȝȚțȡȩĲİȡȠȝİĲȐĮʌȩ
ȝȒȞİȢ

ǼȝĳȣĲİȪıȚȝĮ,7GHOLYHU\V\VWHPVțĮȚįȚȐȡțİȚĮĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ

&RVWRI7KHUDS\ 86'ROODUV

&RVW&RPSDULVRQRI7ZR1HXUD[LDO
0RUSKLQH'HOLYHU\6\VWHPV
([WHUQDO3XPS

,PSODQWHG3XPS







7LPHIURP7KHUDS\,QLWLDWLRQ 0RQWKV

ƣǎǂǍǆǎǝǍǆǎǈ ƦǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ
ƪǆǒǂǑǆǀǂǓ

ƴǞǔǕǈǍǂ ƸǐǒƿǄǈǔǈǓ

ƧǑǊǌǐǄƾǓ

ƧǃǅǐǍƽǅǆǓ

ƧǍǗǖǕǆǖǍƾǎǐǓ ƬǂǉǆǕƿǒǂǓ

ƧǗƽǑǂǏ / ƜǄǘǖǔǈ ƧǏǚǕǆǒǊǋƿ
ƣǎǕǌǀǂ

2-4 MƿǎǆǓ

IT Port Reservoir

ƧǗƽǑǂǏ / ƜǄǘǖǔǈ ƧǏǚǕǆǒǊǋƿ
ƣǎǕǌǀǂ

>3-6 MƿǎǆǓ

ƧǍǗǖǕǆǖǍƾǎǈ ƣǎǕǌǀǂ

ƜǄǘǖǔǈ / ƧǗƽǑǂǏ
ƣǎǕǌǀǂ ǂǆǒǀǐǖ ƿ Ǎǆ ǍǑǂǕǂǒǀǂ

Bedder, et al., 1991, JPSM

ȆȡȠțȜȒıİȚȢʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıİȚ
ȘȃȦĲȚĮȓĮ ,7 ǹȞĮȜȖȘıȓĮ

ǼʌȚȜȠȖȒĮȞĲȜȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮȞȐȖțİȢ
ĲȠȣĮıșİȞȒ

| ȆĮȡȠȤȑȢțĮȚțȩıĲȠȢ
| ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞȘȢĮȞĲȜȓĮȢ
| ,7ĳȐȡȝĮțĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚțĮȚĲȠțȩıĲȠȢȖİȝȓıȝĮĲȠȢ
| ȂĮțȡȐȢįȚȐȡțİȚĮȢʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘțĮȚĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
| ȂĮțȡȐȢįȚȐȡțİȚĮȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
| ȉİȤȞȚțȑȢİʌȚʌȜȠțȑȢ țĮșİĲȒȡĮȢĮȞĲȜȓĮ
| ǹȞȠȤȒȠʌȚȠİȚįȫȞ
| ȊʌİȡĮȜȖȘıȓĮ ĮʌȩĲĮȠʌȚȠİȚįȒ
| ȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĮʌȩĲĮ,7ĳȐȡȝĮțĮ

| ȈİĮıșİȞİȓȢȝİĮȞĮȝİȞȩȝİȞİȢıȣȤȞȑȢĮȜȜĮȖȑȢıĲȘįȠıȠȜȠȖȓĮȠȚ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞİȢĮȞĲȜȓİȢİȓȞĮȚʌȡȠĲȚȝȩĲİȡİȢįȚĮĳȠȡİĲȚțȐȝȚĮ
ȜȚȖȩĲİȡȠĮțȡȚȕȒȝȘȤĮȞȚțȒĮȞĲȜȓĮİȓȞĮȚȝȚĮțĮȜȒİʌȚȜȠȖȒ
| ǼʌȚʌȜȑȠȞȠȚĮȞĲȜȓİȢıĲĮșİȡȒȢȡȠȒȢįİȞȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĮĳȠȪȑȤȠȣȞįȚȐȡțİȚĮȗȦȒȢĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȤȡȩȞȚĮǹȞĲȓșİĲĮȠȚ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞİȢĮȞĲȜȓİȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞȝʌĮĲĮȡȓİȢȝİįȚȐȡțİȚĮ
ȗȦȒȢĲȠʌȠȜȪȤȡȩȞȚĮ

| ǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞVWDQGDUGVĲȘȢİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȘȢȝİșȩįȠȣĮȜȜȐ
ȘțĮȜȪĲİȡȘʌȡĮțĲȚțȒ
| ȀȡȚĲȒȡȚĮİʌȚȜȠȖȒȢĲȦȞĮıșİȞȫȞ

ǼȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞĳĮȡȝȐțȦȞțĮȚ
ȜȠȚʌȑȢİȞįȠȡĮȤȚĮȓİȢ șİȡĮʌİȓİȢȋİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ
ĲİȤȞȚțȑȢ

| ǾİʌȚȜȠȖȒĲȦȞțĮĲȐȜȜȘȜȦȞİȝĳȣĲİȪıȚȝȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȕĮıȓȗİĲĮȚıİȑȞĮȞĮȡȚșȝȩʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞțĮȚĮȞșȡȦʌȠȝİĲȡȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞĲȠȣĮıșİȞȠȪȢțĮȚĲȘȢĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘȢ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣ
| ǾȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘȝʌȠȡİȓȞĮİțĲİȜİıĲİȓȣʌȩ
ȖİȞȚțȒȒĲȠʌȚțȒĮȞĮȚıșȘıȓĮıİșȑıȘʌȜȐȖȚĮȢțĮĲȐțȜȚıȘȢ

ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ
|+ ȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȑȤİȚĮȞĮįİȚȤșİȓıĲȚȢ
ȝȑȡİȢȝĮȢȦȢȝȚĮȕĮıȚțȒșİȡĮʌİȣĲȚțȒİʌȚȜȠȖȒȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣĮȞșİțĲȚțȠȪʌȩȞȠȣ țĮȜȠȒșȠȣȢȒțĮțȠȒșȠȣȢ 
țĮșȫȢțĮȚĲȘȢıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢıİĮıșİȞİȓȢıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢ
ȑȤȠȣȞĮʌȠĲȪȤİȚȩȜİȢȠȚȐȜȜİȢșİȡĮʌİȣĲȚțȑȢİʌȚȜȠȖȑȢ
|ȈȒȝİȡĮİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘȝȚĮȝİȖȐȜȘʌȠȚțȚȜȓĮĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞțĮȚ
İʌȚțȠȣȡȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞȖȚĮİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ

ǼȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞĳĮȡȝȐțȦȞțĮȚ
ȜȠȚʌȑȢİȞįȠȡĮȤȚĮȓİȢ șİȡĮʌİȓİȢ
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń
Ń

ȂȠȡĳȓȞȘ
ȂʌĮțȜȠĳĮȓȞȘ
ĭİȞĲĮȞȪȜȘȈȠȣĳİȞĲĮȞȪȜȘǺȠȣʌȡİȞȠȡĳȓȞȘ
ȊįȡȠȝȠȡĳȩȞȘ
ȉȠʌȚțȐĮȞĮȚıșȘĲȚțȐ
ǱȜĳĮ± ǹįȡİȞİȡȖȚțȠȓ ĮȖȦȞȚıĲȑȢ
ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ10'$ȣʌȠįȠȤȑȦȞ
ǽȚțȠȞȚĲȓįȘ
ȀĮȜıȚĲȠȞȓȞȘȃİȠıĲȚȖȝȓȞȘ
ȂȚįĮȗȠȜȐȝȘīțĮȝʌĮʌİȞĲȓȞȘ
ȅțĲĮʌİʌĲȓįȚĮȋȘȝİȚȠșİȡĮʌİȣĲȚțȐǾʌĮȡȓȞȘ
ȈȣȞįȣĮıȝȠȓĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞĳĮȡȝȐțȦȞ

ǼȓįȘǹȞĲȜȚȫȞ

o ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞİȢȘȜİțĲȡȠȞȚțȑȢĮȞĲȜȓİȢ
o ȂǼ'7521,&± 6<1&520(',,,
o 75,&80('± 0('675($0
oFLOWONIX MEDICAL - PROMETRA

o ȈĲĮșİȡȒȢȡȠȒȢ ĮȞĲȜȓİȢ

*DVSXPSV

o ,1)86$,'&253± ,1)86$,'02'(/
o $552:± 7+(5(;
o 0('7521,&± ,620('
o 75,&80('± $5&+,0('(6,39
o Ǻǹ5'
o $16 $FFX5[

VW6SLQDO$QDOJHVLF'UXJ'HOLYHU\6\PSRVLXP

'U$SRVWRORV&KDW]LNDOIDV

,PSODQWDEOHSXPSV\VWHPV
%DWWHU\GULYHQSURJUDPPDEOH

*DVGULYHQ

Reservoir: 18ml, 20ml or 40ml
&RGPDQ6HULHV

5HVHUYRLU±PO
)ORZUDWH
>POK@ 
 
 
 
 

Flowonix Medical

ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒǹȞĲȜȓĮ

ȂȘȤĮȞȚțȒĮȞĲȜȓĮıĲĮșİȡȐȢȡȠȒȢ
o ƸǂǍǈǌǐǞ profile

o Archimedes

| ƲǂǊǅǊǂǕǒǊǋƿ

Archimedes

| ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ POPO
| ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘȇȠȒ± POG
IP 1000 V

| ǻȚȐȡțİȚĮȗȦȒȢĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȤȡȩȞȚĮ
| ȈȣȝȕĮĲȒȝİ05,7HVOD
| ȂİĲȡȐİȚȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȠȩȖțȠ
| ǼȪțȠȜȠȢʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ

$UFKLPHGHV

,PSODQWDWLRQUDWHRIHOHFWULFDO,7SXPSV
,Q(XURSH5DQJHIURPWR0LOOLRQLQKDELWDQWV
$YHUDJHUDWH0LOOLRQ

*%

 0LOOLRQ

1/

 0LOOLRQ

%(

 0LOOLRQ

'

 0LOOLRQ

$

 0LOOLRQ

)

 0LOOLRQ

,

 0LOOLRQ

(

 0LOOLRQ

*
 0LOOLRQ

ǼȝĳȪĲİȣıȘȝȩȞȚȝȘȢĮȞĲȜȓĮȢȖȚĮȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒ
ȤȠȡȒȖȘıȘȝȠȡĳȓȞȘȢ
ȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȤȡȩȞȚȠȣȕĮıĮȞȚıĲȚțȠȪ
ʌȩȞȠȣ

ȉİȤȞȚțȒ

,QWUDRSHUDWLYH

Katheter
FlexTip , Codman

ȈĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘțĮȚȑȞȦıȘ

ǹȞĲȜȓĮȠʌȚȠİȚįȫȞ

ȉ$ȖȚĮȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ

ĬȑıȘțĮșİĲȒȡĮ
ǹȞĲȜȓĮȢ

ǼȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞĳĮȡȝȐțȦȞțĮȚ
ȜȠȚʌȑȢİȞįȠȡĮȤȚĮȓİȢ șİȡĮʌİȓİȢȋİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ
ĲİȤȞȚțȑȢ

o

ǾȝİĲİȖȤİȚȡȘĲȚțȒįȚĮȤİȓȡȚıȘįȚĮĳȑȡİȚĮʌȩțȑȞĲȡȠıİ
țȑȞĲȡȠ
o ȅȡȚıȝȑȞȠȚșİȡȐʌȠȞĲİȢȚĮĲȡȠȓʌȡȠĲȚȝȠȪȞȞĮĮĳȒıȠȣȞ
ĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢțȜȚȞȒȡİȚȢȖȚĮȝİȫȡİȢȫıĲİȞĮ
İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȘșİȓȘʌȚșĮȞȩĲȘĲĮįȚĮȡȡȠȒȢ
o ǾʌȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȘȢįȠıȠȜȠȖȓĮȢĲȘȢĮȞĲȜȓĮȢȕĮıȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞțĮĲȐıĲĮıȘȣȖİȓĮȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢțĮȚıĲȚȢĮȞȐȖțİȢ
ĲȠȣȖȚĮĮȞĮȜȖȘıȓĮ

ǼʌȚʌȜȠțȑȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘȞ
,QWUDWKHFDO 'UXJ7KHUDS\

| ȉİȤȞȚțȑȢİʌȚʌȜȠțȑȢĲȦȞ,7''6 a 
| ȆȚȠıȣȤȞȐȠĳİȓȜȠȞĲĮȚıĲȠȞțĮșİĲȒȡĮ
| ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝȚĮİʌȚʌȜȑȠȞȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮıĲȠ
ĲȦȞĮıșİȞȫȞ
| ıȣȤȞȑȢİʌȚʌȜȠțȑȢĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞȅȚʌȜȑȠȞ
a 
| ĭĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȑȢȆĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
| ȃİȣȡȠĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ
| ǱȜȜİȢıʌȐȞȚİȢİʌȚʌȜȠțȑȢʌȤȜȠȓȝȦȟȘ a 
| ǹʌȩȡȡȚȥȘȝȩȞȚȝȦȞ,7''V\VWHPVaĲȦȞĮıșİȞȫȞ
.DPUDQ6:ULJKW%'Neuromodulation.

ǼʌȚʌȜȠțȑȢ

ǹȞĲȜȓĮȠʌȚȠİȚįȫȞ
ĬȑıȘțĮșİĲȒȡĮ
ĮȞĲȜȓĮȢ

o

ȋİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢ
ǹȚȝȠȡȡĮȖȓĮȝȩȜȣȞıȘȕȜȐȕİȢȗȦĲȚțȫȞȚıĲȫȞ
o ȂȘȤĮȞȚțȑȢ
ĮʌȩĲȠȞțĮșİĲȒȡĮȈʌȐıȚȝȠıȣıĲȡȠĳȒĮʌȩĳȡĮȟȘ
įȚĮȡȡȠȒĮȞȐʌĲȣȟȘțȠțțȚȫȝĮĲȠȢ
ĮʌȩĲȘȞĮȞĲȜȓĮǱįİȚĮıȝĮȝʌĮĲĮȡȓĮȢİȟȐȞĲȜȘıȘ
ĮȞĲȜȓĮȢʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ıĲȘșȒțȘĮȚȝȐĲȦȝĮȒıȣȜȜȠȖȒȣȖȡȠȪıĲȘ
șȒțȘ«

5REHUWV/-HWDO Eur J Pain. 

ȉ$ īȚĮȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠ
ǼʌȚʌȜȠțȒ
ȈțȚĮȖȡĮĳȚțȩȝȑıȦĲȘȢĮȞĲȜȓĮȢ

ȂȑȖȚıĲȘįȩıȘțĮȚıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ

ǼʌȚʌȜȠțȑȢ«

 ǾǻȩıȘİȓȞĮȚȣʌİȪșȣȞȘȖȚĮĲȘįȡȐıȘĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣĮȜȜȐțĮȚȖȚĮĲȚȢ
ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
 ǾıȣȖțȑȞĲȡȦıȘıĲȠǼȃȊ &6) İȓȞĮȚȣʌİȪșȣȞȘȖȚĮĲȘȞĲȠȟȚțȩĲȘĲĮıĲȠȞ
ȞİȣȡȚțȩȚıĲȩ
 ǺĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȘıĲȡĮĲȘȖȚțȒ³ȣȥȘȜȒȡȠȒ ȤĮȝȘȜȒıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ´

o

ĭĮȡȝĮțȠȜȠȖȚțȑȢ
ĮʌȩĲĮȠʌȚȠİȚįȒȃĮȣĲȓĮȑȝİĲȠȢțȞȘıȝȩȢțĮĲĮıĲȠȜȒ
İĳȓįȡȦıȘțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞįȚȐȡȡȠȚĮįȣıțȠȚȜȚȠĲȘĲĮ
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘȪįĮĲȠȢțĮȚȠȚįȒȝĮĲĮıĲĮțȐĲȦȐțȡĮȝİȓȦıȘĲȘȢ
ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢȚțĮȞȩĲȘĲĮȢțĮȚĲȘȢȜȓȝʌȚȞĲȠȝȘİʌĮȡțȒȢ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣ
ĮʌȩĲĮıȣȞȠįȐ ĳȐȡȝĮțĮ ȝʌĮțȜȠĳĮȓȞȘ
țȜȠȞȚįȓȞȘȉǹ ǼʌȚʌȜȑȠȞĲȦȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞȟȘȡȠıĲȠȝȓĮ
ȗȐȜȘȣʌȩĲĮıȘțȚȞȘĲȚțȩȢĮʌȠțȜİȚıȝȩȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȪʌȞȠȣ
șȩȜȦıȘĲȘȢȩȡĮıȘȢțĮȚȝȣĮȜȖȓİȢ

O

ȅȚȝȑȖȚıĲİȢįȩıİȚȢ,7țĮȚȠȚıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢĲȦȞĳĮȡȝȐțȦȞ

0D[GRVDJH
PJGD\
0RUSKLQH



+\GURPRUSKRQH

0D[FRQFHQWUDWLRQ
PJPO






%XSLYDFDLQH





&ORQLGLQH





)HQWDQ\O

"



=LFRQRWLGH

"  "

'HHU7HWDO3RO\DQDOJHVLF&RQVHQVXV&RQIHUHQFHNeuromodulation 

,PSODQWDEOH 3XPSV
 7KHUROH RI WKH YROXPH 
$LPRILQYHVWLJDWLRQ3DLQUHOLHIRIDWOHDVW
9ROXPH'RVDJH RI 0RUSKLQH 3DLQ UHOLHI

The “Stalaktite” Phenomenon

PO
PO

HIGH FLOW
LOW CONCETRATION

ȀȠțțȓȦȝĮıĲȠȐțȡȠĲȠȣțĮșİĲȒȡĮ
| ǼȓȞĮȚȝȚĮıȠȕĮȡȒİʌȚʌȜȠțȒʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚıȣȝʌȓİıȘĲȠȣ
ȞȦĲȚĮȓȠȣȝȣİȜȠȪțĮȚʌĮȡȐȜȣıȘ
| ȆȐȞȦĮʌȩʌİȡȚʌĲȫıİȚȢȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓĮʌȩĲȠ ʌȡȫĲȠ
ʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ
| ĭĮȓȞİĲĮȚȞĮıȣȞįȑİĲĮȚȝİĲȘȞıȣȖțȑȞĲȡȦıȘĲȘȢȝȠȡĳȓȞȘȢ !PJP/ 
ĲȘȞȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘ !PJGD\ țĮȚĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢ
| ȍıĲȩıȠıİĮȞĮıțȩʌȘıȘĲȦȞ<DNVK HWDOʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚȩĲȚıĲȠ
ıȣȝȕĮȓȞİȚȝİıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢȝȠȡĳȓȞȘȢ PJP/ İȞȫıĲȠȝİ
ȘȝİȡȒıȚĮįȩıȘ PJGD\ 

.DPUDQ6:ULJKW%'Neuromodulation.

5REHUWV/-HWDO Eur J Pain. 

PJ



PJ




6LGHHIIHFWV
 


PO

PJ

PO

PJ







PO

PJ





ȀȠțțȓȦȝĮıĲȠȐțȡȠĲȠȣțĮșİĲȒȡĮ
| ȂİȡȚțȑȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢİȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚȝȑıĮıĲȠȞʌȡȫĲȠȝȒȞĮĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢ
| ȈĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚʌȩȞȠȢȤĮȝȘȜȐıĲȘȝȑıȘțȚȞȘĲȚțȑȢțĮȚ
ĮȚıșȘĲȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞțȐĲȦȐțȡȦȞțĮșȫȢțĮȚĮʌȫȜİȚĮȠȪȡȦȞțĮȚ
țȠʌȡȐȞȦȞ
| ȂĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮ 05, ʌĮȡĮȝȑȞİȚȘįȚĮȖȞȦıĲȚțȒȝȑșȠįȠȢİʌȚȜȠȖȒȢ
ȖȚĮĲȠȣȢʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢĮıșİȞİȓȢĮȜȜȐȡȠȣĲȓȞĮȢĮʌİȚțȩȞȚıȘȖȚĮĲȠȞ
İȞĲȠʌȚıȝȩʌİȡȚʌĲȫıİȦȞįİȞįȚțĮȚȠȜȠȖİȓĲĮȚįİįȠȝȑȞȘȢĲȘȢȤĮȝȘȜȒȢ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ

ǹȞȠȤȒȠʌȚȠİȚįȫȞ

|
| ȈȠȕĮȡȑȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢĮʌȩĲĮ ,7
ȠʌȚȠİȚįȒ


ȞİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢĮȞȐʌĲȣȟȘțȠțțȚȫȝȐĲȦȞ ıĲȠȐțȡȠ
ĲȠȣțĮșİĲȒȡĮ İʌȓʌĲȦıȘ 
ĮıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțRȓ 



ǼȞįȠțȡȚȞȚțȑȢĮȞȦȝĮȜȓİȢ



ȊʌİȡĮȜȖȘıȓĮ ĮʌȩĲĮȠʌȚȠİȚįȒ

0RUSKLQHHTXLYDOHQWGRVH

ȈȘȝİȡȚȞȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘǿȉ
ȠʌȚȠİȚįȫȞ
3


















0RQWKV
%URZQ-HWDOClin J Pain

| ȆȠȜȜȐĳȐȡȝĮțĮ³RIIODEHO´ȖȚĮǿȉ
ȤȠȡȒȖȘıȘ
5REHUWV/-HWDO Eur J Pain   :LQNHOPXOOHU0:LQNHOPXOOHU
:-1HXURVXUJ   'HHU7Pain Physician
$EV5HWDOJ Clin Endocrinol Metab. 'RJUXO$HWDOAnesth
Analg+DVVHQEXVFK 6-HWDOJ Pain Symtom Manage. 
  

ǼȚįȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ

5LVNVZLWK,7GUXJGHOLYHU\
| 5HJLVWHUHGIRULQWUDWKHFDO XVH

o ǼșȚıȝȩȢȒİȟȐȡĲȘıȘ

| PRUSKLQH
| EDFORIHQ
| ]LFRQRWLGH

| 2IIODEHOXVH
| DOORWKHUGUXJV
| GUXJPL[WXUHV HYHQRIUHFRJQLVHG
GUXJV

| 0LQLPDOHYLGHQFHRIVDIHW\DQG
HIILFDF\JXLGHOLQHV

6LJQLILFDQWULVNV
RIXQDQWLFLSDWHG
WR[LFLW\

o ǹȞȠȤȒ GUXJKROLGD\

3RO\DQDOJHVLFFRQVHQVXVFRQIHUHQFH

ǼȚįȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ

ȉȠțȜȚȞȚțȩʌȡȠĳȓȜĲȘȢ=LFRQRWLGH

ǹȃȅȋǾ
Ǿ ȝİĲȐ Įʌȩ ȤȡȩȞȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠʌȚȠİȚįȠȪȢ İȜĮĲĲȦȝȑȞȘ ĮʌȐȞĲȘıȘ ı¶ ĮȣĲȩ

| ȃȑȠȢȝȘȤĮȞȚıȝȩȢĮȞĮȜȖȘĲȚțȒȢįȡȐıȘȢ

ǼȄǹȇȉǾȈǾ

| ǿıȤȣȡȩȢțĮȚİțȜİțĲȚțȩȢĮʌȠțȜİȚıĲȒȢ ĲȦȞ1W\SHFDOFLXPFKDQQHO

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

| ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚĮıĳȐȜİȚĮ
| 1RUHVSLUDWRU\GHSUHVVLRQ
| 1RGHYHORSPHQWRIWROHUDQFHRUK\SHUDOJHVLD
| 1RZLWKGUDZDOV\QGURPH
| ǼʌȚʌȡȩıșİĲȘțĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȣĲȚțȒİʌȚȜȠȖȒ
| 5HIUDFWRU\RUWROHUDQWWR,7RSLRLGV
| ,QWROHUDQWWR,7RSLRLGDGYHUVHHIIHFWV

ȈʌȐȞȚĮ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ ʌȠȞȠȪȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İșȚıȝȩ țĮȚ ȥȣȤȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ

,QWUDWKHFDO 3RO\DQDOJHVLF &RQVHQVXV$OJRULWKP


&OLQLFDO6WXGLHVZLWK=LFRQRWLGH
0HDQGRVH


ȝJG

=LFRQRWLGH
3ODFHER




&KDQJHRI
9$66FRUHV

ȝJG

P 

/LQH

PRUSKLQH

K\GURPRUSKRQH

]LFRQRWLGH

/LQH

IHQWDQ\O

PRUSKLQH
K\GURPRUSKRQH
]LFRQRWLGH

PRUSKLQH
K\GURPRUSKRQH
EXSLYDFDLQH
FORQLGLQH

/LQH

FORQLGLQH

PRUSKLQHK\GURPRUSKRQHIHQWDQ\O
EXSLYDFDLQHFORQLGLQH ]LFRQRWLGH

/LQH

VXIHQWDQLO

VXIHQWDQLO EXSLYDFDLQHFORQLGLQH
]LFRQRWLGH









P 





0DOLJQDQW3DLQ


1RQPDOLJQDQW3DLQ

$GDSWHGIURP'HHU7HWDO3RO\DQDOJHVLF &RQVHQVXV&RQIHUHQFH
Neuromodulation

6WDDWVHWDO:DOODFHHWDO

$OJRULWKPIRULQWUDWKHFDO WKHUDS\
LQHQGRIOLIHFDUH
| Line 1

| Morphine / hydromorphone / fentanyl + bupivacaine OR

| Line 2

| Any opiate (including methadone) +

ǼȝʌİȚȡȓĮıĲĮİȝĳȣĲİȪıȚȝĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌĮȡȠȤȒȢıĲȘȞǼȜȜȐįĮ

ziconotide

| Line 3

ziconotide OR bupivacaine / clonidine
| Any opiate + midazolam OR bupivacaine / clonidine +
ziconotide

| Line 4

| Any opiate + Midazolam + bupivacaine / clonǊdine OR
octreotide

| Line 5

| Ropivacaine, buprenorphine, meperidine, ketorolac

| Line 6

| Experimental drugs (gabapentin, conopeptides, etc)

… but this is not generally accepted European practice!

| ǾʌȡȫĲȘĮȞĲȜȓĮʌȠȣİȝĳȣĲİȪșȘțİıĲȘȞǼȜȜȐįĮȒĲĮȞıȣȞİȤȠȪȢȡȠȒȢ
| ǹȣĲȩȑȜĮȕİȤȫȡĮĲȠȞǿȠȪȞȚȠĲȠȣȩʌȠȣȝȚĮĮȞĲȜȓĮ$UFKLPHGHV
7ULFXPHG ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢPOțĮȚȡȣșȝȠȪȡȠȒȢPOGD\İȝĳȣĲİȪșȘțİıİ
ȝȚĮȞİĮȡȒĮıșİȞȒ ȤȡȠȞȫȞ ȠȠʌȠȓȠȢȣʌȑĳİȡİĮʌȩȤȡȩȞȚȠ
ĮȜȖĮȚıșȘĲȚțȩ ʌȩȞȠȜȩȖȦȤȡȩȞȚĮȢʌĮȖțȡİĮĲȓĲȚįĮȢ
| ȉȠİʌȚȜİȖȝȑȞȠĮȞĮȜȖȘĲȚțȩĳȐȡȝĮțȠȒĲĮȞȘ+&/0RUSKLQH
| ȈȣȞİȤȓȗİȚıȒȝİȡĮȞĮțȠȣȡȐȡİĲĮȚʌȠȜȪȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐȤȦȡȓȢțĮȝȓĮ
ʌĮȡİȞȑȡȖİȚĮǾįȠıȠȜȠȖȓĮİȓȞĮȚȘİȟȒȢ )HQWDQ\O PFJGD\DQG
FORQLGLQH PFJGD\

'HHU7HWDO3RO\DQDOJHVLF&RQVHQVXV&RQIHUHQFHNeuromodulation 

ǼȝʌİȚȡȓĮıĲĮİȝĳȣĲİȪıȘȝĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌĮȡȠȤȒȢıĲȘȞǼȜȜȐįĮ

ȉȪʌȠȢĮȞĲȜȓĮȢȜȩȖȠȚİȝĳȪĲİȣıȘȢ
ȁȩȖȠȚ İȝĳȪĲİȣıȘȢ

ƣǎǕǌǀǂ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǒǐƿǓ

ƩǌǆǋǕǒǐǎǊǋƽ ǒǖǉǍǊǇǝǍǆǎǆǓ ǂǎǕǌǀǆǓ

ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢĲȘȢȈȈ

73

2

ȆȩȞȠȢ ȝİĲȐĮʌȩİʌȑȝȕĮıȘıĲȘȞıʌȠȞįȣȜȚțȒ
ıĲȒȜȘ

78

2
2

ȀİȞĲȡȚțȩȢʌȩȞȠȢ

| ǹʌȩĲȩĲİȝȑȤȡȚıȒȝİȡĮȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȑȤȠȣȞİȝĳȣĲİȣșİȓȖȚĮʌȠȚțȓȜȠȣȢ
ȜȩȖȠȣȢʌȐȞȦĮʌȩȝȩȞȚȝİȢĮȞĲȜȓİȢ
| ǹʌȩĮȣĲȑȢȠȚȒĲĮȞĮȞĲȜȓİȢȝİıȣȞİȤȒȡȠȒİȞȫȠȚȒĲĮȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞİȢ
| ȈĲȠĬȡȚȐıȚȠ īȃ (ȜİȣıȓȞĮȢ ȩʌȠȣȑȖȚȞİȘʌȡȫĲȘİȝĳȪĲİȣıȘ ȑȤȠȣȞ
İȝĳȣĲİȣșİȓʌȐȞȦĮʌȩĮȞĲȜȓİȢȝȑȤȡȚıȒȝİȡĮȠȚĮʌȩĲȚȢȠʌȠȓİȢİȓȞĮȚ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞİȢ FRPSDQ\0HGWURQLF 6\QFKURPHG
,,  țĮȚİȓȞĮȚıȣȞİȤȠȪȢȡȠȒȢ FRPSDQ\7ULFXPHG  ȅȚĮȞĲȜȓİȢ
$UFKLPHGHVİȓȞĮȚȠȚʌĮȜĮȚȩĲİȡİȢĮȞĲȜȓİȢİȞȫȠȚ,39 İȓȞĮȚȠȚȞİȩĲİȡİȢ
ĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȤȡȩȞȚĮ

ȀĮȡțȚȞȚțȩȢʌȩȞȠȢ

55

ǺȜȐȕȘȞȦĲȚĮȓȠȣȝȣİȜȠȪțĮȚȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ
ʌȩȞȠȢ

18

ǺȜȐȕȘȞȦĲȚĮȓȠȣȝȣİȜȠȪȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢ ʌȩȞȠȢ
țĮȚıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

43

ǺȜȐȕȘ ȀȃȈȝİıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

12

ȆȠȜȜĮʌȜȒıțȜȒȡȣȞıȘ ȝİȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠ
țĮȚıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

16

ȆȠȜȜĮʌȜȒ ıțȜȒȡȣȞıȘȝİıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

37

ǱȜȜİȢ ĮȚĲȓİȢȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣȒțĮȚıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

16

ǼȝʌİȚȡȓĮıĲĮİȝĳȣĲİȪıȘȝĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌĮȡȠȤȒȢıĲȘȞǼȜȜȐįĮ
| ǵȜȠȚȠȚĮıșİȞİȓȢȠȚȠʌȠȓȠȚİʌȑȗȘıĮȞȣʌȩĲȘȞțĮĲȐȜȜȘȜȘĳȡȠȞĲȓįĮțĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȠȣȚĮĲȡİȓȠȣʌȩȞȠȣĮȞȐĲĮțĲȐȤȡȠȞȚțȐįȚĮıĲȒȝĮĲĮ
ȑȜȣıĮȞĲĮʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪıĮȞĲȘȞįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȠȣʌȩȞȠȣȒĲȚȢ
ĲİȤȞȚțȑȢįȣıțȠȜȓİȢĮȣĲȒȢĲȘȢȝİșȩįȠȣ

5

ȋȡȩȞȚĮʌĮȖțȡİĮĲȓĲȚįĮ

1

ȋȡȩȞȚȠȢʌȩȞȠȢ ȈʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ

ǾĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĮıșİȞȫȞʌȠȣȣʌȠĳȑȡȠȣȞĮʌȩıȠȕĮȡȩ
ȤȡȩȞȚȠʌȩȞȠıȣȞȒșȦȢİȓȞĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȝİĲȘȞ
İȝĳȪĲİȣıȘȝȩȞȚȝȘȢĮȞĲȜȓĮȢȤȠȡȒȖȘıȘȢȠʌȚȠİȚįȫȞ țȣȡȓȦȢ
ȝȠȡĳȓȞȘȢ İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ  
o ȉȠȓįȚȠȚıȤȪİȚțĮȚȖȚĮĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢʌȠȣȣʌȠĳȑȡȠȣȞ
ĮʌȩıʌĮıĲȚțȩĲȘĲĮ țȣȡȓȦȢȞȦĲȚĮȓĮȢ ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮȢȝİĲȘȞ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȝʌĮțȜȠĳȑȞȘȢ
o ǾȝȑșȠįȠȢȖİȞȚțȐİȓȞĮȚĮȞİțĲȒıİʌȠȜȪȝİȖȐȜȠ
ʌȠıȠıĲȩțĮȚȠȚİʌȚʌȜȠțȑȢȠȚȠʌȠȓİȢʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚıĲȘ
įȚİșȞȒȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮįİȞİȓȞĮȚıȣȤȞȑȢ ʌİȡȓʌȠȣ 

o

ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚĮİȞįȠȡȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ
| ǾȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮİȞįȠȡȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȒșİȡĮʌȑȚĮ /RQJWHUPLQWUDWKHFDO
DQDOJHVLFWKHUDS\/7,$7 ȑȤİȚȖȞȦȡȓıİȚıȘȝĮȞĲȚțȒʌȡȩȠįȠĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȤȡȩȞȚĮ
| ȊʌȐȡȤȠȣȞįȣȞĮĲȑȢİȞįİȓȟİȚȢȖȚĮȝȚțȡȒȢįȚȐȡțİȚĮȢȕİȜĲȓȦıȘıĲȠȞțĮȜȠȒșȘʌȩȞȠ
țĮȚıĲȠȞȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠȝİĲȘȤȡȒıȘİȝĳȣĲİȪıȚȝȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮȢ ȑȖȤȣıȘȢ
| ǾȑȞįİȚȟȘĮȣĲȒȝİĲȡȚȐȗİĲĮȚȖȚĮȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȠȣİʌȓȝȠȞȠȣʌȩȞȠȣ
| ǿįȚĮȓĲİȡĮįȣȞĮĲȒȑȞįİȚȟȘĳĮȓȞİĲĮȚȞĮȣʌȐȡȤİȚȖȚĮĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ/7,$7ıĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȠȣțĮȡțȚȞȚțȠȪʌȩȞȠȣȍıĲȩıȠĲĮİȣȡȒȝĮĲĮʌȠȣȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞĲȘȞ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮĲȘȢȝİșȩįȠȣıĲȠȞȝȘțĮȡțȚȞȚțȩʌȩȞȠİȓȞĮȚ
ȜȚȖȩĲİȡȠʌİȚıĲȚțȐ

ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚĮİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

| ȃȑȠȚıȣȞįȣĮıȝȠȓĲȦȞİȞįȠȡĮȤȚĮȓȦȞ ĮȞĮȜȖȘĲȚțȫȞ ʌȤ
.HWDPLQHFORQLGLQHJDEDSHQWLQ ȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȓȗȠȣȞȝİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ȝİȜȑĲȘȢ
| īȚĮʌĮȡȐįİȚȖȝĮİȓȞĮȚțĮĲĮȞȠȘĲȩȩĲȚİȓȞĮȚİȞįİįİȚȖȝȑȞȘȘȤȡȒıȘ
İȞįȠȡĮȤȚĮȓĮȢ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘȢțȜȠȞȚįȓȞȘȢ ȝȑıȦ,''6ıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣ
ʌȐıȤȠȣȞĮʌȩİʌȓȝȠȞȠȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠʌȠȣʌȡȠȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲĮ
ȖȐȖȖȜȚĮĲȦȞȠʌȓıșȚȦȞȞȦĲȚĮȓȦȞȡȚȗȫȞ

ȈȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ

ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚĮİȞįȠȡĮȤȚĮȓĮ ĮȞĮȜȖȘıȓĮ

| ,7ĮȞĮȜȖȘıȓĮȕĮıȓȗİĲĮȚıİİȝʌİȚȡȚțȒ
țȣȡȓȦȢȖȞȫıȘ
| ȉĮĳȐȡȝĮțĮʌȠȣİȓȞĮȚİȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ĮʌȩĲȠ)'$
| PRUSKLQH
| EDFORIHQ
| ]LFRQRWLGH

| ǼȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȠȚȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢȝİȜȑĲİȢȞĮȠȡȓıȠȣȞțĮȜȪĲİȡĮĲȠȡȩȜȠĲȠȣ
/7,$7ıĲȠȞİʌȓȝȠȞȠʌȩȞȠȝİıĲȩȤȠĲȠȞțĮșȠȡȚıȝȩĲȦȞĲȪʌȦȞĲȠȣʌȩȞȠȣ
țĮșȫȢțĮȚĲȦȞȠȝȐįȦȞĲȦȞĮıșİȞȫȞʌȠȣĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚțĮȜȪĲİȡĮıĲȠ
/7,$7țĮșȫȢțĮȚʌȠȚȠȚıȣȞįȣĮıȝȠȓĲȦȞĳĮȡȝȐțȦȞİȓȞĮȚțĮĲȐȜȜȘȜȠȚȖȚĮțȐșİ
İȓįȠȢʌȩȞȠȣțĮȚțĮĲȘȖȠȡȓĮĮıșİȞȫȞįȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮĮıĳȐȜİȚĮ
țĮȚʌȠȚȩĲȘĲĮȗȦȒȢ

| ȅȚıȣȞįȣĮıȝȠȓĲȦȞĳĮȡȝȐțȦȞȑȤȠȣȞ
ȦȢıĲȩȤȠ
| ȃĮİȜĮĲĲȫıȠȣȞĲȚȢʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ
| ȃĮĮȣȟȒıȠȣȞĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
| 7KH3RO\DQDOJHVLF &RQVHQVXV
&RQIHUHQFH
| ȆĮȡȑȤİȚțĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢȠįȘȖȓİȢ
ʌȠȣȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ

Manchikanti L et al: An Introduction to an Evidence-Based Approach to Interventional Techniques in the Management
of Chronic Spinal Pain. Pain Physician 2009.
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(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH

9

īȞȫȝİȢĲȦȞİȚįȚțȫȞ

9

127VFLHQFH

ǻȒȜȦıȘĲȘȢ(),& ıĲȠǼȣȡȦʌĮȧțȩ
ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ

|Education
|Research
|Background
|Less Pain Specialists
|Not interdisciplinary cooperation

| ȅʌȩȞȠȢİȓȞĮȚȑȞĮȝİȓȗȠȞʌȡȩȕȜȘȝĮȣȖİȓĮȢıĲȘȞǼȣȡȫʌȘ
| ȆĮȡȩȜȠʌȠȣȠȠȟȪȢʌȩȞȠȢȝʌȠȡİȓȜȠȖȚțȫȢȞĮșİȦȡȘșİȓȦȢıȪȝʌĲȦȝĮ
ĮıșȑȞİȚĮȢȒĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪȠȤȡȩȞȚȠȢțĮȚ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠȢʌȩȞȠȢİȓȞĮȚ
ȑȞĮȚįȚĮȓĲİȡȠʌȡȩȕȜȘȝĮȣȖİȓĮȢȝȚĮĮıșȑȞİȚĮȟİȤȦȡȚıĲȒ

|Budget limits (reimbursement)
|Ignorance

©ȅȚĮĲȡȩȢȠĳİȓȜİȚȞĮĳȡȠȞĲȓȗİȚȖȚĮĲȘȞ
ĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȦȞıȦȝĮĲȚțȫȞ ȥȣȤȚțȫȞ
ʌȩȞȦȞĲȠȣĮıșİȞȒȉȠȣʌȡȠıĳȑȡİȚ
ʌĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒĮȖȦȖȒțĮȚıȣȝʌĮȡȓıĲĮĲĮȚ
ȝȑȤȡȚĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢȗȦȒȢĲȠȣĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ
ȞĮįȚĮĲȘȡİȓĲȘȞĮȟȚȠʌȡȑʌİȚȐĲȠȣ«ª

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

īȚĮȑȞĮțĮȜȪĲİȡȠțȩıȝȠ
ȤȦȡȓȢʌȩȞȠȖȚĮȩȜȠȣȢĲȠȣȢ
ƥǊǂ ƾǎǂ ǋǂǌǞǕǆǒǐ ǋǝǔǍǐ
ĮȞșȡȫʌȠȣȢ

ǘǚǒǀǓ
Ǒǝǎǐ ǄǊǂ ǝǌǐǖǓ ǕǐǖǓ
ǂǎǉǒǟǑǐǖǓ

ƴǂǓ ǆǖǘǂǒǊǔǕǟ

ȈĮȢİȣȤĮȡȚıĲȫ
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Παρουσίαση Περιστατικών εφαρμογής Νευροτροποποιητικών Τεχνικών
Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη - Αναισθησιολόγος

˃ˉˉ˅ˋˇˈ˅˃ˑʿˇˏ˃ˇʿǹȁīȅȁȅīǿǹȈ
+(//(1,&62&,(7< OF ALGOLOGY
˃ˉˉ˅ˋˇˈˍˑˊ˅ˊʿˑ˅ː,$63 (),&
*5((.&+$37(52),$63 (),&


ƵǍǈĶǎǅǂǓĂĶǈǃƩǆĴȽĵĶǍķǃ
ķĸǃǈƧǇǁǊǇǊǁȽĴ
4ǊǌƭǔǆǇǊǌ  ưǊĶĂǀǋȽǊǍ 
ǹȚțĮĲİȡȓȞȘǹȜİȟĮȞįȡȠʌȠȪȜȠȣ
ǹȞĮȚıșȘıȚȠȜȩȖȠȢ

ǹȃȉǿȂǼȉȍȆǿȈǾȋȇȅȃǿȅȊȃǼȊȇȅȆǹĬǾȉǿȀȅȊȆȅȃȅȊ
ȀǼȃȉȇǿȀǾȈǹǿȉǿȅȁȅīǿǹȈ
ȂǼǹȃȉȁǿǹȈȊȃǼȋȅȊȈ
ȊȆǹȇǹȋȃȅǼǿǻȅȊȈǼīȋȊȈǾȈ

ǿıĲȠȡȚțȩȤȡȩȞȚȠȣʌȩȞȠȣ

ǹıșİȞȒȢ8 İĲȫȞ Ǻ NJȊ FP 
ʌĮȡĮʌȑȝĳșȘțİĮʌȩĲȠȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȩ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠĲȘȢȁȐȡȚıĮȢıĲȘȞȂȠȞȐįĮȆȩȞȠȣ
ĲȠȣ©ĬȡȚĮıȓȠȣªȝİȤȡȩȞȚȠȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩʌȩȞȠ
țİȞĲȡȚțȒȢĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮȢʌȠȣİțĲİȚȞȩĲĮȞıĲȠǹȇ
ȘȝȚȝȩȡȚȠĲȠȣıȫȝĮĲȩȢĲȠȣ

ȑȞĮȡȟȘ
1974
• ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢȝİʌȣȡȠȕȩȜȠȩʌȜȠıĲȠĮȡ
ĮȞĲȚȕȡȐȤȚȠ ĮȡȘȝȚșȦȡȐțȚȠ
• ȤİȚȡȠȣȡȖİȓȠ ĳȠȡȑȢ– ȖȚĮțĮțȫıİȚȢȝĮȜĮțȫȞ
ȝȠȡȓȦȞ
• ıĲĮįȚĮțȐİȝĳȐȞȚıİʌȩȞȠȠȓįȘȝĮțȚȞȘĲȚțȑȢ
įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȈȪȞșİĲȠȆİȡȚȠȤȚțȩǼʌȫįȣȞȠȈȪȞįȡȠȝȠ
-CRPS- I
• ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȝİțȠȚȞȐʌĮȣıȓʌȠȞĮ

2008
1977
• İȝĳȐȞȚıİțĮȣıĮȜȖȓĮțĮȚĮȜȜȠįȣȞȓĮ
ȈȪȞșİĲȠȆİȡȚȠȤȚțȩǼʌȫįȣȞȠȈȪȞįȡȠȝȠ
-CRPS- II
• ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȝİ țȠȚȞȐʌĮȣıȓʌȠȞĮ
1998
• ȋİȚȡȠȣȡȖİȓȠȖȚĮıȪȞįȡȠȝȠșȦȡĮțȚțȒȢİȟȩįȠȣ
(open – close)! – ĮıĮĳȒıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮȑȞįİȚȟȘ
• ȩȤȚȕİȜĲȓȦıȘ

2009
©ĬȇǿǹȈǿȅª1ȠıȠțȠȝİȓȠ– ǿĮĲȡİȓȠȆȩȞȠȣ
ȈȣȝʌĲȫȝĮĲĮ
ȆȩȞȠȢțȣȡȓȦȢıĲȠĮȡȚıĲİȡȩȘȝȚȝȩȡȚȠıȫȝĮĲȠȢ
ĮʌȩĲȠțİĳȐȜȚȦȢĲĮʌȩįȚĮʌĮȡȠȟȣıȝȚțȠȪĲȪʌȠȣ
ǼȆǿĬǼȈǼǿȈ ȝİĲȐĮʌȩ

ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȩ1ȠıȠțȠȝİȓȠȁȐȡȚıĮȢ– ǿĮĲȡİȓȠȆȩȞȠȣ

ĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȖȦȖȒ
1) ȉȉ6'XURJHVLFPFJK
2) &DSV/\ULFDȦȢPJȤȘȝİȡȘıȓȦȢ
3) /RV$FWLTPFJȖȚĮĲȠȞʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩʌȩȞȠ
İȞȫțĮĲȐįȚĮıĲȒȝĮĲĮȜȐȝȕĮȞİ
4) ȂȈǹĭ7DE/RQDULG-N, Tab Lonalgal,Tab
2[DOJDQȘȡİȝȚıĲȚțȐțĮȚĮȞĲȚțĮĲĮșȜȚʌĲȚțȐ
ĳȐȡȝĮțĮ
ǼʌİȝȕĮĲȚțȑȢĲİȤȞȚțȑȢ
ĮʌȠțȜİȚıȝȩȢĮıĲİȡȠİȚįȠȪȢȖĮȖȖȜȓȠȣ
ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪȢȐȞȦȐțȡȠȣțĲȜ

ȆİȡȚĳİȡȚțȒǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ

ȀİȞĲȡȚțȒǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ

Į ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȩțĮȚıȦȝĮĲȚțȩVWUHVV
ȕ ĮʌȩĲȠȝİȢĮȜȜĮȖȑȢĲȘȢșİȡȝȠțȡĮıȓĮȢĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
Ȗ ȠįȒȖȘıȘıİįȡȩȝȠȣȢȝİțĮțȩȠįȩıĲȡȦȝĮȜȩȖȦ
țȡĮįĮıȝȫȞ

ȀİȞĲȡȚțȩȢȃİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢȆȩȞȠȢ
(Central Pain).

ǿȅȊȁǿȅȈ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘșİȡĮʌİȓĮȢ
İȝĳȪĲİȣıȘȘȜİțĲȡȠȞȚțȐʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘȢ
ĮȞĲȜȓĮȢȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢPO 6\QFKURPHG,,ĲȠȣ
įȚİșȞȠȪȢȠȓțȠȣ0HGURQLF ȝİĲȘȞȠʌȠȓĮȖȚȞȩĲĮȞ
ıȣȞİȤȒȢȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȒȢȑȖȤȣıȘĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘȢțĮȚ
țȜȠȞȚįȓȞȘȢĮȡȤȚțȐ

īȚȞȩĲĮȞȑȜİȖȤȠȢĲȦȞİʌȚʌȑįȦȞĲȠȣʌȩȞȠȣĲȠȣ
ĮıșİȞȠȪȢțĮȚĲȘȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢĲȘȢĲİȤȞȚțȒȢ
İȕįȠȝĮįȚĮȓȦȢȖȚĮȑȞĮȝȒȞĮțĮĲȐĲȠȞȠʌȠȓȠȑȖȚȞİ
țĮȚȘĲȚĲȜȠʌȠȓȘıȘĲȦȞįȩıİȦȞțĮȚıĲȘȞıȣȞȑȤİȚĮ
ȝȘȞȚĮȓȦȢȖȚĮįȚȐıĲȘȝĮȝȘȞȫȞ

2ĮıșİȞȒȢʌİȡȚȑȖȡĮȥİȜȚȖȩĲİȡȠʌȩȞȠ
ȕĮșȝȩȢ țȣȡȓȦȢȝİĲȐĲȘȞįİȪĲİȡȘİȕįȠȝȐįĮțĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıİĲȘȞĲİȤȞȚțȒȦȢʌȠȜȪȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ȕĮșȝȩȢ 

īȚĮĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȠȣʌȩȞȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİȘ
țȜȓȝĮțĮ956-  țĮșȩȜȠȣȜȓȖȠȢȝȑĲȡȚȠȢ
 ıȠȕĮȡȩȢ İȞȫȖȚĮĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢĮʌȩĲȘȞĲİȤȞȚțȒ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİțȜȓȝĮțĮ956-  țĮșȩȜȠȣ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȝȑĲȡȚĮȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ĮȡțİĲȐ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ʌȠȜȪȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȐȡȚıĲȘ

ǿȅȊȃǿȅȈ
ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐİʌȚįİȚȞȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌĲȦȝĮĲȠȜȠȖȓĮ
ȩıȠȞĮĳȠȡȐĲȠȞȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩĲȠȣʌȩȞȠ
țİȞĲȡȚțȒȢĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮȢʌȜȑȠȞ 
ȂİĲȐĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȠȣĮțĲȚȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ
țĮȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪİȜȑȖȤȠȣțĮȚĲȘȢİȟȑĲĮıȘȢĮʌȩ
ĲȠȞȠȡșȠʌİįȚțȩĮʌȠĳĮıȓıșȘțİȞĮ
İʌĮȞĮȤİȚȡȠȣȡȖȘșİȓıĲȠǹȇĮȞĲȚȕȡȐȤȚȠ ĲȠ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȑȞȠȝȑȜRȢ ȜȩȖȦĲȘȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢİȞȩȢ
İȣȝİȖȑșȠȣȢȞİȣȡȫȝĮĲȠȢıĲȠǹȇȦȜȑȞȚȠȞİȪȡȠ ĲȠ
ȠʌȠȓȠʌȚșĮȞȩȞ ıȣȞĲȘȡȠȪıİțĮȚİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪıİ
ĲȠȞȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩĲȠȣʌȩȞȠ

1) ɀʉʌʔʀʆɻ (10 amp 10 mg/ml= 100 mg)10 ml
2) Ɍɲɿʆʏɲʆʑʄɻ (1 amp 500 mcg/ml=5000mcg) 10 ml
3) Ⱦɸʏɲʅʀʆɻ (1 amp 50 mg) 5ml
4) ɀɿɷɲɺʉʄɳʅɻ (1 amp 15 mg) 3ml
5) Ⱦʄʉʆɿɷʀʆɻ (3 amp 150 mcg/ml=450 ŵĐŐͿɼ 3 ml
6) Ɇʉʋɿɴɲʃɲʁʆɻ (10% = 80 mg) 8 ml
7) ɀʋɲʃʄʉʔɹʆɻ (ϮϬϬϬŵĐŐɼ amp 10 mg/5ml) 1 ml

ȈȣȖȤȠȡȒȖȘıȘĳĮȡȝȐțȦȞ
ǹFWLT ȒAbstral ȒǿQVWDQ\O ȖȚĮĲȠȞʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩʌȩȞȠ
ıİįȚȐĳȠȡİȢįȩıİȚȢțĮȚȩȤȚțĮșȘȝİȡȚȞȐ

ǼʌȚʌȜȑȠȞĲȠʌȡȫĲȠİȟȐȝȘȞȠ ȠĮıșİȞȒȢ
İȝĳĮȞȓȗİȚȑȞĮȞʌĮȡȠȟȣıȝȚțȩȕĮıĮȞȚıĲȚțȩʌȩȞȠ
ıĲȘȞȅȂȈȈʌȠȜȪȚıȤȣȡȒȢȑȞĲĮıȘȢȠȠʌȠȓȠȢĲȠȞ
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚİȓțĮȚĲȠȞțĮșȘȜȫȞİȚıĲȠțȡİȕȐĲȚ
ȆĮȡȩȜȘĲȘȞĲİȜİȣĲĮȓĮ ĮȡȤȑȢǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘıĲȘȞĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĲȠȣĮȖȦȖȒ
ĲȩıȠĮʌȩĲȘȞȝȩȞȚȝȘĮȞĲȜȓĮȩıȠțĮȚĮʌȩĲȠ
ıĲȩȝĮ ȠĮıșİȞȒȢİȟĮțȠȜȠȣșİȓȞĮİȝĳĮȞȓȗİȚ
ĲȑĲȠȚȠȣİȓįȠȣȢʌĮȡȠȟȣıȝȚțȐİʌİȚıȩįȚĮȚıȤȣȡȠȪ
ʌȩȞȠȣ
ǹʌȩĲȠȞțȜȚȞȚțȩ-İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȑȜİȖȤȠįİȞ
ʌȡȠȑțȣȥĮȞĮȟȚȩȜȠȖĮİȣȡȒȝĮĲĮ

ȘıȣȞİȤİȚĮ

ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʋɲʌʉʇʐʍʅɿʃʙʆɸʋɸɿʍʉɷʀʘʆ
ʋʊʆʉʐʅɸʖʌɼʍɻȾɳʆʆɲɴɿʎ
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ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ
ȡ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ
• ǱȞįȡĮȢȘȜȚțȓĮȢİĲȫȞ
ȘȜȚțȓĮȢ  İĲȫȞ Ȉ
ȈǺ=
Ǻ = 85 Kg &
Y = 168)
• EʌȐȖȖİȜȝĮȠįȘȖȩȢĳȠȡĲȘȖȠȪ
• ǼȜĮĳȡȩĲȡȠȤĮȓȠĮĲȪȤȘȝĮ
• ȇȒȟȘțȒȜȘȢȝİıȠıʌȠȞįȣȜȓȠȣįȓıțȠȣ
ȅ-ȅțĮȚȝȚțȡȒıʌȠȞįȣȜȠȜȓıșȘıȘ
• ȆȩȞȠȢȅȂȈȈ
• ȆİĲĮȜİțĲȠȝȒ įȚıțİțĲȠȝȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȝİĲĮȜȜȚțȠȪȝȠıȤİȪȝĮĲȠȢ
• ȀĮȝȓĮȕİȜĲȓȦıȘȝİĲȐĲȘȞȋǼ

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ
• ȂİĲȐȑȟȘȝȒȞİȢİȝĳĮȞȓıșȘțİıĲȘȂȠȞȐįĮ
ȆȩȞȠȣĲȠȣīȃǼȜİȣıȓȞĮȢ©ĬȡȚȐıȚȠª
• VAS = 5-8 (ȘȡİȝȓĮ– țȓȞȘıȘ
• ȂȚțĲȩǼʌȫįȣȞȠȈȪȞįȡȠȝȠ ȝȣȠʌİȡȚĲȠȞȚĮțȩȢ
ȞİȣȡȠʌĮșȘĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
• ǹȡȤȚțȐĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıșȘțİȝİĭĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ
ǹȖȦȖȒ
• Lyrica, Efexor XR, Lonalgal țĮȚȝİĲȐ
Durogesic
• ǻȉȇȅȂȈȈ- īȜȠȣĲȫȞ
• EȜȐȤȚıĲȘĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘ
• ȀĮȞİȓȢȐȜȜȠȢȃİȣȡȠȤİȚȡȠȣȡȖȩȢįİȞ
ĮȞĮȜȐȝȕĮȞİȞȑĮİʌȑȝȕĮıȘ

ƶǔǊǅǃǇĶǆĸǋǊĵȽǐǈ

• ȆȡȠĲȐșȘțİĮȡȤȚțȐȘİȝĳȪĲİȣıȘȣʌȠįȠȡȓȦȞ
ĲİĲȡĮʌȠȜȚțȫȞȘȜİțĲȡȠįȓȦȞȖȚĮǾǻ
• ǾİȝĳȪĲİȣıȘʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİĲȠȞȂȐȡĲȚȠĲȠȣ
2007

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ

• ȆȠȜȪȝİȖȐȜȘȕİȜĲȓȦıȘțĮȚĮȞĮțȠȪĳȚıȘĮʌȩĲȠȞ
ʌȩȞȠVAS = 2,5-5
• H ȕİȜĲȓȦıȘȩȝȦȢȒĲĮȞʌȡȠıȦȡȚȞȒțĮȚȝȩȞȠȖȚĮ
ʌİȡȓʌȠȣȝȒȞİȢ
• ǾțĮĲȐıĲĮıȘİʌȚįİȚȞȫșȘțİțĮȚȐȡȤȚıİȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓȕĮțĲȘȡȓĮȒȆ

• ǲȖȚȞİtest ȝȠȡĳȓȞȘȢ mg bolus
ȣʌĮȡĮȤȞȠİȚįȫȢ ĲȠȠʌȠȓȠȒĲĮȞĮʌȩȜȣĲĮșİĲȚțȩ
• ȆȡȠȤȦȡȒıĮȝİıİİȝĳȪĲİȣıȘȝȩȞȚȝȘȢĮȞĲȜȓĮȢ
ıĲĮșİȡȒȢȡȠȒȢ ml ȝİȡȠȒml, Archimedes
ĲȠȣįȚİșȞȠȪȢȠȓțȠȣTricumed) – AʌȡȓȜȚȠȢ 2008
• To ĮʌȠĲȑȜİıȝĮȒĲĮȞʌĮȡĮʌȐȞȦĮʌȩ
İȞĲȣʌȦıȚĮțȩ
• ȂİʌȡȫĲȘįȩıȘmg ȝȠȡĳȓȞȘȢȘȝİȡȘıȓȦȢȠ
ĮıșİȞȒȢʌȑĲĮȟİĲȘȕĮțĲȘȡȓĮțĮȚĲȠȆțĮȚİȓȤİȝȚĮ
ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒȗȦȒ
• ǾįȩıȘȝİĲȐĮʌȩȑȞĮȤȡȩȞȠʌİȡȓʌȠȣȒĲĮȞ
mg ȝȠȡĳȓȞȘȢmcg țȜȠȞȚįȓȞȘȢ
• ǼȞȫʌĮȡȐȜȜȘȜĮțȐȞİȚțĮȚȤȡȒıȘĲȘȢǾǻȖȚĮ
ȝİȡȚțȑȢȫȡİȢĲȘȞȘȝȑȡĮ ȚįȓȦȢțĮĲȐĲȘȞțȓȞȘıȘ

ȆĮȡȠȣıȓĮıȘǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ
ȆİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ
• ȆȡȠȠįİȣĲȚțȐțĮȚĲĮİʌȩȝİȞĮȑĲȘȠĮıșİȞȒȢ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİĲĮȚȝİʌȡȠȠįİȣĲȚțȑȢĮȣȟȒıİȚȢĲȦȞ
ĮȡȤȚțȫȞĳĮȡȝȐțȦȞȒțĮȚʌȡȠıșȒțȘȢȞȑȦȞ
ĳĮȡȝȐțȦȞıĲȘȞĮȞĲȜȓĮ off label).
• ȈȒȝİȡĮȘĮȞĲȜȓĮʌİȡȚȑȤİȚĲĮʌĮȡĮțȐĲȦĳȐȡȝĮțĮ
•  ȂȠȡĳȓȞȘ amp 10 mg/ml = 150 mg Ȓml
• 2) ĭĮȚȞĲĮȞȪȜȘ amp 500 mcg/10 ml = 1000 mcg
Ȓml
• 3) ȀİĲĮȝȓȞȘ amp 50 mg/5ml
• 4) ȂȚįĮȗȠȜȐȝȘ amp 15 mg/3ml
•  ȀȜȠȞȚįȓȞȘ 3 amp 150 mcg/ml = 450 mcg Ȓ3
ml
• 6) ȇȠʌȚȕĮțĮȧȞȘ 4 ml 10% = 140 mg

ǾȝİȡȒıȚİȢǻȩıİȚȢ
ĭĮȡȝȐțȦȞıİǹȞĲȜȓĮ
ȘıȣȞȑȤİȚĮ

• mg Ȓmcg ĳĮȡȝȐțȠȣȘȝİȡȒıȚĮȡȠȒıİml
=
ıȣȞȠȜȚțȒįȩıȘĳĮȡȝȐțȠȣıĲȘȞĮȞĲȜȓĮ
(mg Ȓmcg)
ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮĮȞĲȜȓĮȢ
(ml)

ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ
(ǹȞĲȜȓĮml ȝİȘȝİȡȒıȚĮȡȠȒml)
1,5 mg ȝȠȡĳȓȞȘȢml =
90 mg ȝȠȡĳȓȞȘȢ
=
60 ml
10 mcg ĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘȢml =
600 mcg ĳĮȚȞĲĮȞȪȜȘȢ
=
60 ml
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